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Michaël, eens heb jij mij geroepen

Michaël, vol eerbied, maar ook vol liefde
sta ik bij jou stil. Eens heb jij mij geroepen –
en sinds die tijd gaat heel mijn hart naar jou 
uit. Ik weet dat ik jou toebehoor, dat ik jou
dienen mag en dat ik een der jouwen ben,
een Michaëliet. Ik beloof jou mijn trouw.



Eerst vervulde mij vooral een diep ontzag 
voor jou: er gaat zo’n grootse kracht van jou 
uit en zelfs Ahriman was niet opgewassen
tegen jou en moest zich gewonnen geven. 
Daarom wordt in alle geestelijke werelden 
vol eerbied jouw onstuitbare kracht bezongen.

Maar hoe meer ik mij verbonden voelde met 
jou, hoe meer ik mij ook bewust werd van jouw 
liefde, jouw trouw en van de vele offers die jij 
brengt om ons bij te staan. Jouw liefde raakte 
me steeds meer: het ontroert me hoezeer je 
bewogen bent om ons en onze toekomst. 



Sinds deze liefde mijn hart vervult, begin
ik steeds duidelijker te zien, hoe ik jou
dienen mag: door te denken met mijn hart,
zodat voelen en denken daar, in mijn hart,
tot een eenheid worden omgesmeed. Je 
vraagt me om moedig door alles heen te
gaan wat mij zwaar valt, zodat ik geestelijk 
groei aan de beproevingen op mijn  levensweg.

Jij leert mij om warmte, zachtheid én kracht
tot een onbreekbare liefde om te vormen. Je 
leert mij te kijken met de ogen van mijn hart,
zodat ik vol verwondering de grootse geheimen 
van de kosmos leer doorgronden. Je leert me 
kwetsbaar te zijn en tegelijk sterk, onbreekbaar.



Michaël, aan jou ontleen ik de kracht om het
uit te houden in de angst. Om daar doorheen 
te gaan en de angst niet te verdringen, maar mij
ook niet door de angst te laten overweldigen.
Juist dan, fier rechtop, kan ik Christus ervaren –
En misschien is dat wel het grootste geschenk 
dat je mij geeft: mij te leren hoe ik in dit leven
met Christus zelf in verbinding kan komen. 

Eens heb je mij geroepen – sindsdien ben ik
een der jouwen, een Michaëliet, trouw aan jou.



Michaël:

Jullie zijn veel sterker dan jullie zelf denken! 

In wezen is jullie kracht onuitputtelijk. 

Denk daarom niet te klein over jezelf!
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De zeven aartsengelen en hun tijdperken:

Orifiël 200 v. Chr. -150 na Chr.

Haniël 150 – 500 na Chr.

Zachariël 500 – 850 na Chr.

Rafaël 850 – 1190 na Chr.

Samaël 1190 – 1510 na Chr.

Gabriël 1510 – 1879 na Chr.

Michaël Sedert 1879
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Kenmerken van de inspiratie van Michaël:

1. Leert ons kosmopolitisch te  denken en te 
leven.

2. Maakt ons bewust van de geestelijke wereld.

3. Leert ons ‘daarom’ te zeggen (in plaats van 
‘waarom’).
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Alexander de Grote:

Dat is door de Voorzienigheid zo ingericht, omdat 
wij dienaren zijn van haar wil. 

Want de zee beweegt zich niet als de wind niet 
waait, en bomen wiegen niet zonder de storm en 
ook de mens is niet werkzaam zonder de 
voorzienigheid. 

Ook ik wil ophouden oorlog te voeren, maar de 
Heer van mijn wil laat het niet toe.
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De huidige Michaël-storm: Wat beoogt Michaël?

Nationalisme overwinnen

Racisme overwinnen

Dogmatisme overwinnen

Ofwel: groepsdenken overwinnen

Waarom?

Om zelfstandig te worden en op eigen benen te 
leren staan!

s05



Goethe:

Vrij zijn wil niet zeggen dat we niets boven 
ons willen erkennen, maar juist dat we 
vereren wat boven ons staat. 

Want doordat we vereren, verheffen we ons 
tot wat we vereren en door onze erkenning 
wordt aan het licht gebracht dat we zelf het 
hogere in ons dragen en het waard zijn 
daaraan gelijk te worden.



De moederlijke liefde is:

Troostend
Aanvaardend
Begrip
Effent je pad

De vaderlijke liefde is:

Uitdagend
Zet je op je voeten
Leert verantwoordelijkheid te dragen
Bevestigt ons
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De impulsen van Michaël:

 In relaties: wees écht

Verlangen naar vrijheid

Bewustwording geestelijke wereld

Karma en reïncarnatie

Bewustwording van de Mysteriën van de 
Christus
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Concilie van Mainz: 813 na Chr.: 

29 september feestdag Michaël

Kenmerken:

Oogstfeest

Geestelijke oogst

Moedproeven op Vrije Scholen

Dankfeest
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Tijdperken van de Aarde:

1.Polaire Tijdperk

2.Hyperborese Tijdperk

3.Lemurië

4.Atlantis

5.Na-Atlantische Tijdperk

6.
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Lucifer:

Zelfoverschatting

Zweverige levenshouding

Egoïsme

Ahriman:

Materialistisch

Eenzaamheid

Ontneemt ons het diepe besef dat ons leven 
zin heeft

Angst

Gebrek aan eigenwaarde

Starre levenshouding
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De val van Lucifer in de Bijbel:

Jesaja 14 : 12:

O, Morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep 
ben je uit de hemel gevallen …

Ezechiël 28 : 17:

Ter aarde werp Ik (= God) jou (= Lucifer) neer.
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Het werk van Ahriman in de huidige tijd:

Bolsjewisme (Rusland) 1917

Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918)

Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945)

God-is-dood theologie

Voltooid leven: euthanasie

Eenzijdige aandacht voor economie

Regels, regels, regels:
de samenleving omvormen tot een machine

s11



Incarnaties van Lucifer, Christus en Ahriman:

3000 v. Chr.: Lucifer – Chinese keizer Huang Di 
of de gele keizer

Begin jaartelling: incarnatie van Christus in 
Jezus van Nazareth

2664 (of eerder!) Ahriman in Amerika
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Michaël Pantokrator





De zeven grote Mysteriën van Christus:

1. De Conceptie – ofwel de Doop van Jezus
2. De Embryonale fase – ofwel van Doop tot 

Kruis
3. De Geboorte van de Christus op aarde, ofwel 

de Dood aan het Kruis
4. Het aardeleven van Christus – ofwel de veertig 

dagen tussen Opstanding en Hemelvaart 
5. De Verbinding met de Etherische Wereld, ofwel 

de Hemelvaart
6. De Geboorte van de Christus in de leerlingen –

ofwel Pinksteren
7. De Wederkomst van Christus in Etherische 

Wereld
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De kosmische intelligentie, ofwel:

De goddelijke intelligentie

De goddelijke wijsheid

De Michaëlische intelligentie

Ofwel:

 Hoe engelen handelen,

 omgaan met elkaar,

 zich verantwoordelijk voelen voor elkaar

 en voor elkaar zorgen.
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De uitroep van Michaël:

Wat de kracht van mijn rijk was, wat 

door mij werd beheerd, dat is hier niet 

meer: dat moet daar beneden verder 

stromen, deinen en golven.
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8e en 9e eeuw: kosmische intelligentie bereikt de 
aarde

Gevolg: 
869: de geest geschrapt,
en omstreeks 1100 ontstaat de term godsbewijs
Mens wordt vrij(er):
Prokofieff: 
Op het moment dat de mens zijn gedachten niet 
langer uit de geestelijke wereld ontvangt en de 
zelfstandige schepper van zijn eigen gedachten is, 
kan hij zijn vrijheid omvatten.
15e eeuw: kosmische onweer: impuls tot 
hersendenken
Omstreeks 1650: Descartes – Cogito ergo sum, 
ofwel: ik denk dus ik ben s16



Aanwezig bij de Hemelse Conferentie van Michaël:

Mensen

Engelen

Luciferische Engelen

Hogere Engelen

Natuurwezens
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De essentie van de Mysteriescholen:

Engelen daalden af naar de Mysterieplaatsen om 
daar aan ingewijden hun wijsheid door te geven.

De ingewijden moesten uittreden om die 
inspiratie in zich op te kunnen nemen en later 
door te kunnen geven.
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Verschillende Mysterieplaatsen, bijvoorbeeld in:

Egypte: Thot
Osiris
Hermes Trismegistos
Serapis

Perzië: Mithras

Griekenland: Apollo
Orpheus

Ierland: Resten van de oud-Atlantische 
Mysteriën 
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Belangrijkste Thema van de Hemelse Cultus:

De geest in de mens moet zich leren 

verbinden met de Geest buiten de mens.

Inhoud:

Oude Mysteriën
De Mysteriën van de Christus
De nieuwe Mysteriën

Prokofieff:

Het was alsof de aanwezigen de zonsopgang van 
de Geest op aarde mochten schouwen!
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Bijzonderheden Zonne-Cultus:

Van Vader-Mysteriën naar Christus-Mysteriën

Michaël werd daggeest (ipv nachtgeest)

Er stonden drie Altaren

Een bovenzinnelijk wezen werd geschapen
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Michaëlische Inwijdingsweg:

1. Studie

2. Controle over emoties

3. Denken met het hart

4. De wereld zien door de bril van Michaël

5. Een woonplaats voor Michaël in je hart 
oprichten

6. Koester bezieling en enthousiasme

7. Ervaar een innerlijke verbinding met Christus
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