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Het werk van tegen-engelen vanuit de ondersferen in 
het licht van de zaligpredikingen in de bergrede. 
 
door Nicolaas de Jong 
       Uit: Sampo Nr. 9 
Inleiding 
 
     Veel, zo niet alle huidige verharding, vervreemding, controle uit angst en 
andere tegenwerking is het gevolg van gevallen engelwezens die tijdens de 
ontwikkeling van kosmos, mens en aarde zijn gebannen in de lagen onder het 
aardoppervlak tot aan de kern van de aarde. Gedurende de mens- en aarde-
ontwikkeling zijn deze wezens telkens ontstaan of wel hebben zich afgesplitst 
van de groep waartoe zij behoorden, en die alle een stuk ontwikkeling op 
aarde en aan de mens hebben geïmpulseerd of in gang gezet. Telkens 
wanneer er iets nieuws werd geschapen, ontstond tegelijk het tegenbeeld, de 
negatieve kant. Zoals er in de buurt van een sterk licht, diepe schaduwen 
optreden. Sterk licht roept diepe duisternis op. 
     Nu zijn deze wezens niet alleen te zien als negatief, maar kun je die ook 
zien als zijnde inherent aan ontwikkeling. Zij zetten ons ook aan tot ontwikke-
ling, wanneer we dit zo willen zien. Stelt u zich maar eens voor, wanneer God 
ons in het Paradijs had laten leven, alles in pais en vreê, en ons niet met de 
vermanende vinger had gezegd dat we niet van de boom van kennis mochten 
eten. Dan waren we nu nog dromend en wel onschuldige, dier-gelijke 
mensen in de oude staat van zijn, en waren niet in ontwikkeling gekomen. We 
zijn echter ongehoorzaam geweest, vanuit onze ingeschapen nieuwsgierig-
heid, en hebben ons kennis omtrent onszelf en de wereld verworven, en 
daarmee vrijheid, zijn onder de dwingende vinger van Yahweh uitgekomen. 
Door de weerstanden heen. In dit licht zijn ook de tegenwerkende engelen te 
zien: zij hebben zich in hun revolte geofferd, waarmee ze ons de mogelijkheid 
tot verlossing geven; het oplichten van de sluiers van duisternis, waardoor we 
stap voor stap tot hoger/dieper inzicht kunnen komen. En daardoor tot 
omvorming van onszelf en onze aardse omstandigheden.1 
     Deze weg van het oplichten en omvormen van de sluiers, onderaardse 
lagen van duisternis, is al door Christus grotendeels voorgedaan tijdens zijn 
dood, doorgang door de hellewereld, en opstanding; een proces dat al voor 
Zijn incarnatie is begonnen en wat nog steeds gaande is in de onderaardse 
sferen. Wat Hij hiervan heeft geopenbaard, zijn de negen zaligsprekingen 
tijdens de zogeheten bergrede.2 Het gaat om de 9 onderaardse sferen waarin 
de tegen-engelorden hun toevlucht vonden en van waaruit ze op aarde, mens 
en cultuur inwerken. Hieronder werk ik ze stuk voor stuk uit. 
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De ondersferen 
 
     De engelen werken in ieder mens afzonderlijk en leiden ons naar die 
plaatsen of omstandigheden waar we ons lot kunnen ontmoeten (mensen, 
werk, leefomstandigheden), en zo kunnen we onze biografie ontwikkelen. Zij 
spiegelen ons beelden in het bewustzijn. en door onze biografie te helpen 
vormen, ontwikkelen ze zichzelf tot aartsengel, een wezen dat het inspiratie-
ve, helder invoelende bewustzijn heeft ontwikkeld. Dat ontwikkelen gaat door 
vele menselijke incarnaties heen. Deze reguliere engelen spiegelen dus ware 
en levendige beelden in onze ziel vanuit hun imaginatieve, beeldbewustzijn, 
dat zij uit de hogere geestwerelden ontvangen wanneer zij naar binnen kijken 
in zichzelf, want dan openbaart zich die geestwereld in hen. 
     De tegen-engelen hebben zich niet dit levendige beelddenken toegeëigend, 
die hebben zich gericht op de materie, welke een uitwerking, verharding is 
van geestelijke werkelijkheden. Zij hebben zich daardoor gebannen in de 
bovenste laag van de aarde, de minerale aardkorst. De gebergten en minera-
len hierin zijn een neerslag van de geestelijke werkingen en strijden die eraan 
te grondslag hebben gelegen; het zijn dode afbeelden van geestelijke werke-
lijkheden. Dat voert de tegenengelen tot dode gedachtebeelden in hun 
bewustzijn, omdat het leven eruit geweken is. Wanneer zij in mensen gaan 
werken, veroorzaken zij het abstracte denken; in abstracte gedachten zijn 
leven en gevoel, dus zieleroerselen verdwenen of tot een minimum beperkt. 
Zij zijn een dood afbeeld van de levendige en zieleprocessen in ons, maar aan 
de hersenschors gespiegeld, sterven zij af. Met als gevolg dat wanneer je niet 
je ziel, je hart bij de gedachten betrekt, deze koud en doods kunnen aan-
voelen (het in de huidige wetenschap zo hoog geprezen ‘objectieve’ waar-
nemen en denken). Een van de gevolgen is de minerale huizenbouw die 
momenteel zo wordt geprezen. De vele rechthoekige gebouwen, vertrekken 
en ook de geometrische stratenplannen van nieuwe wijken zijn hiervan het 
gevolg. Een van de gevolgen hiervan is dat de zin uit die woonomgevingen is 
verdwenen, wat vooral opgroeiende kinderen tot vandalisme kan aanzetten. 
Zij zijn innerlijk gewoon boos omdat de woonomgeving geen zin meer biedt 
als een houvast, geen doel heeft waarop zij zich kunnen richten, anders dan 
later zo hoog mogelijk in de kantoortorens een werkplaats te vinden, want 
daar verdien je goed. Wat niet voor iedereen is weggelegd. In dergelijke bouw 
is het moeilijk om zin, geest terug te vinden doordat het levendige denken uit 
de erachter liggende gedachten is geweken. 
In dit licht kun je de eerste van de zaligsprekingen zien: ‘Zalig zijn de armen 
van / bedelaars om geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen’. Het 
gaat er in de eerste tegensfeer van gevallen engelen om dat het denken weer 
levendig wordt doordat je het met gevoel verbindt; je dient het met je 
hartkrachten te verbinden, waardoor de geest erin weer kan spreken. Dat is 
wat de zogenaamde randgroepjongeren, zij het onbewust, ook vragen. Het 
zoeken van zin, en dus geest. 
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     De aartsengelen hebben als taak mensen wanneer die zich in groepen 
verbinden (gezin, bedrijf, organisatie) te inspireren met waarachtige geeste-
lijke idealen, waardoor zij die groepen leiden tot realisatie van die idealen 
binnen de set van mogelijkheden. Zo heeft elke menselijke groep zijn eigen 
idealenset en kleuring waaraan je die ook kunt leren herkennen. Het sturen 
en leiden van de levensstromen kun je goed waarnemen bij een troep spreeu-
wen in de avondlucht; daar zie je hoe de groep zich organisch als een geheel 
kan bewegen, zich dan weer splitst in meerdere bewegende stromingen en 
zich weer samenvoegt tot een. Hierachter stuurt het ooit in zijn ontwikkeling 
achtergebleven aartsengelwezen, die nu de groepsziel van de spreeuwen is. 
De reguliere aartsengelen pogen zich dusdanig te ontwikkelen dat zij deze 
idealen tot in het fysieke kunnen doen verwezenlijken binnen de groep die zij 
leiden. Zo klimmen zij in bewustzijn op van het inspiratieve, heldervoelende, 
tot het intuïtieve, helder willende bewustzijn van waaruit geestelijke werkelijk-
heden of vaardigheden tot in het fysieke kunnen worden verdicht. Bij mense-
lijke organisaties zie je dan ook in het verloop vaker een zekere consolidatie, 
differentiatie en verdikking optreden, waardoor de organisatie traag en log kan 
worden.  
     De tegen-aartsengelen leven in de laag van vloeibare aarde, het magma, 
onder de minerale aardkorst. Magma drijft het leven uit ieder proces, is louter 
stromende maar dode steen. Binnen menselijke organisaties leidt deze kracht 
niet tot waarachtige inspiraties uit geestelijke idealen, maar uit hun vervormin-
gen, zoals in het hiërarchische denken, wat wel een afspiegeling is van de 
geestelijke ordening in bewustzijnsniveaus, maar hier wordt verbonden aan 
macht. Een medewerker bij de firma Nike heeft dat eens zo onder woorden 
gebracht. Om goed te kunnen functioneren binnen het bedrijf, diende hij te 
likken naar boven, en te trappen naar onderen. Anders was hij te soft. Als 
gevolg hiervan ontstaan binnen de menselijke organisaties, en ook binnen de 
gehele samenleving als sociaal proces, manipulaties, controlemechanismen, 
en noem maar op wat het sociale proces onder druk kan zetten. Tussen 
bedrijven kan moordende concurrentie ontstaan met technieken die in de 
oorlogvoering al als geheel barbaars worden gezien, zoals kannibalisme 
onderling. Bij multinationals neem je nog iets anders waar: die willen als 
aartsengelwezen al opklimmen tot tijdgeest, persoonlijkheidsgeest, en 
drukken hun wezen eenzijdig af op de tijd en in de cultuur, echter zonder 
hoogstaand geestelijk ideaal, enkel hun product als tijdsbeeld, en daarmee 
imago voor degene die het heeft of draagt (een niet-eigen persoonlijkheid). Ik 
was ooit in de Sinaï bij een Bedoeïen, die me vol trots flesjes Coca Cola en 
Heineken bier aanbood. Dat was voor hem het summum van wereldburger-
zijn en erbij horen. Denk ook eens aan grote oliemaatschappijen, die omwille 
van de rust (bijvoorbeeld Shell in Nigeria) eigen ordediensten hebben ofwel 
bepaalde politieke figuren en organisaties steunen die rust dienen te houden 
in productiegebieden. Die drukken zich dan tot in landsregeringen uit. En 
mensen lijden hieronder sterk door de groepsdwang en controlemechanis-
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men die er vanuit kunnen gaan. Veel van ons lijden heeft hiermee te maken. 
Vraag een stadsbewoner wat zijn grootste ergernis is, en hij zal veelal 
antwoorden ‘de buren’, omdat de huizen te weinig ruimte voor individuele 
ontwikkelingen laten. En de laatste eeuwen hebben religieuze en idealistische 
instellingen (de –ismen) sterk door moralistische dwang de mensen in een 
bepaalde richting willen sturen, die dus door de groepsmoraal die sociale 
processen wilden beïnvloeden. Kortom, veel menselijk leed komt voort uit 
vrijheidsinperking onder dwang van sociale organismen. 
Hierbij is de 2e zaligprediking te bezien: ‘Zalig zijn zij die treuren/lijden, want 
zij zullen getroost worden’. Wanneer je lijdt en dit niet uit de weg gaat, kun je 
diep in het meeleven komen, van jezelf en van anderen. Je leert dan met je 
geest in je ziel in de levensstromen onder te duiken. En hiermee kun je de 
inspiratie ontwikkelen, het inlevende vermogen in processen dat ook kan 
leren te sturen in die processen. En dat geeft troost, vertroosting, want je 
doorziet dan de mogelijkheid die lijden kan bieden. Je verdiept de ziel door 
het lijden heen. Zo kun je vaak bij oudere werknemers in een bedrijf een stuk 
zieleloutering waarnemen dat door het lijden is ontstaan in de strijd die deze 
vaker binnen het bedrijf heeft moeten voeren om zelf staande te blijven, 
conflicten te helpen oplossen en het bedrijf te stimuleren. Zijn ziel heeft 
daardoor vaker butsen opgelopen. Daardoor kunnen zij meer geschikt worden 
voor een leidinggevende of onderrichtende functie, in het bedrijf of bij een 
vakbond. Binnen menselijke organisaties zijn meer en meer horizontale 
overlegorganen aan het ontstaan, de medezeggenschaps- en ondernemings-
raden. De ontmoeting hierbinnen kan de hiërarchische verticale machtstruc-
tuur op den duur helpen doorbreken, en in de ontmoetingen kunnen meer 
waarachtige idealen klinken die de deelnemende kunnen inspireren, en het 
bedrijf of de organisatie naar meer verdieping van producten en van de werk-
nemers als ontwikkelende wezens terug brengen. De sturende aartsengel kan 
dan meer regulier worden in zijn aanpak en wezen. De horizontale, gelijk-
waardige ontmoeting wordt dan tot sturende kracht, het lijden aan het 
voorhene niet-inleven wordt vertroost. 
 
     De persoonlijkheids- of tijdgeesten werken in op ons zielelichaam, bieden 
door de cultuur heen mogelijkheden aan waarmee we ons uiteen kunnen 
zetten en onze ziel kunnen verpersoonlijken. Zij doen dit door zich in het 
gedachtegoed van een bepaalde tijd af te drukken, door denkers, doeners en 
ontwerpers heen, zodat dit tot in het fysieke gestalte krijgt. Denk eens aan een 
Biedermeyer-stoel in vergelijking tot eentje die door Rietveld is ontworpen; 
daarin drukken zich hele verschillende visies uit. De culturele vormgeving gaat 
ver, tot in bijvoorbeeld ons servies en belichting, en geeft ons gewaarwordin-
gen in de ziel waarmee we aan de slag kunnen gaan en zo onze eigen ziel 
vorm geven in gevoelens, stemmingen en meningen, en ook in dat wat we 
willen doen. Meerdere van mijn vakgenoot-biologen zijn in de 80er jaren over-
gestapt naar computerprogrammering; dat was 15 jaar ervoor nog ondenkbaar  
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geweest.  
     Tegen-persoonlijkheidsgeesten werken vanuit de derde onderaardse laag, 
die van de lucht-aarde; dat heeft onder andere aardgas in de minerale aard-
korst veroorzaakt. Dat is gas onder druk en zonder zuurstof erin, de levenssub-
stantie. Het waterstof in aardgas is de pendant voor de geest die door de 
warmte werkt; en deze wordt hier gedrukt op het fysieke, waarvan de koolstof 
een weerslag is. Het zielsmatige van gas, lucht, wordt onder druk gezet. Dat is 
ook de werking van de tegenpersoonlijkheidsgeesten: zij keren zielegewaar-
wordingen om in hun tegendeel, zoals lust in pijn en omgekeerd. Dat kweekt 
angst uit onzekerheid door de onvoorspelbaarheid, en daardoor krijgt de ziel 
geen mogelijkheid zich te verpersoonlijken, maar kan zich neigen te desinte-
greren. Reguliere tijdgeesten geven cultuurimpulsen die aan de tijd zijn, zoals 
het sterk dooreenmengen van volken en rassen op dit moment (Michaël is 
tijdgeest vanaf 1871, en het is diens inwerking). Dat geeft daarnaast spannin-
gen en het opkloppen van angsten voor het anders-zijn, al of niet opgezweept 
door het werk van geheime diensten achter de schermen. Angst is het voedsel 
voor demonen, die vanuit het duister van de ziel kunnen werken. En deze 
angst wordt er in onze cultuur goed ingehouden; voor het wegvallen van de 
zekerheden van pensioen en spaargelden, voor reële, aangeprate dan wel 
opgeklopte terroristische dreigingen. In martelingen wordt deze omkerings-
kracht verder doorgevoerd. Dat kweekt zeer vreemde afhankelijkheden 
tussen beul en gemartelde. 
Boeiend is de derde zaligspreking die hierbij hoort: ‘Zalig zijn de zachtmoedi-
gen, want zij zullen de aarde beërven’. Het ondergaan van angsten uit bedrei-
gingen leidt dus tot het zelf mogen leiden van de aarde in haar verdere voort-
gang. Bekend is dat gereïncarneerde mensen die gemarteld zijn, met hogere 
vaardigheden terugkomen, waarmee zij cultuurimpulserend kunnen werken. 
De grote Italiaanse kunstenaar Michelangelo drukt bijvoorbeeld op een schil-
derij zijn gelaatstrekken af in de huid van de gestroopte discipel Bartolomeüs, 
daarmee aangevend wie hij zelf is geweest. Het is een sterke trend op dit 
moment om ondanks de doemvoorspellingen van bijvoorbeeld 2012, toch je 
niet van de wijs te laten brengen, je niet op te laten winden door wat er aan 
angstzaaien om je heen gebeurt, maar juist positief te blijven denken en de in 
je levende impulsen neer te zetten, hoe klein die ook kunnen lijken.3  
 
     De vormgeesten zijn hoge wezens die in en vanuit de zon werken, en alles 
op aarde hebben vormgegeven wat er in de geestelijke wereld als oer-ideeën 
voorhanden was voor mens en aarde. Het zijn de over de wateren zwevende 
Elohim die worden genoemd in het scheppingsverhaal, Genesis, in de Bijbel. 
Aan ons mensen hebben zij een ongevormd warmtedruppeltje gegeven, 
waarmee we ons gehele organisme kunnen sturen, en dat we kunnen verfij-
nen tot ons ik, en nog hoger, tot de geestelijke leden die ons beeldbewustzijn, 
ons heldere voelen en ons heldere willen laten ontwikkelen (respectievelijk 
geestzelf of imaginatie / Indisch manas; levensgeest of inspiratie / Indisch 
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buddhi; en geestmens of intuïtie / Indisch Atma). Hun werk is geestwerkelijk-
heden, dus morele kracht, te realiseren in zinvolle vormen. Dat heeft mens en 
aarde fysiek doen ontstaan. In ons sociale organisme het rechtssysteem, 
waardoor we als individu in principe de ruimte kunnen krijgen of behouden 
voor de eigen ontplooiing. 
    De tegenvormgeesten werken vanuit de vierde onderaardse laag, die van 
vorm- of wateraarde, en doen juist lege hulsels zonder zin ontstaan, die hoog-
uit op nut zijn gegrond. Zoals veel verpakkingen van artikelen, maar ook veel 
artikelen zelf, met name technische, die ons enkel ten nutte zijn, maar niets 
wezenlijks bijdragen aan onze innerlijke ontwikkeling richting groter geest-
wezen (neem hier even een lekker kopje Senseo op om het levensgevoel te 
vervullen, met dank aan de firma Philips). Verder in de lege hulsels van film- 
en media-idolen, van internetbedrijven, de netten van elektromagnetische 
straling, het moderne verkeer, de media, het internet (de virtuele wereld), de 
medische aanpassingen van het menselijk lichaam (klonen, orgaantransplan-
taties, cyborg-technieken, bionische ledematen, nanotechnieken in de mense-
lijke fysiologie).4 En niet te vergeten, de volledige verdinging van ons voedsel.5 
Dit omvat dus een groot gedeelte van de huidige westerse samenleving, die 
vooral door het elektriciteitsnet in stand wordt gehouden. Daarnaast wordt het 
rechtssysteem geheel uitgehold, doordat regel op regel wordt gestapeld, en 
dat wat voor de ene persoon geldt, direct op iedereen van toepassing wordt 
als gevolg van rechterlijke uitspraken die bindend zijn voor volgende 
soortgelijke zaken. 
De vierde zaligprediking is hierover duidelijk: ‘Zalig zijn die hongeren en dors-
ten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’. In gerechtigheid 
kan de vrijheid van het individu weer recht worden gedaan, en kan de zinge-
ving van binnenuit weer vorm worden gegeven, niet van de buitenkant. En dat 
biedt verzadiging van zingeving van binnenuit. Het recht wordt niet alleen 
bestreefd bij nationale en internationale rechtbanken, maar ook binnen de 
bestuursorganen waar deze waarachtig democratisch verkozen en werkzaam 
zijn. In bedrijf, organisatie en samenleving. Kortom: het vraagt directere 
vormen van democratie. 
 
     De bewegers of krachten vormen de krachtwerking en impuls achter alles 
wat in en op de aarde gebeurt. Zoals de zwaartekracht, die voorkomt dat we 
voortijdig van de aarde af zouden vliegen, de stuwkracht achter alles wat we 
doen (onze wil), en ook de moreel stuwende kracht die werkt in en door ons 
karma. Op een vroeger ontwikkelingsstadium van de aarde, genaamd de 
water-aarde ofwel oude Maan6, hebben deze bewegers ons ziele- of astraal-
lichaam aangelegd. Nu geven zij met die impulskracht de mogelijkheden dat 
we dit zielelichaam door gewaarwordingen kunnen ordenen en omvormen 
tot gewaarwordingsziel, waarmee we onze gevoelsinhouden kunnen verfijnen 
en zo onze ziel uitbouwen, zodat we meer kunnen bevatten en dragen; onze 
ziel groter en meer gelouterd wordt. Dat geeft dat we meer kunnen groeien, 
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eerst in de ziel en daarna, op latere leeftijd, in de geest. Er zijn bepaalde voor-
spellingen die zeggen dat we later energie zullen kunnen wekken uit dat wat 
we als morele krachten hebben neergelegd in onszelf en de aarde, zoals door 
gebeden, meditatie, morele daden, rituelen. Daarin zit veel toekomstkracht. 
     De tegenbewegers werken vanuit de vijfde onderaardse laag, die van de 
vrucht-aarde. Hun krachten werken in onder andere paddestoelen, die een 
enorme groeikracht kunnen hebben. Zo werken zij in de cultuur achter alles 
wat vanuit de vorm-aarde wordt neergezet; uiterlijk het financierende bank-
wezen achter grotere ondernemingen binnen de wereldeconomie. En de 
laatste ontwikkelingen hebben aangetoond dat die groeikrachten op niets 
berusten. Banken konden oneindig geld scheppen uit het niets, wat nu als een 
zeepbel in elkaar is gestort.7 Dat geld is geen warm geld, en wanneer het 
vertrouwen ontbreekt, dan kan er weinig meer vloeien om de wereldecono-
mie zoals die is, op poten te blijven houden. 
De zaligprediking die bij deze sfeer hoort, is: ‘Zalig de barmhartigen, want hen 
zal barmhartigheid geschieden’. Hier kom je uit bij de broederlijkheid, die 
warm geld kan doen ontstaan bij diegenen die het ervoor over hebben en het 
geven aan diegenen die het nodig hebben. Eenieder die ooit heeft geschon-
ken vanuit zijn hart, hetzij geld, hetzij werk of goed, kent het warme gevoel dat 
deze barmhartigheid oproept; men voelt zich vervuld van liefde, is vervuld van 
positief denken en kan op onverwachte momenten uit andere hoek ineens 
genoegdoening krijgen van iets wat men al lang heeft nodig gehad (In de 
volksmond heet dat: ‘wie goed doet, goed ontmoet’). 
 
     De reguliere wijsheidsgeesten hebben een boven-kosmisch bewustzijn, 
verbinden hiervanuit de hemellichamen met elkaar en met de Goddelijke 
oergrond, en brengen in ons mensen de herverbindende (= religieuze), over-
koepelende gedachtebeelden en ideologische systemen teweeg, waarmee 
we een dieper of hoger begrip kunnen ontwikkelen voor onze staat van zijn in 
relatie tot de ons omringende wereld (er is van geen dier bekend dat het 
religieuze handelingen uitvoert). Op een nog ouder ontwikkelingsstadium van 
de aarde, de luchtaarde ofwel oude Zon6, hebben zij de mens een levens- 
ofwel etherlichaam aangemeten, waarmee we nu op aarde in een fysiek 
lichaam kunnen leven. Onze gehele fysiologie is hiervan een uiting, en de 
lever het belangrijkste orgaan hierin; onze chemische fabriek in het lichaam. 
Nu werken zij door de ziel heen differentiërend in op dit levenslichaam, zo dat 
we ermee vanuit de ziel goed kunnen denken, op basis van de logisch 
verlopende levensprocessen. Een deel van de ziel wordt zo omgevormd tot 
wat heet de verstands-gemoedsziel, die we kunnen uitbouwen en waarmee 
we meer verfijnder gedachten en visies kunnen vormen. 
     De tegen-wijsheidsgeesten zijn gebannen in de laag van vuuraarde, de 
zesde onder het aardoppervlak. Zij werken niet verfijnend in op mens en 
aarde, maar werken met de krachten van ongerichte gewaarwordingen en 
wil, wat in de aarde aardbevingen en vulkaanuitbarstingen teweeg kan 
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brengen. Ze hebben hiermee in ons levenslichaam de driften aangelegd, 
waarmee we onszelf in leven kunnen houden.8 Doen vanuit driften leidt veelal 
tot lijden, aan onszelf en anderen aangedaan. Als gevolg hiervan wordt het 
levenslichaam makkelijk verhard in zijn gedragingen, worden onze hoog-
staande ideologieën makkelijk tot dwangmatig gedrag (de vastgeroeste 
gewoonten vanuit ons levenslichaam), tot dogmatisering. Elke grote wereld-
godsdienst en elk ideologisch denksysteem is geneigd tot moraliseren, 
verharden en dwingen van de gelovigen ofwel ondergeschikten tot bepaald 
van tevoren bestemd gedrag, veelal onder invloed van groepsmoralismen. 
Ideologieën zijn naast economische belangen om grondstoffen de grootste 
bron voor oorlogen geweest. Verhardingen in het levenslichaam maken dat 
we niet helder meer ons geweten kunnen laten spreken, want dit wordt vaker 
vertroebeld door gevoelens van schuld en onvermogen, daar men niet altijd 
naar die geldende normen kan leven. En daardoor kan men niet helder meer 
denken, doordat het levenslichaam wordt vertroebeld. Het is een ongelofelijke 
bron van lijden, doordat het individu in gewetensnood kan komen door de 
geldende normen en waarden in de samenleving waarin hij is opgegroeid en 
zich dient te ontwikkelen.. 
Hier geldt de zaligprediking ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God 
zien’. Dat is klare taal, want wanneer men in overeenstemming handelt met 
het innerlijke geweten, niet met de uiterlijke normen, het hart met het gewe-
ten erin mogelijkheden geeft om tot in de oerbron van bestaan te schouwen 
en men daadwerkelijk God kan aanschouwen, die zich door het reine hart 
heen kan openbaren. Het eigen levenslichaam is dan helder genoeg om de 
eigen bestaansgrond waar te kunnen nemen. En dat waarnemen vormt een 
weten dat geen enkel geloofsdogma van iemand kan afnemen. Een ontmoe-
ting met God is een innerlijk vertrouwen dat het hele leven de zin kan geven 
die het verdient. Maar het vraagt heel diep zelfonderzoek om na te kunnen 
gaan in hoeverre men werkelijk rein van hart is en men heeft gehandeld 
vanuit de innerlijke idealen, of toch de eigen driften of moralismen de eigen 
oordelen heeft laten meebepalen. Dat gaat diep, want er is ons zeer veel 
aangeleerd dat niet van ons is. Sommige dingen kunnen we zo houden, 
andere kunnen we leren aanzien en zo nodig omvormen. 
 
    De tronen of wilsgeesten hebben oorspronkelijk hun warmtesubstantie 
gegeven. Dat is pure wil, waarmee alles in onze kosmos is geworden. Dat was 
op het eerste stadium van onze aarde, geheten de warmte-aarde of oude 
Saturnus.6 Toen werd van ons en daarmee van de aarde het fysieke lichaam 
aangelegd in de warmte; dat is nu tot ons fysiek lichaam geworden dat zich 
met substanties heeft verdicht (overigens nog lang niet zo dicht als bijvoor-
beeld steen of metaal). Het is hun basale substantie waarmee alles binnen 
onze kosmos en op aarde is geworden. Hun wezen zit dus in de substanties. 
De zintuigkiemen die zij toen hebben aangelegd, zijn in de vaste aarde nu nog 
terug te vinden als de edelstenen en kristallijnen mineralen. Dat zijn de 
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waarnemingsorganen voor de hogere engelen, en hun wezen is in de aarde 
uitgebreid. Zij doen van zich spreken door de bliksem, waarmee zij hogere, 
nieuwe geest-wilsimpulsen in de aarde inwerken. Dat zijn flitsen van geest-
werking. In ons hebben zij ons karma als wilsgebaren voorgeleefd, voordat we 
op aarde terugkwamen in een nieuw leven. Daarmee kunnen we ons lot ten 
goede leren richten en uitwerken. Zij richten daartoe onze ziel op het fysieke 
lichaam en diens werkingen, waardoor de ziel zich van het leven en de aardse 
omstandigheden als zijnde uitwerkingen van hun wil, bewust kunnen worden 
en erin leren onze idealen vanuit het karma, de hogere wil vorm te geven. 
Wanneer we zo ons lichaam met de zintuigen als bewustwordingsorgaan 
kunnen bedienen, ontwikkelen we de zielestructuur die de bewustzijnsziel 
heet. Herkennen we ermee in ieder verschijnsel de zin, het geestelijke gehal-
te, dan kunnen we die ziel omvormen tot beeldend bewustzijn, het geestzelf 
ofwel het imaginatieve vermogen. Doen geeft dan inzichten in de oer-intenties 
en ideeën die er in onszelf en de aardse verschijnselen en dingen verborgen 
liggen. We kunnen hun oer-wezen, hun oer-idee leren waarnemen en begri-
jpen, en hiernaar doen. We ontwikkelen dan het bewustzijn van de ziener. 
     De tegen-wilsgeestsfeer is de zevende onder de aarde, geheten de 
aardspiegel. De taak van de tegentroon alhier, bij ons bekend als lucifer of de 
duivel, is om de oorspronkelijk kosmische wil, die van binnen naar buiten 
uitstroomt zoals vuur doet, naar binnen om te keren. Daarmee wordt de wil 
op zichzelf, op zelfheid gericht. Het geestlicht erin werd tot eigenlicht. Lucifer 
(betekent lichtdrager) heeft daarmee de mens tot zelfbewustzijn gewekt, 
kennis en inzicht doen geven omtrent zijn eigen wezen. Niet op de samen-
hang van ons met de gehele kosmische ontwikkeling. Dit heeft tevens onze 
aandacht gericht op onze basale instincten, die door hem zijn aangelegd als 
afspiegeling van de kosmische wil in onszelf: hier echter als algemene, niet-
verindividualiseerde werkingen vanuit het fysieke. Deze omkering van wil op 
de zelfheid, heeft de bron gelegd voor alle wantrouwen in de wereld, want 
wat men van een ander hoort, kan makkelijk vanuit de eigen basale instincten 
worden misbegrepen. Dit wantrouwen is de bron van veel strijd die de mens-
heid al vanaf haar vroegste begin heeft gekend. Kaïn, de landbouwer/werker 
in de levenssfeer, die uit misbegrip en jaloezie Abel, de dierenhoeder/werker 
in de zielesfeer, om zeep hielp. 
Hier is de toepasselijke zaligprediking ‘Zalig de vredestichters/de vredigen van 
hart, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden’. Met het overkomen van 
de dualiteit, kan men door de tegenstellingen heen het oerbeeld van mensen, 
wezens en verschijnselen leren waarnemen, en daarmee het geestzelf 
ontwikkelen. Dan is men niet louter mens meer, maar begint een engelwezen 
te worden, ofwel een waarachtig kind van God. En kan hiermee trachten te 
bemiddelen daar waar strijd uit onbegrip is ontstaan. 
 
     De harmoniegeesten of cherubijnen hebben de ruimte binnen onze 
kosmos geschapen door binnen de dierenriem harmonie te scheppen tussen 
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de bewegende hemellichamen met het afstemmen van hun bewegingen op 
elkaar, waardoor ontwikkeling mogelijk is geworden. In de dierenriem staat 
het oerbeeld van de mens neergeschreven, van hoofd (Ram) tot voeten (Vis-
sen), en dat heeft in onze gestalte vorm gekregen naast en op elkaar, niet door 
elkaar, dus in een harmonische ordening.9 In de donder doen ze van zich 
spreken, wanneer ze nieuwe geestelijke impulsen in de aarde in willen bren-
gen, in samenwerking met de wilsgeesten. Wanneer we de werkingen van 
zon, maan en planeten door de dierenriem innerlijk mee volgen, kunnen we 
die werkingen leren aanvoelen, invoelen, en ons er zodanig in leren meebe-
wegen, dat we onze innerlijke idealen en impulsen uit kunnen werken in de 
stroom die het leven ons biedt. We leren dan door dit invoelen, de kracht van 
inspiratie te ontwikkelen. Dat heet het bewustzijn van de ingewijde. 
     In de achtste onderaardse laag woont de versplinteraar, bij ons bekend 
onder de naam satan of ahriman. Deze brengt als tegenbeweging chaos 
doordat hij kosmisch-geestelijke en dus morele eigenschappen naar onderen 
haalt, verdingt en dan verveelvoudigt. Daardoor zijn de aardse substanties uit 
de kosmische werkingen ontstaan. Bijvoorbeeld heeft de cherubijn van de 
Tweelingen vanuit de dierenriem een tendens tot spiegelen en verbinden 
gegeven, waaruit in ons lichaam de symmetrie van links en rechts is ontstaan. 
Deze verbindingstendens heeft ahriman naar onderen gehaald, versplinterd en 
verveelvoudigd in het chemische element zwavel, dat ook een verbindings-
tendens heeft, nu echter op het fysieke, niet op het zielsmatige of geestelijke 
plan uitwerkend. Hiermee is er verdichting, mechanisering van kosmische 
werkingen ontstaan,10 wat de oorzaak voor veel chaos is geweest. Op zichzelf 
gelaten, vallen chemische verbindingen, bijvoorbeeld in ons lichaam, uiteen 
tot chaos, wanneer het levenslichaam er niet meer ordenend in werkt. De 
versplinteraar is de oorzaak van alle verdinging, mechanisering, verharding, 
daar waar het leven is geweken; uiteindelijk dus ook van de dood. Ook wordt 
hierdoor ons recht ont-moraliseerd, wordt gemechaniseerd in een veelvoud 
van regels in plaats van heldere wetten die op ons ik, onze geestkiem zijn 
afgestemd.  
De zaligprediking heet hier ‘Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wille, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen’. Hier dien je dus zelf op te gaan 
staan wanneer er onrecht, ontmoralisering van rechtstoestanden plaats vindt, 
met als gevolg dat je vervolgd kunt worden. Door het leren van inspiratie 
hierin, kun je dus een leidende taak krijgen in het Hemelse koninkrijk, de 
geestelijke wereld. Een mooi voorbeeld hiervan is Mahatma Gandhi, die door 
zijn burgerlijke ongehoorzaamheid onder Engelse heerschappij, zijn land van 
die heerschappij heeft weten te bevrijden. Dat is natuurlijk een voorbeeld in 
het groot, maar in eigen omgeving zal iedereen een stuk onrecht kunnen 
herkennen waarvoor hij of zij zich sterk kan maken.  
 
     De liefdesgeesten of seraffijnen bewerkstelligen dat het liefdes-wijsheids-
licht uit de ver boven onze kosmos uittorenende wereld van God de Vader 
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zeer mondjesmaat onze wereld binnensijpelt, anders zouden we er volledig 
door verschroeien. Zij werken vanuit de vaste sterren, en laten een beetje 
liefdeswarmte en -licht door, zodat we de richting van hun werkingen kunnen 
waarnemen door deze sterren, gegroepeerd naar sterrenbeelden. Elk sterren-
beeld en deel van de hemel vertegenwoordigt een set oerideeën van het 
Goddelijke scheppingsplan, en door hun werk wordt dit stap voor stap binnen 
onze kosmos en op aarde toegelaten, en kan dit, mede door de mens heen, 
verwezenlijkt worden. Hun werking van liefde is de witte, de liefdesmagie, die 
het mooie, goede en ware in de wereld verwezenlijkt. We kunnen hun wer-
kingen voelen, wanneer we de sterbezaaide nachthemel vanuit ons gevoel tot 
ons laten spreken; dan zijn zij dichtbij. Gaan we erover denken hoeveel licht-
jaren zij weg staan (volgens de gangbare wetenschap, wat echter is achter-
haald, namelijk gebaseerd op de niet-bestaande snelheid van het licht), dan is 
die nabije verbinding er niet. Door het denken komen de sterren en daarin 
levende wezens steeds verder weg te staan. 
     Hun tegenhanger, een tegen-seraffijn, zit gevangen in het centrum van de 
aarde, de aardkern, de onderste sfeer, en het offer van liefde dat ooit door 
hem is gebracht, is geweigerd door God. Daardoor is zijn oorspronkelijke 
liefdesimpuls omgeslagen in haat, en is zijn uitwerking die van de zwarte 
magie, dat is de aanzet tot alle chaos, negativiteit en tegenwerking die we op 
aarde kunnen ervaren. Zijn werking is die van splijting, en wel van dat wat met 
geestontwikkeling te maken heeft; ons ik, onze geestkiem waaruit de hogere 
geestleden kunnen worden ontwikkeld. Dat gaat niet direct, maar begint bij 
ons denken, wanneer dat niet samenhangend en logisch is, en zakt dan naar 
het hart, waar het gevoel heerst en waar ons ik zijn aangrijpingspunt heeft. 
Van hieruit kan hij splitsend gaan uitwerken naar onderen, tot in de wil, en 
stukjes ik, warmteorganisatie, kunnen dienen voor de incarnatie van zijn 
hulpen, onderdanen, de asura’s, de vuurdemonen die leven in de zonne-
vlekken buiten de zon. Hij is een broertje van die tegenstrevende kracht die 
gewoonlijk sorat wordt genoemd, de antichrist, die vanuit de zon werkt. 
Gelukkig zijn zij niet verbonden, anders zouden we nog meer cultuur- en 
aardesplitsende tendensen hebben. Nu werkt hij vooral door de foutieve 
gedachten en daardoor daden van bijvoorbeeld de daders van zelfmoord-
bomaanslagen. Zijn werking is dus ik-splitsend. 
Hierbij hoort de laatste zaligprediking: ‘Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en 
vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want het loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de 
profeten voor u vervolgd’. Hier spreekt Christus als degene die ons het indivi-
duele ik heeft gebracht; werkend vanuit de ontwikkeling van het ik, dus het 
ethische individualisme, is werken in Zijn naam, want daarmee maak je de 
menselijke ontwikkeling van diens meegenomen wilskiemen mogelijk. Als je 
hierom vervolgd wordt, maak je dus hogere geestvermogens om in de geeste-
lijke wereld te kunnen werken. Het gaat om het brengen van een liefdesoffer 
(een inspiratieve kwaliteit) die een intuïtief vermogen wakker maakt.  
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     In ons werk in de ondersferen op meest geschonden plaatsen, werd keer 
op keer duidelijk dat er in de aardkern meer aan de hand is. Namelijk kom je 
daar het boven-kosmische wezen tegen dat wij kennen als Isis-Sofia, de 
Oermoeder ofwel Moeder Aarde, die de tegenseraf temt. Ook komt men het 
door haar gehoede Nieuwe Jeruzalem tegen, het door de Indiërs genoemde 
shamballa. Dat is de verzameling van hogere geestkwaliteiten van ieder mens, 
die daar een nieuwe planeet aan het vormen zijn, de toekomstige Jupiter-
aarde. Je dient om daar te komen, elke sluier van duisternis te lichten, dus de 
negen ondersferen in jezelf zien helder te krijgen, voordat je daar in kunt leren 
schouwen. Het duurt nog duizenden jaren voordat dit boven de grond zal 
komen. Ondertussen bouwen we er als mensen aan voort wanneer we onze 
eigen idealen trachten te verwezenlijken, ook al is dat tegen elke stroom in. 
 
Noten 
 
1. In de Essener geschriften wordt het nog duidelijker aangeduid. 
Daar is het de god Ialdaboth, onze satan ofwel ahriman, samen met 
zijn helpers de zeven archonten (onze bekende aartsengelen, 
waaronder Yahweh, de vormgeest van de maan, beter bekend onder 
zijn aartsengel-naam Gabriël) die de mensen de aarde hebben 
geschapen als een naglans van veel hogere werelden, en die aan ons 
heeft gezegd dat we niet van de boom van kennis mochten eten. Hij 
had angst dat wij zouden worden als hij. Een van de archonten, 
Michaël heeft zich tot Christus gekeerd, en is daardoor tot leider van 
de archonten geworden, ons leidend naar vrijheid door deze 
duisterniswereld heen. Deze aartsengelen waren dus aanvankelijk 
revolterende, tegenwerkende geesten. 
De Essener orde was een esoterische broederschap, in wier huis het 
Heilig Avondmaal plaats vond omdat het Christus’ komst had 
voorbereid en Hem er ook een onderdak had gegeven voor activiteiten 
in Jeruzalem. Deze geschriften zijn in 1947 gevonden in Nag Hamadi, 
in de buurt van de Dode Zee in het huidige Israël. Uitgever Ankh 
Hermes, Deventer. 
2. Zie Mattheüs 5. 
3. Zie het artikel ‘2012 en de nieuwe tijd’ in Sampo 3; daarin wordt 
vanuit de Indiaanse overlevering aangeduid dat elke daad die je nu als 
kiem neerzet, na 2012 kan gaan uitgroeien tot een grote plant. 
4. Zie de artikelen ‘De 7 tegen-vormgeesten en hun consequenties’, 
Sampo 3, en ‘In de voetsporen van Kaspar Hauser’, Sampo 5. 
5. Binnenkort wordt bestraling van groenten en fruit binnen de EU 
verplicht gesteld, ook van de biologisch geteelde; daarmee wordt het 
leven uit ieder stuk levend voedsel gedood, en krijgen we enkel dode 
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lege vorm te eten wanneer we ons eten via de reguliere winkel 
kopen. 
6. Zie o.a. ‘De Geheimen van de Wetenschap van de Ziel’ van Rudolf 
Steiner, Uitg. Vrij Geestesleven, Zeist. 
7. Zie het artikel over het geldwezen in Sampo 8. 
8. Zie J.F. Julius, ‘De Driften’, uitg. Zevenster. 
9. Zij werken vanuit de sterrenbeelden, en hebben geesten van de 
omloopstijden geschapen die werken door de dierenriemtekens. Zie 
het artikel hierover in Sampo 4. 
10. Onze hemellichamen bewegen harmonisch, maar niet mechanisch; 
hun be-wegingen zijn deels imperfect. Zo telt het jaar geen 360, 
maar gemiddeld 365¼ dagen. Daarmee worden mechanisering en 
doodsprocessen voorkomen. 
 
      ______________________ 
 

Hartelied 
 
Kom, zoek de weg naar mijn harteklop, 
ademend de ruimte 
die onze levensstroom ons schiep, 
belevend in de wevende gevoelens 
de tempel van ons samenzijn. 
 
Luisterend doof ik uit in je woorden, 
opwekkend ontwakend 
in de impulsen 
die dat in me wakker riep. 
 
Versmeltend onze ritmen 
in de harteruimte 
van de liefde die haar schiep 
– gesponnen warmtedraden 
als zachte stromen tussen ons in. 
 
Belevend in de wevende gevoelens 
de tempel van ons samenzijn: 
Blauw hult in   
de gouden schijnende gloed. 

 
 

  (Uit: ‘Innerlijke Tempel’,  
liederen van Nicolaas Marius). 


