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Om de 2160 jaar ontvangt een samenleving, een land, volk of een paar volkeren c.q. landen, 

de fakkelstok voor de ontwikkeling van nieuwe zielenvermogens. 

(Niet dat andere volkeren geen opdrachten hebben, maar zij hebben niet de fakkelstokfunctie) 

Een groot deel van die mensheid is daar dan rijp voor, en dit wordt dan mogelijk gemaakt 

door navenante wereld-leefomstandigheden en de incarnatie van speciale ingewijden. 

Die nieuwe perioden van 2.160 jaar, genoemd cultuurperioden, vangen precies aan op het 

MC – dit is het hoogtepunt (het zuiden) of midden – van een Zodiakaal Beeld. 

In de Egyptische tijd (tot 747 BC) moest de gewaarwordingsziel ontwikkeld worden, ofwel 

dat deel van de ziel dat zich gevormd heeft aan het directe waarnemen van de wereld om ons 

heen, en verbonden is met ons astraallichaam, ons sentimentele, instinctmatige gevoelsleven. 

 

In 747 BC, op 15 graden Ram, begon de Grieks-Romeinse cultuurperiode, die de fakkelstok 

overnam van de Egyptisch-Chaldeeuwse cultuurperiode, en die duurde tot 1413 AD.  

De Grieks-Romeinse cultuurperiode had de opdracht tot de ontwikkeling van de verstands- 

en gemoedsziel. Het verstands-zielendeel waardoor wij -ik- kunnen zeggen, maar nog niet 

bewust zijn van ons goddelijke IK, en natuurlijk tevens ons gewone verstand verder te 

ontwikkelen, onder andere door (krachtigere) gedachten te hebben door/bij het waarnemen. 

En tevens het gemoeds-zielendeel waardoor onze eenvoudige sentiment-gevoelens een 

werkelijke emotie worden kan en diepe liefde kan ontwikkelen. Dus na 747 redelijk-zedelijk. 

 

Vanaf 1413 AD, dit is vanaf 15 graden Vissen (het Vissentijdperk loopt van 333 tot 2493), 

dient dus een nog hoger zielendeel zich te ontwikkelen, namelijk de bewustzijnsziel, ofwel 

dat zielendeel dat vanuit de geest ofwel het ware IK betrokken is bij gedachten en gevoelens 

en waarnemingen. In deze wisselwerking ontvonkt het individuele bewustzijn omtrent 

waarnemingen en het zelfstandig oordeel (dat is verbonden met het Geestzelf ofwel Manas).  

Ook idealen rijpen. De gehele bedoeling van de schepping is, en waardoor Jezus Christus aan 

het kruis gestorven is, om dit IK individueel tot ontwikkeling te brengen om zodoende als 

individu nu echt het Godsplan te kunnen dienen (als Verlichte en daarna Bevrijde mens). 

Christus’ offer heeft ons het IK geschonken zodat pas na die tijd (ook) de ‘gewone’ mens de 

bewustzijnsziel kan gaan ontwikkelen. De mensen dienen namelijk uit de groepsziel te treden 

om zich individueel te ontwikkelen. Dit wordt dus werkelijk mogelijk vanaf 1413, de cultuur-

periode die de Anglo-Teutoonse cultuurperiode genoemd wordt. Want alleen een individueel 

besluit om in navolging van Christus te willen leven heeft waarlijk zin en dient het Godsplan. 

Dit kon mede omdat precies toen een korte Marsperiode van 72 jaar begon binnen een lange 

Mars-periode (1171-1525) en Mars moed stimuleert om tot zelfovergave te kunnen komen. 

Daarom zijn ook in die tijd grote ingewijden opgestaan om de mensen te ondersteunen in 

deze (tempel)arbeid. Zoals Christiaan Rozenkruis (zie op mijn site het artikel over CRC). 

 

De Anglo-Teutoonse volkeren zijn de Engels-Duitse volkeren en aanverwante volkeren, 

ofwel het ‘westen’. Zij moeten vanaf 1413 die fakkelstok opnemen. Daarom krijgen deze 

volkeren hier ook de gelegenheid voor, want de ontwikkeling van de bewustzijnsziel voor 

een groep mensen kan pas plaatsvinden als zo’n gemeenschap, land, een voldoende scoort 

conform de Aquariusopdracht, (zie mijn site het artikel hierover): de sociale driegeleding: 

• Cultureel, ofwel vrijheid van meningsuiting, 

• Politiek, ofwel een gelijke rechtspositie voor iedereen, 

• Economisch, ofwel een broederlijke verdeling van de energie- en levensmiddelen. 



Vanaf 1413 begint dan lieverlee de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. Echter zo’n 

ontwikkeling duurt jaren van voorbereiding, zoals hiervoor gesteld alleen al voor de tot-  

standkoming van de noodzakelijke sociale driegeleding, zoals Rudolf Steiner dit noemt. 

Pas als de Aartsengel Michaël zijn aartsengelregeringsperiode krijgt, vanaf 1879, wordt de 

ontwikkeling op grotere schaal in het ‘westen’ nu echt mogelijk. Michaël is de hoogste 

Aartsengel en hij is de spreekbuis van Christus. Ook hebben dan de meeste mensen minimaal 

twee incarnaties na Christus meegemaakt zodat de ziel rijp genoeg zou moeten zijn voor de 

ontwikkeling van de bewustzijnsziel. (Zie meer op mijn website het artikel over Michaël). 

Rond die tijd incarneren daarom ook veel grote ingewijden en zij stichten (geestes)scholen 

om de mensen die daartoe qua bewustzijn geadeld zijn te ondersteunen in deze ontwikkeling. 

 

Iedere Aartsengel heerst tevens over een land, een taal en een getal, en stimuleert dus dit land 

in zijn opdrachten. Echter Ahriman, een ‘gevallen’ Aartsengel, heerst over de ‘gemakkelijke’ 

Engelse taal (en hij heeft de gewone getallen ook ‘verdreven’ met ‘zijn’ getallen: 1 en 0!). 

En omdat Ahriman een eigen agenda heeft (dit is zelf voor God spelen) en daarom de weg in 

Christus niet voorstaat, hebben de Engelse taalgebieden, vooral Amerika, waar Ahriman 

‘thuishoort’, een probleem met de ontwikkeling van de bewustzijnsziel in Christus. 

(Zie hierover meer op mijn website het artikel Lucifer, Christus, Ahriman). 

 

Echter ook het Duitse volk heeft een probleem. Juist in Duitsland, een Schorpioenvolk (die 

dus in de volksziel het endura, de zelfovergave, aanvoelen omdat de schorpioen het enige dier 

is die zichzelf kan doden, hetgeen metaforisch staat voor de zelfovergave, de ik-versterving), 

is de mogelijkheid om, zoals R. Steiner het zei, na 1930 de etherische Christus te ontmoeten 

zoals Paulus dit ervoer op zijn weg naar Damascus. De Duitse volksziel is rijp, zo stelde hij. 

Het jaar 1930 heeft te maken met het feit dat toen Pluto ontdekt is, de planeet die magie en 

macht vertegenwoordigt. Op zijn gunstigst vertegenwoordigt Pluto witte magie en macht over 

jezelf (door endura); en op zijn slechtst zwarte magie en macht over een ander.  

In de Bijbel staat dat de mens voor Vrijheid geboren is. Dat is Pluto, de transfiguratiekracht. 

Omdat de tegenmachten de ontwikkeling in zelfovergave aan Christus niet willen, hebben zij 

daarom in Duitsland Hitler vooruitgeschoven waardoor hij in 1933 de macht grijpt en alleen 

de slechte krachten van Pluto activeert! Zo corrumpeerde Hitler – door  overschaduwing van 

Sorath (zie artikel op de website: Hitler en de demon, antichrist Sorath) – de Duitse volksziel 

en de Christusimpuls werd zwaar tegengewerkt, en kon zich amper openbaren in de mens. 

 

Hoe wordt dit alles nu door de geestelijke wereld bekeken en opgelost? 

 

Een ‘bovennormale’ Aartsengel heeft destijds uit het Duitse volk een groep mensen bijeen 

gebracht naar het westen, en wel naar Nederland, voor twee redenen, te weten: 

Ontdekkingsreizen te maken om zo, naast voldoende welvaart ook de ‘gezichtshorizon’, het 

denken, te verbreden (astrologisch is Huis 9 het Huis van verre reizen, spiritualiteit en recht*) 

En ten tweede, wellicht het belangrijkste, een back-up te hebben voor als Duitsland het even 

niet kan/gaat redden met hun spirituele opdrachten op cruciale (wereld)tijdstippen. 

Nederlanders zijn dus gewoon Duitsers. En dit zingen we daarom zelfs ook in ons volkslied! 

 

Daarom dat de geestelijke wereld de fakkelstok overdroeg aan de grootmeester Jan van 

Rijckenborgh om vanuit Nederland, dat niet gecorrumpeerd was, en waar dus de Duitse 

opdracht ook lag, de Christusimpuls, de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, op zich te 

nemen. Hoewel feitelijk uiterst belangrijk zal zoiets niet de wereldpers halen. 

Hij deed dit door de geestesschool Lectorium Rosicrucianum te stichten en binnen een aantal 

jaren een buitengewoon zuiver tempelkrachtveld op Renova (te Bilthoven) te ontwikkelen, te 



realiseren. Een tempelveld dat de ik-verbrekende kracht, de ultraviolette straal, aan de daartoe 

geadelde mensen schenkt. Een soort zevenvoudige lichtschacht van de dialectiek naar de 

statica. Noodzakelijk om de bewustzijnsziel op te wekken en daardoor kenbaar te maken. 

Naast zijn vele opdrachten was het tevens zijn opdracht om in ieder geval Duitsland weer de 

mogelijkheden terug te geven nadat Hitler vertrokken was, hetgeen gelukkig ook gebeurd is. 

(Ook zoiets belangrijks wordt in onze wereld nooit een krantenbericht). 

Zo kreeg West-Europa lieverlee weer meer armslag om de Christusimpuls te ontwikkelen. 

 

Echter de Engelse taalgebieden, vooral Amerika, blijven een probleem omdat Ahriman steeds 

sterker wordt omdat het zijn tijd van openbaren is (zie eventueel op mijn website Ahriman-

Lucifer-Christus, en Corona/Covid-19), waardoor deze landen afgehouden worden van de 

ontwikkeling van de bewustzijnsziel; en voornamelijk als hoogste spirituele goed new-age en 

aanverwante stromingen het daar goed doen (deze zijn voor Ahriman geen bedreiging).  

Niet dat deze stromingen te min zouden zijn, maar zij vertegenwoordigen eigenlijk alleen het 

Vissentijdperk en de ontwikkeling van de verstands- en gemoedsziel. Niet de ik-verbreking! 

Hiermee dienen wij dus te leven. West-Europa is gelukkig wel beter in de gelegenheid. 

 

Om dus te slagen heeft een volk een ‘voldoende’ nodig in de sociale driegeleding* omdat dit 

het fundament is waarop de geest-ziel groeien kan. Dit fundament is in het westen net 

voldoende, maar hierop wordt zwaar door de tegenmachten gebeukt om dit kapot te maken. 

1.De vrijheid van meningsuiting staat steeds meer onder druk. O.a. door corona en dictators. 

2.De gelijke rechtspositie wordt bijvoorbeeld door vele coronamaatregelen ook verslechterd 

(kans op een tweedeling in de maatschappij tussen wel of niet gevaccineerden, die hierdoor 

steeds meer gestigmatiseerd worden enz.). Maar ook door andere onrechtvaardigheden. 

3.De broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen, vooral ons sociale stelsel en de 

inkomensproblematiek, het steeds maar rijker worden van de rijken en het armer worden van 

de minderbedeelden, is helaas ook steeds meer een afglijdende schaal-ontwikkeling. 

 

DIT MAG DUS NIET GEBEUREN! Het fundament moet voldoende sterk blijven! 

(Dat was de reden dat R. Steiner in de politiek ging om de sociale driegeleding voldoende te 

krijgen. Hij zei dat als zelfs maar één deelstaat hierin zou slagen, dit al genoeg zou zijn!) 

 

Nederland heeft nog steeds de spirituele fakkelstok. Nederland is als een hobbit met een 

graalopdracht zoals destijds in midden Atlantis, zoals verwoord is ‘in de ban van de ring’. 

Aan de karikaturen kan je ook de opdrachten aflezen. Spiritualiteit is Neptunus. Echter de 

karikatuur van Neptunus is drugs. Nederland is ongeveer het grootste drugsland ter wereld. 

De spirituele opdracht bestaat uit: “Verkondig het evangelie”. Dus communicatie. Alle 

internetkabels ter wereld komen in Nederland samen. En ook alle grote providers zitten er! 

Kijk altijd naar de medaillekant (de karikatuur) om de andere kant beter te weten te komen. 

*De sociale driegeleding in Nederland moet optimaal zijn, dit is ook af te lezen dat in 1992 

Het Verdrag van Maastricht (EU-Verdrag) is ondertekend die deze drie aspecten voorstaat! 

Ook zit in Den Haag het internationale Gerechtshof (1945) en het internationale Strafhof ICC 

(2002). Want menselijkheid, spiritualiteit en rechtspraak gaan hand in hand (Huis 9 astrol.). 

 

Wij zitten volgens mij, vanaf 2012, in de belangrijkste tijd na de kruisiging van Christus! 

De mens heeft een -ik- en kan nu zelf kiezen. En ook hebben de meeste mensen voldoende 

zielenervaring opgedaan waardoor inzicht de keuze tussen goed en kwaad (Christus, het lam 

Gods, de schapen; en de bokken, Ahriman = alleen de materie is waar) mogelijk maakt. 

Adel verplicht! Als je geroepen bent om in de navolging van Christus te leven, doe het dan! 

Dat voldoende mensen hun taak oppakken, want naast kwaliteit speelt ook kwantiteit een rol! 


