
UFO’S, EEN KORTE SAMENVATTING EN VISIE DOOR PAUL WINK 

 

“Er is geen ledige ruimte.” Dit is een belangrijke uitspraak van vele ingewijde grootmeesters. 

Overal in de kosmos is leven, echter in velerlei vormen: geestelijk, astraal, etherisch, fysiek. 

Hierover is genoeg te lezen bij Rudolf Steiner, Judith von Halle en bij Jan van Rijckenborgh. 

 

De mens, vooral in zijn fysieke vormopenbaring, is uniek in de Schepping. Naar mijn mening 

gaat de gehele schepping om de mens (zie o.a. het artikel op mijn site man-vrouw-schepping). 

Maar omdat onze dialectiek (de wereld van tegenstellingen met zijn uiterste grens de Zodiak, 

ofwel de slang Ouroboros, de engelen van de 1e Hiërarchie: Tronen, Cherubim en Serafim), 

tweevoudig, duaal gespiegeld is, zoals licht en donker, goed en kwaad, boven en onder, links 

en rechts enz., zijn er dus ook twee zo goed als identieke aardes met mensen zoals wij! 

Deze twee aardes staan gespiegeld (zie tekening onder), even ver weg van het hart van onze 

Melkweg en zijn fysiek niet te bereizen vanwege het grootste zwarte gat (Sagittarius A) dat 

het midden is van onze Melkweg. 

Zowel J. van Rijckenborgh als mijn vriend Hugo Wormgoor hebben hier over verteld. Zij 

hebben dit los van elkaar beschreven! Hugo heeft er zelfs een boekje over geschreven GEA 2. 

(De mensen op deze 2 aardes mogen elkaar niet fysiek bereizen. Deze tweelingaardes moeten 

ieder afzonderlijk tot groei komen. Ze zijn zo goed als identiek aan elkaar, ook de mensen!) 

 

Als een mens geboren wordt trekken 3 wezens in zijn microkosmos (het geestelijk-goddelijk 

oerlichaam): zijn ik-ziel, zijn lotsengel, en de ahrimanische dubbelganger uit de grond waar 

je geboren bent. Alsmede luciferische elementenwezens en soms ook sorathische demonische 

wezens. Zij zijn allen in de aura aanwezig en voor een helderziende waar te nemen. En omdat 

zeker deze laatste wezens (vanaf de lotsengel) de mens op het ‘verkeerde’ spoor willen zetten 

(soortement verzoekingen), noemde Paulus deze wezens de ‘boosheden in de lucht’. Waarbij 

hij aangaf dat de mens niet moet strijden tegen stervelingen, maar tegen deze boosheden in de 

lucht! (Door het gaan van de enduristische lichtweg in zelfovergave aan de Christuskracht). 

 

De mens kan fysiek in de kosmos reizen zover zijn voertuigmogelijkheden hem dit aanreiken. 

Hij kan ook met zijn ziel, ik en astraallichaam ‘astraal’ reizen, bewust of onbewust (zoals in 

de slaap), waarbij ‘verder’ gereisd kan worden, en tevens naar hogere ‘trillingsgetal’-sferen. 

Na het overlijden is de ‘reis’ van de ziel alleen astraal: vanaf de aarde richting maansfeer, dan 

mercurius, venus, zon, mars, jupiter en saturnus. En soms ook, afhankelijk van het bewustzijn 

van die mens, verder naar de vaste sterren en de statica. (Zo fysiek onze zon het middelpunt 

is, is geestelijk onze aarde het middelpunt. Vandaar, vanwege onbegrip, veel strijd hierover). 

 

Als de ziel na het overlijden vrij komt van zijn stoflichaam, dan blijft het etherlichaam nog 84 

uur (de tijd dat je ‘boven aarde’ ligt) in tact om ons de zogenoemde korte terugblik van ons 

leven (en dit nog zonder consequenties) te geven. Daarna lost het etherlichaam op en schenkt 

het zijn energie aan de wereldether. Normaliter gebeurt dit ook met het astrale lichaam (vanaf 

de maansfeer) dat echter ongeveer oplost in één derde van het aantal jaren dat je op aarde 

hebt geleefd. Dus ben je 60 jaar geworden, dan lost het astraallichaam in ongeveer 20 jaar op. 

Daarna reist alleen het zielenlichaam verder de planeetsferen door (in het devachan). 

 

Wat nu als een mens tijdens zijn leven zeer gehecht is aan de aarde, of erg verslaafd is, en/of 

geen spirituele- of geloofs-interesse heeft, of zelfs esoterie en geloof volledig afwijst? Of zijn 

geloof baseert op een soort aards paradijs op/in de/een zogenaamde hemel na het overlijden? 

Deze ziel komt na de dood ook in de maansfeer (gebied tussen aarde en iets buiten de maan). 

Maar hij wil zijn enige houvast, de aarde, niet loslaten. Zo’n ziel wil zijn astrale lichaam nog 



niet laten oplossen, maar er in reizen blijven vlakbij of zelfs op de aarde, om daar ethers ‘af te 

tappen’, om het astraallichaam in stand houden (want als het geen voeding krijgt lost het op). 

Bijvoorbeeld bij een kroeg, om daar alcohol- en sigaretdampen op te snuiven. Echter wegens 

gemis aan een fysiek lichaam ervaart die ziel een soort marteling omdat hij die geur niet kan 

ruiken en ook smaak niet kan proeven! Want daarvoor heb je een fysiek lichaam nodig. 

Ook stadions, popconcerten en vele kerkdiensten zijn favoriet bij etherrovende overledenen. 

Of men probeert bij het ‘kruis op Golgotha’ in de buurt te komen. Soms duurt het tientallen 

jaren van steeds een vrij plekje opschuiven voordat de ziel er ‘achterkomt’ dat het illusie is. 

Als de ziel er, meestal met hulp van lichtwezens, achter komt dat de aarde losgelaten moet 

worden en er verder gereisd moet worden, dan pas begint het astraallichaam zich op te lossen. 

Hierover zijn vele boeken te lezen. Voorlopig blijf ik alleen even bij deze voorstellingen. 

 

Ons astraallichaam ziet eruit als een lange jurkvorm (een mens kleedt zich voornamelijk naar 

zijn astrale ‘vorm’; de westerse volken vinden het astraallichaam vrouwelijk zodat de vrouw 

een jurk draagt, terwijl bijna alle overige volkeren het astraallichaam mannelijk vinden zodat 

de man een jurkvorm draagt, bv. djellaba). In ons astraallichaam zijn onze bewustzijnslichten 

(nu nog alleen helderziend) te zien. Het astraallichaam is ijl, heeft dus een hoger trillingsgetal 

dan ons fysiek- en etherlichaam. Het kan in de ruimte reizen met de bewustzijnszielenlichten. 

Het kan zich, afhankelijk van bewustzijn, openstellen voor invloeden, zowel ‘goed als slecht’.  

Dit betekent dat als een zielenmens besluit zich na de dood te blijven hechten aan de aarde, 

en het astraalichaam dus niet oplost, en deze ziel bewust of onbewust sterk open staat voor de 

‘boosheden in de lucht’, het astraallichaam onder sterke ahrimanische elementenwezens komt 

te staan. Zij proberen dit astraallichaam zelfs te kapen en het enigszins fysiek te verharden (in 

trilling te verlagen). Ook kunnen zij, van een reeds in oplossing verkerend astraallichaam, 

enige overblijvende, nog niet opgeloste resten of schillen in bezit nemen. Parasiteren dus. 

DIT ZIJN UFO’S. Wij zien deze ufo’s meestal in een klok-of jurkvorm, met lichten eronder. 

Dus het gekaapte astraallichaam met de bewustzijnslichten. En zij kunnen supersnel reizen.  

Ufo’s, vliegende schotels, zijn overwegend, vanwege gebrek aan inzicht bij de overledenen, 

gekaapte (resten van oplossende) astraallichamen door ahrimanische elementenwezens die 

uitzijn, parasiteren op de nog resterende levenskrachten in die astraallichamen. Uiteindelijk is 

hun doel om ooit bezit te nemen van de goddelijke kern in de mens, met zijn microkosmos. 

 

Er is geen ledige ruimte, overal is leven (maar zoals de mens dus alleen op Gea 1 en 2!). Ook 

op andere manieren in de kosmos proberen vooral ahrimanische elementenwezens, met een 

zeer hoog maar eenzijdig ‘koud’ verstandsbewustzijn (Christus, de Onvoorwaardelijke Liefde 

haten ze) invloed uit te oefenen op de Schepping. God is vrijheid, alwel in gebondenheid! 

Zij kunnen dus van allerlei sterren(stelsels) komen omdat astraalreizen voor hen mogelijk is.  

Fysiek reizen is ook voor hen moeilijk, maar zij streven hier absoluut naar, zie verderop. 

 

Velen proberen in onze kosmos hun ‘lichamen en voertuigen’ steeds meer aan te passen aan 

de lagere trilling van onze kosmos om in die lagere trilling min of meer fysiek te kunnen 

reizen. Zij kennen onze natuurwetten bij uitstek. Omdat zij, in hun ontwikkeling, uiteindelijk 

zullen slagen steeds ‘fysieker’ te worden zal de aarde ook meer bezocht worden door hun 

ruimteschepen. Van kleine tot grote. (Want de hele schepping draait nu eenmaal om de 

mens op aarde, en alle wezens willen hier mee te maken hebben, een vinger in de pap!). 

 

Ahriman streeft er dus naar om de astrale voertuigen van zijn ‘schare’ elementenwezens 

steeds verder zeg maar biologisch mensachtig fysiek te verdichten, ‘aan te kleden’ (vooral 

met planetaire- en sterrenstoffen dient dit gedaan te worden) zodat zij dus ooit de aarde 

voldoende biologisch fysiek en ook mensachtig met een ruimteschip kunnen aandoen.  



Mijn vermoeden is dat er alwel enkele van zulke fysieke ‘probeersels’ reeds fysiek de aarde 

aangedaan hebben c.q. aandoen, maar het is lastig om van fysieke biologisch-achtige  

ufonauten voldoende goed bewijs te verkrijgen. Wat er dan gevonden wordt is vaak geheim. 

 

Vooral de heer van de materie, Ahriman, wil als karikatuur van de door de Bijbel beloofde 

nederdaling van Christus, als een god de aarde aandoen.  

 

Hij zal zich dan als godenboodschapper voordoen die de aarde iets goeds komt brengen 

(zoals dus de Bijbel verhaalt!) Waar ik zwaar mijn twijfels over heb. Het zal aanvankelijk 

zeker ‘goede’ hulp zijn om vertrouwen te winnen, maar het is alleen maar een rookgordijn. 

 

Ahriman is weliswaar alwetend, maar hij is niet almachtig! Daarom zal hij steeds gebruik 

moeten maken van onze natuurwetten die zelfs zijn macht te boven gaan. Zoals, als biofysiek 

wezen moet je ook ergens in de kosmos wonen naar die leefomstandigheden, en wil je bio-

fysiek kunnen reizen dan moet dit noodzakelijkerwijs in voertuigen (astraal ligt dit anders).  

 

Sommige ruimtebewoners die daarna komen zijn zelfs volledig kwaadaardig voor de mens. 

(Dat Ahriman ook probeert uit voornamelijk aardestoffen en elementenwezens zogenaamde 

Greys of andere fysieke wezens te maken, wellicht ook golems, lijkt mij zeker ook zeer 

waarschijnlijk. Ook Saruman verviel tot het kwaad van Ahriman en maakte met magie uit 

vermengingen van allerlei typen wezens en aardestoffen zijn Orks en later zijn Uruk Hai). 

Dwergen (kabouters) hebben ook als hoogste lichaam een fysiek lichaam waarmee ze zelfs 

dwars door de aarde heen kunnen bewegen. Dit is dus een ander soort fysiek lichaam dan een 

biologisch fysiek lichaam zoals de mensen hebben. Ahriman wil dus ook, naast dit soort 

fysieke wezens, tevens/vooral biologisch fysieke wezens maken, liefst mens-gelijk. 

Want vooral (wellicht alleen) deze wezens kunnen het menselijke en goddelijke -ik- kapen! 

En sowieso wil hij cyborgs creëren, biologische mensachtigen met een technisch brein e.a. 

 

Nu zijn niet alle ruimtebewoners en degenen die in ruimteschepen kwamen/komen ‘slecht’. 

Geheel onderaan beschrijft de heer J. van Rijckenborgh (van het Lectorium Rosicrucianum) 

vooral deze goede machten en hun werkzaamheden voor de aarde c.q. ons zonnestelsel. 

 

Zie hieronder een paar voorspellingen van Baba Vanga (maar ook van Hugo weet ik dit). 

2130: De mens zal in kolonies onder water leven en buitenaardse wezens zullen ons 

adviseren en er voor zorgen dat we onder water kunnen leven.  

2221: In de zoektocht naar buitenaards leven ontdekt de mens iets heel angstaanjagends. Dat 

nadert de aarde tot 2256.                                                                                                                   

2288: Tijdreizen en nieuwe contacten met buitenaardsen.                                                               

2341: Iets vreselijks uit de ruimte nadert (weer, zie het jaar 2221) de aarde. De aarde wordt 

onbewoonbaar(der) zodat voorbereiding aanvangt op planetaire emigratie!             

Vroeger, in oude tijden, bijvoorbeeld in de tijd van ‘In de ban van de ring’ in midden Atlantis 

moesten de engelen (Tolkien noemde hen Elfen), maar ook de goden en halfgoden (bijv. de 

Farao) de mensheid leiden. Hun geestelijk lichaam, hun lichtvoertuig was zo groots dat dit 

apart werd vermeld, (bijv. Vimana, zie onder) en nu door ons soms aangeduid wordt als ufo.  

Deze hoge wezens werken nu anders naar de mens toe omdat wij, vanaf Christus’ kruisiging, 

nu zelf een god-mens moeten worden door Zijn navolging: een medeschepper naast God. 

DIT IS MIJN VISIE. MET DANK AAN VELE GROOTMEESTERS EN VRIENDEN. 

(Zie dus tevens onderaan: toespraak van Jan van Rijckenborgh uit ‘Er is geen ledige ruimte’) 



 



Vimanas, vliegende wagens van de Goden 

 

 



 

 



‘Vliegende schotels (UFO’s) herstellen het 

aardeveld’ – toespraak uit 1958 van Jan van 

Rijckenborgh uit ‘Er is geen ledige ruimte’ 

 

In 1958 verzorgde Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) 

tijdens tempeldiensten op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven een serie van tien 

toespraken die later gebundeld zijn in het boekje Er is geen ledige ruimte. 

De schrijver concludeert, in navolging van de Fama Fraternitatis R.C. (De Roep van de 

Broederschap van het Rozenkruis) van de klassieke rozenkruisers, dat de enorme 

macrokosmische ruimte niet ‘leeg’ is, zoals vaak gedacht, maar doortrokken is met magnetische 

krachten. In deze ruimte verblijven menselijke levensgolven op verschillende planeten en op 

verschillende niveaus van ontwikkeling. Hieronder volgt de integrale tekst van hoofdstuk 3 over 

vliegende schotels en de inhoudsopgave van ‘Er is geen ledige ruimte’. 

Wij hebben u uiteengezet dat er twee primaire ‘aardse’ magnetische stromen zijn: een 

instralende en een uitstralende. Deze stromen bewegen zich in spiralen tot grote hoogte 

boven de aarde, buigen daarna geleidelijk uit hun spiralengang om en nemen ten opzichte 

van de aarde meer verticale standen aan. 

Stel u nu voor dat een bepaald lichaam van enorme hoogte in aanraking zou komen met de 

instralende magnetische aardstroom. Dan zouden wij zien hoe dit lichaam eerst verticaal op 

de aarde zou aanstormen, vervolgens zou geleidelijk de vaart een spiralende, dus cirkelende 

beweging rondom het aardlichaam maken, om dan op deze wijze tenslotte het aardlichaam 

te bereiken. Zou dit lichaam daarop uitsluitend in aanraking komen met de uitstralende 

magnetische stroom van het aardlichaam, dan zou dezelfde reis in omgekeerde richting 

worden afgelegd. 

Wij hebben u ook trachten te verklaren dat er, naast het aardmagnetisme, geheel vreemde 

magnetische stromen in het aardeveld kunnen worden onderkend. Stromen die door 

de aarde noch aangetrokken, noch afgestoten kunnen worden. Deze magnetische stromen 

komen van al de andere hemellichamen van ons zonnestelsel. Zij zijn aan het 

aardmagnetisme wel verwant, omdat zij behoren tot de grote eenheid van het zonnestelsel 

waarin ook de aarde een plaats heeft, doch omdat zowel hun vibraties als hun 

atoomstructuren verschillend zijn, ondervinden zij weinig of geen hinder van de wederzijdse 

magnetische velden. Op deze wijze bereiken alle planetaire magnetische stromen elkaar 

door middel van vrijwel verticale stralingen, hoewel de invalshoeken onderling verschillen. 

Op dezelfde manier zou dus kunnen worden verklaard hoe een lichaam, komend van een 

der verst van ons verwijderde planeten – laten wij zeggen van Neptunus – voortgestuwd 

door de uitstralende neptuniaanse magnetische stroom, door het gehele zonnestelsel naar 

de aarde kan reizen. In het aardeveld gekomen zal dit lichaam door een bepaald proces 

daarna omschakelen op de instralende magnetische neptuniaanse stroom. Daarop zal het 

dus onfeilbaar de terugreis ondernemen. 

https://spiritueleteksten.nl/algemeen/jan-van-rijckenborgh-modern-rozenkruiser-en-hermetisch-gnosticus-biografie/
https://spiritueleteksten.nl/online-programmas/fakkeldragers-van-het-rozenkruis/21-jan-van-rijckenborgh/
https://spiritueleteksten.nl/rozenkruisers/wat-is-een-tempeldienst-hoofdstuk-14-uit-rozenkruisers-toen-en-nu-onder-redactie-van-konrad-dietzfelbinger-crystalserie-6/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/ontstaansgeschiedenis-van-renova-conferentiecentrum-van-de-rozenkruisers-in-bilthoven-ontworpen-door-architect-hendrik-wijdeveld-maartensdijkseweg-1/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/er-is-geen-ledige-ruimte-vatbaar-worden-voor-nieuwe-impulsen-in-tijden-van-omwending-jan-van-rijckenborgh/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-schrijven-aforismen-en-spreuken-over-schrijvers/
https://spiritueleteksten.nl/online-programmas/mysterien-van-het-rozenkruis/spirituele-tekst-9/
https://spiritueleteksten.nl/rozenkruisers/de-roep-der-broederschap-van-het-rozenkruis-esoterische-analyse-van-de-fama-fraternitatis-r-c-door-j-van-rijckenborgh/
https://spiritueleteksten.nl/rozenkruisers/de-roep-der-broederschap-van-het-rozenkruis-esoterische-analyse-van-de-fama-fraternitatis-r-c-door-j-van-rijckenborgh/
https://spiritueleteksten.nl/spirituele-teksten-bibliotheek/boek-7-mysterien-en-fakkeldragers-van-het-rozenkruis/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-reis-spreuken-over-reizigers-en-aforismen-over-reizen-oneliners/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-de-hemel-spreuken-over-de-aarde-aforismen-over-de-hel/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-eenheid-spreuken-en-aforismen/


Stel u vervolgens voor dat door een mensheid op een van de planeten de verschillende 

magnetische planetaire stromen werden bestudeerd en hun aard werd vastgesteld, zodat 

men tenslotte alle planetaire magnetische formules van alle planeten zou kennen. 

Neem vervolgens aan dat het die mensheid gelukte een instrumentarium te construeren, 

met behulp waarvan men door middel van de eigen uitstralende stroom de 

aantrekkingskracht van de instralende magnetische planetaire stroom kon overwinnen. Dan 

zou men de eigen planetaire aantrekkingskracht rustig kunnen neutraliseren. En, even 

rustig de eigen vaart volkomen in handen hebbend, de eigen planeet kunnen verlaten, in 

een ruimtevaartuig waarin dat instrumentarium zou zijn ingebouwd. 

U zult ook verstaan dat het instrumentarium zou kunnen overschakelen op het aardse 

magnetische veld, en daardoor desgewenst horizontale vluchten over het aardoppervlak 

zou kunnen maken. Voor de terugtocht zou men heel voorzichtig overschakelen op de 

instralende stroom, op de aantrekkingskracht van de eigen planeet en, zonder dat de 

terugreis het karakter zou aannemen van een val, zou men weer naar het moederland terug 

kunnen reizen. 

Dit alles zou geschieden zonder enig explosief geweld en zonder experimenten die de 

fundamentele basis van het zonnestelsel aantasten. Behalve het genoemde 

instrumentarium zou men voorts de beschikking moeten hebben over ruimtevaartuigen, die 

qua samenstelling en metallische legering aan alle eisen zouden moeten voldoen. 

Welnu, wij moeten u zeggen dat verscheidene planetaire mensheden de theoretische en 

praktische kennis bezitten om dergelijke instrumenten en vaartuigen te vervaardigen en te 

bouwen. Zij bezaten deze kennis reeds toen de toorn in het dialectische heelal ontstoken 

werd. De vliegende-schotelverhalen door alle eeuwen heen en alles wat zo de laatste jaren 

hierover te onzer kennis gekomen is, bewijzen dat ten volle. (Note Paul Wink: Denk aan de 
Vimanas, de vliegende wagens van de Goden; en het vliegende tapijt). 

Het ontbreekt ons aan de technisch-wetenschappelijke kennis die nodig zou zijn om u een 

bevredigende uiteenzetting te geven van de juiste samenstelling van het voortstuwings-

instrumentarium. Wij kunnen u er ten hoogste een beeld van geven, zoals een leek het ziet. 

Zoals u weet is elektriciteit een begeleidend verschijnsel bij iedere magnetische stroom. 

Waar magnetische kracht is, daar is ook steeds elektriciteit. Daarom is een gigantisch 

elektrisch vermogen, dat nimmer kan worden uitgeput, steeds in het ganse heelal aanwezig. 

Aardse geleerden hebben in de loop der eeuwen weleens met zeer onbeholpen 

instrumenten aangetoond dat het mogelijk moet zijn deze atmosferische of kosmische 

elektriciteit op te vangen. Ook komt het voor dat bij geweldige atmosferische elektrische 

ontladingen diverse instrumenten worden verstoord. 

Hoe dan ook, de ruimtevaarders beschikken over de kennis en het instrumentarium om, 

waar zij zich ook bevinden, de kosmische elektriciteit op te vangen en te concentreren in 

betrekkelijk zeer kleine ruimten. Zij scheppen met behulp daarvan in en om hun toestel een 

elektromagnetisch veld. Door dit veld beurtelings naar eigen believen positief of negatief te 

maken, dus af te stemmen op hun planetaire noordpool- of zuidpoolstroom, kunnen zij hun 

planeet verlaten of er naar toe reizen. 

https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-de-kosmos-spreuken-over-het-heelal-aforismen-over-het-universum-oneliners/


De snelheid van hun vaartuigen hangt af van het versterken of verzwakken van het 

desbetreffende elektromagnetische veld. Wanneer u daarbij dan aanneemt dat zij voorts in 

staat zijn hun instrumentarium af te stemmen op ieder ander willekeurig planetair veld, dan 

zult u zich kunnen voorstellen dat voor dergelijke entiteiten de ruimtevaart op deze wijze 

even eenvoudig is als voor ons het fietsen. 

Hiermee is natuurlijk voor het technische brein beslist niet alles gezegd en zijn lang niet alle 

vraagstukken opgelost. Wij kunnen op alle mogelijke vragen zeker geen afdoend antwoord 

geven, omdat wij in de School van het Rozenkruis deze problemen niet van de technische 

kant benaderen. Wel kunnen wij met zekerheid vaststellen dat een entiteit, die de 

elektromagnetische stroom weet toe te passen, vele problemen met behulp daarvan zal 

weten op te lossen. 

Dit alles (en wij zeggen dit met nadruk) behoort geheel tot de praktijk van de levensgolven in 

het dialectische rijk van de natuur des doods.  Alle atoomvandalisme – en al het 

geëxperimenteer met de atoomwetenschap is vandalisme – deelt zich onmiddellijk mee áán 

en komt tot openbaring in de magnetische aardstromen. Aldus wordt de samenwerking in 

het zonnestelsel verstoord. 

Het zonnestelsel – zo zagen wij is één magnetisch systeem. Wanneer de aardse mensheid, 

door blinde instincten gedreven, de grondslagen van het interkosmische systeem gaat 

aantasten door het veroorzaken van zeer hevige atoombombardementen of experimenten 

met onbegrijpelijk hoge energieën (want daar komt het op neer), zal de desorganisatie zich 

meedelen aàn alle planeten. Tal van kettingreacties zullen dan de zelfmoord en de moord 

van alle zonnestelselbewoners tot gevolg hebben. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer oorzaken van desorganisatie van het aardse magnetische 

veld en daardoor van het zonnestelsel, want iedere onheilige toestand van de mensheid 

heeft een dergelijk gevolg. Doch waar de techniek en de wetenschapsrazernij de 

onheiligheid gaan dienen, daar spitsen de gevaren zich toe tot duizelingwekkende hoogten. 

Hoewel er in alle tijden sprake is geweest van interplanetair bezoek door middel van 

ruimtevaartuigen, zijn dergelijke bezoeken daarom in onze tijd aan de orde van de dag.       

Ja, wij zijn ervan overtuigd dat er op dit moment geen seconde voorbijgaat zonder dat grote 

aantallen van dergelijke vaartuigen in onze atmosfeer aanwezig zijn. 

De vraag kan nu worden gesteld: wat doen deze vaartuigen en bemanningen in ons 

levensveld? Alleen maar kijken? Alleen maar onderzoeken? Ons angst inboezemen door hun 

aanwezigheid? Bedreigen zij ons met enorme aanvallen? 

In antwoord op deze vragen kan men zeggen: zij behoeven niet te kijken, want zij weten 

beter dan wij wat er bij ons gaande is. Zij behoeven derhalve evenmin te onderzoeken, want 

uit het verleden weten zij wat zij te verwachten hebben als de aardse mensheid weer bezig 

is tot haar top van beschaving door te dringen. Zij kunnen de mens als massa evenmin 

angst inboezemen, want de mens als massa bukt voor haar autoriteiten en volgt die 

onvoorwaardelijk. De autoriteiten ontkennen de verschijnselen en pers en radio volgen hen 

in de regel daarbij (censuur). Bovendien blijven de ruimtevaartuigen zoveel mogelijk uit de 

wooncentra om zomin mogelijk op te vallen. 

https://spiritueleteksten.nl/rozenkruisers/de-school-van-het-rozenkruis-het-lectorium-rosicrucianum-moderne-geestesschool-die-aansluit-bij-de-impuls-van-de-klassieke-rozenkruisers/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-autoriteit-spreuken-en-aforismen-over-autoriteiten/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-censuur-spreuken-en-aforismen-over-vrijheid-van-meningsuiting/


Voorts is er geen sprake van aanvallen, want iedere vernietiging van bijvoorbeeld de grote 

hoeveelheden reeds in voorraad zijnde atoombommen van diverse typen zou een 

ontzaglijke ramp in het gehele zonnestelsel tot gevolg hebben. 

Neen, de voortdurende aanwezigheid van ruimtevaartuigen in onze atmosfeer, die evenwel 

lang niet alle van andere planeten afkomstig zijn, heeft een geheel andere verklaring. Zij zijn 

namelijk bij voortduring bezig het aardse magnetische veld te herstellen van de schokken en 

teisteringen door de mensheid teweeggebracht. Er zijn voortdurend groepen ruimtevaar-

tuigen doende – uitgaande van de magnetische polen van de aarde, waar zij voortdurend 

landen – de vibratie van de instralende en uitstralende stromen te herstellen en te ordenen, 

te reinigen, te regelen; de geschokte magnetische velden ‘gelijk te richten’, te voeden, om de 

interkosmische huishouding zo goed en zo kwaad het gaat in stand te houden. 

De ruimtevaartuigen verrichten dus zeer heilzaam werk. Zonder hulp zouden onze wereld 

en het gehele zonnestelsel reeds lang deze dag van openbaring hebben moeten beëindigen. 

Dit werk is echter voornamelijk louter zelfbeschermend. Want u zult verstaan dat al deze 

entiteiten niet in staat zijn de onheiligheid, door de mensheid van de aarde veroorzaakt en 

verwekt, definitief uit te doen, te vernietigen. 

De mensheid is gehouden zelf haar karma uit te wissen. Daarom heeft de desbetreffende 

schoonmaak van de magnetische atmosfeer van de aarde betrekking op een concentratie 

van al de genoemde onheiligheid. Deze concentratie vindt daar plaats waar de horizontale 

krachtlijnen zich omzetten tot de verticale. Deze concentratie is momenteel van een 

zodanige omvang dat zij nagenoeg zichtbaar is, en zij wordt nog steeds groter en dichter. 

U verstaat dat dit een nieuw gevaar schept, namelijk een concentratie van intense boosheid. 

Deze is dus dubbel sterk en gevaarlijk. Deze concentratie van boosheid heeft echter ook een 

tegenhanger. Er vindt namelijk door het zo-even geschetste proces ook een concentratie 

plaats van morele, mentale en religieuze kwaliteiten van de mensheid. Dus een concentratie 

van dialectische goedheid, zich plaatsend naast en tegenover de concentratie van boosheid. 

Van deze twee concentraties is nu in ons bestaansgewricht opnieuw sprake in geheel 

nieuwe zin. Daarom zult u nu begrijpen waarom sommigen zeggen dat twee nieuwe manen 

in het aardveld verschenen zijn. 

INHOUD VAN ‘ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE’ 

Woord vooraf  

1. Magnetische stromingen 

2. De aarde en de hemel-aarde 

3. Vliegende schotels 

4. Lilith en Lulu 

5. De rozenkruisgang 

6. Ontstoffelijking 

7. De zeer oude en de legende van Hoël Dhat, fragment zwaard 

8. Het linkerpad en het rechterpad 

9. Het occulte proces en het transfiguristische proces 

10. De enige oplossing 
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