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Inleiding
De basis van reddingswerk is dat de mens de verantwoordelijkheid neemt voor het opvoeden
van de techniekwezens die hij maakt.
Gedurende het hele proces is op een gegrondzijn in het centrum van je eigen hart, in het Christus-ik
te achten. Verdere beschermende maatregelen worden aan iedereen aanbevolen.
De methode is meditatief: je focust op de respectievelijke vraag en vraagt dan na: “Is alles in orde
nu?” Je moet beseffen dat je slechts als tussenpersoon voor de tussenkomst van hogere entiteiten
dient.
Oriënterende citaten van Rudolf Steiner over elektriciteit:
Uit schetsbladen van Rudolf Steiner in gesprek met Ehrenfried Pfeiffer:
“Elektriciteit is van oorsprong een astrale kracht.”
“Wie de totaliteit van het elektrische ervaart, ervaart ook de natuurlijke moraal. (…) In de
elektriciteit drijven echter de morele impulsen, de natuurlijke impulsen – maar dat zijn wel
de immorele, dat zijn de instincten van het kwaad, die door de bovenwereld overwonnen
moeten worden.” (GA 220, p.191)

Hier zijn koppelingen naar overzichtskaarten waarop gsm-masten zijn te vinden:
Nederland: http://www.gsmmasten.nl/, http://umtsmasten.nl/
België: http://zendmasten.be/, http://www.sites.bipt.be/
en zie ook https://www.openstreetmap.org/
Voor een beter begrip van techniekwezens en hun verlossing zijn de volgende hoofdstukken
uit het boek van Thomas Mayer: "Samenwerking met elementaire wezens Deel 2, 22 discussies met beoefenaars” aan te raden:
16. Meneer Y: Techniekwezens willen onze vriendschap
17. Georg Kretzschmar: In de bakkerij
18. Gregor Arzt: Geomantie in de praktijk en het verlangen van de wezens
19. Bevrijding van zonnepanelenwezens (zie boven)
20. Jens-Hagen Karow: Manifestatie van ahrimanische geesten door technologie
21. Jörg Hermann Schröder: Morele ethertechnologie
22. Charlatans en tot slaaf gemaakte gnomen
23. Hans Hansen: Huisheling en bevrijding van techniek- en de onderwereldwezens
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Overzicht van de stapsgewijze procedure:
1. Eigen mentale verankering en algemene schoonmaak van de plaats
2. Het tot stand brengen van een waarderende relatie met het apparaatwezen
3. Het apparatenwezen een nieuw geestelijk en zielsmatig thuis bieden
4. De toestand van de stroomvoeding waarnemen, harmoniseren en filters installeren
5. Verontreinigingen die zich hebben opgehoopt reinigen
6. Het apparaatwezen helpen, zich in zijn specifieke omgeving in te voegen
7. Het apparaat in het netwerk van verloste systemen inbouwen
8. De effecten van het gezamenlijke werk waarnemen en afsluiten
Niet alle stappen zijn altijd nodig. Het varieert afhankelijk van de technologie. Ook gelijkaardige
installaties verschillen afhankelijk van de locatie en de betrokken mensen.

Spiekbriefje van alle stappen zonder uitleg
1. Eigen mentale verankering en algemene schoonmaak van de plaats
1. Zichzelf beschermen: Christus-Gaia-kracht van onderen, Christus-Sofia-kracht van boven
2. reinigingsmeditatie:
▪ aardse krachten en hemelse krachten voelen
▪ verbinden met engelen en natuurwezens van de omgeving
▪ verantwoordelijke goddelijke wezens vragen te helpen
▪ Saint Germain: violet licht
▪ Apostel Johannes: transcendent vuur
▪ Archai Michaël: met zwaard alle lasten en negativiteit in het vuur leiden
▪ mannelijke en vrouwelijke energieën reinigen en opnieuw opbouwen (de passende
goddelijke wezens vragen)
▪ Christus-Sofia: licht laten stromen
▪ Christus-Gaia: essentie laten stromen
▪ evt. persoonlijke zorgen en wensen delen
▪ danken
2. Het tot stand brengen van een waarderende relatie met het apparaatwezen
1. Verbinding met moeder aarde en vader hemel voor de geest halen
2. Zendmast (of andere installatie) waarnemen en beleven.
3. Contact met de techniekwezens versterken en deze waarderen. Hun taak en belang uitleggen en bedanken.
4. Hun verbinding met moeder aarde en vader hemel controleren
3. Het apparatenwezen een nieuw geestelijk en zielsmatig thuis bieden
1. In aarde-evolutie invoegen: herinneren aan evolutie van Saturnus tot Vulkanus
2. Nieuw geestelijk thuis aanbieden: Devachan-elektriciens om hulp vragen; inprentingen
en verbindingen oplossen en met nieuwe groepsziel verbinden. Vragen dat ze ook onderhoud op zich nemen.
4. De toestand van de stroomvoeding waarnemen, harmoniseren en filters installeren
1. waarnemen wat er aan de hand is
2. etherisch harmonisatieapparaat aanbrengen
3. Devachan-elektriciens en goede elektriciteits-elementenwezens vragen de stroom te verbeteren en installatie van negatieve invloeden af te schermen
5. Verontreinigingen die zich hebben opgehoopt reinigen
1. Engel van het apparaat
2. Misleide engelen, grijs of zwart
3. overblijfselen van het productieproces (liefdeloosheid)
4. Yin-yang-balancering
5. Gestorvenen die de weg niet vinden
6. Tegenstander-elementen
7. Soratische elementen
6. Het apparaatwezen helpen, zich in zijn specifieke omgeving in te voegen
1. Tonen:
▪ De etherische Christus en de engelenhiërarchieën
▪ De landschapsengel en geomantische organen in de omgeving

▪ De elementenwezens in de omgeving (wederzijds!)
▪ Het eigen lichaamselementenwezen
7. Het apparaat in het netwerk van verloste systemen inbouwen
1. Op andere verloste zendmasten en apparaten wijzen, vragen dat ze uitwisselen en van elkaar leren
2. Op andere masten in de omgeving overdragen
3. Alle wifi-apparaten in de omgeving meenemen
8. De effecten van het gezamenlijke werk waarnemen en afsluiten
1. waarnemen en controleren wat gedaan is
2. Zijn alle relevante delen doorgewerkt?
3. Onze Vader bidden
4. Afscheid nemen
5. Controlebezoek

Uitgebreide toelichting op de stappen
1 Eigen mentale verankering en algemene reiniging van de
plaats
•

In een eerste meditatie neem je de Christuskracht op en verbind je je met de aardse krachten
(Christus/Gaia) en de kosmische krachten (Christus/Sofia) en beschermt jezelf daarmee.

•

Vervolgens doe je voor de hele plaats en de zendmast een algemene reinigingsmeditatie.

Voorbeeld van een algemene reinigingsmeditatie:
We gaan met ons bewustzijn naar het midden van ons hart. Van daaruit verbinden we ons via het
wortelchakra met de aardse krachten onder ons en bespeuren, hoe de Christus/Gaia-essentie in ons
hart stroomt. Vervolgens verbinden we ons via de kruinchakra met de kosmische krachten boven
ons en voelen hoe de Christus/Sofia-essentie in ons hart stroomt. Deze energieën stromen nu in een
gestage cyclus door ons lichaam van onder naar boven en van boven naar beneden. We verbinden
ons met alle engel- en natuurwezens van de plaats (gebouw met gsm-masten en zijn omgeving). We
vragen hen en de verantwoordelijke goddelijke wezens om zich bij ons aan te sluiten en bij de komende zuiveringsmeditatie te ondersteunen.
We vragen Saint Germain, violet licht als een douche ruim over deze plek met alle chakra- en middelpunten door alle lagen en niveaus boven de aarde en diep daaronder tot in het middelpunt van de
aarde te laten stromen. Dit violette licht doordringt alle donkere wolken boven, op en onder deze
plek, evenals alle trauma's, vervloekingen, verwensingen, verwondingen, angsten en dergelijke en
transformeert ze in goddelijk licht.
We vragen apostel Johannes om het transcendente vuur boven deze plek aan te steken. Dit verzamelt al het energetische afval dat zich op deze plek bevindt en lost het op. We vragen archai Michael met zijn zwaard alle nog niet gevonden energetische lasten, alle door mensen gecreëerde negatieve elementalen alsook op de genoemde plaats opgeslagen zwarte vlekken, al het demonische,
alle misvormde wezens, alle manipulaties en misleidingen, alle machtsuitoefeningen en onderdrukkingen en dergelijke weg te snijden en naar het transcendente vuur over te dragen. Dit transformeert wat getransformeerd kan worden en lost op wat opgelost kan worden.
We vragen ook de verantwoordelijke goddelijke entiteiten, de mannelijke en de vrouwelijke krachten op de genoemde locatie schoon te maken en weer op te bouwen.
We vragen Christus/Sofia, het Christus/Sofia-licht door alle niveaus over de ruime omgeving van
deze plek te laten stromen zodat ze doordrongen worden door de liefde van Christus/Sofia en door
de kosmische krachten worden gevoed.
We vragen Gaia om de Christus/Gaia-essentie door alle niveaus over de ruime omgeving van deze
op deze plek te laten stromen zodat ze doordrongen en gevoed worden door aardse krachten.
We nemen nog wat tijd om persoonlijke zorgen en doelen aan de plaats mede te delen.
We danken de goddelijke wezens en de engel- en natuurwezens voor hun hulp en ondersteuning.

2 Het tot stand brengen van een waarderende relatie met het
apparatenwezen
•

Je eigen verbinding met Moeder Aarde (Christus Gaia) en Vader Hemel (Christus Sofia) in
herinnering roepen en je in je eigen hartengebied verdiepen.

•

Zendmast (of andere technische installatie) waarnemen en ervaren. De werking van het apparaat op etherisch, ziels- en geestelijk niveau vaststellen daarmee een eerste contact met het
wezen van de mast leggen.

•

Het contact met het technologiewezen versterken en het waarderen. De techniekwezens hun
betekenis en taak uitleggen en hen ervoor bedanken. (Bijv. “Dankzij jullie werk kunnen wij
mensen op afstand met elkaar communiceren; dat is een grote hulp zolang we het nog niet
via telepathie kunnen doen.”)

•

Hun verbinding met Moeder Aarde (Christus Gaia) en Vader Hemel (Christus Sofia) controleren en versterken indien nodig.

3 Het apparaatwezen een nieuw geestelijk en zielsmatig thuis
bieden
•

Allereerst moet het “uit de tijd gevallen zijn” van de huidige technische uitvindingen en ontwikkelingen ongedaan gemaakt worden door de integratie van het apparaatwezen in de
algemene evolutie.
We “herinneren” het zendmastwezen aan de hele aarde-evolutie van de oude Saturnus tot het
toekomstige Vulkanus. De oude Saturnustoestand wordt gemediteerd rond de zendmast en
deze dan geestelijk over de oude zon, oude maan, Mars/Mercurius, toekomstige Jupiter, toekomstige Venus tot aan Vulkanus. Als de namen van de planetaire toestanden intensief worden gedacht, gebeurt het gewenste al. Het valt vaak te beleven dat er tussen Venus en Vulkanus lasten opgelost worden. Dan de weg van de oude zon naar toekomstige Venus in herinnering brengen, van de oude maan tot toekomstige Jupiter en blijven rusten in de huidige
Aarde met bezinning op de Christus-impuls.
Deze stap is vooral nodig om het verlossingswerk te stabiliseren. Zonder deze verankering
in Saturnus en Vulkanus is het risico groter dat de installatie op de huidige toestand terugvalt.

•

Vervolgens bieden we het wezen van de zendmast een nieuw geestelijk en zielsmatig
thuis aan. Omdat de wereld van elektriciteit is gebaseerd op astrale krachten, hebben de apparaten, vergelijkbaar met dieren, groepszielen. Deze apparaat-groepszielen ontstaan meestal in het kader van de producerende bedrijven, soms gebaseerd op basis van technische bijzonderheden. Er zijn in de geestelijke wereld een groot aantal “devachan-elektriciens”. Dit
zijn lichtende gestorvenen, die door het zielenland zijn gegaan en een grote interesse in de
evolutie van de aarde hebben. Zij zorgen voor de verdere ontwikkeling van technologie en
ontwikkelen en installeren apparaat-groepszielen in het devachan. Het gaat er nu om de devachan-elektriciens om hulp te vragen, het apparaatwezen uit zijn vroegere verbindingen los
te maken – indien beschikbaar – met de nieuwe apparaat-groepszielen te verbinden. Deze
sferenmensen zijn ook erg blij als ze gevraagd worden om de apparaten geestelijk te onder-

houden en reinigen. We moeten enkel met onze meditatiekracht de verbinding mogelijk maken, qua inhoud weten ze wat ze moeten doen.

4 De toestand van de stroomvoeding waarnemen,
harmoniseren en filters installeren
•

Het wereldwijde elektriciteitsnet vervoert vele verschillende belastingen en bezettingen.
Net als bij water kan alles op elektromagnetische golven meestromen. Het is daarom zinvol
de geestelijke wereld te vragen de stroomtoevoer te harmoniseren en de installatie van negatieve invloeden uit het elektriciteitsnet af te schermen. Ook hier is het aanbevolen eerst
waar te nemen wat er is, er een verbinding mee op te bouwen en dan het effect van de aanbevolen meditatie te observeren. Er zijn bijvoorbeeld in het elektriciteitsnet misleide elementaire wezens uit het Atlantische tijdperk van de aarde, zogenaamde “draken”, te vinden.
Je moet beseffen dat alle elementaire wezens differentiaties zijn van een oorspronkelijke levenskracht, ze hebben echter heel verschillende opdrachtgevers en verantwoordelijkheidsgebieden. Destijds vlogen ze over de aarde, tegenwoordig zijn ze te vinden in de elektrische
leidingen. Van daaruit kunnen ze, afhankelijk van de omstandigheden, in elk apparaat binnendringen. Bij het opwekken van elektriciteit worden vaak etherische krachten van de natuur en ook van overledenen uitgebuit of misbruikt. Het elektriciteitsnet is dienovereenkomstig beladen. Je kunt bijvoorbeeld in overvloed een stof aantreffen, die op stinkende taaie
pek lijkt.

•

De “opname” van etherische, zielsmatige of geestelijke filters moeten helpen om deze eigenschappen niet in het apparaat dat op het netwerk is aangesloten te laten doordringen. We
bouwen gewoon aan de overgang van het stroomnet naar onze fysieke apparaten etherische
apparaten in:
Etherisch harmonisatie-apparaat voor elektrische stroom:
“Op grond van mijn goddelijk bewustzijn geef ik deze elektriciteitsleiding (spaarlamp,
LED of ander elektrisch apparaat) het nu op aarde best mogelijke harmonisatie-apparaat
dat werkt volgens de kosmische wetten. Ik vraag erom dit apparaat zo lang in bedrijf te
houden als deze elektriciteitsleiding bestaat. Ik zegen dit apparaat en ik bedank het en
de verantwoordelijke goddelijke wezens.”
Evenzo kan je waterleidingen of wateraders verbeteren:
Apparaat voor revitalisatie van water:
“Op grond van mijn goddelijk bewustzijn geef ik deze waterleiding (of waterader) het nu
op aarde best mogelijke waterrevitalisatie- en ontgiftingsapparaat dat werkt volgens de
kosmische wetten. Ik vraag erom dit apparaat zo lang in bedrijf te houden als deze waterleiding (waterader) bestaat. Ik zegen dit apparaat en ik bedank het en de verantwoordelijken goddelijke wezens.”

•

Ook een verzoek aan de sterk genetwerkte “devachan-elektriciens” helpt om de elektriciteit
te verbeteren en af te schermen tegen negatieve invloeden. De devachan-elektriciens kunnen passende harmonisatie-apparaten installeren. En er zijn elektriciteits-elementenwezens
die uit zichzelf met de devachan-elektriciens willen samenwerken en daartoe menselijke bemiddeling nodig hebben. Tijdens een ontmoeting hebben we de een positieve verandering

van elektriciteits-elementenwezens waargenomen. Ze werden veel lichter en soepeler. Ze
zouden als “beheerders van het elektriciteitsnet” op middellange termijn een reinigende werking van ons werk op het hele elektriciteitsnet kunnen veroorzaken.

5 Verontreinigingen die zich hebben opgehoopt reinigen
Het “poetsmiddel” is de integratie van de apparaten in de algemene evolutie van oude Saturnus naar
toekomstige Vulkanus. Dit is reeds begonnen in de tweede stap. Meestal brengen onze werkmeditaties een proces in gang dat doorgaat, zelfs als we met ons bewustzijn op een volgende taak richten.
Nu is het tijd om speciale verontreinigingen te vinden en deze met onze bewustzijnskracht meditatief te omringen en te verlossen. Dit kan door specifieke vragen te stellen:
•

Wat is de aard van het engelwezen van het apparaat?
Een mogelijke procedure: neem eerst contact op met je eigen engelwezen en kijk naar de apparaatengel met zijn ogen. Het is vaak nogal depressief, merkt echter onze aandacht. Dit
zal hem wakker maken en zijn drang om zich op te richten wordt in gang gezet.

•

Zijn er misleide engelen die zijn geïnfiltreerd door tegenmachtengeesten en daardoor
grijs of zwart zijn geworden?
Zo ja, dan deze engelen met de Michaelische engelen en Michaelieten (devachan-sferenmensen) vrijbidden en verlossen.

•

Zijn er residuen van het fabricageproces?
Bijna alle technische apparaten zijn uit liefdeloze, materialistische en egoïstische motieven ontwikkeld en geproduceerd zonder vreugde. Er stromen nauwelijks positieve menselijke gedachten en aandacht in het fabricageproces. Waar dit is gebeurd, valt het direct op
aan de kwaliteit van het product. Goedkope producten zijn in dit opzicht meestal het
zwaarst beladen. Elke vorm van artistieke aandacht: zang, euritmie, het voorstellen van gebogen lijnen, enz. helpt hierbij.
We zijn geen restanten van buitensporige verwachtingen met betrekking tot de mogelijkheden van het apparaat tegengekomen op de oefendag, maar dit is ook denkbaar.

•

Heeft het een yin-yang-balancering nodig?
De relevante etherische toestand van vrouwelijke en mannelijke energieën op je eigen lichaam nagaan. De onbalans uit zich in een sterke links-rechts-zwenking. Dit bij jezelf corrigeren en terugsturen.

•

Zijn er aardgebonden gestorvenen aan het apparaat?
Aardgebonden gestorvenen kunnen worden geholpen door hen te informeren over hun situatie. Misschien wil de overleden ziel eerst een vergevingsritueel. Dan kun je overleden Michaelieten vragen om voor deze zielen te zorgen, ze naar het kamaloka te leiden en Christus
vragen hen te vergezellen.

•

Zijn er nog steeds tegenmachten-elementalen?
Op zijn laatst hier is een gegrondzijn in het Christus-ik in het midden van je eigen hart sterk
aanbevolen. Als er tegenmachten-elementalen zijn, dringen ze zich vaak zo naar de voor-

grond, dat ze aan het begin moeten worden verwerkt, meestal al tijdens de 2e Stap, de integratie van het apparaatwezen in de algemene evolutie. Op de oude Saturnus en op de toekomstige vulkaan zijn er geen tegenstandermachten en deze “vrije zones” helpen, om de ahrimanische en asurische elementalen te verchristelijken. Ze verschijnen vaak als zwarte
egels die zich aan één plek op het apparaat vastklampen en kwaadaardige tot gewelddadige
bedoelingen met de elektromagnetische stralingen uitzenden. Een van zijn egomanie bevrijde Lucifer kan ons in verbinding met Christus tot een kunstzinnig verlossingswerk inspireren, vanuit de menselijke ik-kracht kan een echt toekomstgericht verlossingswerk worden
uitgevoerd.
•

Zijn er soratische elementalen?
Bij het verwijderen van soratische elementalen blijkt een haalbare ondersteuning een verzoek om een “binnentreden in de geestaura van Christian Rosenkreuz”. Dit is zoiets als zich
beschermende kleding uitlenen. Christian Rosenkreuz is de meester in de verlossing van het
kwaad. De soratische wezens horen niet thuis in onze kosmos en kunnen met zijn hulp terug
worden gestuurd naar waar ze vandaan komen en thuishoren.

6 Het apparaatwezen helpen, zich in zijn specifieke omgeving
in te voegen
Er worden andere wezens als voorbeelden en medeschepselen getoond aan het apparaatwezen en
het wordt hem zo mogelijk gemaakt in de toekomst meer in harmonie met deze wezens in zijn omgeving te werken.
•

De etherische Christus en de engelenhiërarchieën.

•

De landschapsengel en belangrijke geomantische organen in zijn omgeving.

•

De elementenwezens in zijn omgeving. Hier kan het ook nodig zijn, hen de mast voor te
stellen, de elementaire wezens hadden daar namelijk tot nu toe legitieme reserves tegen, die
we nu willen afbouwen.

•

Het eigen lichaamselementenwezen, zodat het wezen van de zendmast kan leren om het
elektromagnetische veld zo verdraaglijk mogelijk voor menselijk op te bouwen.

7 Het apparaat in het netwerk van verloste systemen
inbouwen
•

Het gaat er heel specifiek om, de nieuw bewerkte over zijn voorgangers te informeren, ook
om hem op zijn (mogelijke) opvolgers in de buurt te wijzen. Deze zijn te zien op de kaarten.
Daardoor wordt de harmonisatie versterkt en gestabiliseerd.

•

Hoe vertrouwder je raakt met dit werk, hoe meer het een zorg wordt om over grotere oppervlaktes werkzaam te worden. Dit kan gemakkelijker worden gemaakt door de verloste masten in het netwerk elkaar te laten onderwijzen. Ons experiment toonde dat een overdracht
van de harmonisatie op de locatie van een nieuwe mast mogelijk is. Het hele trainingsproces kan enorm worden versneld als je een installatie grondig traint en vervolgens de tweede
installatie geestelijk met de eerste verbindt en deze oproept om te leren van de eerste installatie. Dan moet nog slechts gecontroleerd en specifiek voor de plaats bijgewerkt worden.

•

Verder kan de afstemming van de grondig bewerkte masten via de kaart op andere masten
worden overgebracht zonder er fysiek heen te gaan. Bij het controleren hoeveel er was aangekomen waren we positief verrast.

•

Het werk aan een zendmast kan ook worden overgedragen naar de talloze wifi’s in de buurt,
bijv. als volgt:
“Ik vraag de verantwoordelijke goddelijke wezens de harmonisatie voor de mobiele telefoonmast X ook op alle wifi-apparaten in wijk Y met alle toevoegingen en aanvullingen over
te dragen en de technische elementenwezens met die van de zendmast X evenals met de natuur en engelwezens in de omgeving van het wifi-apparaat te verbinden. Ik dank deze goddelijke wezens voor dit werk.” Daarna kan je een wifi-apparaat in het relevante gebied controleren en indien nodig eventuele ontbrekende punten compenseren.

8 De effecten van het gezamenlijke werk waarnemen en
afsluiten
•

Waarnemen en controleren van de werking van het gezamenlijke werk. Wat is de toestand
van de installatie op de verschillende geestelijke niveaus?

•

Zijn alle relevante onderdelen van de technische installatie afgewerkt? Bij zonnepaneleninstallaties is het niet voldoende allen de panelen op het dak te bewerken, het is altijd nodig de omvormer te bevrijden en te integreren.

•

Tot slot het effect van het gezamenlijke werk vaststellen, een “Onze Vader” in de technische
installatie bidden, de goddelijke helpers voor hun werk danken en afscheid nemen.

•

Een controlebezoek een paar dagen later is zinvol.

Bijzonderheden voor zonnepaneleninstallaties
•

Alle bovenstaande stappen moeten worden genomen voor zonnepaneleninstallaties. Daarnaast zijn er enkele bijzonderheden.

•

Elke module van een zonnepaneleninstallatie is een afzonderlijke eenheid en heeft een leidend apparaatwezen. Het is effectiever, zich zeer intensief met één module bezig te houden
en daarna het «getrainde» modulewezen te verbinden met de andere modules zodat de training wordt overgedragen op de hele installatie.

•

Een centraal probleem is dat de lichtwezens in het systeem en de elektriciteit worden gedwongen worden en zo een val in het bodemloze beleven. Er zijn hier twee strategieën:
1. Leer de zonnepanelenwezens dat ze lichtwezens op een vriendelijke manier uitnodigen
en niet dwingen,
2. Leer de zonnepanelenwezens dat ze alleen het fysieke licht gebruiken, de lichtwezens
zelf echter niet aanraken, maar in hun plaats van werkzaamheid laten. Dat wil zeggen,
de installatie neemt een geschenk van de lichtwezens aan, maar eet deze niet op.

•

Herinner het silicium van de de zonnepaneleninstallatie aan zijn kristalbestaan en de sterrenhemel. De kristallijne stervorm is door de verwerking versmolten, maar kan wel gereactiveerd worden.

•

Naast de zonnepanelenmodules moet de omvormer apart worden bewerkt met alle bovenstaande stappen.

•

Het is ook nuttig om onder de omvormer wat koperen munten te leggen om het elektromagnetische veld te verkleinen. Dit leidt tot een direct merkbare ontspanning.

Hierna het hoofdstuk “Bevrijding van de zonnepanelenwezens” uit het
boek “Zusammenarbeit mit Elementarwesen 2” door Thomas Mayer
met instructies:
Naast Gregor Arzt ervaren ook andere geesteswetenschappers de problematische aspecten van zonnepaneleninstallaties. De beeldkrachtenonderzoeker Dorian Schmidt beschrijft een ‘ellendigheid en
slavernij’ van elementaire wezens.1 Dit is tragisch, want met deze gedecentraliseerde vorm van
stroomopwekking uit de zon is veel hoop verbonden: onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen
en kernenergie, energievoorziening in de handen van de burgers in plaats van grote bedrijven en in
harmonie met het milieu. Maar bij die harmonie hapert het.
Ik heb zelf de volgende ervaringen met zonnepaneleninstallaties: het is etherisch als een zuigend,
belastend gat in het landschap dat niet is ingevoegd, maar een belastende vreemdeling met futuristische, metalen en kristallijne uitstraling. Mijn hartchakra trekt zich samen en verkrampt. Ik ervaar
een ruisende val in een donkere, bodemloze diepte. De licht- en de vuurwezens van de zon worden
in deze afgrond getroken, alleen met hardheid, zonder liefde, en in de elektriciteit gedwongen.
Alle machines werken met natuurwezens, vaak nemen deze vrijwillig deze taak op zich, op zoek
naar nieuwe ervaringen. In pure mechanica, zoals een fiets, voelen ze zich comfortabel. Ze worden
echter in de moderne elektrotechniek vaak op brute wijze gedwongen, ook in zonnepaneleninstallaties. Moet het zo zijn? Nee zo hoeft het niet te zijn! Het is mogelijk om zonnepaneleninstallaties
geestelijk te veranderen en te bevrijden. Deze zijn door apparaatwezens bezield die ruimte hebben
in de manier waarop ze hun werk doen. Je hoeft het ze maar te vertellen!
Het is niet handig om in het begin de hele installatie te bewerken. Zo roep je in de massa en over de
vele hoofden heen; het is veel effectiever om direct contact op te nemen met het wezen van een enkele module. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als je het echt vanuit het hart waardeert. Dit wezen
vertel je in gedachten, gevoelens en wilsimpulsen ongeveer het volgende:
“Ik dank je voor het verzorgen van dit zonnepaneel.” (Alleen met echt respect en dankbaarheid bereik je de wezens. Daar hoort ook bij, dat je hen de betekenis van hun werk overbrengt.) “Je doet
een belangrijke taak, wij mensen kunnen met de opgewekte elektriciteit veel zinvolle dingen doen.
We doen ook veel onzin met elektriciteit, maar daar ben jij niet voor verantwoordelijk, dat is een
menselijke leerervaring die je ons mogelijk maakt. Tot nu toe wekken we elektriciteit op met kolen
en gas, maar dat is slecht voor de lucht. En atoomenergie is zo verschrikkelijk voor het leven dat
we daar dringend mee moeten stoppen. Als vervanging hebben we zonnepaneleninstallaties en
jouw werk nodig. Maar het gaat niet alleen om het opwekken van elektriciteit, het gaat er ook om
dat dit zo gebeurt dat het een vreugde is voor de kosmos. Ik geef nu een nieuwe geestelijke impuls
1
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aan de installatie en ik vervang de eerdere inprentingen van de producenten en eigenaars.” (Een
duidelijke sterke ik-impuls is nodig, want het gaat er echt om de vorige menselijke ik-impulsen, die
de zonnepanelenwezens volgen, te vervangen door nieuwe en hun opdracht te veranderen.) “Je
krijgt de opdracht om de lichtwezens niet langer te dwingen, maar ze met liefde en vreugde te ontvangen, zodat ze graag komen. Ik verbind je met de natuurwezens en etherische krachten van de
omgeving, zodat je je erin kunt integreren. Ontvang hun geschenken en schenk terug, wees in de
toekomst een goede buur. En ik verbind je met de hoogste kracht in onze kosmos, de Christuskracht, die je vanaf nu vervult en voedt.” (De integratie in de natuur als geheel en de kosmos is het
belangrijkste, dat de zonnepanelenwezens moeten ervaren.)
Na deze actieve impulsen ga je terug naar ontvangende waarneming en onderzoek je hoe het modulewezen reageert en of het bericht is aangekomen. Het zou nu zo moeten zijn, dat je je hart op de
module kan laten rusten en in plaats van een bodemloze val, een vervulde beweging ervaart die je
draagt en kracht uitstraalt. De lichtwezens zouden niet langer gedwongen moeten worden, maar
aangetrokken worden zodat ze graag komen. Is dit niet het geval, dan heb je het modulewezen nog
niet genoeg bereikt en moet je het verder proberen en misschien extra middelen gebruiken zoals gebeden, liederen, muziek, dans of andere artistieke en spirituele activiteiten. Het is daarbij altijd cruciaal dat het authentiek is en uit de grond van de ziel komt. Geforceerde of uiterlijke acties zijn zeer
ineffectief.
Wanneer het modulewezen is omgevormd, vraag je het, het geleerde te delen met de andere modules van de zonnepaneleninstallatie. Het kan even duren, maar uiterlijk na een uur zou het moeten
gebeurd zijn. Zo niet, dan moet je bijwerken en verdere impulsen geven. Daarna zijn zonnepanelenwezens beter af, ze zijn zachter, meer open, meer vervuld. Het is goed in de toekomst contact te
houden met hen, ze soms te begroeten en te bedanken voor hun werk.
Zo kan elke zonnepaneleninstallatie bevrijd worden, je hoeft het alleen maar te doen. Iedereen kan
er meteen mee beginnen! Ook als je het resultaat niet zelf kan controleren door een gebrek aan
waarnemingsscholing, het werkt toch vaak. Het is echt de moeite waard gewoon te beginnen!
Er is zeker veel meer mogelijk. Niet alleen de zonnepanelenmodules zijn problematisch, maar ook
de omvormers, die uit de vloeiende gelijkstroom dwangmatig geklokte wisselstroom te maken. Wat
hier kan worden gedaan, is nog niet onderzocht. Het is ook nog steeds niet verkend, wat de toepassing van biodynamische preparaten op zonnepaneleninstallaties teweegbrengt, evenals kunstzinnige
ontwerpen, zoals sculpturen of afbeeldingen, of wat met technische veranderingen kan worden bereikt. Net als je water met geschikte bewegingen en ritmes energetiseert, zou je misschien ook de
elektrische stroom kunnen verbeteren. In de zonnepanelentechnologie zitten miljoenen ingenieursuren op fysiek niveau. Wanneer worden de etherische, astrale en spirituele niveaus eindelijk
opgenomen bij de constructie?
We hebben met twee vrienden de zojuist beschreven procedure voor het eerst in de zomer van 2011
uitgeprobeerd bij een zonnepaneleninstallatie in Unteruhldingen aan de Bodensee. Toen we later terugkwamen bij het huis dansten er minstens honderd zwaluwen boven ons, artistiek vliegend en zingend! Een prachtige opvoering. Ik heb nog nooit zo veel zwaluwen op één plek gezien. Ik denk
dat dat een vreugdevol dankjewel van de lucht- en lichtwezens was, bij wie door de bevrijding van
de installatie een grote steen van het hart viel.
Bij een klein zonnepaneeltje van 10 cm voor het opladen van een scheerapparaat hebben we de volgende ervaring opgedaan: De celwezens waren aanvankelijk overweldigd en verward, aan zo veel

menselijke communicatie waren ze niet gewend. Ik heb ze verbonden met de modulewezens uit
Unteruhldingen die het hen beter konden overbrengen dan ik. Daarna was het gewenste effect waar
te nemen en de lichtwezens werden niet langer gedwongen. Anna Cecilia Grünn, die een zeer
nauwkeurige bovenzinnelijke waarneming heeft en het boek “Ellenlang” over haar reis door Duitsland met elementenwezens schreef, was ook bij het experiment. Ze nam waar dat de lichtwezens nu
in de stroom gingen en vrij weer naar buiten kwamen en niet bevend-bevroren in de elektriciteit bleven vastzitten, zoals eerder het geval was. De boodschappers van de zon konden hun reis voortzetten. Maar toen we de oplader de volgende dag controleerden, vonden we tot onze ontnuchtering dat
het voor de helft terug in de oude routine was gevallen en opnieuw getraind moest worden! Wat is
hier aan de hand? Een zonnepaneleninstallaties op het dak van een huis is een handgemaakte eenmalige productie met een individuele bouwbeslissing en woningspecifieke planning, de installatiewezens zijn dus voor zichzelf verantwoordelijk, als zelfstandige ondernemers. De oplader daarentegen komt uit massaproductie, de individuele apparaatwezens zijn slechts takken van een hoger productwezen. We hadden van de onervaren kleine opladers dus gevraagd om af te wijken, tegen de
stroom in te zwemmen en de instructies van hun vorige baas, het productwezen, te negeren. Het is
duidelijk dat dit niet probleemloos werkt.
De hier beschreven weg ter bevrijding van technologie kan op elke technologie worden toegepast.
Ik denk dat je er altijd iets mee kunt bereiken, maar verwacht enerzijds grenzen door de fysieke mogelijkheden en aan de andere kant door meer gecompliceerde geestelijke inprentingen van de techniekwezens, die je niet gemakkelijk kunt kraken.

Voorbeeldmeditatie voor de opleiding van een
elementwezen van een mobiele telefoon
(samengesteld door Katrin Dunker)
Ik open mijn hart voor mijn engel en alle behulpzame sferenmensen en wezens, nodig de wezens en
krachten die ik bij de meditatie erbij zou willen uit en vraag:
Vul alstublieft mijn hart met waardering voor het elementenwezen in mijn mobiele telefoon.
Nu richt ik me op het mobiele-telefoonwezen:
Beste telefoonwezen!
Leuk dat je er bent! Het is waarschijnlijk nieuw voor je dat ik zo direct met je spreek. Je hebt nu
veel nieuwe kansen van het nieuwe tijdperk. Bedankt voor je zorg voor deze mobiele telefoon!
Deze bedanking graag aanpassen en persoonlijk vervolledigen:
Door jouw werk ben ik bereikbaar voor verre mensen en kan ik met hen spreken. Ikzelf kan andere
mensen bellen en hen vertellen wat ik belangrijk vind. Als ik niet kan of wil spreken, kan ik dankzij
jouw hulp een sms schrijven en verzenden. Je zorgt er ook voor dat de knop voor het in- en uitschakelen werkt. Je helpt me om altijd de best mogelijke verbinding tot stand te brengen en houd vele
andere functies in gang. Door jouw werk kan ik foto’s maken van wat ik mooi vind. Ik kan me wereldwijd oriënteren. Rekenkundige problemen oplossen die ik niet gemakkelijk uit mijn hoofd kan
berekenen. Ik heb verbinding met het internet en kan mijn afspraken inzien wanneer ik ze nodig
heb; net als de adressen en gegevens van mijn vrienden en zakenpartners. Ik kan informatie krijgen
over projecten, ideeën in jou inspreken en nog veel meer.
Als ik ooit in de problemen kom, autopech krijg, kan ik, doordat jij voor deze mobiele telefoon
zorgt, hulp krijgen voor mij of mijn auto, en ik kan door de verbinding van het apparaat met de
zendantenne gevonden worden als iemand mij mist. Ook kan ik het apparaat dat je beheert terugvinden, als ik het kwijt ben. Er zitten nog veel meer functies in dit apparaat, waarvoor jij er bent en
die jij doet werken, beste mechanisch-elektronisch wezen, die ik niet gebruik en niet begrijp. Heel
erg bedankt voor je werk, waar ik graag gebruik van maak.
Nu doorgaan en de heroriëntatie starten door:
Nu wil ik je laten zien hoe je je werk zo veel mogelijk ten dienste kunt stellen van het goede, in
dienst van de levende liefdeskrachten.
Ik zal je laten zien hoe je je taken zo goed mogelijk kunt uitvoeren.
Ik neem nu het voortouw! Ik neem de verantwoordelijkheid voor jou!
Alle eerdere referenties, inclusief die van de afzonderlijke onderdelen van dit apparaat en de bijbehorende software kan nu oplossen!
Ik zal je laten zien wat de hoogste macht is!
Kijk, ik vul nu mijn hart met de Christuskracht!
Nu laat ik mijn hart stralen in pure liefde – stel je misschien het rozenkruis voor met het glimmende
hout en de oplichtende rozen…

of de verrezen Christus van het Isenheimer altaar, hoe hij (zweeft in mijn hart en) straalt of een
beeld van Christusliefde dat voor mij geldig is.
Ik dompel mezelf onder in de uitstraling van de almachtige kracht in mijn hart en stel het me voor
dat deze uitstraling zichtbaar en beleefbaar is voor het telefoonwezen.
Deze kracht, deze verbinding ermee, mag je nooit verliezen! Vanaf vandaag is deze verbinding altijd voor je beschikbaar!
Je bent niet de enige, kijk.
Nu stel ik me de wezens en krachten voor die ik graag ontmoet en alle wezens, overledenen, sferenmensen en engelen, zoals ik ze “zie” wanneer ik met hen communiceer, bid tot hen – mijn beschermengel, mijn lichaamselementenwezen, andere mij nabije mensen met hun engelen en de goede
krachten die ik heb uitgenodigd bij de meditatie, die ik voel als ik bid of mediteer. Misschien andere machinewezens, materiewezens, automatische wezens die al in de Christuskracht werken. Ik kan
er ook om vragen dat de juiste relaties in de geestwereld worden gelegd …
Kijk: vanaf nu moet je zo veel mogelijk met hen rekening houden. Je mag langzaam wennen aan je
nieuwe oriëntatie, maar je moet jezelf constant verder opleiden, zodat je steeds meer een nieuw automatisch-elektronisch wezen wordt.
Het mag je blij maken en volledig vervullen dat je nu onder een nieuwe leiding werkt.
Hier en nu stel ik je voor aan alle behulpzame gestorvenen in het Devachan, degenen die voor jou
geschikt zijn kunnen nu met jou samenwerken en ik verbind je met hen, ik zorg voor de verbinding
met de nieuwe mobiele-communicatiewezens, die door de Michaelieten worden beheerd en gebruikt. Je kunt ideeën met hen uitwisselen en ervan leren. Ze zijn nu altijd bij je! Alles wat nutteloos en schadelijk is voor de Christuskracht in dit universum, valt van jou en de ahrimanische wezens in jou af!
Je wordt helderder, zachter en draaglijker voor de organische wezens om je heen, die zich in je verzorgingsgebied bevinden en voor alle mensen en wezens die jou maken en je onderdelen produceren!
Werk vanaf vandaag met mijn lichaamselementenwezen samen, zodat je leert wat je hoe kan veranderen, zodat het mij en iedereen die jouw machine gebruikt goed doet en ze gezond zijn en blijven.
Kijk met mijn lichaamselementenwezen en mijn beschermengel hoe je de elektromagnetische straling voor mijn lichaam en de lichamen van dieren en planten kan aanpassen. Werk met hen samen!
Heb moed en vertrouwen!
Nu bid ik voor jou en als je vertrouwen hebt gekregen in de kracht van Christus, met jou: het Onze
Vader.
Nu laat ik de stemming van het gebed en de voorafgaande krachten trillen en levend in mij leven.
Ik baad samen met het elektronicawezen van de mobiele telefoon in deze lichtende rust…
Dan neem ik afscheid van alle uitgenodigde wezens met veel dank!
Moge deze meditatie alle wezens ten goede komen!
Vervolgens laat ik alle indrukken bezinken en laat dat wat zich wil laten zien in de resulterende
leegte zich tonen.

