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In de voetsporen van Kaspar Hauser 
 
door Nicolaas de Jong      Uit: Sampo Nr. 5 
  
Zo’n 200 jaren nadat deze persoonlijkheid geleefd 
heeft, is de thematiek rond hem nog steeds actueel. 
Gevonden als 15 jarige jongen die eenzaam opgeslo-
ten heeft gezeten, waardoor hij niet goed kon lopen 
en zijn ziel rein heeft kunnen blijven, werd hij gezien 
als het kind van Europa. Dit des te meer omdat hij 
mogelijk een gekidnapte troonopvolger was van het 
huis Baden-Baden, en op die wijze invloed had 
kunnen uitoefenen op de politiek van die dagen. Na 
zijn vrijlating heeft hij nog flink wat in beweging 
gebracht, maar aan het begin van zijn 20-er jaren 
werd hij vermoord, nadat eerdere pogingen daartoe waren mislukt. Hieronder 
het verslag van een plaats waar hij na zijn vrijlating geweest is, en wat je van 
zijn thematiek heden nog kunt herkennen. 
 
Een stukje onbekende geschiedenis 

       De boeken vermelden veelal dat Kaspar Hauser geboren is op of rond 
1812, de datum die op het briefje stond dat hij bij zich had, en dat hij stierf in 
1833 na een moordaanslag. In 1828 werd hij onbeholpen lopend in Neuren-
berg aangetroffen, eerst in een tehuis voor landlopers opgesloten, en werd 
meer en meer door medemensen opgenomen. Zo leerde hij steeds meer over 
het gangbare leven, zoals spreken, lezen en schrijven. Daarbij werd hij of als 
een aandachttrekkende charlatan gezien, of als een verwaarloosd kind dat 
van adellijke komaf was en door hofintriges was ontvoerd en in eenzaamheid 
opgesloten. Verschillende rapporten die rond hem zijn verschenen, waren 
soms ineens verdwenen, wat weer voeding gaf aan de gedachte dat hij 
werkelijk een ontheemde troonpretendent zou zijn. Er ontstond een 
pelgrimstocht naar hem.  
       Een stapje dieper in de innerlijke beschrijvingen van hem gaat Johanna 
von Keyserlingk, vrouw van graaf Von Keyserlingk van het landgoed Kober-
witz1, in haar boek over Kaspar. Zij was een van de naaste medewerksters van 
Rudolf Steiner, zelf van Schots-adelijke afkomst, en volgens Steiner iemand 
met het bewustzijn van het jaar 3000. Dit op zichzelf hoeft nog geen reden te 
zijn om aan haar waarnemingen aandacht te schenken, ware het niet dat zij 
deel uitmaakte van de persoonlijkheid van Kaspar Hauser2, en als zodanig 
innerlijke waarnemingen kon doen naar de ware toedracht rond zijn leven. Zij 
beschrijft dat Kaspar veel langer onder de mensen is geweest voor zijn opslui-
ting dan is aangenomen, en dat hij ook daarna op meer plaatsen is geweest 
tijdens zijn omzwervingen met of door onder andere de Engelse lord Stan-
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hope, die hem eigenlijk naar Engeland had willen halen, maar daar net te laat 
voor was. Tevens geeft zij aan dat zijn moeder Stephanie de Beauharnais, later 
von Baden, niet een aangenomen dochter was, maar eigenlijk een bastaard-
dochter van Napoleon Bonaparte uit een liefdesrelatie met de vrouw van graaf 
Claude De Beauharnais. Door de adoptie van haar door de graaf is dit niet als 
schandaal naar buiten gekomen. Deze moeder, een grafin De Beauharnais 
dus, is drie jaar na de geboorte overleden. Stephanie heeft Kaspar eenmaal 
bezocht, en is terplekke flauw gevallen omdat hij zo sterk leek op haar man, 
Karel von Baden. Kortom, Kaspar had napoleontisch bloed in zich. Hij kon dan 
ook later aardig mee feesten en drinken, wat zijn helderziende waarnemingen 
niet ten goede is gekomen. Tevens waren veel mensen erop beducht dat deze 
verbinding niet naar buiten zou komen, want ineens kon er zich een troon-
opvolger van Napoleon laten gelden. Reden genoeg voor moord.  
       Zo tonen zich de impulsen waarmee Kaspar op aarde was gekomen. Ten 
eerste het ontwikkelen van het helderziende vermogen in een mensen-
lichaam. Dit is door zijn opsluiting goed gelukt; hij kon nadat hij gevonden was 
zeer helder waarnemen, ook zonder met de ogen te kijken.3 Een vermogen 
van innerlijk kleuren en vormen zien die de waarheid omtrent een wezen 
weergeven. Goethe, een tijdgenoot, kon met dit vermogen alleen speels om 
gaan, het nog niet richten. Ten tweede had hij inderdaad de politiek van 
Europa kunnen beïnvloeden, indien hij dat had kunnen uitleven.  
 
Terplekke 

       Met dit als achtergrond, uit-
gaande van Von Keyserlingk’s 
aanduidingen dat Kaspar ook bij 
het Bodenmeer geweest is, en 
onder andere de burchtruïne van 
de vesting Hohentwiel heeft be-
zocht, zijn we daar poolshoogte 
gaan nemen. De burcht is ver-
woest door de Napoleontische legers in 1801, zodat Kaspar de ruïne heeft ge-
zien, niet de vesting zoals die daarvoor was. Het behoorde echter het geslacht 
Baden-Württemberg toe, was dus onderdeel van zijn erfgoed. 
       De Hohentwiel is een vulkanische kegel, bestaande uit fonoliet, een klin-
kende steen (komt alleen daar voor), die zo’n 300 meter uitsteekt boven het 
omliggende land en de stad Singen; de eerste van zeven van dergelijke kegels, 
een keten die naar het noorden toe verloopt. De rotswanden zijn steil, en er 
loopt een steile weg omhoog met een paar voorposten en poorten. De eigen-
lijke vesting ligt op de top, en omvatte soldatenbehuizingen, een slot en een 
kerk. De wanden en muren zijn fier en steil; dit alles maakt het moeilijk om 
deze burcht in te nemen (wat dan ook nooit gebeurd is; hij is met valse 
beloften overgedragen aan Napoleon’s broer, die hem toen heeft ontmanteld). 
De omgeving is rijk aan vruchtbaar land en grondstoffen, en was al bewoond 
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voor de Romeinen, onder andere door de Kelten die op de Hohentwiel en de 
andere vulkaanbergen cultusplaatsen hadden. 
       Men kan zich bij het naar boven lopen van de besteende steile weg goed 
de mengeling van gevoelens voorstellen van de jonge twintiger die door zijn 
opsluiting eigenlijk nog een kind was, maar waarin langzaam het besef 
ontwaakte dat deze vesting alsmede het omringende land eigenlijk aan hem 
toebehoorde: de dubbelheid van die gevoelens hebben een stempel gedrukt 
op de jonge ziel bij het naar boven lopen. Hij heeft kunnen vermoeden dat 
een deel van zijn taak gewoonweg niet zou lukken. De prins van Europa was 
slechts een miskend kind geweest, en ook de weinigen die hem hebben 
begrepen, waren hun leven niet veilig.4 Men kan zich goed inleven in zijn 
gevoel van ontheemding; er was gewoon geen plaats voor hem om iets 
wezenlijks uit te kunnen voeren. Dat was hem ontnomen. Een gevoel dat vele 
mensen tegenwoordig maar al te goed kennen; men komt op aarde met zijn 
idealen, maar heeft grote moeite om zich hierin staande te houden, omdat de 
samenleving iets geheel anders vraagt.  
       Op een van de gevoelige landschapspunten bovenop de berg werd ons 
duidelijk gemaakt dat er vooral voor genezing gekeken diende te worden naar 
de werkingen van de tegenmachten, toen en nu, waardoor de impuls van Kas-
par Hauser beter begrepen en ook uitgevoerd zou kunnen worden. Dit klinkt 
logisch, wanneer men aanneemt dat hij naast een hoge persoonlijkheid, ook 
het tot het bestiale verworden bloed van de keizer Napoleon in zich droeg; zo 
leefden er in hem ook veel te overwinnen wilskrachten en aandriften.5  
 
De werkingen van het boze toen 

       De tijd van Kaspar is die van de tanende macht van de adel en de opmars 
van de industriëlen. De tijd van revoluties in de VS (onafhankelijk 1776) en in 
Frankrijk (1789). Deze revolutie met zijn leuzen vrijheid, gelijkheid en broeder-
lijkheid bracht de idealen naar voren die toen in de samenleving wilden uit-
stromen, en die sindsdien en ook nu nog door vele mensen verder worden 
gebezigd. Daarna kwam Napoleon (van 1799-1815), die aanvankelijk deze re-
volutie over de oude wereld wilde verspreiden, maar die zich aan het machts-
spel en de politiek zwaar vertilde. Een deel van zijn oorlogvoeringen leidde in 
Duitsland onder andere tot de oprichting van de Rijnbond (1804-1813), een 
conglomeraat van staten die de revolutie en haar wetten kregen opgedrongen 
tegen wil en dank. In deze bond was ook het koninkrijk Württemberg 
opgenomen, wat de nodige intriges om opvolging met zich mee bracht. 
      Naast de al langer bepalende invloed op het geestelijke leven die uitging 
van het Jezuïtisme6, kwamen in deze tijd ook de vrijmetselaarsloges versterkt 
op. Zich beroepend op een voortzetting en afstamming van de bouwmeesters 
zoals de tempeliers, werden alle loges onder de in 1717 in London gestichte 
en overkoepelende Grand Lodge gebracht. Zo verspreidde de hiervan uitgaan-
de invloed zich via Schotland snel in de 18e eeuw over het Europese vasteland. 
Aangezien hun focus meer een wereldlijke was, sloot zich iedereen die zich 
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serieus genoeg vond in de maatschappij waarin hij stond, hierbij aan. De be-
doeling hierbinnen is, dat men aan zijn ‘innerlijke steen’ werkt door een aantal 
deugden na te streven. Men kan hierbij steeds hogere graden van inwijding 
doormaken en opklimmen binnen de broederschap. Op zichzelf een mooi en 
hiërarchisch geordend streven, zoals de geestelijke wereld is. Een reden 
echter waardoor het manipulatief heeft kunnen worden, is, dat men loyaliteit 
naar hoger ingewijden diende te betonen als een hoogstaande deugd. Dit kon 
betekenen dat men iets voor dezen uit diende te voeren, zonder dat men om 
de reden hiervoor mocht vragen. De hoger ingewijden (dat loopt op tot de 33e 
graad) kunnen hierdoor voor de lagere broeders bepalen wat zij dienen te 
doen. Daarnaast wordt de broederlijkheid hier als een 'ons kent ons' vorm 
gegeven (à la kartelvorming) en een liefdadigheid met instandhouding van 
machtsposities, in plaats van het vormgeven van werkelijk rechtvaardige 
structuren voor iedereen. Er heerste in de 19e eeuw een diep conflict in de 
loges tussen de progressieve en de conservatieve tak. De eerste wilde de 
esoterische inzichten steeds meer werkbaar en toegankelijk maken voor het 
volk, de laatste niet. Het gevolg was een scheef compromis, behelzend dat de 
inhouden op een ondoorzichtige wijze in de samenleving zouden uitvloeien, 
met een demagogische manipulatiemogelijkheid erin. Het politieke en econo-
mische leven kwam onder sterke beïnvloeding hiervan te staan. Dit is ook 
terug te vinden in het in deze tijd opkomende bankwezen, waaraan vooral de 
familienaam Rothschild verbonden is. Vooral in de VS brak er een langdurige 
(tot op heden nog actuele) strijd uit om welke organisatie het geld mocht 
beheren en uitgeven.8 Het volk krijgt een molensteen om de nek via een uit-
was van belastingwetten, die ervoor zijn om de bij het geldscheppen virtueel 
ontstane schuld en rente aan de bankiers af te lossen. Door hun sluwheid 
hebben de Rotschilds rond de Slag bij Waterloo hun vermogen kunnen ver-50-
voudigen en tegelijkertijd de financiële crises benut om de controle te verwer-
ven over de Bank of England. De uitspraak van A. M. Rothschild , ‘Het maakt 
me niet uit welke partij regeert, als ik het geld maar mag drukken' wordt zo 
ook begrijpelijk. Breng U in herinnering dat de vrijmetselaars meerdere van 
deze ideeën als de nieuwe wereldorde wilden en willen proclameren, zoals 
op de dollarbiljetten staat afgedrukt; ook dat bij de Golfcrisis in 1990 president 
Bush sr. de nieuwe wereldorde heeft geproclameerd. 
       Een andere toenmalige organisatie is die van de illuminati, gestart in 1776 
door J. J. A. Weishaupt (1748-1811), die door hem vormgegeven is onder in-
structie van M. A. Rothschild (de aartsvader van de Rothschilds, die oorspron-
kelijk Bauer heette). Een nog bedenkelijkere organisatie, onder meer omdat 
het de Jacobijnen in de Franse revolutie heeft geïnspireerd9 en later ook Marx. 
Er zijn duidelijk aanwijzingen dat zij, ondanks hun verbod in 1785 door de 
Beierse koning, zich hebben geïnfiltreerd in de top van de vrijmetselarij en de 
jezuïeten, en tot op heden in verschillende internationale lobbygroepen werk-
zaam zijn achter de schermen.7 Boeiend is om naar de toenmalige extreme 
punten van de illuminati de kijken, omdat een deel daarvan nog steeds 
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doorsijpelt in de huidige beeldvorming die ons door grotere regeringen en 
internationale organisaties wordt voorgehouden als zijnde aan de tijd: 
Afschaffing van alle monarchieën en alle georganiseerde regeringen; Afschaf-
fing van privé-bezit en erfenissen; Afschaffing patriottisme en nationalisme; 
Afschaffing van het familieleven en het huwelijk; Gemeenschappelijke 
opvoeding van kinderen; Afschaffing van alle religies. 
Dit klinkt flink revolutionair, zeker voor die tijd, en hierin passen allerhande 
idealismen van verschillende pluimage. Maar deze gedachten zijn overgeno-
men in grote lijnen door daarmee heulende elites van rijke families die in die 
tijd ook zijn ontstaan, en die er een machtsmiddel in zagen om individuen, het 
volk en regeringen te beheersen. Vandaar ook dat het binnen andere groepe-
ringen, zoals de vrijmetselaars en jezuïeten, heeft kunnen binnenkomen.  
 
Het boze nu 

       Via de revolutionair Mazzini (1805-1872) in Italië zijn de verborgen doel-
stellingen van de illuminati overgegaan naar verschillende jezuïeten- en vrij-
metselaarsloges in Europa, en naar de VS door Albert Pike (1809-1891),10 die 
ze als vernieuwde rituelen in verschillende hogere inwijdingsstappen verwerk-
te. Je kunt tot op heden verschillende van de ideeën tot in huidige nationale 
en internationale organisaties volgen, ook al heeft na de 2e Wereldoorlog de 
vrijmetselarij uiterlijk aan macht ingeboet (het is verdacht wanneer je als lid 
bent gespot). Met Amerikaans geld, via lobbygroepen en geheime constructies 
via banken, zijn zowel Hitler, Mussolini als Lenin aan de macht geholpen. Een 
sleutelrol hierin speelde vaker het Federal Reserve System of Banking, die 
gecontroleerd wordt door de Bank of England, c.q. de Rotschilds.  
       Na de 1e Wereldoorlog ontstond uit onvrede over het disfunctioneren van 
de Volkerenbond de Council of Foreign Relations (CFR; opgericht 1921), met 
een kantoor tegenover dat van de huidige VN: hiervan zijn veel bekende en 
vooraanstaande Amerikaanse maatschappelijke en politieke figuren lid, die 
weer invloed hebben op nationale organisaties en op suborganisaties van de 
VN. Het is een politiek en maatschappelijk zeer sterk orgaan, met een eigen 
geheime agenda; veel topambtenaren, zoals in de adviesraad van de 
president, komen uit deze kring. Zo ook bijvoorbeeld Bill en Hillary Clinton, Al 
Gore, Bush sr. De beeldvorming voor de samenleving wordt gevormd in hun 
tijdschrift Foreign Affairs, waarin je vaak de komende politieke visies en acties 
kunt aflezen. Een belangrijke lobbygroep van hen is verder de Trilaterale 
Commissie. Wij kennen onze Bilderberg groep, de Britten hun Round Table. 
       Een van de door de illuminati in het leven geroepen vrijmetselaarsachtige 
lobbygroepen, is Skull and Bones; hiervan is onder andere de familie Bush 
lid.12 Saillant detail (dit weet nagenoeg niemand) is dat milieuridder Al Gore, 
die zich nu met zijn acties op wil werpen als de wereldredder, vrijmetselaar 
no. 1 is.14 Toen hij als vice-president onder Clinton naar Rusland afreisde, had 
hij dat land binnen de kortste keren richting complete omvorming naar het 
Amerikaanse model,10 waarbij de dollar als munteenheid het van de roebel 
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won. De legertop in de VS heult met wezens als bidsprinkhanen en zichzelf 
buitenaardsen noemenden etc., die hen en de regeringstop inspireren, met in 
ruil daarvoor veelal geheime, maar in ieder geval vooruitlopende technieken, 
die hun macht vergroten. Veel van de waargenomen ufo’s blijken door leger-
helicopters te worden begeleid. Het gaat hier veelal om gevallen element-
wezens als inspiratoren van regeringen, die in ruil een bepaalde zekerheid  
bieden met hun als machtsmiddel te gebruiken technieken.15 De jezuïeten 
hebben zich vanuit hun focus op het geestesleven zeer bedrijvig gemaakt in 
het bevorderen van een verstandelijke wetenschap en benadering waar de 
geest abstract blijft en niet te vinden is, zodat de mens belemmert wordt in het 
ontwikkelen van een geestelijke vrijheid. Verder zijn er talloze meldingen van 
macabere rituelen die door illuminati-families worden voltrokken, waarbij 
kinderen op vroege leeftijd dermate wordt 'bewerkt' dat deze als een marionet 
compleet in de macht terecht komen van hun leiders.17 
       Uit dit geheel komt een samenstel naar voren van machts- en lobbygroe-
pen achter de samenleving, waarin een groep van intellectuelen, rijken en 
machtigen trachten te heersen die er baat bij hebben dat de machtsverhou-
dingen blijven zoals ze zijn. En oorlog op elk vlak, waarbij natuurlijk veel geld 
uit wapenhandel wordt gehaald. Het heeft veel weg van iets totalitairs en 
gezien de toegenomen praktijk van samensmelting van politiek en bedrijfs-
leven blijkt dat hun werkwijze van fascistische aard is. Al Gore heeft een dikke 
dit consoliderende vinger in de pap met zijn Reinventing Government-pro-
gramma (onder de slogan: "A government that costs less and works better", 
met uitbesteding van overheidstaken aan het bedrijfsleven) dat nadat het in 
de VS geïmplementeerd was, in de hele wereld is doorgevoerd. En zo wordt 
er alles aan gedaan om de individuele mens klein te houden, net als toenter-
tijd Kaspar Hauser, met angsten vervuld (voorheen voor de nazi, de ‘commy’, 
en nu voor de terrorist) en gebruikt om te beïnvloeden. Het onschuldige kind 
in ons staat op de tocht, de menselijke vrijheid onder het mom van gelijkheid 
(iedereen gelijk voor de wet) onder druk.  
        Belangrijk is hierbij niet zozeer de vinger te wijzen naar de mensen en 
organisaties die zich hiermee in laten – je komt dan al snel tot een welles-
nietus discussie over complottheorieën – , maar meer om na te gaan hoe het 
boze erin doorwerkt. En als boos kun je hier zien die werkingen die de indivi-
duele mensen en volkeren in het uitkristalliseren van hun vrijheid, gelijkwaar-
digheid of mogelijke broederlijkheid belemmeren, ofwel deze om wat voor 
redenen onder druk zetten. Dit inziend, kun je ook naar mogelijkheden 
zoeken om hieraan iets te kunnen doen. 
 
De gevallen wezens en hoe deze zijn om te vormen 

       Met deze mensen en organisaties hangen verschillende geestelijke we-
zens met hun eigen doelstellingen samen, die hen daarbij inspireren. En deze 
hebben weer hun hulpen, dat zijn uit de reguliere stroom gevallen element-
wezens, die speciale vaardigheden hebben ontwikkeld, met name op 
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technisch gebied, en die ook specifieke taken aan mens en aarde door deze 
wezens hebben opgedragen gekregen (bekend als ufo-wezens of aliens). Dit 
zijn de tegen-engelen, en met deze nakomelingen zijn zij gebannen in de 
onderaardse sferen. Deze sferen en wezens zijn weer ontstaan telkens 
wanneer in de gehele ontwikkeling een onderdeel van de mens is aangelegd, 
als het schaduwbeeld daarvan. Als zodanig hangen zij dan ook samen met 
ons, en kunnen door ons bevrijd worden. Dat hoeft niet op wereldschaal te 
gebeuren; dat kan in de eigen levenssfeer beoefend worden, en straalt zo uit 
op de wijdere omgeving, omdat het inzicht en liefdeskrachten wekt, en 
daardoor enthousiasme in de handelingen legt die kiemkrachten bij zichzelf 
en anderen kunnen wekken. Hieronder een samenvatting van hen op rij. 
       De reguliere Engelen bewerken op zodanige wijze onze ziel, dat we op 
den duur waarachtige beelden als levende imaginaties waar kunnen gaan 
nemen. Tegenengelen zijn gebannen in de eerste onderaardse laag, de vaste 
aarde, als tegenbeeld van de op de kosmos gerichte aanleg van het menselij-
ke lichaam. Zij werken in de abstracties van ons dode denken aan de hersen-
schors, waardoor zij kunnen inspireren tot abstracte, dode en daardoor 
onware vormen, zoals in veel moderne abstracte gebouwen, in stedenplan-
ning (bijvoorbeeld het vierkante grondplan in elke stad in de VS, dat werkelijk 
je beeldende vermogen geweld aan doet, of de smakeloze tekentafel-vinex-
locaties in eigen land). Het gaat hierbij louter om nutsdenken. 
Men kan met de keel dissonanties in de ruimtelijke belevingen van de omge-
ving (kamers, maar ook buitenruimtes) aanvoelen. Door je innerlijke zielen-
ruimtes proberen waar te nemen, en deze ook in je woonomgeving te laten 
uitwerken, kun je die engelen verlossen en ook weer richten op waarachtige 
ontwikkeling in de menselijke biografie, in plaats van lege abstracte ruimtes te 
bieden zonder ontwikkelingsmogelijkheden. 
       Aartsengelen leiden groepen van mensen door daartoe gevoelige mensen 
hierbinnen te inspireren. Tegenaartsengelen werken in en door menselijke 
organisaties zoals bedrijven en instituten, waarbij zij de verdinging van het 
sociale proces veroorzaken. Zijzelf zijn gebannen in de 2e onderaardse laag, 
die van de vloeibare aarde, welke zich uit in magma en in aardolie. De eerste 
verdrijft het leven, de tweede geeft bij verbranding de drakengestalten vrij, die 
we kennen in cultuur en beeldvorming. Ze zijn hierin gebannen bij de uitbouw 
van ons levenslichaam. 
Je voelt het als onvrede en onrechtvaardigheid in je buik wanneer je in sociale 
verhoudingen terecht komt waarin je je niet wel voelt; wat in onze vaak te 
kleine behuizingen al plaats vindt (het zijn voor veel mensen al ‘de buren’ die 
het sociale klimaat verzuren, gewoonweg omdat we te dicht in elkaars levens-
sfeer zitten). Wanneer we in onze organisaties medezeggenschapsorganen 
voor iedere geleding en elk individu kunnen scheppen, of wanneer we vanuit 
hartewarmte sociale processen aangaan, kan de gevallen aartsengel erin zich 
weer oriënteren aan zijn eigen hartproces, en meekomen in de reguliere ont-
wikkeling. Dit gebeurt heden in meerdere bedrijven, waar de werknemers tot 
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andere, gezondere werk- en overlegverhoudingen kunnen komen. Men kan 
dan leren waarnemen vanuit de zonnevlecht naar de navel in de levenspro-
cessen, en zo sociale processen op gezonde wijze leren sturen. 
       Reguliere Persoonlijkheidsgeesten werken aan de menselijke ziel door in 
de cultuur als tijdgeesten hun vormende impulsen op de mensenzielen af te 
drukken. De aartsengelen achter bedrijven en organisaties, maar ook achter 
zich profilerende bevolkingsgroepen (ETA, PKK, Hamas) kunnen bijvoorbeeld 
promoveren en uitgroeien in de multinationals en afscheidingsbewegingen tot 
tegentijdgeesten, met hun eigen lobbygroepen (denk aan Shell en Nestlé in 
Afrika) idoolwerkingen (Nike, Benetton) of machtsmiddelen (ETA). Zij hebben 
hun thuis in de 3e onderaardse laag, die van de lucht-aarde, en zijn ontstaan 
bij de verdere uitbouw van onze ziel. Deze kunnen vanuit hun ongerichte wil 
lust omkeren in pijn en vice versa. En de angst om willekeur, zoals bij gespon-
sorde terreur en bomaanslagen, is weer het voedsel voor demonen.  
Bij ons zijn onze lust- en onlustgevoelens ten nauwste verbonden met schuld-
gevoelens ten opzichte van onze (al of niet aangeprate) moralen. Binnen de 
lendenen met de nieren leven de gevoelens over wat ons ooit is aangedaan, 
of wat wij anderen aandeden. Dus ook angsten en verdriet. Door de ziel met 
vreugde in plaats van bedruktheid te vullen, en zich toegewijd en met respect 
op de bezigheden te richten waarvan het hart warm loopt, zonder zich te laten 
afleiden door wat zou moeten van anderen, vanuit de eigen ongelouterde 
wensen of algemene wenspatronen (door bijvoorbeeld multinationals, media 
of idolen aangepraat), kan men de tegenpersoonlijkheidsgeesten uit deze laag 
verlossen, en de laag zelf transparant maken voor het bewustzijn. Ook hongert 
men zo de demonen uit wanneer de angst wordt gebannen uit de ziel. Het 
moeten wordt dan tot willen uit vrijheid, niet uit dwang. 
       De Vormgeesten of Koninkrijken, de Bijbelse Elohim, hebben alles op aar-
de vormgegeven wat in de hogere geesten als concept voorhanden was. Ze 
hebben ons de kiem voor onze geest als een warmtedruppel gegeven, die wij 
zelf kunnen ontwikkelen en vormgeven. Daarbij zijn de tegen-vormgeesten in 
de 4e onderaardse laag, die van de vorm- of wateraarde, gebannen, en projec-
teren geestelijke eigenschappen naar de rand, waardoor vormen als nut, 
zonder inhoud dus, ontstaan (niet op ontwikkeling gericht). En dat heeft zich 
heden geuit in de techniek, welke zich kenmerkt door nut en veel vorm, maar 
geen zin. Het is een veruiterlijking van de kundes die wij in ons dragen als ont-
wikkelingswezen, wat in de Bijbel wordt genoemd de Mensenzoon. De techni-
sche vondsten zijn hier een vervroeging en veruiterlijking van. Met de webben 
van technieken en straling, willen de tegenvormgeesten aan de mens het 
aardse paradijs voorspiegelen, zodat die afziet van verdere innerlijke ontwik-
keling.13 Dat vindt onder andere zijn beslag in gemechaniseerde landbouw en 
voedingsindustrie, telecommunicatie, verkeer, radio en TV, internet, manipu-
latieve medicijnen en het klonen van dieren, organen en mensen. Daarnaast 
vormen zij mensheidsorganisaties als de VN en hun afdelingen om tot onware 
raden, waarbinnen in schijndemocratische processen lobbygroepen zich kun-
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nen hullen die de mensen naar dwangsystemen leiden kunnen (zie boven). 
Door aan het hart gevoelens te beleven en aan het geweten elke daad en ge-
dachte op zin te toetsen, kom je tot het wezenlijke van de dingen die je over-
komen en doet, wat tot de eigen ontwikkeling kan leiden. En daarmee bevrijd 
je die tegenvormgeesten ook, want je kunt hun werk in zingeving omvormen. 
Dat helpt kiemen naar de toekomst te ontwikkelen. Techniek wordt dan 
dienend hieraan, in plaats van dat je je tijd verdoet met surfen op het internet, 
tv-zappen en computerspelletjes e.d. En zo wordt de vormaarde met zinvol-
heid gevuld, en vul je je eigen leven hiermee. 
       De reguliere Bewegingsgeesten geven levensdynamiek en impulsen door 
de ziel te belevendigen, zodat door beweging en gewaarwordingen hieraan, 
groei mogelijk wordt. Het heeft in ons de gewaarwordingsziel doen ontstaan. 
Tegelijk hiermee zijn de tegen-bewegers gebannen in de 5e onderaardse laag, 
die van de vruchtaarde. Zij geven groeikracht achter wat de tegenvormgeesten 
willen bewerkstelligen; zoals in het bankwezen en de effectenbeurs. Interna-
tionaal de valse monetaire systemen,8 Wereldbank en het IMF. Hun middel is 
het opzwepen van menselijke gewaarwordingen en gevoelens, waardoor 
bewegingen naar een specifieke kant kunnen ontstaan (bijvoorbeeld onlust-
gevoelens bij economische en geldproblemen en daardoor bestaansgrond-
paniek, massahysterie, angst voor terrorisme, idoolverheerlijking).  
Onze levenskrachten komen binnen achter onze stuit, en stromen dan naar de 
organen en naar omhoog. Sinds de Atlantische tijd echter vooral eerst naar 
voren via de geslachtsorganen. Het geeft ons een impulskracht tot dat waartoe 
we ons aangetrokken kunnen voelen. Dit is ook de kracht van de tegenbewe-
gers in ons. Het zijn opstuwende krachten gelijk aan die van paddestoelen, die 
we in de maatschappij achter snel groeiende bedrijven als bijvoorbeeld die 
van ICT (vaak lege hulsels met een mooie buitenkant) kunnen zien. De ande-
re kant van die libidokrachten is de neiging tot lust uit zelfzucht, en hebzucht, 
macht over een ander. Dat is een drijfveer achter het grote en snelle geld, van 
onder andere het bankwezen en de effectenbeurs. In dit licht is het micro-
krediet waarvoor prinses Maxima zich sterk maakt, zo gek nog niet. 
Je temt die krachten in je en daarmee de tegenbewegers, door terughouding 
van de wilsimpulsen en geduldig toe te zien wat het moment van je vraagt. Je 
kunt dan de levensstromen vanuit de navellotus leren richten op een zelf goed 
bevonden richting. Daarmee word je tot temmer van de slangen-(levens-) 
kracht; een van de toekomstdoelen van de mens. De laag van vruchtaarde 
wordt dan tot dragende en transparante stuwende levensstroom, wat je ook 
binnen jezelf kunt ervaren. 
       De Heerschappen of Wijsheidsgeesten maken het bewustzijn mogelijk 
van en tussen hemellichamen (planeten, aarde, zon en de sterren en sterren-
beelden), vanuit hun bovenkosmische bewustzijn. Binnen ons werd het 
denken mogelijk gemaakt door de verstands-gemoedsziel op te bouwen op 
de logisch verlopende processen van de levensstromen in het levenslichaam. 
Tegelijk hiermee zijn de tegenheerschappen gebannen in de 6e onderaardse 
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laag van de vuur-aarde. Zij geven vanuit soms ongerichte wil en gewaarwor-
dingen, verhardingen in ons levenslichaam, die tot sjablonen kunnen worden 
op grond waarvan we onze gedachtekaders en begrippen uitvormen: de 
meegekregen moralen, waarden en moralismen in de samenleving waarin we 
opgroeien. Hiermee geven zij in ons denken aanleiding tot het vormen van 
grote ideologieën en religieuze systemen, op grond waarvan de mensen aan 
de top kunnen manipuleren, alles in dienst van die ideologieën. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn de woorden van Al Gore: "It is our moral obligation to 
do something about Global Warming”; daarmee zet hij de deur open naar een 
dictatuur die vanuit het groene denken kan worden geïdeologiseerd.14 
Al onze gedachten, belevenissen en gevoelens liggen opgeslagen op de 
spieren. Wanneer we gaan lopen of anderszins bewegen, komen deze vrij. Ze 
worden dan in begrippenkaders ingepakt, die we ons hebben eigengemaakt 
door opvoeding, eigen denkwerk, overtuigingen en de gang van ons leven. 
Uiteindelijk vormen die onze ideologische kaders, waarin moralismen een 
sterk vormende en beperkende invloed hebben. De ongerichte krachten van 
de tegenheerschappen kunnen soms de gemoederen rond ideologieën en 
religieus fanatisme hoog op doen stoken, en tot van grootsheid vervulde 
wereldbeelden leiden. Daarnaast heerst er ook een stuk structuur en rust in de 
samenleving wanneer die vanuit specifieke visies en moralenkaders wordt 
geleid. Hierin kun je als mens leren de eigen beperkende werkingen van 
gevoelens en moralismen, dogma’s op de denkkaders in te zien, eenvoudig-
weg door te bewegen in wat het leven en ontmoetingen aandragen, en op de 
erbij vrij komende gedachten en gevoelens toe te zien. Af en toe iets nieuws 
en onverwachts doen, kan helpen om de ingesleten gewoontepatronen te 
observeren, en wanneer nodig te veranderen. Dat houdt het levenslichaam en 
daarmee de eigen visie op dingen soepel, en gaat dogmatisering tegen. 
       De Tronen of Wilsgeesten hebben aanvankelijk van hun wilssubstantie 
geofferd, die pure warmte is, door deze uit zich te laten stromen. Daaruit is 
onze wereld en kosmos geworden door verdichting en toename in complexi-
teit. Zij zitten nu als tronen op de schepping, omdat die uit hun wezenssub-
stantie is voortgevloeid. En de mens is daarbij tot in het fysieke, tot in het 
skelet geïncarneerd als zijnde het beeld van God. 
De tegen-troon Lucifer (in de Bijbel de duivel) keert de kosmische wil om 
naar zijn eigen, wat zelfzucht en uiteindelijk hoogmoed tot gevolg kan 
hebben. Dat heeft hem gebannen in de aardspiegel, de 7e onderaardse laag, 
waar de wil wordt omgekeerd. Hij heeft ons aanvankelijk gewekt in ons 
zelfbewustzijn, dus de aandacht op onszelf gericht, waardoor we tot binnenin 
de botten konden incarneren. Maar nu wil hij de mensen weg voeren van 
verdere incarnatie en dus ontwikkeling op de aarde. Hij houdt ons het paradijs 
voor, en de verlichting als zou dat het ultieme doel van de mens zijn. Daarmee 
samenhangend houdt hij ons de illusie van het karma voor, omdat dat ons aan 
andere mensen en de aarde bindt doordat we hierdoor tot handelen komen 
en ons in de handeling kunnen bevrijden van het karma door dit om te vor-
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men ten goede. En daarmee is hij de tegenhanger van de menselijke vrijheid 
geworden, want het handelen en daarmee de mogelijkheid tot vrijheid, wordt 
ons door zijn gedachteconstructies ontnomen. 
Ons wereldbeeld is door ons zelfbewustzijn centralistisch, volgens Euclydes. 
Echter binnen onze botten leeft het beenmerg, waarin we onze wilsimpulsen, 
gegrond in de idealen die komen van de sterrenbeelden, met het bloed kun-
nen verweven, en ons met mens en aarde kunnen verbinden, daarbij de 
ideeën voor de wording van mens en wereld verder uit kunnen vormen en 
gestalte geven. Met onze gewrichten zijn we niet star en aan een plaats gebon-
den, maar kunnen ons bewegen naar waar ontwikkeling mogelijk is. En daar-
mee kunnen we uiteindelijk ook Lucifer verlossen van zijn op zichzelf gerichte 
wil. Door hem zijn we tot zelfbewustzijn gekomen alleen is dit nog niet het 
eindstation. Lucifer is dol op kennis, zonder echter daaruit voortvloeiende 
acties te ondernemen om karma op te lossen. Juist door dat wel te doen, in 
ons leven op aarde uit te laten stromen wat in onze wil besloten ligt, kunnen 
we ons verder ontwikkelen.  
       De Cherubijnen of Harmoniegeesten hebben de ruimte voor onze kosmi-
sche ontwikkeling geschapen waarbinnen beweging in harmonie mogelijk is. 
Tevens hebben zij het oerbeeld voor mens en aarde hierin laten uitstromen, 
opdat deze konden worden erbinnen. Nu onderhouden zij de harmonie door 
de bewegingen van de hemellichamen op elkaar af te stemmen. De tegen-
cherubijn Ahriman (in de Bijbel satan) wil macht over het leven door dit te 
vangen in materie, en verbrokkelt daarmee geestelijke moraliteit welke is 
geboren uit harmonie, tot materie, de chemische elementen. Het leven sterft 
zo in de materie. Zijn doel is de mens in het aardse leven te binden en macht 
over deze te krijgen: het hemelse paradijs op aarde. Zijn belangrijkste hulpen 
daarbij zijn de tegenvormgeesten. Door zijn inwerking zijn we in ons lot ver-
strikt geraakt. Dat ligt nu opgeslagen in de spieren, en met name die van de 
kuiten en onderarmen; de benen brengen ons waar het lot ons heen draagt. In 
de onderarmen liggen daarbij mede de mogelijkheden om het karma om te 
vormen, dus gebaren naar anderen te kunnen maken die lotsbevrijdend 
kunnen zijn. Ahriman leeft in de 8e onderaardse laag als de versplinteraar van 
morele eigenschappen, wat het fysieke bestaan, en mede daarmee het karma 
heeft doen ontstaan. Daarnaast onze verdingde wereld met al zijn technieken, 
die een vervroeging en veruiterlijking zijn van de scheppende vermogens die 
we zelf zullen kunnen ontwikkelen. Hiermee helpt hij het sociale leven van 
ontmoetingen tussen mensen uit te hollen, aangezien het toch vooral zijn 
streven tot macht is wat hierachter steekt, en zodoende is hij een tegenhanger 
van de gelijkwaardigheid. Ben je echter oprecht naar anderen aan je idealen 
en dat wat het lot op het moment vraagt, dan kun je jezelf en uiteindelijk ook 
hem hieruit bevrijden. Hij heeft ons tot fysieke verdichting gebracht, maar dat 
biedt ons de mogelijkheid om dit fysieke ook juist vorm te geven, en uiteinde-
lijk om te kunnen vormen met onze vaardigheden, gelegen in de fijnzinnige 
motoriek van de onderarmen die onze handen aansturen. Daarbij hoef je niet 
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de techniek als geheel af te zweren, maar kunt het gebruiken voor de doelen 
die in je idealen verborgen liggen. En zo kun je je eigen morele, etherische 
technieken ontwikkelen vanuit je hogere gaven. Als de politiek en het 
bedrijfsleven erop gericht worden hier steeds meer rekening mee te gaan 
houden, dan krijgt de samenleving hele andere vormen.   
       De Seraffijnen of Liefdesgeesten houden het Goddelijke liefdes- en be-
wustzijnsvuur tegen, opdat het niet onze kosmos voortijdig zou doen verbran-
den. Bij sterren en sterrenbeelden zien we hun werking, daar ze hierin een 
idee van het Goddelijke scheppingsplan voor ons zichtbaar maken. De tegen-
seraf die een afspiegeling is van Sorat, de antichrist (gelukkig niet dezelfde), 
wil het ik-vuur van de mensen benutten om in te kunnen incarneren. Hij 
probeert daartoe het menselijke ik te splitsen, zoals gebeurt bij o.a. zelfmoord-
bomaanslagen. Hij heeft daarbij Lucifer (zelfzucht, valse beloften over het 
hiernamaals) en Ahriman (machtlust, macht over het leven door halve waar-
heden) nodig als wegbereiders om zelf iets teweeg te kunnen brengen. Met 
hem samen hangen de vuurdemonen van de zon, de asura’s, die werken door 
de zonnevlekken, en in mensen zouden willen incarneren door een splinter 
van het menselijke ik te bemachtigen. Zij doen zich innerlijk ook vaker voor 
als bidsprinkhanen, de wezens die regeringsleiders kunnen inspireren die 
voor hun invloeden open staan.  
In de tijd dat de mens zich als eerste tot in het fysieke verdichtte, wat de 
slakken als een soort reuzenvoeten teweeg bracht (de hele grote slakken of 
oesters, die de aardschollen hebben gevormd), werd de tegenseraf, op zoek 
naar het menselijke ik-vuur, in de aardkern gebannen. Hier bedrijft hij tegen-
liefde, dus haat, en wel als zwarte magie, wat de aanzet is voor alles wat mis 
lijkt te gaan op aarde; hij is zo de tegenhanger van de broederlijkheid. Bij 
broederlijkheid gaat het om de innerlijke overgave aan elkaar, in afhankelijk-
heid en lot; het elkaar helpen door dik en dun. Door bijvoorbeeld angst te 
zaaien in terreurdaden, of wantrouwen in elkaars intenties te wekken, werkt 
hij dit tegen. We zijn door hem in ons eigen lichaam en levensei ingevangen, 
daar waar we onze grens met de handen en voeten kunnen voelen. Hij is 
echter ook de oer-oorzaak geweest dat we tot in het fysieke hebben kunnen 
verdichten. Dat met liefde inzien, kan helpen hem, ons en de wereld om te 
vormen ten goede, met onze handen en door ons lot af te lopen en anderen 
daarbij te helpen. Dit zouden we niet kunnen doen zonder ook het tegendeel, 
het boze, te hebben leren kennen. 
 
       Bij de complottheorieën komen flarden van deze aspecten aan bod en 
wordt het eigenlijke complot over het hoofd gezien. Vanwege de strijd in de 
geestelijke wereld in de 19e eeuw, waarbij vele van deze wezens op aarde zijn 
gegooid, dienen wij er ons mee uiteen te zetten, of we dat nu willen of niet. In 
de geestelijke wereld zijn ze al overwonnen, nu moeten wij dit leren hier ook 
te doen. Dat kan ons inzicht geven in het leven en werk van Kaspar Hauser.16 
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Voetnoten:  

1. Op dit landgoed werd de BD landbouwcursus gehouden. 
2. Volgens Rudolf Steiner was het verschijnen van Hauser eenmalig, en be-
stond zijn persoonlijkheid uit 3 individualiteiten, te weten de twee Maria’s, die 
het ik-bewustzijn en de ziel bepaalden, en de profeet Elia, wiens levenslichaam 
werd gebruikt. Zie ook mijn artikel ‘Mysteriën van de Moeder’ in het Sampo-
archief. Overigens leefden alledrie deze individualiteiten in de buurt van 
Rudolf Steiner. Eén ervan, de nog weinig geïncarneerde Eva-Maria, was zelf 
het wezen Antroposofia; dit heeft Johanna ooit bij hem bevestigd. 
3. Door Anselm Feuerbach beschreven in zijn boek ‘Voorbeeld van een 
misdaad tegen de ziel van een mens’. 
4. O.a. Feuerbach is vermoord toen hij Kaspar’s dood van wilde onderzoeken. 
5. Volgens aanduidingen van Rudolf Steiner was Napoleon van goeden wille, 
en wel het wezen van de Broederlijkheid, die, in tegenstelling tot de twee 
andere wezens Vrijheid en Gelijkheid, nog geen plek voor zich had tussen de 
mensen, en daarom maar besloot te incarneren in een mens. Bij aanvang van 
zijn leven hebben Zarathoestra en Gauthama Boeddha hem geïnspireerd. Toen 
hij echter steeds meer aan machtlust en intriges toe ging geven, hebben zij zich 
teruggetrokken, en is hij aan zijn aandriften uiteindelijk te gronde gegaan.  
6. Volgens Steiner wisten de jezuïeten van de komst van het wezen dat zich in-
carneerde in Kaspar Hauser, en hebben hem via occulte technieken getraceerd. 
7. Zie het boek ‘Hope of the Wicked - The Master Plan to Rule the World’ van 
Ted Flynn, MaxKol Publications 2000, Virginia, VS. 
8. Zie het artikel ‘Het mondiale misbruik van geldschepping' van P. Steensma, 
in het Sampo-archief. 
9. Deze zetten aan tot de praktijk van de Guillotine. 
10. Tot op heden beschouwd als de absolute nr. 1 vrijmetselaar die nog geen 
waardige opvolger zou hebben gehad. Een aan hem toegeschreven boek voor-
spelde 3 noodzakelijke wereldoorlogen (inderdaad werkend naar een atheïsti-
sche samenleving) om op de illuminati lijkende doelstellingen te bereiken. 
11. Dat ging via de diverse Gore-Chernomyrdin Commissions. 
12. Zie de artikelen van A. Nijeboer hierover op www.referendumplatvorm.nl. 
13. Zie mijn artikel over hen in Sampo 3. 
14. De meeste wetenschappers van naam benadrukken dat toename van de 
CO2 in de atmosfeer de opwarming afremt omdat het het zonlicht terugkaatst, 
dus niet opwarmt, waaraan Gore zijn hele betoog ophangt. Het is eerder een 
publiciteitsstunt voor zijn herverkiezing en de profilering als wereldredder.  
15. Zie hiertoe de artikelen van P. Steensma en mij in het Sampo-archief. 
16. Om hiermee te kunnen oefenen, zijn deze als scholingsteksten te krijgen.  
17. In de VS komen jaarlijks tijdens Halloween 40-60.000 kinderen om het 
leven door satanische rituelen. 


