
THEMA-DAG

Ons levensplan
ofwel

Onze levensopdracht
In deze tijd





Het Gouden Tijdperk duurde 20.000 jaar

Het Zilveren Tijdperk ,, 15.000 jaar

Het Koperen Tijdperk ,, 10.000 jaar

Het IJzeren Tijdperk      ,, 5.000 jaar

Kali Yuga of IJzeren tijdperk duurde van:
3101 v. Chr. – 1899 na Chr.

De wereld die in 1899 eindigde:
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George Ritchie vertelde:

dat hij was ondergedompeld in het meest 
volmaakte besef van geborgenheid die hij 
ooit had gekend.

Daarom:

was de gedachte om weer van Hem 
gescheiden te worden meer dan ik 
verdragen kon.









Eben Alexander vertelt: 

In de werelden daarboven ontdekte ik 
langzaam dat het kennen en in staat zijn 
aan iets te denken alles was wat je nodig 
had om je ernaartoe te bewegen. 

En: 

De onvoorwaardelijke liefde en acceptatie 
die ik tijdens mijn reis heb ervaren, is de 
enige en belangrijkste ontdekking die ik 
ooit heb gedaan, of ooit zal doen.









Een man was als gevolg van een hartaanval 
drie minuten klinisch dood. Hij kwam weer bij, 
maar overleed enige tijd later

Zijn vrouw vertelde: 
Hij zei: wat ervoor komt is soms moeilijk, maar 
daarna was ik zo gelukkig. God is daar en veel 
vrienden. 

Zijn vrouw vertelde: 
Dit bracht een ommekeer in mij teweeg. 
Ofschoon er door zijn heengaan een groot gat 
in mijn leven is gekomen, voelde en voel ik God 
heel nabij, ook in moeilijke tijden. Het enige wat 
ik moeilijk vind, is dat ik er met niemand over 
praten kan. 



Pseudo-wetenschappelijke `beweringen

Dubieuze therapieën

Paranormale overtuigingen

Skepsis wil een kritische blik werpen op:



 Jungiaanse archetypen

Schizofrene waanvoorstellingen

Oerbeelden uit vervlogen tijden

Moderne Theologie over Engelen:
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De drie elementen van onze ziel: 

Gewaarwordingsziel 
Verstands- en gemoedsziel 
Bewustzijnsziel 

Frankrijk en Wallonië: verstands- en 
gemoedsziel 

Italië: gewaarwordingsziel 

Nederland en Vlaanderen: bewustzijnsziel 

Duitsland: hogere Ik, de kern van het mens-zijn 





Wat Michaël doet:

Grote crises

Persoonlijke crises: wakker worden!

Ruimte scheppen voor de Geest:

Geestelijk denken ipv materialistisch denken

Zoeken naar geestelijke banden met mensen



We krijgen eerst zelf de lessen om
bewust te worden

Word medewerk/st/er van Michaël

Word medewerk/st/er van Rudolf Steiner

Word een omvormer!

Een beslissende overgangstijd:
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De Tien Levenslessen voor deze tijd

1. Leer je eigen grenzen te bewaken (maar hoed 
je voor egoïsme)

2. Inzicht in de oude en de nieuwe 
helderziendheid.

3. Ontwikkel bij het ouder worden een 
geestelijke levenshouding.

4. Maak je het geheim van de tijd bewust.

5. Leer heimwee te bestrijden met liefde. 



De Tien Levenslessen voor deze tijd

6. Draag zelf de verantwoordelijkheid voor je 
lichaam.

7. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je 
geestelijke ontwikkeling.

8. Werk zó aan jezelf dat Christus door je heen 
kan werken.

9. Besef: door het gaan van de inwijdingsweg 
komt oud zielevuil naar boven.

10.Leef in verbinding met de geest wereld.



Opkomen voor jezelf!

1.Maakte egocentrisch

1.Kort lontje

2.Meer agressie

3.Niet afhankelijk willen 
zijn 

Nadelen van de les: 
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1.Zoek verbinding met de geestelijke wereld

2.Verwerf inzicht in je karma

3.Je levensopdracht bewust maken

4.Je levenswinst bewust maken

De levensopdracht van de ouder wordende mens:
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 Is een geschenk van God

Alle engelen werkten aan de opbouw 
ervan

 Is een tempel voor de Geest

Ons lichaam:
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Rudolf Treichler: 

Lever: Levensangst 
Angst voor wat de dag zal brengen 

Longen: Angst voor het sociale leven 
In jeugd waren ontmoetingen onveilig 

Nieren: Angst voor pijn en ziektes 

Hart: Faalangst 
Doodsangst 


