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De tegen-vormgeesten en hun consequenties 
 
Door Nicolaas de Jong 
 
In onze onderzoekingen met het werk in de onderaardse sferen kwam voor de 
tweede keer een tegen-vormgeest binnen de 4e onderaardse sfeer1 naar voren, 
die van zich betuigde dat hij de mens wilde helpen een omhulling te geven. Dit 
naar aanleiding van mijn gerichte vraag wat het wezen en de werkingen van 
het Amerikaanse onderzoeksproject H.A.A.R.P. zijn voor de aarde.2 Dit werk 
vond plaats op Goede Vrijdag. Na enige dagen (Pasen) werd het me duidelijk 
dat hij samen met de andere die ik vorig jaar had gevonden,3 en die door 
internet zich incarneert, een samenstel van 7 tegenvormgeesten vormt, die 
door de tegenmachten worden gebruikt om het koninkrijk op aarde te willen 
realiseren met en door de mens heen. 
Daarna volgde een reis naar het Duitse Oostzee-eiland Rügen, waar al sinds 
de oudheid een heiligdom was gehuisvest dat de Grieken al kenden als zijnde 
van de zonnegod Apollo, wat later is geduid als Widar-mysterieplaats. Hier 
onderzochten we of we de nog aanwezige mysteriekrachten konden navoe-
len, om na te gaan of hier nog iets mee gedaan kan worden naar de toekomst 
toe. Die ervaringen hielpen me bij het tegenwicht dat men deze vormgeesten 
kan bieden om de reguliere ontwikkeling verder te kunnen  helpen. 
 
Plaatsbepaling 
 
       De reis naar Rügen paste voor mij in een duidelijke volgorde van innerlijke 
en uiterlijke gebeurtenissen. Enige weken ervoor nam ik deel aan een C4 
steenverwrijving van amethyst (de steen voor de Ramkrachten in het Nieuwe 
Jeruzalem). Daarin had ik de innerlijke ruimte ontdekt en uitgewerkt die deze 
geeft, en waarin ik nu de opstanding van de Widarskrachten in het hartgebied 
kon beleven. Op Goede Vrijdag, voorafgaand aan de reis naar Rügen (die 
daags na Pasen plaats vond) leidde ik werk in de onderaardse sferen, waarbij 
mijn hoofdvraag was of ik het inspirerende wezen achter het Amerikaanse 
H.A.A.R.P.-project zou kunnen waarnemen in diens bedoelingen.2 In de vierde 
onderaardse sfeer nam ik dit wezen waar als tegen-vormgeest, die met zen-
den als een vervangende zon voor de mensen wil zijn, net als een rechtmatige 
vormgeest. Hij werkt ook in TV en radio-uitzendingen, de mensen beelden en 
klanken verschaffend die zij niet zelf hebben voortgebracht (voorlopers dus 
van geestzelf- en levensgeestkrachten, met zijn weersbeïnvloeding nu dus ook 
van geestmenskrachten). Een jaar ervoor op Goede Vrijdag had ik het wezen 
achter het internet onderkend als tegen-vormgeest.3 Na deze ervaringen, met 
Pasen, resulteerde dit in het inzicht dat Ahriman als tegenwerking van de 
reguliere Vormgeesten, zelf zeven tegenstrevers heeft aangesteld, om de 
aarde te regeren op fysiek-gerichte wijze, met als doel het hemelse koninkrijk 
op aarde te verwezenlijken zullen.  
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       Vormgeesten hebben hun hoofdzetel op de zon, welke als geestelijk 
wezen ons in hult. De Vormgeesten hebben ons het druppeltje warmte 
gegeven, waartegen we ‘ik’ zeggen, en dat wij zelf als geestwezen uit kunnen 
vormen; zij zijn eigenlijk onze schepper geweest (de Elohim, goden, die 
volgens Genesis 1 over de wateren zweefden). Daarnaast hebben zij als 
oerbeelden alles op de aarde binnen de vier rijken (mineraal, plant, dier, 
mens) geschapen, welke dan de lagere engelen onder hen nader hebben 
uitgewerkt naar plaats en tijd. Zij waren dus in aanvang alles voor ons, en 
hullen ons in zoals de zonnesfeer de gehele aardsfeer doordringt. Dat willen 
tegen-vormgeesten ook voor ons en de aarde zijn, zij het op een voor elk 
verdraaide wijze, want zij vervroegen de ontwikkeling door menselijke hogere 
kwaliteiten naar voren in de tijd te halen en deze uiterlijk-fysiek te maken. Het 
werd me duidelijk dat sommige van deze zeven er al zijn, andere nog bezig 
zijn te incarneren (zoals in het internet; zie verderop). Zij bepalen een groot 
deel van ons dagelijkse uiterlijke leven. Dat kunnen we merken in onze 
samenleving, die sterk bepaald is geweest door ideologieën (de ‘ismes’), die 
louter op zichzelf, tot een meer of minder openlijk dictatoriale staat voeren 
(communisme, fascisme, liberalisme etc.). Daarbinnen bewegen zich 
lobby/manipulatie groepen veelal achter de schermen, die een deelwaarheid 
verkondigen en hun eigen doelen nastreven. En er vindt op momenten dat er 
vereniging van geloven, volken of staten en individuen plaats zouden kunnen 
vinden, een sterke afbreuk plaats, bijvoorbeeld door bomaanslagen of andere 
krachtige negatieve impulsen. Met deze drie heb ik in hoofdlijnen de drie 
tegenmachten geschilderd, die proberen de aarde aan hun kant te krijgen.  
Vrij kort gesteld: 
* Lucifer (in de Bijbel duivel geheten) verdraait de waarheid en wil dat men-
sen louter voor zichzelf kiezen, en geen waarachtige karmische ontmoeting 
aan gaan. Tracht verlichting als beeld van het einde van onze incarnaties te 
schetsen. Of uit zich in de genoemde eenzijdige ideologieën die de vrijheid 
van de menselijke wil inperken ofwel richten. 
* Ahriman (in de Bijbel satan genoemd) wil de mens aan het aardse knech-
ten, en werkt met lobbygroepen in op alle maatschappelijke richtingen 
(wetenschap, kunst, politiek, maatschappij) om zodoende de wil van een zo 
groot mogelijk deel van de mensen te manipuleren en aan hem en zijn aards 
gerichte doelen knecht te maken (het hemels koninkrijk op het aardse plan 
verwezenlijken). 
* Sorat (in de Bijbel, het Nieuwe Testament enkel genoemd4 in de groep 
demonen die zich op de troep varkens wierp, en welke Christus in de aarde 
voor tweeduizend jaren vastbond) is de verzamelnaam voor de achtergeble-
ven wezens5 die de zon verduisteren; verduisterde wil uit zich in splitsing. En 
dat zien we onder andere in de zelfmoordaanslagen met bommen. Daar 
wordt veel kapot gemaakt.  
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De tegen-vormgeesten 
 
       Zoals gezegd, kunnen zij de aarde niet alleen naar hun zijde sturen (en ze 
werken elkaar, voor ons gelukkig, op verschillende terreinen ook tegen), maar 
ze hebben daarbij de hulp ingeroepen van de zeven vormgeesten die a.h.w. 
de schaduwzijde vormen van de zeven Elohim die wij kennen (onder hun 
Aartsengelnamen). Deze zeven zijn, kort geschetst: 
 
- De maans-tegenvormgeest: deze is tegenhanger van de kracht van de 
reguliere Vormgeest, bij ons bekend onder diens Aartsengelnaam Gabriël 
(dan werkt hij uit een ander bewustzijn) ofwel Yahweh/Yehovah/Allah, welke 
het vernieuwende leven verzorgt. Hij heeft de mechanisering van levenspro-
cessen geïnspireerd, zoals die zich onder andere uit in de moderne techniek. 
Met de industriële revolutie (waarvan de aanvang nog lag in het door Gabriël 
als Tijdgeest geleide tijdperk, van 1625 – 1879) heeft deze geest een nieuwe 
gemechaniseerde wereldorde doen inspireren, vanuit het materialistische 
wereldbeeld (Bacon, Newton, Descartes). Typisch voor onze techniek is dat 
die de tijd in schokken opdeelt; de stoommachine bijvoorbeeld snijdt veelal 
de stroom van de stoom op door turbines die worden aangedreven). Wij 
kennen de grote aanslag die op dit moment wordt gepleegd in onze privé-
sfeer; het zorgen voor onze omgeving (huis, kleding, voedsel, kinderen) wordt 
ons steeds meer uit handen genomen door huishoudelijke machines. In Japan 
is men al verder, en zijn er ook al robots die voor een stuk huishouden, en 
daarnaast voor het zoet houden van en oppassen op de kinderen zorg dragen. 
Nu is de zorg voor onze leefomgeving een zeer belangrijke tijdsbesteding, 
want daarmee zijn we direct werkzaam in de levensether, de hoogste 
ethersoort op aarde. Zelfs de beroepsbevolking besteedt daar nog zo’n 60 % 
van zijn tijd aan. Maar dat wordt steeds minder. Het ontneemt ons een stuk 
ontwikkelingsmogelijkheid, daar we ons minder met onze aardse omgeving 
verbinden op deze manier. We komen dan ook moeilijker aan direct om ons 
heen liggende taken toe. Dat uit zich bijvoorbeeld in veel probleemjongeren, 
omdat de opvoeding minder belangrijk wordt. Daarnaast uit het zich in de 
haast die onze tijd kenmerkt; we willen snel met van alles klaar zijn om dan 
van de vrije tijd te kunnen genieten (zo daar al de rust voor over is). En ook 
deze laatste wordt meer en meer een product, waar sterk in gemanipuleerd 
dan wel gelobbyed kan worden (pretparken, uitgaansgelegenheden, 
toerisme-industrie met reclame). Daarnaast neemt deze vormgeest ook meer 
en meer macht over de geboorte en jongste kindheid. Zoals de opgewekte 
geboorte door medicijnen, de keizersnede, het verstrekken van poedermelk in 
plaats van moedermelk, en ook het relatief vroeg in de ontwikkeling verwijde-
ren van moeder en kind, waardoor de moederwarmte minder kan omhullen 
en het kind later een omhullingsgebrek kan ontwikkelen. Denk ook aan 
abortus en euthanasie. We kennen ook sterk de werking op de geslachtsdrift 
die uit gaat van reclame en TV, en de ideaalbeeld-vorming die we 
opgedrongen krijgen van Hollywoodfilmsterren.  
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       Wat je hiertegen kunt doen, is jezelf een levenssfeer-omhulling maken, als 
een warme mantel, een ei waarin je je toch ritmisch op de kleine dingen van 
het leven leert richten, zoals de groei en bloei van een plant, de ontwikkeling 
van de kinderen etc. Bescherming van het leven sowieso is belangrijk, 
aangezien de grenzen van geboorte en dood door de moderne techniek 
steeds meer worden verlegd. 
 
- De tegen-zonnevormgeest: deze inspireert tot schijn-samenzijn van mensen 
en volkeren in schijn-democratische structuren, zich uitend in de vele –ismen 
die onze moderne tijd heeft gekend, en die veelal tot dictatoriale systemen 
hebben geleid (socialisme, fascisme, liberalisme; een volgende kan zijn het 
ecologisme, kijk naar wat Al Gore ons wil doen geloven met zijn Global 
Warming en de vooral materialistisch getinte maatregelen die daartegen 
volgens hem zijn te nemen). Hierachter steken veelal lobby’s van geheime 
meest esoterische genootschappen (zoals vrijmetselaars), en na WO II heeft 
dit onder andere geresulteerd in de VN, met diens hulpmiddelen de Wereld-
bank en het IMF. Het werkt het sociale organisme tegen (de drie krachten van 
het sociale organisme Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap worden keer op 
keer verdraaid, gemanipuleerd). Volkerenbond en later de VN zijn opgeko-
men in de tijd dat de ware zonne-Vormgeest Michaël als Tijdgeest ging 
werken (vanaf 1879). Dichter bij huis, hebben we ook sterk te lijden onder 
algemene regelgeving vanuit Brussel in de EU, die ons meer en meer van het 
land vervreemdt, de boer met natuuronvriendelijke subsidies nog meer van 
zijn grond en dieren. 
Dit is bij uitstek het gebied waar de drie genoemde tegenmachten hun werk 
trachten te verrichten; de mensheid willen zij onder hun leiding tot een een-
heid trachten te brengen, en anders zaaien zij liever angst en verdeeldheid.  
       Op het eiland Rügen werd me duidelijk dat dit gebied van het midden 
alleen door ons eigen midden kan worden genezen; door een sterk bewust-
zijn in de borst, het hart te ontwikkelen, waar ruimte voor waarheid, goedheid 
en gewetensvol handelen kan ontstaan. Houd je dit in iedere ontmoeting 
hoog, dan kun je een hoop sociale helderheid brengen. Het gaat er hier om, 
wat je op een bepaald moment nodig acht om te doen, en dan kom je aan je 
eigen idealen, niet zoals die vervroegd veruiterlijkt worden in de moderne 
techniek, maar op de eigen ontwikkelingsschrede en met het eigen tempo. 
Denk aan de Graal, het innermenselijke ontwikkelingswezen; een van diens 
woordwortels is een Latijnse, gradalis, dat betekent stap voor stap, namelijk 
van ontwikkeling.6 De tegenmachten vervroegen alles, zodat je moeilijker in 
beweging komt (alles lijkt er al te zijn). 
 
- De Mercurius-tegenvormgeest: deze heeft ervoor gezorgd dat de levens-
stromen verdingen en de ontmoeting tussen mensen kwalitatief minder 
zielsmatig wordt. Dit als tegenhanger van de reguliere Vormgeest Rafaël, die 
juist genezing tracht te bewerkstelligen door waarachtige ontmoetingen 
teweeg te brengen. 
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* communicatie werd gemechaniseerd door moderne vormen ervan, aanvan-
kelijk met elektrische signalen (telegraaf, telefoon), nu veelal met radiogolven 
ofwel gedigitaliseerd en als lichtpulsen in glasfiberkabels. Met dat de 
mogelijke bereikbaarheid wordt vergroot (mobiele telefoons, portable pc’s 
met internetkaarten), wordt de zekerheid van hoe het een ander vergaat, een 
telepathische gave die veel mensen in kiem hebben, en die eigenlijk ook de 
basale bestaanszekerheid kan bieden, langzaamaan verminderd. Er ontstaat 
angst wanneer men geen bericht hoort van een ander. Het direct menselijke 
verdwijnt eruit, en de communicatie wordt verdingt, gereduceerd tot al of niet 
gecodeerde informatieoverdracht. 
* ruilhandel, aanvankelijke ontmoeting, wordt nu veelal verdingt in het geld- 
en bankwezen; voorheen stond achter geld nog een fysieke dekking in goud 
en zilver, maar dat is nu geheel los gelaten. Men hoeft niet meer de ander te 
ontmoeten wanneer men genoeg op de bank heeft. In de VS kun je die 
tendens zien in de behuizingen van de rijken; dat zijn forten op zichzelf. De 
bekende barcode met als oriëntatie de drie dubbele lange strepen, kortom 
666 (het getal van het Beest), op alle producten die we kopen, zorgt ook voor 
een nog onpersoonlijker afrekenen in de supermarkt. 
* transport werd gemechaniseerd (auto, trein, vliegtuig, motorboot). Gevolgen 
zijn haast, werk verder van huis, het moeilijker vinden van een ankerpunt. 
Daarnaast eist het verkeer jaarlijks veel tol. Veel reizen. Het biedt nieuwe 
ontmoetingsmogelijkheden verder van huis, maar creëert dat men het minder 
snel in de woonomgeving wil aangaan wanneer daar iets mis is. De grootste 
bron van ergernis is bij de westerse mens zijn verhouding met de buren, want 
we zitten, hoe ruim behuisd soms, veel in elkaars levenssfeer. In de oude of 
armere wijken in grote steden is dit nog veel nijpender. Daarnaast wordt de 
ziel overladen met indrukken onderweg die het maar moeilijk kan verteren 
(denk aan de Indiaan die om de 20 km uit zijn auto stapt, om ‘zijn ziel ook 
mee te laten komen’). 
* de landbouw wordt steeds meer gemechaniseerd, wat ook tot gevolg heeft 
dat de voedingsstoffen die we eruit krijgen, steeds minder vitaliteit bevatten. 
       Als tegengebaar kun je juist wel trachten te zoeken naar ontmoeting met 
een ander, vanuit een op zijn ontwikkelingswezen afgestemde interesse en 
openheid van ziel en geest. Je kunt jezelf soepel en open van houding trach-
ten te houden, en de tijd nemen voor een ander. Laat je eenvoudigweg niet 
opjagen. Het werken met de grond en de daar werkende elementwezens 
opent ook een geheel andere ontmoetingsmogelijkheid met aarde en natuur.7 

 
- De Mars-tegenvormgeest: deze tracht een eigen binnenruimte voor de aarde 
te scheppen, goed afgeschermd van de kosmos, die maakbaar is en met 
eigen doelen kan worden gevormd. Een van diens uitwerkingen is het scherm 
van satellieten rond de aarde (SDI-net), waardoor deze wordt afgeschermd, 
maar die met een kleine verandering tot een laserwapennetwerk kan worden 
omgevormd. Een andere is de tendens om reuzensteden te maken, meer en 
meer afgeschermd van de kosmos. Met de zogenaamde dreiging van sterke 
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UV straling die huidkanker veroorzaakt, gaan er stemmen op om steden af te 
sluiten met een glazen overkapping, of biologisch zelfvoorzienende steden te 
bouwen, eerst op de aarde, later op andere planeten.8 Dit wezen heeft nog 
meer in petto, maar is nog niet geheel geïncarneerd. In diens werking kan 
men veel van de reguliere Vormgeest Samaël onderkennen, die de aarde naar 
incarnatie heeft gedreven, onder inspiratie van Ahriman-Ialdabaoth (volgens 
de gnostieke Nag Hammadi geschriften), en die sinds het Mysterie van 
Golgotha een taak heeft gekregen in het ruimtescheppen voor het menselijke 
ik en diens impulsen en idealen. De tegenvormgeest is een zelfstandig wezen 
dat juist wil afsluiten van geestelijke invloeden. 
       Wat je hier tegenin kunt doen, is, vooral met helende klank door vanuit 
het gevoel te zingen, eigen etherische ruimten te scheppen: een paar helende 
woorden kunnen goed helpen. Men kan dan voelen dat op bedrukkende 
plaatsen de ruimte om de keel kan verwijden, en de omgeving kan aandach-
tiger luisterend worden. Men kan dit meelijdende zingen verdiepen door de 
stem en aandacht te brengen naar het hart, eventueel mooie, gevoelsgevulde 
woorden en zinnen te zingen. Men kan dan ervaren dat dit wegen vrij maakt 
naar de kosmos en naar de eigen levensbron achter het stuitje, de kundalini-
levensstroom. Men kan dan van hieruit al of niet met behulp van ritmische 
zang (ritmen brengen veel in beweging) of het maken van reine klanken op 
een muziekinstrument, de ruimte reinigen en vormen, zodat men er kan doen 
wat men zelf als zinvol ervaart; men opent zichzelf en de ruimte dan voor pure 
levenskracht (zo heb ik bij drie van mijn kinderen geholpen de ruimte te 
schonen, zodat zij makkelijker geboren konden worden). Ook kan men zich 
in improviserende zang al of niet met kosmische klankafstemming (zie mijn 
astrofonische uitwerkingen) richten op de kosmos en wat er van daaruit op 
dat moment aan de orde is, gewild wordt. Alleen al handelingen die op de 
eigen zin zijn gericht, openen de ruimte en doen haar vormen. We zijn 
scheppende wezens. Je kunt hier zelfs zo ver met je wil trachten te gaan, dat 
je dingen om je heen op afstand zonder aan te raken, leert bewegen 
(telekinese) door concentratie erop, en ze eenvoudigweg te denken. Ofwel 
het eigen lichaam in de ruimte te laten bewegen vanuit eigen wilskracht in de 
voorstellingen. 
 
-De Venus-tegenvormgeest uit zich, zoals hierboven al is aangegeven, in de 
met elektromagnetische straling uitgezonden radio- en tv-zendingen, en wil 
ons graag met de hogere Venuskwaliteiten (van de toekomstige Venus-aarde, 
het bazuinentijdperk uit de Bijbelse Openbaringen) inhullen, echter nu van 
buitenaf. Anaël, de rechtmatige Vormgeest, werkt echter met verbinding van 
mens tot mens door de ziel, dus met invoelen en telepathische vermogens. De 
schijn-gezelligheid, het schijn-samengevoel door bobo’s en/of popi jopie’s op 
de media leiden ons makkelijk van ons eigen pakje weg. Herinner u maar 
eens dat u bij mensen in de huiskamer zat waar de tv aan bleef staan. Elke 
moeilijke vraag die spanning oplevert, wordt dan veelal ontweken door maar 
weer naar de bewegende schemerlamp te staren. En men wordt, wanneer 



 26 

men niet wakker genoeg is, gevuld met andermans beelden, die ook niet 
allemaal even positief zijn (in 10 minuten zappen op een avond heb je vaak al 
drie of vier moorden gezien). Het is in de geestelijke wereld echt een pro-
bleem dat er zoveel mensen overlijden die er maar blijven rond hangen, die 
niet voor of achteruit kunnen, die denken dat ze nog aan het zappen zijn. Deze 
zombieachtige wezens weten vaak niet dat ze overleden zijn, creëren de fysie-
ke omstandigheden om zich heen die ze op aarde hadden (in het kama loka; 
nu echter zonder fysieke realiteit) en hangen als een soort ‘spam’ rond de 
aarde, met als enige vooruitzicht voor zichzelf  snel weer te incarneren en niet 
eerst de boog naar de eigen ster te maken, waar men weer de innerlijke moti-
vatie van incarnatie op kan doen. In H.A.A.R.P. wil dit wezen daarnaast ons 
nog het klimaat laten beheersen. Ik vermoed dat dit overigens averechts uit 
zal pakken, daar het weer vooral afhankelijk is van de menselijke moraliteit.9  
       Wat je hier tegenin kunt doen, is een gebaar van doorzielde interesse, een 
open schaal van de ziel die vanuit de zonnevlecht komt en de draden van het 
lot door de eigen darmen voelt spinnen naar anderen. Dit luisteren naar 
anderen geeft een basisvertrouwen die men in het telepathisch contact met 
anderen kan ervaren. Denk maar eens terug aan momenten dat u opgebeld 
werd door een geliefd persoon met een probleem, en u net aan hem of haar 
zat te denken. 
 
- De Jupiter-tegenvormgeest: zich nog steeds incarnerend in het internet-
wezen (let wel: deze is aarde-omspannend10 ). Deze wil ons alwetendheid 
aanbieden door computers met opgeslagen kennis als een integraal netwerk 
aan te bieden. Informatie en kennis wordt als wijsheid versleten. Men hoeft 
niet meer na te denken, en ook niet meer te doen; in de virtuele wereld van 
de computerspelletjes kan men zich koning en superman wanen, de über-
mensch door louter bediening van de machine. Veel vuurkracht gaat hierin 
verloren. Herinner u maar hoeveel overbodige informatie u krijgt voordat u de 
juiste hebt gevonden die u zoekt. Het apparaat kost altijd meer tijd. Ook de 
gehele automatisering met computers en internet blijkt vaker veel tijdrovender 
te zijn dan men met de oude ordeningsmethoden benodigde. Men verliest 
makkelijk het overzicht in al deze kennis en informatie, en heeft dan meer tijd 
nodig om dingen uit te zoeken. Zachariël, de reguliere Vormgeest uit de 
Jupitersfeer, wil juist de kosmische en bovenkosmische wijsheid bemiddelen, 
echter door het reguliere beeldbewustzijn heen, dat zelf verworven en zo 
verindividualiseerd dient te zijn (hij is de inspirator voor het Nieuwe Jeruzalem 
uit de Openbaringen, de volgende aardse wordingsronde). Een nog bedenke-
lijker bijkomstigheid is het fenomeen computerspelletjes, waarbij vele nogal 
agressief zijn en de tegenstander eenvoudigweg dient te worden vermoord. 
Het richten en overhalen van de trekken via beeldscherm is direct toegepast 
in de moderne wapentechnieken; vanuit vliegtuigen, helikopters en tanks 
krijgt men op eendere wijze de tegenstander in beeld. Men drukt op de knop 
en er volgt het beeldje of men al of niet succesvol het doel (de tegenstander) 
heeft geraakt dan wel vernietigd. De persoonlijke afstand is zeer groot. 
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       Als gebaar door de hypofyse en borst heen naar de lever kun je hier gaan 
het vinden van de weg door het leven zelf, en er door te doen de eigen kennis 
te toetsen. Zo kun je door uitproberen, vallen en opstaan kennis tot eigen 
wijsheid trachten te maken. Er zijn experimenten bekend dat mensen de 
willekeurige getallenreeksen van computers kunnen beïnvloeden in een door 
hen gekozen richting (zoals een nadruk op het getal 5 in een willekeurige 
getallenreeks). De kracht van het eigen wijsheidsvolle denken kan men 
hiermee oefenen. Het is het geloof in vermogens, dat bergen kan verzetten. En 
doordat men zich met eerbied en toewijding met een verschijnsel verbindt en 
zelf ermee tracht om te gaan, opent men ook de eigen intuïtieve vermogens, 
die anders makkelijk worden afgenomen. 
 
- De tegenvormgeest van Saturnus: deze tracht onze wil te manipuleren, ofwel 
onszelf schijnbaar manipulator te laten lijken in een maakbare wereld die 
louter in en door het fysieke kan worden gestuurd. Voorlopers vindt men in de 
psychofarmaca en veel allopathische medicijnen.11 Waar we nu middenin 
zitten, is de ontwikkeling van kloonmensen, orgaantransplantaties, waardoor 
de aardse onsterfelijkheid wordt gezocht (met een hoge tol, want de afweer-
medicijnen en de uitmelking van het leven moet met jeugdkrachten worden 
gecompenseerd, met alle uitwassen van dien). Uiteindelijk wordt ons het 
beeld voorgehouden van de cyborg-mens, die geheel is vergroeid met machi-
nes en daardoor superieur wordt gesteld aan de huidige mens. Deze kan met 
zijn vermogens zich los koppelen van de karmische wetten, en daardoor de 
onsterfelijkheid behouden. Deze tegenhanger van de reguliere Vormgeest 
Uriël is, zoals al gezegd, nog niet geheel geïncarneerd. In de op handen zijnde 
hoge vlucht van de nano-technologie12 kan hij ongemerkt de wil van de 
mensen gaan beïnvloeden door op afstand het lichaam zelf bepaalde stoffen 
te laten genereren (de zender die daarbij in de mens is ingewerkt, markeert 
een samenwerking van deze met de Venus-tegenvormgeest). Hierbij als 
voorlopers kun je al denken aan manipulatieve toevoegingen aan ons voedsel, 
zoals chloor en fluor in het drinkwater, geur-, kleur- en smaakstoffen en hun 
nevenwerkingen, en ook homeopathisch verdunde andere toevoegingen aan 
ons voedsel waarvan we weinig weet hebben. U kunt zeggen ‘dit alles is een 
ver van mijn bed-show’, maar kijk om u heen; kleine wilsmanipulaties, zoals 
magneetzolen die uw etherlichaam recht zeggen te zetten, magneetjes die de 
lotusbloemen allemaal open zetten (waarvoor?), ionisators in huis om de 
atmosfeer ademender te maken, ongevraagd chloor en fluor in het drinkwa-
ter: het zijn allemaal wilsmanipulatieve machines of mechanisaties die ons 
het huiswerk aan onszelf en de door ons ingenomen ruimte uit handen willen 
nemen. Camera’s op vele plaatsen, onder het mom van onze veiligheid, en 
ook webcams die al in de privésfeer mee kijken. Registraties van alle elektro-
nische communicatie door veiligheidsdiensten (ook al wordt dit bij hoog en 
laag ontkend). We kunnen makkelijk in de gaten worden gehouden, en de 
data kunnen met een paar zoekmachines snel aan elkaar worden gekoppeld. 
Doelgroepen en individuen met hun sympathieën zijn dan snel gevonden. 
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       Je kunt hier als tegengebaar luisteren door je schouderbladen en vleugels 
heen, of direct via de epifyse, naar wat er aan inspiraties uit de geestelijke 
wereld voor een bepaald moment komt; dus een meditatieve houding 
ontwikkelen. Daarnaast is het voor nu en de nabije toekomst heel wezenlijk 
om het eigen ik te sterken en zich te leren richten met de gehele wil op wat 
men zich heeft voorgenomen. Men kan alle reeds verloste en omgevormde 
elementwezens als doorzielde, waarachtige eigengemaakte krachten in de 
handelingen laten uitstromen. Luisterend daarbij op elk moment naar wat 
volgens het hart klopt om te doen; men dient moed en meditatieve kracht in 
zich te ontwikkelen. Een voorbeeld voor mij hierin is een Amerikaan die in de 
Rocky Mountains woont; er heersen daar veel elektromagnetische en radio-
actieve krachten. Deze voelde je als een sterke dynamo wanneer men er in de 
buurt was. Hij had deze ondernatuurkrachten in zich tot krachtbronnen weten 
te maken. Dat is een toekomstbeeld. 
 
Vloek of zegen 
 
       Deze zeven tezamen willen de aarde tot hun eigen bestaansgrond maken, 
daarbij de mens aan hen en aan de materie bindend. Je kunt hier ook 
verschillende gebieden zien waarin ze door elkaar heen weven en elkaar de 
bal toe spelen. Vooral het sociale is het manipulatieve veld; daarin zijn dan 
ook de drie genoemde tegenmachten zeer actief: Ahriman (een tegen-cheru-
bijn) werkt manipulatief-dwingend, Lucifer (een tegen-troon) werkt naar 
illusionaire inzichten door omkering van de ware wilsimpulsen; en Sorat (een 
tegen-seraf) werkt splitsend in het sociale. Op dit moment veel uitwerkend in 
zelfmoordaanslagen en de compleet onzinnige moorden op Amerikaanse 
scholen en universiteiten, die veel vertrouwen in het sociale verkeer tussen 
mensen en volkeren kunnen ondermijnen. 
       Is dit alles zorgwekkend? Het belangrijkste is te weten met wie men te 
maken heeft. Dan kan men er ook wat tegen of aan doen. Zonder moderne 
techniek wordt ons het leven zeer moeilijk gemaakt. Deze techniek heeft ook 
een zeer heilzame werking. Zoals dat men binnen een dag kan weten wat er 
zich af speelt aan de andere kant van de wereld: de wereld is kleiner gewor-
den. Het gevaar van nieuwsmanipulatie is natuurlijk ook groot. Ik vermoed 
sterk dat we eenvoudigweg met deze wezens en hun uitwerkingen moeten 
leren omgaan; Christus heeft hen in Zijn doorgang door de onderaardse sferen 
naar het aardoppervlak gestuurd nadat Hij ze heeft overwonnen. Daarmee 
hebben wij de opdracht gekregen om hen te leren om te vormen ten goede. 
Dat is in onze handen gelegd. Niet door hen af te wijzen, maar juist hen met 
warmte en liefde als basis, ten goede om te vormen. 
       De hierbij gegeven mogelijkheden tot omvorming werden me duidelijk uit 
de oude mysteriekrachten die nog op Rügen werkzaam zijn, zij het zonder 
vaste cultusplaats. Er is naast deze aangegeven richtingen nog veel meer 
mogelijk. Een uitdaging aan u, lezer, om creatief te worden. Het gaat ons allen 
aan.       Uit: Sampo Nr. 3 
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Noten:  
 
1. In de aarde zijn er spiegelingen van de negen planeet- en sterrensferen. 
Daar huizen de tegen-engelen. De meeste van deze sferen zijn al door 
Christus overwonnen, die de overwonnen wezens naar het aardoppervlak 
stuurt, zo, dat de mensen zich hier mee uiteen kunnen zetten. Zij werken in 
op onze cultuur.  
2. H.A.A.R.P., afkorting van High Frequency Active Auroral Research Program, 
is volgens de officiële mededelingen van de overheid der VS een onderzoek 
naar werkingen van electromagnetische radiogolven op de hogere ionenlaag 
van onze atmosfeer. In Alaska, binnenkort ook in Noorwegen en op 
Groenland, staan uitgebreide zendinstallaties. Er zijn sterke vermoedens dat 
deze het weer verregaand beïnvloeden, reden waarom in de VN en EU al 
resoluties zijn aangenomen om deze ‘onderzoekingen’ te stoppen. Helaas tot 
op heden zonder resultaten. 
3. Zie mijn artikel hierover in Sampo 2. 
4. Pas in de Openbaringen Hoofdstuk 13 wordt deze beschreven als het 
tweede beest, in H. 13:18 wordt hij als de 666=Sorat kaballistisch onthuld. 
5. Deze hebben een van Sorat afgeleide naam, ze heten de Asura’s. 
6. Zie mijn artikel over de Graal versus de Da Vinci Code in dit nummer. 
7. Anastasia, de Russische vrouw die zich geestelijk bemoeit met de tuinders, 
verhaalt (in het 2e boek, ‘Anastasia en de Zoemende Ceders’) dat Moeder 
Aarde het bijna had opgegeven en een grote catastrofe veroorzaakt had, 
totdat met de Perestrojka er miljoenen Russen stukjes land kregen, en 
liefdevol de aarde beroerden met de handen. Dit liet het Haar nog even 
volhouden. 
8. Het UV filter in de aardatmosfeer, gemaakt door ozon, wordt negatief 
beïnvloed door de H.A.A.R.P. manipulaties. Hieruit kan men een samen-
werking tussen deze tegenvormgeest en die van Venus herkennen. 
9. Een direct voorbeeld hiervan is het stadje Greensburg in Kansas dat op 4 
Mei door een tornado grotendeels werd verwoest. In de Openbaringen van 
Johannes heet het de 7e schaal van toorn die wordt uitgegoten in de lucht. 
10. WWW=666, kaballistisch staat de 6 voor "waw", en dat staat voor het 
etherlichaam. 
11. Deze hebben veelal benzeen als basis; de suikerring zoals in glucose, 
echter met afwezigheid van zuurstof, drager van het leven, waardoor de ziel 
en geest direct tot in het fysieke kunnen inwerken. Het schakelt dan het 
eigen bewustzijn uit, en men wordt gelijk een machine in werking gezet. 
12. Nanotechnologie maakt chips op moleculair niveau, en kan programme-
ringen als zenders, het uitscheiden van stoffen, regelen op afstand, alsook de 
identiteit en locatie van een wezen nagaan door de radiogolven die het uit 
zendt. De chips zijn zo klein, dat ze met injecties ongemerkt in ons kunnen 
worden binnengebracht. Dit wordt nu al op gevangen en proefdieren 
uitgeprobeerd, maar kan later ongemerkt op mensen worden toegepast. 


