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Drie principes van het  
                             kwaad;  
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“Lieve, lieve vrienden! Gods zegeningen omhullen jullie, Jezus 
Christus is hier weer aanwezig en verwarmt jullie, geeft jullie moed en 
liefde, waarheid en hoop; een hoop die altijd gerechtvaardigd is. Wend 
je tot hem, want hij is de menselijke belichaming van God. Hij is de 
kosmische Christus die boven al het geharrewar, alle scheiding en 
iedere ‘ik tegenover jou’ houding der mensen staat. Hij heeft niets te 
maken met het massabeeld van Jezus Christus waar ik het in de vorige 
lezing over had. 
 
In deze lezing wil ik jullie weer bepaalde werkelijkheden en wetten 
omtrent het kwaad bijbrengen. Ik heb hier al eerder over gesproken. 
Met zekere tussenpozen geef ik jullie steeds weer informatie over dit 
facet van jullie werkelijkheid. Vandaag doe ik dat omdat het heel 
belangrijk is dat jullie nu meer gaan begrijpen omtrent dit zo omstreden 
onderwerp. 
 
Eeuwenlang werd de macht van het kwaad volledig onderkend. De 
mens had gevoel voor het onzichtbare, voor dat wat gewoonlijk 
‘bovennatuurlijk’ genoemd wordt, had oog voor zowel de 
‘lichtkrachten’ als de ‘duistere krachten’, mét hun verschijnings-
vormen, hun uitwerking, hun invloed op jullie sfeer, hun personificatie 
als geestelijke entiteiten, als engelen en duivels. Altijd werd gezegd dat 
de mens met zijn vrije wil bepaalt onder wiens invloed hij zichzelf 
stelt.  
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Toen de mens nog niet verstandelijk en emotioneel gerijpt was, was 
zijn wil niet voldoende ontwikkeld om bewuste, gepaste en vrije 
keuzes te maken. De kracht van zijn lager zelf en zijn onvermogen en 
onwil dat onder ogen te zien en daaraan te ontstijgen deed hem 
geregeld ten prooi vallen aan kwade invloeden. Een gebrek aan 
zelfkennis leidde onvermijdelijk tot een gebrek aan eigen verantwoor-
delijkheid. Zo werd de mensheid het slachtoffer van kwade geesten, of 
liever gezegd zo voelde zij zich. Angst voor deze geesten leidde 
dikwijls tot onderwerping aan hen - en dit gebeurde heel doelbewust. 
Satan werd openlijk vereerd. En wanneer dit niet het geval was, vond 
deze onderwerping zeker onbewust plaats doordat men de invloeden 
koos die overeenstemden met de bedoelingen van het lager zelf. 
 
In de loop der geschiedenis raakte men het contact met de onzichtbare 
wereld kwijt. Dit op zich is een manifestatie van het kwaad. Ik zal dit 
later in deze lezing preciezer uitleggen. Nu wil ik alleen maar zeggen 
wat ik al dikwijls gezegd heb: het kwaad en de verschijningsvormen 
van het kwaad moeten de remedie worden om het kwaad te overwinnen 
- althans op de lange duur. Daarom leidde dit los komen staan van 
bovennatuurlijke werkelijkheden onvermijdelijk tot heel betreurens-
waardige resultaten. Maar het schiep ook een strijdperk waarin de mens 
niet langer de duivel de schuld kon geven van zijn eigen wangedrag. 
Hij moest naar zichzelf kijken om dat wat het kwaad aanricht weer 
recht te zetten. Dus moest de mensheid een periode doormaken waarin 
zij op zichzelf stond en afgescheiden was van de onzichtbare 
werkelijkheden om naar eigen verantwoordelijkheid te groeien. Wat als 
bijgeloof belachelijk werd gemaakt, was in feite een halve waarheid. 
Het is inderdaad een soort bijgeloof wanneer je krachten buiten jezelf 
verantwoordelijk maakt voor je lot. Maar de keerzijde is het feit dat 
deze onzichtbare krachten echt bestaan en invloed hebben.  
 
Met andere woorden, ook hier hebben we weer met een dualiteit te 
maken. Of je bent zelf verantwoordelijk voor je lot, of de engelen en 
duivels zijn het. De mensheid is nu rijp genoeg om deze dualiteit te 
verenigen. Na een lange periode waarin jullie je op jezelf 
concentreerden ten koste van de onzichtbare krachten, is de tijd 
gekomen waarin jullie de twee facetten van de werkelijkheid kunnen 
combineren en er waarlijk die ene werkelijkheid van kunnen maken die 
hij vanuit onze gunstige positie is. 
 
Hoewel ik sinds ik mijn werk met jullie begon het bestaan van deze 
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krachten heb besproken, hebben we ons heel lang grotendeels op jullie 
innerlijk geconcentreerd, zijn we ingegaan op alle subtiliteiten en 
verschillende bewustzijnsniveaus daarvan en op de wisselwerking die 
ze in jou en in je omgeving hebben. Af en toe kwam ik natuurlijk terug 
op de macht van deze krachten, maar altijd in verband met de stem in 
jezelf, die de richting bepaalt. Jullie zijn gaan begrijpen dat in de mate 
dat je je bewust bent van je lager zelf en je daarom in staat bent de 
keuze te maken om niet van daaruit te handelen en om hulp te bidden 
om het te zuiveren, in die mate ben je immuun voor kwaad. In de mate 
dat je jezelf overgeeft aan de wil van de hoogste en je leven wijdt aan 
het volgen van Christus, in die mate kunnen kwade geesten je niet 
benaderen. Maar het is niet genoeg om oppervlakkig van die goede 
bedoelingen te getuigen. Dit besluit moet tot in de meest verborgen 
lagen van je persoonlijkheid door dringen wil je het stralende licht 
worden dat duistere geesten verdrijft. Het zuiveringsproces van dit pad 
is een hecht en diepgaand systeem, dat de persoonlijkheid volledig 
vernieuwt op alle niveaus. 
 
Lieve vrienden, de tijd is aangebroken voor jullie om een dieper inzicht 
te krijgen in het feit dat je een elektromagnetisch veld bent dat altijd 
aantrekt wat in overeenstemming is met bepaalde lagen van je diepste 
wezen. Om je hier volledig en helder bewust van te worden, heb je 
meer informatie nodig; die zal ik je geven als dit nodig blijkt op je pad. 
Nu wil ik drie speciale principes van het kwaad bespreken. Wanneer je 
deze stof begrijpt, zal dit enorm nuttig blijken en je een scherpere kijk 
geven op het leven in het algemeen en op je eigen leven in het 
bijzonder. 
 
Er zijn drie basisprincipes in het kwaad. Het eerste is het duidelijkst 
voor de mensheid. Met dit principe is de duivel altijd geassocieerd. Het 
heeft als doel te vernietigen, koste wat kost leed te veroorzaken. De 
scheiding tussen het zelf dat leed veroorzaakt en het slachtoffer dat 
lijdt, is zo groot dat de dader zichzelf wijsmaakt dat hij verschoond is 
van de uitwerking die zijn daden verder zullen hebben. Het is bekend 
dat afscheiding een van satans kenmerken is; niet alleen afscheiding 
van God, maar ook van anderen en van het zelf. Dit aspect doet zich in 
alle drie de principes voor die ik hier bespreek. Het misleidende in het 
geval van dit eerste principe ligt in de misvatting dat de pijn van je 
broeder of zuster niet onvermijdelijk ook je eigen pijn is. In plaats van 
deze basiswaarheid te herkennen ervaart de van kwaad vervulde 
persoon - in menselijke vorm of als niet geïncarneerde entiteit - 
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opwinding en genot wanneer hij of zij vernietiging, lijden en pijn 
verspreidt. 
 
Het tweede principe is materialisme. Dit geldt niet alleen voor de 
aardse sfeer, maar evenzeer en vaak zelfs in grotere mate, voor een 
scala van helse sferen waarin totaal vervreemde entiteiten leven die er 
van overtuigd zijn dat de dode toestand van dik samengeperste materie 
(die veel meer verdicht is dan jullie materie) de enige werkelijkheid is 
die er bestaat. In zulke helse sferen is het lijden niet hetzelfde als het 
lijden dat is toe te schrijven aan het eerste principe en dat vaak is 
afgeschilderd door zieners in jullie aardse sfeer. Dit tweede principe 
wordt veel minder vaak doorgrond en aangevoeld. Zieners hebben de 
sferen die met dit principe overeenkomen en het tot uiting brengen, niet 
waargenomen.  
 
Ik geef maar één voorbeeld ter illustratie. Stel je voor: een leven in een 
omgeving verstoken van natuur. Niets leeft, alles is verdichte materie. 
Niets heeft geur of kleur. De innerlijke natuur van de betreffende 
entiteit is dan ook even ontoegankelijk. Alles is doods en verloopt 
mechanisch. Er is alleen een vervreemding van alles wat pulserend 
leven is, zowel van binnen als van buiten. Geboorte en dood bestaan 
niet, maar het onveranderlijk bestaan hier is niet het eeuwig leven dat 
echt hemels is. In deze verschijningsvorm is het de vervorming van 
eeuwigheid. Het is de hopeloosheid zelve, alsof er nooit verandering 
mogelijk is. Het bestaan verloopt geheel en al mechanisch. Dit 
uitzichtloze lijden, zonder enige hoop, is niet meer en niet minder 
wenselijk dan lijden dat voortkomt uit directe pijniging. Het is 
eenvoudig een ander soort lijden dat bij een ander principe van het 
kwaad hoort. 
 
Je kunt gemakkelijk zien dat in jullie aardse sfeer het eerste principe 
van kwaad tot vrij recente datum in jullie geschiedenis veel sterker tot 
uiting is gekomen,. Zo ongeveer in de laatste honderd jaar heeft de 
invloed van het tweede principe de overhand gekregen. Met het 
verdwijnen van bijgeloof is het contact met de onderbewuste 
werkelijkheidsniveaus ook verdwenen. De vitale verbindingslijn naar 
de pulserende werkelijkheid die je weer leven in kan blazen, was 
verbroken. Het gevolg was een vervreemdende werkelijkheid waarin 
de mensheid prat ging op haar vooruitgang; zij beschouwde deze 
toestand niet alleen als ‘vooruitgang’ omdat de nadruk op het materiële 
ook werkelijk in technologische vooruitgang resulteerde, maar ook 
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omdat de mens voor zichzelf de enige werkelijkheid werd. Dit heeft 
zowel positieve als negatieve implicaties. De positieve heb ik al 
genoemd. De mens begon weer verantwoording voor zich zelf te 
nemen en dit deed hem in steeds grotere mate in zichzelf zoeken naar 
de oorzaken van zijn lot. Het is niet toevallig dat op dit punt de 
menselijke psyche een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek 
werd. De psychologie is hierbij een nuttig werktuig. Het negatieve 
effect is dat het een leven opleverde dat niet zo heel veel verschilt van 
de kwade sfeer die ik zo even beschreef. 
 
Deze twee principes waren bekend bij spiritueel bewuste mensen. 
Aangezien ieder principe en iedere spirituele werkelijkheid zich ook als 
entiteit kan manifesteren, wat herhaaldelijk gebeurt, herkenden 
sommige zieners twee verschillende soorten duivels. Deze vertegen-
woordigden en personifieerden deze principes. Elk heeft zijn eigen rijk 
en regeert zijn eigen wereld, waarbij vele minder machtige geesten 
hem dienen. De hiërarchie die in de goddelijke sferen wordt herkend, 
heerst ook in satanische sferen. 
 
Het derde Principe van kwaad is weinig bekend en hoewel het vagelijk 
wordt onderkend - misschien als een nevenproduct van kwaad maar 
nauwelijks als een machtig principe op zich - is het even invloedrijk als 
de andere twee principes die ik hier besproken heb. Ook dit principe 
heeft zijn eigen personificatie, zijn eigen hiërarchie en zijn eigen rijk. 
Het is het principe van verwarring, vervorming, halve waarheid en alle 
variaties die daarop mogelijk zijn. Het houdt ook in: de waarheid 
gebruiken waar deze niet thuishoort, waar ze niet toegepast kan 
worden, zodat de waarheid op subtiele wijze in een leugen verandert 
maar toch niet gemakkelijk als zodanig kan worden ontmaskerd omdat 
ze gepresenteerd wordt als goddelijke waarheid en onaanvechtbaar 
lijkt. Zo wordt verwarring gezaaid. Dit is niet alleen maar een uiterst 
effectief wapen van het kwaad, het is op zich een principe van het 
kwaad.  
 
Het is gemakkelijk te zien, vrienden, hoe belangrijk het is dat jullie dit 
nu begrijpen. Jullie zullen al deze principes in je wereld, om je heen en 
in je eigen lager zelf vertegenwoordigd vinden. Je zult zien dat je eigen 
lagere zelf in zijn negatieve intenties alle drie principes bevat. Pas 
wanneer je je dit helder bewust bent, kun je onderkennen wanneer 
duivelse krachten en geesten je willen vernietigen, wanneer zij je pijn 
willen doen door je er toe te verleiden anderen pijn te doen, wanneer 
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zij je van de illusie willen overtuigen dat je in afscheiding en isolement 
leeft, dat er geen God bestaat en dat er geen leven is buiten dat van je 
huidige lichaam; en ten leste, wanneer zij je gek willen maken met 
verwarring, gespletenheid, valse dilemma’s, halve waarheden en 
subtiele verdraaiingen waar je de vinger niet op kunt leggen. Dit 
inzicht is enorm waardevol voor jullie. Je kunt geen vijand aanpakken 
wiens bestaan je negeert, wiens wapens je niet kent en herkent. 
 
De tijd is gekomen dat jullie duidelijk kunnen zien hoe in de 
ongezuiverde gebieden in jezelf het principe dat daarmee overeenstemt 
een onvermijdelijk aantrekkingsveld vormt voor machtige krachten; dat 
kun je alleen neutraliseren en onschadelijk maken door je eigen 
vastbeslotenheid om God trouw te blijven en daarbij het licht van 
Christus te gebruiken om je te helpen aan jezelf te werken, teneinde je 
zo te zuiveren dat dit magnetische veld in je veranderd kan worden 
zodat het andere krachten aantrekt. 
 
Ook moeten jullie begrijpen dat deze drie principes altijd naast elkaar 
bestaan, maar het ene kan in bepaalde periodes van de geschiedenis 
en/of gedurende bepaalde fases van iemands leven sterker tot uiting 
komen. De individuele karaktertrekken en persoonlijke neigingen van 
iedere entiteit bepalen welke van deze drie principes er het meest mee 
overeenstemmen. Zoals ik al zei, collectief gezien zal in de evolutie-
cyclus in verschillende periodes nu eens het ene dan weer het andere 
principe overheersen. Maar dat betekent niet dat de andere twee 
principes afwezig zijn. Zij dragen gedrieën bij aan het uiteindelijk doel 
van de krachten der duisternis: de schepping van haar schepper te 
vervreemden.  
 
Hier is een voorbeeld hoe deze wisselwerking tussen de drie principes 
plaatsvindt: verwarring en verdraaiing van de werkelijkheid, van een 
leugen een waarheid maken en omgekeerd, verdooft je voor de 
onderbewuste werkelijkheid, voor de kosmische eeuwige levensstroom 
die ieder mens diep in zijn ziel kan voelen wanneer hij zich helder van 
de waarheid bewust is. Deze verdoving, ontstaan uit verwarring en 
chaos, brengt onvermijdelijk leed, daar leugens pijn en lijden 
teweegbrengen. Je kunt met deze drie principes experimenteren; neem 
er een bij de kop die het meest in iemand of in een collectief 
verschijnsel naar voren komt en je zult zien dat ze alle drie naast elkaar 
bestaan en elkaar versterken. 
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In zijn huidige mentaliteit kan de mens gemakkelijker het principe van 
goed en kwaad aannemen dan het feit dat beide gepersonifieerd zijn. 
Toch is zelfs het principe van goed en kwaad nog vaak een twistpunt, 
alsof goed en kwaad louter subjectieve waarnemingen zijn. Ook hier 
hebben we met een halve waarheid te maken. In feite worden zowel 
goed als kwaad dikwijls ervaren volgens beperkte, persoonlijke en zeer 
subjectieve waarnemingen op heel oppervlakkig niveau. Wanneer 
bepaalde thema’s op een dieper bewustzijnsniveau worden gezien, kan 
het gebeuren dat je vaak een vraagteken gaat zetten bij wat je eerst als 
goed beschouwde en nu mogelijk gaat zien als een maskering van iets 
kwaads. Op dezelfde manier kan iets wat oppervlakkig gezien slecht 
lijkt, een hele goede ervaring of manifestatie blijken. Dus is het heel 
waar dat goed en kwaad beide met voorzichtigheid en 
onderscheidingsvermogen bekeken moeten worden en zo diepgaand 
mogelijk onderzocht. Het is echter een ernstige vergissing aan te 
nemen dat goed en kwaad dus niet echt bestaan. Ontkenning van goed 
en kwaad als absolute begrippen, in weerwil van de relativiteit die de 
mens ervan ziet, leidt tot nihilisme, hopeloosheid en leegte, alsof dat de 
uiteindelijke werkelijkheid is. Een tijd lang was het erg modieus en 
werd het als intelligent beschouwd dit nihilisme aan te hangen. Het is 
duidelijk een uiting van dezelfde vervreemding van diepere en 
kosmische werkelijkheden als het tweede principe, namelijk 
materialisme. De verwarring en halve waarheid die in de ontkenning 
van absoluut goed en kwaad besloten ligt is een uiting van het derde 
principe, dat het tweede principe voortbrengt, dat op zijn beurt ten 
lange leste het eerste veroorzaakt. 
 
In deze eeuw heeft de mensheid een stap in de goede richting gezet 
omdat zij is gaan onderkennen dat goed en kwaad echt bestaan, boven 
en buiten de relativiteit die het gevolg is van de beperkte waarneming 
van de mens. De mensheid staat open om God als een scheppend 
beginsel te aanvaarden en ook ziet zij tot op zekere hoogte dat er nog 
een ander beginsel bestaat dat het goddelijk scheppend beginsel 
tegenwerkt. Maar heden ten dage aarzelt de mens nog zeer om aan te 
nemen dat alle principes zich als entiteiten kunnen manifesteren en dat 
ook doen. Het is alsof je nog aarzelde je voor kinderlijk en primitief te 
laten uitmaken door diegenen die geloven dat ze wijzer zijn en meer 
weten wanneer ze de gek steken met andere vormen en manifestaties 
van de werkelijkheid. 
 
Als er geen personificatie bestond van principes en scheppingskrach-



248/8 

ten, hoe zouden jullie als mensen dan kunnen bestaan? Een mens is 
louter één vorm van personificatie. Jullie personifiëren de beide 
principes van goed en kwaad, zoals jullie nu heel goed weten. Waarom 
zou het zo moeilijk aan te nemen zijn, of waarom zou het zo primitief 
en onintelligent lijken om te geloven dat er op de ontwikkelingsladder 
wezens bestaan die elk principe in meerdere of mindere mate tot 
uitdrukking brengen? En tenslotte waarom zouden er geen entiteiten 
bestaan die volledig het goede tot uiting brengen en andere volledig het 
kwade? In het laatste geval zou je kunnen zeggen dat alle geschapen 
wezens uiteindelijk goddelijk zijn, zodat ze niet helemaal slecht 
kunnen zijn. Dit is waar in veel bredere zin, maar het is mogelijk dat in 
hun huidige verschijningsvorm hun goddelijke kern zo door kwaad 
bedekt is dat niets er van tot uiting komt. Wij zijn hier om ons met het 
feit bezig te houden dat personificatie in alle gradaties bestaat en dit te 
ontkennen getuigt niet van kennis of intelligentie, verre van dat. Je 
weet dat er engelen om je heen zijn en je beïnvloeden, maar dat hoeft 
niet tot gevolg te hebben dat je hen aanbidt en Jezus Christus over het 
hoofd ziet, de goddelijke manifestatie en personificatie die de 
uiteindelijke bron vormt van het leven zelf en van alles wat je nodig 
hebt. Je hoeft niet over het hoofd te zien dat direct contact met hem het 
communicatiekanaal tussen hem en jou opent. Noch hoeft zo’n 
bewustzijn van de aanwezigheid van geestelijke entiteiten ertoe te 
leiden dat je de duivels vreest die je af en toe aantrekt, volgens 
bepaalde cyclische ritmes. 
 
De duivels in je omgeving zijn - zoals alle kwalen - zowel oorzaak als 
gevolg, als medicijn. Hun nabijheid en hun invloed op jou worden 
veroorzaakt door je eigen ongezuiverde, beperkte en onontwikkelde 
bewustzijn. Deze oorzaak - je ongezuiverde bewustzijn - trekt duivels 
naar je toe, die je met leugens verwarren zodat je niet meer weet wat 
waar en wat onwaar is. Dit gevolg - je verwarring - kun je, als je dat 
verkiest, als medicijn gebruiken. Je kunt het als aanwijzing gebruiken 
dat je deze veronachtzaamde delen van je ziel moet ontwikkelen en 
zuiveren. Je moet niet bang zijn voor die duivels en ook niet hun 
bestaan ontkennen om je angst te overwinnen, maar je moet in plaats 
daarvan hun stemmen leren herkennen en leren onderscheiden waar de 
stemmen vandaan komen. Dit is op zich een hele noodzakelijke stap in 
je ontwikkeling. Als je hun bestaan negeert en ontkent, hoe kun je je 
dan ooit van hen bewust worden en tegen hen ingaan? Als je niet weet 
dat ze soms om je heen zijn en je toefluisteren word je zonder het te 
weten hun werktuig. Als je niet in overweging neemt dat je leugens 
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worden ingefluisterd die je gedachtegang beïnvloeden, zul je je 
capaciteiten niet aanwenden om de gedachten die door je heen sijpelen 
in twijfel te trekken en te toetsen. Je moet je bewust worden van het 
verband tussen je lager zelf (dat vanwege zijn onwetendheid, angst en 
gebrek aan geloof destructieve oplossingen en negatieve intenties 
creëert) en de stemmen van satanische entiteiten. Tezamen richten deze 
twee factoren vernieling aan in jouw leven en in het leven van de 
mensen om je heen. De tijd is aangebroken dat je duidelijk, onbevreesd 
en intelligent moet weten hoe de feiten liggen in dit opzicht. Want hoe 
krachtiger je in je hogere zelf met zijn positieve intenties komt te staan 
terwijl tegelijkertijd bepaalde aspecten van het lagere zelf geen 
aandacht krijgen, des te meer word je een prooi van kwade invloeden 
die zich veel meer voor jou interesseren dan voor degenen wier leven 
niet speciaal aan God is gewijd. De reden hiervoor ligt voor de hand en 
behoeft geen verdere toelichting.  
 
Nu is dus de tijd aangebroken dat je juist zo veel mogelijk over je 
vijand en zijn wapens moet weten, zodat je deze vijandige kracht kunt 
bestrijden. Deze kracht trek je aan in de mate dat je deze perioden van 
contact niet ter harte neemt en niet het besluit neemt ze als medicijn te 
gebruiken. 
 
Wanneer je de serie lezingen van dit jaar op een afstand bekijkt, zie je 
duidelijk dat er een diepe betekenis in deze speciale opeenvolging ligt. 
De ene lezing volgt op de andere, jullie hadden ze niet in een andere 
opeenvolging kunnen krijgen. Tot op zekere hoogte voelen jullie dit al 
aan. Terugblikkend zijn jullie het ritme en de zin van de opeenvolging 
van de lezingen in het verleden gaan herkennen. De onderwerpen van 
de lezingen en hun duidelijke opeenvolging vormen tezamen een 
boodschap die de geestenwereld jullie zendt om jullie te helpen de 
stappen te zetten die verder nodig zijn op je pad. 
 
Vaak wordt niet begrepen dat satan niet God - de bron van alle leven, 
het scheppingsbeginsel van het universum - als zijn tegenstander 
beschouwt tegen wie al zijn inspanningen en vijandelijkheden gericht 
zijn. De uiterste personificatie van alle kwaad, die alle drie de principes 
in zich heeft (principes die ook als entiteiten gepersonifieerd zijn), die 
personificatie die gewoonlijk satan genoemd wordt, erkent God als 
schepper en buigt voor zijn wil en zijn wetten. Hij moet dat wel, dat 
spreekt vanzelf. Ik heb uitgebreider over hem gesproken in een serie 
lezingen die ik heb gegeven aan het prille begin van mijn taak met 
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jullie, dus zal ik mijzelf hier niet herhalen, want jullie kunnen die 
lezingen weer ter hand nemen.1 Hier wil ik in het bijzonder duidelijk 
maken waarom het Gods wil is dat het kwaad zijn invloedssfeer en 
werkterrein heeft; alleen op deze manier kan het kwaad namelijk echt 
overwonnen worden in de ziel van alle gevallen geesten, van alle 
entiteiten die gedachten en daden hebben verkozen die hen in 
duisternis storten. Juist om deze uiteindelijke overwinning op het 
kwaad zeker te stellen bestaan er heel precieze wetten en regels die 
satan verhinderen op een andere wijze dan volgens deze wetten te 
handelen. Er zijn precieze grenzen getrokken, altijd in overeenstem-
ming met de wil en de kans van de betrokken individuen. Ik denk dat ik 
voldoende duidelijk heb gemaakt hoe de wisselwerking tussen iemands 
lager zelf (of deze persoon nu geïncarneerd is of niet) en de kwade 
geesten volgens bepaalde vaststaande wetten plaatsvindt. Wanneer je je 
inspant om je eigen gedachten te onderzoeken en verklaart vastbesloten 
te zijn de weg van waarheid en licht te volgen, neemt de kracht van de 
leugengeesten direct af. Dit valt misschien niet meteen op wanneer je 
nog niet het licht van je eigen wil om in waarheid te zijn kunt zien, 
noch de entiteiten kunt zien die je omringen en ook met hun invloed 
kunt voelen. Het heeft misschien pas enige tijd later uitwerking, maar 
het werkt. 
 
Hoe vaak laat je jezelf niet overspoelen door gedachten van 
onwaarheid en verwarring en verdrink je er in, totdat hun invloed je 
van de levensvonk scheidt, tot je de pijn van onwaarheid en verwarring 
lijdt! Dat is droevig, want het is niet nodig. 
 
Dus als God, het scheppingsbeginsel van het hele universum, niet de 
vijand van het gepersonifieerde kwaad is, wie is dat dan wel? Het is de 
zichtbare personificatie van God, de Christus. Zijn licht van waarheid 
en eeuwig leven is onverdraaglijk voor alle satanische geesten, terwijl 
ditzelfde licht je waarheid en leven inblaast en je verbindt met de bron 
van alle leven, je pad verlicht. Maar jij moet het besluit nemen of je 
wenst dat dit Christuslicht op je weg schijnt, en dit tot jouw weg wenst 
te maken, of dat je je ongemerkt laat overspoelen door onware en 
verwarde gedachten omdat dat voor het moment gemakkelijker lijkt, 
misschien zelfs plezieriger en opwindender. Uiteindelijk verval je in 
die toestand die jullie ‘depressie’ noemen omdat je niet het geloof hebt 
dat hij zal komen om je te helpen met waarheid en opheldering, als je 
                                                             
1 Lezingen  17 t/m/21: 17 ‘de Roep, 18 ‘Vrije Wil’, 19 ‘Jezus Christus’, 20 ‘Over    
   God en de Schepping’ en 21’De Val’  (Noot vertaler) 
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dat verlangt. 
 
Satans echte tegenstander is Jezus Christus die kwam om een weg aan 
te geven voor alle schepselen die in de ban verkeerden van satanische 
invloeden en er door verzwakt waren. Dit heeft alles te maken met 
personificatie. Toen de Christus God als mens manifesteerde en zo 
tegelijk goddelijk en menselijk was, verrichtte hij de grootste daad die 
je je kunt voorstellen. Hij bewees dat het mogelijk is trouw te blijven 
aan God, trouw aan de waarheid, zonder te bezwijken voor de sterkste 
invloeden en verleidingen die de personificatie van het kwaad op hem 
los kon laten. Door deze enorme daad van standvastigheid opende de 
mens die God was en de God die mens was, de deuren in de zielen van 
alle schepselen. Hij baande de weg en stelde diegenen die waren 
ondergedompeld in duisternis in staat geleidelijk hun weg terug naar 
het licht te vinden. Jezus Christus heeft iedere entiteit gered die ooit 
geschapen is, ieder deeltje bewustzijn en energie dat ooit als 
persoonlijkheid gemanifesteerd is en zich ooit als persoonlijkheid zal 
manifesteren. Het grote licht staat altijd tot je beschikking om een 
tunnel te bouwen naar de wereld van het licht. 
 
Wanneer satanische entiteiten met dit licht, dit Christuslicht, in 
aanraking komen, doet het hun fysiek pijn. Alle goddelijke 
eigenschappen zijn in dit licht te vinden, het licht der waarheid steekt 
hen, het licht der liefde is ondragelijk bedrukkend, het licht van 
positieve agressie is vreesaanjagend. Alleen de manifestatie van God 
kan zichtbaar en waarneembaar worden voor andere personificaties. 
Het niet manifeste goddelijk beginsel kan alleen indirect ervaren 
worden door tot persoon geworden energie/bewustzijns eenheden. 
 
Het grote licht van de kosmische Christus bereikt een ziel die in 
duisternis verkeert allereerst door pijn. Tot op zekere hoogte hebben 
jullie dit allen bij gelegenheid ervaren, natuurlijk in veel mindere mate 
dan de geesten der duisternis. Jullie zijn een reactie in jezelf 
tegengekomen die eerst onverklaarbaar lijkt: je trekt je terug voor 
geluk, vervulling, genot, liefde. Je sluit je energiecentra af voor Gods 
overvloed en kunt deze niet ontvangen. Eerst stelt dit je voor een 
raadsel, maar later leer je deze reactie in je op dezelfde manier te zien 
en waar te nemen als je alle andere irrationele en destructieve reacties 
leert waar te nemen. Vaak lijkt het zo ongerijmd dat je ontmoedigd 
raakt wanneer je telkens weer die reactie bij jezelf tegenkomt. Je 
mediteert, je visualiseert dat je ontvankelijk bent voor geluk, liefde en 
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vervulling en toch blijf je automatisch zo reageren. 
 
Is het jullie nog niet duidelijk dat het verborgen deel van je lager zelf 
dat zich tegen onthulling en transformatie verzet, niet in staat is je het 
licht te laten verdragen? Dus is bidden niet voldoende, noch zijn goede 
wil en meditatie, visualisatie en logica voldoende. Niets van dit alles 
maakt je echt toegankelijk voor het licht zolang er een verborgen 
agenda in je ziel is. Op dat terrein moet je net zo reageren als 
demonische entiteiten die zich verbergen voor het licht van Christus 
dat alle geluk, eeuwige vervulling en leven bevat. Dit verborgen gebied 
is er de oorzaak van dat je met pijn op dit licht reageert. In dit gebied 
kom je in contact met de krachten der duisternis en ben je hun doelwit. 
Wanneer je merkt dat je op dezelfde manier reageert, namelijk met 
ineenkrimpen, rusteloosheid en angst wanneer je groot genot en 
vervulling ten deel vallen, kun je het verband gaan zien met het 
principe dat ik jullie duidelijk probeer te maken. Dan zul je heel goed 
begrijpen wat ik bedoel wanneer ik bespreek hoe de demonische 
geesten vluchten voor het Christuslicht. Dan begrijp je ook wat de 
geschiedenis je telkens weer duidelijk poogt te maken: dat Christus de 
grote tegenstander van satan is. 
 
Wat in de microkosmos in de menselijke ziel bestaat, bestaat ook in de 
macrokosmos. Ieder innerlijk drama is een afspiegeling van een 
uiterlijk drama, en andersom. Iedere strijd in de menselijke ziel tussen 
de lichtkrachten en de duistere krachten, tussen hoger zelf en lager zelf, 
wordt ook op universeel niveau geleverd en daarbij spelen vele 
entiteiten in verschillende stadia van ontwikkeling een rol. Iedere 
persoonlijkheid maakt deze strijd met zichzelf door en ervaart het bij 
gelegenheid in zijn of haar omgeving; en als laatste maar niet als 
minste: iedere persoonlijkheid raakt betrokken in grotere kwesties die 
ook deze universele strijd tussen goed en kwaad vertegenwoordigen. 
 
De rol die je als individu in deze strijd speelt, op welk niveau deze zich 
ook afspeelt, hangt in grote mate af van de keuze die je maakt - je 
weloverwogen keuze waar je wilt staan. Wanneer kwesties gekleurd 
raken door persoonlijke emoties, wensen of belangen die tot het rijk 
der duisternis behoren en je niet onderkent dat deze persoonlijke 
emoties je blik vertroebelen, dan word je werkelijk het doelwit van één 
of van alle drie principes van het kwaad. Onder de schijn van het uiten 
van je gevoelens ligt wreedheid verborgen; kwaadsprekerij en 
verdraaiingen worden de werktuigen van je wreedheid en je bedoeling 
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te kwetsen. Het feit dat je afgesneden bent van de diepere 
werkelijkheid maakt je blind voor de echte betekenis van 
gebeurtenissen. De verwarring grijpt om zich heen, zodat de waarheid 
voor leugens gebruikt wordt en leugens waarheid genoemd worden. De 
krachten van het kwaad heb je binnengelaten via je lager zelf dat je niet 
voldoende hebt aangepakt. 
 
Lieve vrienden, laat je niet in deze strijd verstrikken, leen jezelf niet 
ongemerkt als werktuig voor de oogmerken van de prins der duisternis. 
Gebruik je goede wil om de waarheid te zien. Zie de waarheid van je 
verborgen motieven van je lager zelf, de waarheid van de goede wil 
van je hoger zelf om de weg van de minste weerstand op te geven en 
zie het negatieve plezier dat je op destructief spoor houdt, hetgeen 
wolken van pijn en duisternis brengt over jou en de mensen om je 
heen. De sleutel is echt heel eenvoudig. Het is zo verleidelijk een 
negatieve gedachtegang te volgen en erin te gaan geloven. Dat 
bevordert een fixatie vanuit je lager zelf om je aan het negatieve plezier  
van negatieve gedachten, achterdocht, beschuldigingen en aantijgingen 
over te geven, die waar of onwaar kunnen zijn.  
over te geven. 
 
De sleutel is: stel steeds ter zake doende vragen. Ik heb dat al eerder 
gezegd. De eerste vraag zou zijn: wat is hier de waarheid? Ik wil de 
echte waarheid weten. De tweede vraag is: wíl ik de waarheid in deze 
of gene kwestie echt weten? Als je die twee vragen kunt beantwoorden, 
en dan niet oppervlakkig maar naar waarheid en diepgaand, dan 
verdrijf je de donkere wolken die de drie principes van het kwaad 
bevatten. Er zal opheldering komen wanneer je echt de waarheid wilt 
weten, zelfs al is een deel van de waarheid op dit moment nog dat je de 
waarheid niet wilt, dat je juist wilt aanvallen en beschuldigen en 
mensen of gebeurtenissen zo zwart mogelijk wilt zien. Je kunt alleen 
de redenen onderzoeken waarom je dit heimelijk wenst wanneer je niet 
meer ontkent dat je er die gevoelens op na houdt. Langzaam maar 
onafwendbaar zal de waarheid doorschemeren als je eenmaal je 
negatieve intentie toegeeft die in leugens en verwarring gespecialiseer-
de geesten aantrekt. Helderheid lost pijn op - de pijn van je schuld die 
je heel vaak niet naar boven laat komen; je houdt deze er onder door 
nog sterker op anderen te gaan projecteren wat je in jezelf vreest. En 
die helderheid lost de pijn op die je anderen met dit kwade proces hebt 
aangedaan. 
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Misleid jezelf nooit en te nimmer door te geloven dat negatieve 
intenties en gedachten niet onvermijdelijk in je daden doorwerken en 
anderen niet op verraderlijke wijze beïnvloeden. Gedachten blijven 
nooit op zichzelf staan. Zij scheppen gevolgen en gebeurtenissen in een 
of andere vorm. Wanneer je eerlijk een antwoord zoekt op deze vragen 
door in je verborgen gedachten (die zelden helemaal onbewust zijn) en 
je intenties in een bepaalde kwestie te spitten, brengt dit een helderheid 
die pijn oplost en je ook weer in contact brengt met het eeuwig leven. 
 
Lieve vrienden, jullie komen allen op een punt in je ontwikkeling 
waarop verantwoording nemen voor dat wat je geschapen hebt samen 
moet gaan met een diepgaande kennis omtrent de onzichtbare werelden 
en de wetten volgens welke je entiteiten aantrekt of afstoot. Entiteiten 
van verschillende aard en ontwikkeling die je beïnvloeden en het 
krachtveld in je ziel versterken. Elk van de vele gebieden van je ziel 
kan beïnvloed worden door zowel de hoogste als de laagste krachten.  
 
Het is ook belangrijk te begrijpen dat iemand niet tijdelijke kwade 
invloeden ervaart omdat hij onontwikkeld of kwaad of slecht is. De ene 
mens kan vaker zo nu en dan door kwaad aangesproken worden - 
hoewel dat wat in zijn ziel gezuiverd moet worden heel wat minder 
duister is dan de zielesubstantie van een ander, die misschien minder 
door demonische invloeden bezocht wordt. Ik bedoel dit in absolute 
zin. De wet van aantrekking en afstoting is hier zuiver relatief. 
Specifieker: als je een naar verhouding hoog ontwikkelingniveau 
bereikt hebt, maar niet bewust de gebieden herkent die nog 
getransformeerd moeten worden, oefent de lading van deze niet 
herkende delen (en dan hoeven die gebieden nog niet eens bijzonder 
destructief of helemaal verkeerd te zijn) een grotere aantrekkingskracht 
op kwaad uit dan de lading van iemand die over het geheel genomen op 
een lager ontwikkelingsniveau staat. Het zou goed zijn over dit 
principe en deze wet na te denken zodat je er een gevoelsmatig begrip 
voor krijgt. 
 
Hiermee, lieve mensen, geef ik jullie allen de zegeningen van waarheid 
en liefde. Het licht dat ik breng is altijd het Christuslicht. Christus heeft 
gezegd dat hij de waarheid, de weg en het leven is. In zijn licht vind je 
de weg naar de waarheid in de kleinste en grootste kwesties, in 
persoonlijke en onpersoonlijke kwesties. Deze weg leidt naar de liefde 
van de schepper die eeuwig leven gegeven heeft. Eeuwig leven kan 
alleen in waarheid gevonden worden. De weg naar de waarheid leidt 
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door de netten van de duistere gebieden in je ziel; door de verleiding 
om daarin te blijven en hun voorbijgaande bevrediging te smaken; door 
je besluit deze verleiding te overwinnen. De waarheid, de weg, het 
leven - het grote Christuslicht -  de overweldigende liefde van de 
schepper, van de schepping, van alles wat is.  
 
Wees gezegend, kies deze weg.” 
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