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Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader
belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en
Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.
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Over inenting tegen pokken en hedendaagse ‘vaccinaties’
‘Op de koffie komen!’

Rudy Vercauteren uit België stuurde ons een KERSTGROET:
https://www.youtube.com/watch?v=srCwBJ0-ZY0&authuser=0

Maria uit Italië stuurde ons deze informatie uit Jakob Lorber:
Zegt een engel:
(GJE 4, hfdst. 200:18–20)
"Bij God is alles mogelijk, en jullie kunnen daaruit opmaken hoe God de Heer, ook al
is Hij hier als mens net als een ander mens aanwezig, met de oneindige macht van
Zijn wil toch de gehele oneindigheid leidt, regeert en in stand houdt, en dat er voor
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Zijn alziende ogen eeuwig nergens iets verborgens kan zijn waarvan Hij niet heel
precies alles weet!
Dat de eeuwige, goddelijke geest nu op deze aarde in het vlees is gekomen en Zelf
persoonlijk Mens is geworden, kwam vooral omdat Zijn overgrote liefde voor jullie
mensen van deze aarde, en daardoor ook voor de mensen van al de talloze andere
aardse werelden, Hem bewoog om voor jullie in alle liefde voor alle eeuwige tijden
een voelbare, zichtbare en aanspreekbare God en Vader te zijn! Want Hij, als God, is
de machtigste en zuiverste liefde, en daarom kan ook geen mens en geen engel
Hem anders dan alleen door de liefde benaderen.
Als jullie bij Hem willen komen, moeten jullie Hem vóór alles boven alles liefhebben
en jullie moeten elkaar als ware broeders en oprechte zusters liefhebben; zonder die
liefde is het zo goed als onmogelijk om bij Hem te komen!

Antwoord
Dag beste Maria,
Per abuis werd je bijdrage in december 2021 niet opgenomen in het Engelse en
Nederlandse Lorberbulletin, waarvoor mijn verontschuldigingen. G.

Helmut uit Oostenrijk
Je schrijft over Jezus' woorden over "Europa"; maar ik begrijp het anders. Jezus
praat erover als Hij ten oosten van de Golan is en praat erover met vrienden daar;
dus de groep is in Azië.

3

En dus begrijp ik de zaak als volgt: eerder dan een tiende van de mensen van DIT
oude GROTE continent (AZIË) zal in de volle zegen van Mijn leer zijn, en zal het
slechtste deel van Europa meer gezegend zijn in Mijn leer dan in DIT oude continent
(AZIË) als kleinste en beste. Want er zal nog veel vuur nodig zijn (zie moslims,
hindoes, boeddhisten etc.) tot de meer dan vele (3 miljard +) mensen van DIT
continent.....
Naar mijn mening vergelijkt Jezus het oude, grote Azië (Europa is maar klein) met
Europa, dat in ieder geval Zijn leer al kent; "oud" betekent waarschijnlijk met
betrekking tot de menselijke geschiedenis van de eerste echte mensen.

Antwoord
Dank voor deze aanwijzing naar aanleiding van het decemberbulletin in 2021

*.*.*.*.*

Over inenting tegen pokken
[en vergelijkbare INENTINGEN!]
Jakob Lorber ontving van de Heer in 1841 het volgende over ‘inentingen’ –
hij hoorde duidelijk een stem in zijn hart:
‘Wat jullie zouden willen weten is enerzijds (praktisch gezien) iets heel
onbeduidends, zoals het ook in ander (geestelijk) opzicht van weinig betekenis is.
Want neem nu een boom die uit de grond een verderfelijk sap, dat helemaal niet
bij zijn wezen past, zou hebben opgezogen; jullie zullen dan al gauw aan de boom
zien dat zijn bladeren helemaal verdorren en verwelken en dat bovendien zijn
takken, knoesten en stam door allerlei onkruid en parasieten worden omgeven. In
zo'n geval zal ook iemand met slechts een oppervlakkige kennis van het kweken
van bomen zeker de conclusie trekken dat het enten met andere gewassen, die
ieder op zich nog zieker en zwakker zijn, de boom zeker niet gezond zal maken,
maar dat het ene het andere tenslotte totaal zal vernietigen.’

[Opmerking: in de natuurgeneeskunde bestaat de ‘orgaantherapie’, d.w.z. dat de
trilling en de gepotentieerde stoffen van een gezond orgaan hetzelfde zieke orgaan
bij iemand anders kan genezen; het zieke orgaan krijgt dan weer gezonde impulsen
en kan regenereren.]
De Heer: ‘Of zal iemand aan wie een of ander gif werd toegediend wel door
datzelfde gif worden genezen dat hem toch al voor driekwart van zijn leven
heeft beroofd? Als hem in zo'n geval nog iets van hetzelfde gif wordt gegeven,
dan zal het voldoende zijn hem nog van het laatste kwart van zijn leven te
beroven.’

[Opmerking: dit kunnen we relateren aan de meeste giftige medicijnen – onverschillig
of dit nu ‘echte’ of ‘onechte’ inentingen zijn. Iemand werd eens door een varken
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gebeten en de man stierf 6 maanden daarna aan ‘tetanus’; hij had geen tetanusprik
genomen!]

Verder zegt de Heer: ‘Of zouden jullie je in geestelijk opzicht ooit een grotere
dwaasheid kunnen indenken als zo iemand tot een zondaar zou willen zeggen:
"Luister vriend, ga maar door met zondigen en je zult door middel van de zonden die
erbij komen de andere zonden zeker verdelgen. En als je iemand bent die ontucht
pleegt, laat je dan zo vaak je kunt je in je hartstocht gaan en je zult je ervan
overtuigen dat je juist op die manier het gemakkelijkst jezelf en je vlees zult kunnen
overwinnen.’
‘Zie, deze heeft (weliswaar) aan de vriend een brave raad gegeven; hij is op die
manier door inenting van de zonde in zijn vlees (werkelijk) de zonde
kwijtgeraakt omdat de hartstocht en het levend vermogen van het vlees zijn
gedood.’
‘Maar vraag jezelf nu af of deze mens nadat hij deze raad trouw heeft opgevolgd, de
overwinning op het leven of de overwinning op de dood heeft bevochten ? Is het dan
niet duidelijk dat men met het gereedschap van de dood nooit tegen de dood, maar
beslist altijd alleen maar tegen het leven strijdt?’
‘En wie met deze wapens de overwinning over zijn vlees heeft bevochten, die heeft
waarlijk het leven gedood en heeft op die manier aan de dood de overwinning
geschonken.’
‘Want jullie moeten je herinneren dat nog hier en daar onder het volk het
spreekwoord over een oude hoer of een oude bok bekend is: 'Kijk, hij of zij is op het
goede pad gekeerd!' Nu vraag Ik echter, hoe staat diegene tegenover het leven die
de zonde op zichzelf reeds slecht vindt ? Of is het voor de dood nodig de doden, die
reeds lang zijn prooi zijn geworden, gevangen te nemen ? Ik zeg evenwel: de dood
gaat steeds over het open veld van het leven en zoekt daar naar een rijke buit voor
zijn vertrekken van het eeuwige verderf.’
‘Indien iemand echter het leven wenst te behouden, moet hij vitaal met de
wapens van het leven tegen de zonde, die een vernietigend wapen van de dood
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is, strijden. En degene die met het leven in zich een meester over de zonde is
geworden en deze in de volheid van het leven heeft overwonnen, die is dan een
held, die zich met het leven het leven heeft bevochten. En wie het leven geeft voor
het leven, die doet goed en is iemand die vol wijsheid, vol liefde en vol leven is. Maar
wie het leven geeft voor de dood, welk een dwaas is hij! En hoe weinig moet hem het
licht van het leven eigen zijn, die het licht ontvlucht en de duisternis zoekt!’

[bijvoorbeeld bij euthanasie]
‘O zie, precies zo staat het ervoor, als jullie het aldus willen beschouwen met het
voorkómen van pokken door middel van inenten. Want pokken zijn een overgeërfd
kwaad dat op de ontucht van oeroude geslachten betrekking heeft en dat
gedurende bepaalde perioden bij de jongste nakomelingen tot volle
ontwikkeling komt.’
[Met betrekking op pokken en andere huidverschijnselen zoals moedervlekken, kan
hier een verwijzing gedaan worden naar een ander deel in Jakob-Lorber, en wel met
name in het boek: ‘Aarde en Maan’]:
‘In deze tijd moet de moeder zich in het bijzonder van alle begeerten en prikkels
onthouden, want die zijn meestal van de hel afkomstig, en overal waar de moeder
zich in een dergelijke geprikkelde toestand dan bezeert, daar wordt als
tegenovergestelde pool de in de ziel gelegde geest geprikkeld en dit tekent de ziel op
de overeenkomstige plaats. Deze tekening van de ziel drukt zich dan ook op het
lichaam af, daar komen bij kinderen de zogenaamde moedervlekken vandaan.’
‘Dat zo'n teken slechts plaatselijk is en maar een heel kleine plek en niet op de hele
ziel en daarna op het hele lichaam inwerkt, dat bewerken de geesten. Zou dat niet
het geval zijn, dan kon door zo'n onvoorzichtige aanraking en de daarop volgende
algehele brandmerking van de hel de hele ziel bedorven worden en kon daarop de
dood van het lichaam volgen en dat is juist de bedoeling van de hel.’
‘Daarom moet iedereen zich enigszins in acht nemen voor dergelijke mensen die
veel en grote moedervlekken op hun lichaam hebben zoals hierboven beschreven
werd. Want niet zelden worden de specifica van de hel meer of minder in zo'n wezen
gewekt en zijn ze eenmaal gewekt dan is zo'n individu, dat veel van dergelijke grote
tekenen op zijn lichaam draagt, niet zelden op een of andere manier boosaardig. Of
zulke mensen geloven dan niets of ze zijn aan ontucht overgeleverd of hebben een
slechte reputatie en de volgende waarschuwing geldt hier: "Neem je in acht voor de
getekenden!" Want de hel tekent alles wat ze geeft, zodat het haar niet kan worden
afgenomen, opdat ze hetgeen haar toebehoort weer na afloop van de vastgestelde
tijd herkent om het rechtens terug te nemen.’
‘Het gaat daar net zo toe als in de wereld. De hemelse mensen geven hun
bezittingen ook zonder schuldbewijs aan hun broeders of zusters; want ze geven het
om het niet weer terug te nemen - en dan komt er ook nooit een proces.’
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‘De mensen van de wereld geven ook wel, maar nooit zonder schuldbewijs en zegel,
zodat ze het na de verstreken tijd weer terug kunnen nemen; en kunnen de
schuldenaars het hun niet meer terugbetalen, dan komt er een aanklacht en een
proces - en dat is hels, want de hel klaagt en procedeert eeuwig.’
‘Toch moet je de moedervlekken niet al te ernstig nemen; want als ze klein en heel
sporadisch aanwezig zijn, dan hebben ze weinig of helemaal geen betrekking op het
hierboven beschrevene. Zoals hierboven al werd aangetoond, verhinderen de
beschermende geesten, die het werk leiden, dit boze optreden van de hel; en als een
kind gedurende de strijd tussen de goede en de boze geesten soms een merkteken
krijgt, dan zijn dat alleen maar stigmata die geen gevolgen hebben, omdat de helse
specifica van hen zijn weggenomen.’ [Aarde en Maan, hfdst.51: 8-13]

‘Er bestaat niet de geringste overeenkomst met de kwaal die we ook bij dieren, onder
dezelfde naam, tegenkomen en dan vooral bij het rund, de schapen en de geiten, en
die door de steek van een bepaald insect wordt veroorzaakt. Hoe moet derhalve de
etterachtige stof uit de pokken van koeien beschermen tegen de zogenaamde
pokken bij mensen? Ik zeg jullie deze behandeling heeft nog nooit de vruchten
afgeworpen waarvan de dwaze mensheid heeft gedroomd. En het vermeende
succes heeft geen andere reden dan: óf het door deze behandeling in de hand
gewerkte en gefixeerde bijgeloof, hetgeen echter steeds minder vaak voorkwam,
omdat nu trouwens bijna elk geloof bij de mens is verdwenen en in plaats daarvan
het zogenaamde zuivere weten (?!) is gekomen, óf zo'n behandeling is verricht bij
kinderen die toch al hun hele leven lang uit meerdere overwegingen ervoor
gespaard hadden kunnen blijven, dat wil zeggen, juist de generatie die met de
kiem van dit kwaad is behept heeft zich nog geen rijp oordeel kunnen vormen, óf de
kinderen waren totaal niet met de kiem van dit kwaad behept.’
‘Zie, indien ergens bij zulke kinderen zo'n dwaasheid zou worden ingeprent, dan
konden ze weliswaar gemakkelijk getuige zijn van de onfeilbaarheid van deze
behandeling. Degenen die ingeënt waren konden echter daarentegen gedurende het
heersen van zo'n kwaal hierdoor net zo goed worden getroffen als diegenen bij wie
zo'n behandeling niet werd toegepast. Dat men dan echter van de kant van de
artsen deze echte pokken niet voor pokken, maar voor een ander slim
verzonnen eczeem heeft uitgemaakt, gebeurde, zoals gemakkelijk valt te raden
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om de eer van de artsen te redden. [opm. ook tegenwoordig wordt in de
geneeskunde regelmatig een ‘vage’ diagnose gesteld als ‘verlegenheids diagnose’!]
De Heer: ‘Vraag jezelf nu af, wanneer je uitgaat van wat Ik jullie hier heb gezegd en
daarbij slechts een kleine blik op jullie ervaringen werpt, waartoe deze mishandeling
van de kinderen wel moge dienen. Dat zij geen enkel nut heeft daarvan kunnen
jullie je geheel verzekerd zijn. Dat zij echter in menig opzicht schadelijk is voor
het menselijk geslacht, de oorzaak is van een afgemat leven, onlust, inactiviteit,
uitputting van de meest actieve organen van leven en vooral bij het vrouwelijk geslacht de zinnelijkheid bevordert, daarvan kunnen jullie evenzeer verzekerd zijn.’
‘Want als je dat niet zou kunnen geloven, ga dan bij de geschiedenis te rade en
vergelijk jullie ingeënte nakomelingen en ook jezelf met die generaties uit vroegere
tijden, dan zal je toch vast en zeker het huizenhoog verschil wat betreft de
gezondheid en de natuurlijke levensduur opvallen.’
‘Ik zeg jullie, indien je een steen uitboort en in het uitgeboorde gat slechts één
druppel bijtend gif doet, onderzoek dan de steen na twintig jaar en je zult je er al
gauw van overtuigen wat voor een verderfelijke gevolgen deze druppel bijtend gif in
de steen heeft veroorzaakt, die toch zo is gemaakt dat hij duizenden jaren zou
kunnen trotseren.’
[Opmerking: vraag je dan ook hier eens af, wat al die tegenwoordige ‘vaccinaties’,
die geen echte ‘vaccinaties’ meer zijn, UITEINDELIJK op langere termijn met het
lichaam zullen gaan doen?!]
De Heer: ‘Indien nu echter het organisme van de mens met het bijtende zuurgif van
het bederf wordt ingeënt, dan zal het voor jullie niet moeilijk zijn op dit probleem het
juiste antwoord te vinden’ [Opmerkingen: in alle vaccinaties zijn chemische

substanties toegevoegd!]
‘Je zult Mij nu weliswaar vragen en wel met recht om goede redenen of Ik jullie een
ander middel zou willen tonen om dit kwaad te verhinderen of het onschadelijk te
maken, omdat Ik toch als de enige Schepper van de gehele natuur deze natuur ook
het allerbeste moet kennen.’
‘En Ik zeg je dat Ik dit ook zal doen; Ik zeg jullie echter bij voorbaat dat Mijn
middelen, die in overeenstemming zijn met de natuur, steeds gelijke tred houden met
de geestelijke, en dus bestaat er geen universeel medicijn noch voor de geest
noch voor het lichaam.’
‘Indien je ook maar enigszins op zoek bent naar de weg die door Mij is gewezen ter
verkrijging van het eeuwige leven, zijnde steeds dezelfde eenvoudige weg van
zelfverloochening en trouwe navolging van Mij, dan zul je zeker slechts één weg en
niet verscheidene wegen ontdekken, en dat waarlijk om die goede reden dat Ik Zelf
slechts Eén ben en dus ook de enige Weg en de enige Toegang tot het eeuwige
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leven ben.’
‘En omdat het aldus is, kun je er niet omheen te geloven dat het zo is. Wie van jullie
zou nog willen beweren dat er buiten Mij nog andere wegen zouden zijn om tot Mij
Zelf, de oerbron van alle leven, te komen? Is het leven van de geest dan niet van
veel grotere waarde dan het leven van het lichaam? Of is het leven van het lichaam
niet volstrekt bepaald door het leven van de geest?’
‘Omdat je echter weet dat er voor de geest, wanneer deze ziek is geworden, slechts
één middel voor zijn genezing bestaat, om welke reden zouden er dan voor (het
lichaam), het tijdelijke werktuig van de geest, waarvan de levendigheid daardoor
wordt bepaald, bij voorkomende ongeschiktheid of ziekte andere en meerdere
middelen tot herstel bestaan dan er voor het levensprincipe zelf bestaan?’
‘Kijk, toen Ik op aarde onder de mensen verkeerde, welke arts heb Ik geraadpleegd?
En welke apotheek heb Ik gebruikt om een zieke zowel geestelijk als lichamelijk te
genezen? En tot welke arts en welke apotheek hebben zich alle discipelen gewend
die hun vertrouwen op Mij hadden gesteld, en ook dat deden wat Ik heb gedaan?’
‘Nu vraag Ik je, ben Ik dan zwakker geworden of ben Ik veranderd, of is Mijn Woord
niet meer hetzelfde Woord vol macht en kracht en heiliging voor geest en lichaam? !
O, Ik zeg jullie dat het waarachtig niet zo is, Ik ben nog altijd Dezelfde! Slechts met
dit verschil dat Ik toentertijd slechts die mensen genas die met een levend geloof
tot Mij kwamen en Mij er bovendien nog aanhoudend om moesten vragen en
smeken, tot Ik hen verhoorde.’
‘Nu mag Ik het echter helemaal niet meer op een liefde vol vertrouwen laten
aankomen en nog minder op een standvastigheid van het geloof, maar moet Ik
helpen terwijl Mij er niet om gevraagd wordt en moet Ik diegenen heilzaam bijstaan
die het geloof helemaal niet kennen opdat niet alles geheel en al zou verderven en
verloren gaan.’
‘Zie wie daarom nu slechts met een beetje vertrouwen en een kleine vraag tot Mij
komt, hem zal Ik zeker niet verlaten en Ik zal hem in al zijn nood helpen, omdat Ik
vaak genoeg zelfs Mijn spotters en hen die Mij verachten hulp moet bieden.’
‘Zie, dit middel dat Ik jullie zojuist heb aangegeven, is het meest effectief. En wie een
krachtig geloof heeft en vol vertrouwen en liefde tot Mij is, waarlijk, indien Ik hem niet
zal helpen, dan zou hij zich met elk gif van deze aarde kunnen inenten en als een
os de heilzaamste kruiden opvreten, dit alles zou hem net zo veel baten als een
doodskop een balsemdruppel baat.’
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‘Ik zeg jullie, je kunt de dode koken en braden in de essentie van het leven en je zult
geen vezel van zijn lichaam tot leven kunnen brengen, welke je aan zo'n 'heilzame'
kookinrichting hebt toevertrouwd. Maar hoor: Mijn Woord is wel in staat de graven
van de doden te openen en in het stof van hun ontbinding nieuw in eeuwig leven in te
blazen!’
‘Welnu, wanneer je dit universele medicijn kent dat door de tijden heen de
wonderbaarlijkste genezingen en zelfs de opwekking van doden heeft bewerkstelligd,
wat brengt je ertoe ditzelfde zoveel effectievere middel te verwaarlozen, en je in
plaats daarvan met allerlei duivelse troep te besmeren in de hoop dat het je zou
helpen? !’
‘O, Ik zeg jullie, vergelijk slechts je levensduur met de levensduur van de Ouden, dan
zul je direct bemerken tot wat voor grote winst de verfijning van jullie dwaze
geneeskunst heeft geleid. Of gaat heen naar die streken der aarde waar de
mensheid nog helemaal niets van medische hulp weet, dan zul je merken dat de
mensen in zo'n omgeving haast helemaal geen ziekte kennen en nog minder van
ziek zijn in het algemeen, en wel in het bijzonder wanneer hun manier van leven
zedelijk gezien zuiver en eenvoudig is.’ [dat zijn de pure natuurvolken, die gelukkig
geen civilisatie kennen, zoals de onze!]
‘Doe ook zo: leef zo eenvoudig mogelijk! Vul je maag niet onnodig met
allerlei vuil uit alle bekende rijken van de natuur, maar nuttig datgene wat weldadig is
voor het lichaam: eenvoudige spijze (hoofdzakelijk) uit het plantenrijk, en van de
plantenspijzen slechts die welke van oudsher reeds als voedend brood voor de mens
waren bestemd. En ook dat spreekt voor zichzelf: alles in beperkte mate en een
doel dienend!’
‘Dan kun je ervan verzekerd zijn dat je lichaam je leven lang niet door ziekte zal
worden geplaagd en dat je hierdoor, zonder inenting en andere dwaasheden
van de kant van artsen, een voor jullie onbegrijpelijk hoge leeftijd zult bereiken.
En wanneer Ik dan zo'n mens uit deze wereld tot Mijn Rijk zal roepen, dan zal
dit even gemakkelijk gebeuren, als iemand die heel rustig inslaapt, nadat hij de
hele dag trouw, flink en ijverig heeft gewerkt.’

[Opmerking: dus wat vroeger gold, dat geldt voor ALLE TIJDEN – geen uitzondering of
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een smoes van: ‘ja, dat was vroeger zo, maar we leven nu in een andere tijd!’. Als men
zo denkt, is men ‘verworden’ geworden tot datgene, wat de wereld zelf geworden is.
Het is de mens die zichzelf verandert in zijn voor- of nadeel. Praat hij de wereld na in
zijn voordeel, dan wordt dat zijn nadeel! De wereldse dingen naar zijn eigen hand
zetten.]
Als je dit alles echter achterwege Iaat en in plaats daarvan je toevlucht neemt tot
inentingen en allerlei medicijnen, dan is het uiteindelijk gevolg niets anders dan
dat je vooreerst, louter vanuit natuurlijk oogpunt bekeken, reeds in de jaren van je
jeugd grijsaards zult worden en vaak het ene zintuig na het andere minder wordt, dat
je blind, doof, ziekelijk zult worden, je tanden zult verliezen, je spijsvertering achteruit
zal gaan, en ook al je montere levenskracht. Op je veertigste levensjaar zal alles voor
je veel moeizamer gaan en ben je veel gebrekkiger dan de Ouden toen zij honderd
waren. En van dit alles is alleen je eigen blindheid de schuld!’

Rudolf Steiner zei op 3 juli 1921 in Dornach: ‘Zoals tegenwoordig de lichamen
worden ingeënt tegen het een en ander, zo zal men in de toekomst kinderen
vaccineren met een stof – die beslist ontwikkeld kan worden – waardoor de mensen
ervan gevrijwaard zullen zijn die ‘dwaasheden’ van het geestelijke leven in hun
binnenste te ontwikkelen – dwaasheden uiteraard uit materialistisch oogpunt.
[‘Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist’.]
Steiner verder: ‘De mens zou in de toekomst op een bepaalde leeftijd ingeënt worden,
dan zal hij door inenting zijn talenten ontwikkelen. Deze tendens bestaat werkelijk.
[…] Want zoiets is mogelijk; het is niet zo dat dit niet kan. De mens zou daardoor
buitengewoon intelligent worden, maar zonder daar bewust bij te zijn. Die
intelligentie zou automatisch werken. We moeten zulke dingen drastisch duidelijk
maken. Als we dat namelijk niet drastisch doen, merkt de huidige mensheid niet naar
welke doelen ze toeleeft. Door een dergelijk vaccin zou namelijk bereikt worden dat
de verbinding van het etherlichaam [dat is het deel van de mens dat zijn
levensprocessen aanstuurt] met het fysieke lichaam losser wordt. Zodra dat gebeurt,
ontstaat er een bijzonder levendig samenspel tussen het universum en het
etherlichaam, waardoor de mens een automaat zou worden [met andere woorden:
waardoor het lichaam zijn eigen gang zou gaan]. Want het fysieke lichaam van de
mens moet hier op aarde door de wil worden opgevoed.’
Tot slot zei Steiner op 22 april 1924 in Dornach (aan het begin van een bespreking met
praktiserende artsen): ‘Wat is dan de zin van de pokkeninenting? [Pokken-epidemieën

waren destijds veel voorkomend.] Daarbij speelt iets eigenaardigs. Ziet u, als een kind
wordt ingeënt, en de ouder is antroposoof en voedt dit kind antroposofisch op, dan
schaadt die inenting niet. Die schaadt alleen degenen die vooral met
materialistische gedachten worden grootgebracht. Dan wordt het inenten tot een
soort ahrimanische kracht; dan kan de mens in kwestie zich niet meer losmaken van
een soort materialistisch voelen. En dat is toch eigenlijk het bedenkelijke aan de
pokkeninenting, dat de mensen welhaast met een fantoom [als een onzichtbaar
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corset] doortrokken worden. De mens heeft dan een fantoom dat hem verhindert de
krachten van zijn ziel zo onafhankelijk te maken van het fysieke organisme als bij het
normale bewustzijn het geval is. Hij wordt constitutioneel materialistisch, hij kan
zich niet verheffen tot iets geestelijks.’
‘Dat is het bedenkelijke aan deze inenting. Natuurlijk wordt hierbij altijd de statistiek
in stelling gebracht. Het is de vraag of juist bij deze dingen zoveel waarde aan de
statistiek moet worden gehecht. Bij de pokkeninenting speelt heel sterk iets
psychisch mee. Het is beslist niet uitgesloten dat hierbij het geloof dat de inenting
helpt een onberekenbare grote rol speelt. Maar dit geloof kan door iets anders
worden vervangen. Als mensen namelijk meer naar hun ware aard

zouden worden opgevoed, zouden ze ook open zijn voor iets anders
dan zo’n inenting. Als mensen bijvoorbeeld weer nader tot de geest zouden
worden gebracht, dan is het beslist mogelijk dat – in tegenstelling tot de zich
onbewust opdringende boodschap: hier heerst een pokkenepidemie! – juist het volle
besef dat hier iets geestelijks in het spel is, zij het iets onrechtmatig geestelijks,
waartegenover ik me overeind moet houden, even goed zou werken. Hoe dan ook
zouden mensen sterk moeten worden gemaakt tegenover zulke invloeden.’… [Steiner
heeft nagenoeg zich laten inenten… en daarmee weerspreekt hij zich]
De Heer zegt verder: ‘Ziet, het gaat hiermee net als bij een nachtelijke reis, waarbij
de mens in zijn onnozelheid ten prooi valt aan allerlei werkelijke of vermeende onzin,
waar hij dan overdag zelf hard om moet lachen en dan niet kan begrijpen dat hij een
boomstronk voor iets heel anders heeft aangezien om nog maar niet te spreken van
andere nachtelijke dwaasheden! Indien je echter Mijn middel serieus wilt gebruiken,
dan zal ook voor jullie de dag komen dat je zult inzien wat voor (nietige) schat de
wereld bezit aan haar ontelbare dwaasheden.’
‘Wanneer Ik echter zeg dat Ik overal in alles iedereen kan en wil helpen, omdat Ik al
Mijn beloftes gestand doe, gelooft dan dat Ik iedereen ook bereidwillig in alles zal
helpen, als hij slechts gelooft dat het aldus is en dat er buiten Mij geen hulp bestaat,
zowel in lichamelijk maar meer nog in geestelijk opzicht.’
‘Zie naar de Ouden, indien zij door een ingewortelde zonde zwak zijn geworden,
deden zij boete of vastten zij, dat wil zeggen door te vasten kregen ze weer de vrije
beschikking over de activiteit van hun lichamelijk organisme en door de daarmee
verbonden boetedoening richtten ze hun geest weer op en konden ze dan weer
beschikken over een krachtig lichaam en een levende geest.’
‘Je zult vragen: hoe dan? Hoe ging dat in z'n werk? Ik zeg jullie en het antwoord is
niet moeilijk te bedenken: de maag is een natuurlijke hulp bij de productie van
voedende sappen in het lichaam. Indien zich echter in het organisme bepaalde
vreemde bestanddelen bevinden, dan worden die voortdurend in een of andere
organische nauwe doorgang vastgehouden. Als dan de maag met allerlei nutteloze
spijzen wordt volgepropt en zij daardoor de sappen vermeerdert en opeenhoopt,
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worden de vreemde bestanddelen, in plaats van dat deze uit hun nauwe doorgang
kunnen worden verwijderd en kunnen worden afgevoerd, door het onophoudelijk
opdringen van de sappen op de plek waar deze zich bevinden langs de weg van
assimilatie alleen maar gepotentieerd en daardoor steeds hardnekkiger.’
‘Zie, indien nu in plaats van al het inenten en het gebruik van medicijnen de
mens zich op de juiste wijze voedt en ook weet te vasten en als daarmee een sterk
geloof en volledig vertrouwen op Mijn Woord gepaard gaat, zodat hierdoor ook de
geest, als het levensprincipe, sterker wordt, vraag je dan eens af of het met zo'n
mens lichamelijk en geestelijk niet beter moet gaan?’
‘Ik zeg jullie, indien zijn geloof en vertrouwen zodanig groot zijn dan kan uit de
ontbinding zelfs nog een nieuw leven ontstaan. Als echter een dergelijke
lichamelijke en geestelijke boetedoening ontbreekt, dan is een ieder die door
inenting of medicijnen is genezen niet meer dan iemand die danig is bedrogen,
want de medicijnen hebben het kwaad niet uit het lichaam verwijderd, maar ze
hebben het alleen maar in slaap gesust of versluierd. En neem het van Mij aan,
de tijd zal zeker komen dat hetzelfde kwaad in verhevigde mate de sluier zal
doorbreken en dat dit voor het lichaam en niet zelden ook voor de geest de
zekere dood tot gevolg zal hebben.’
‘Ziet, zo is het letterlijk gesteld met de dingen als Ik jullie gezegd heb. Jullie echter,
leidt je kinderen en jezelf in geloof en vertrouwen tot Mij! En waarlijk Ik zeg je: Je zult
je ervan overtuigen dat de stof waarmee Ik inent de beste is! -Amen. Dat zeg Ik, de
grote wereldarts! Amen, amen, amen.

In het boek “De Geestelijke Zon’ verklaart de Heer de intrige van de machthebbers van
de Staten:
‘Dat zijn echter nog louter nuchtere opvattingen van het meer ontwikkelde volksdeel
over het geheime politieke staatsbestuur. Maar wie de daasheden wil horen, moet
zich maar eens in de duistere woonkamers van de boeren op het platteland begeven.
Dan kan hij ervan verzekerd zijn dat hij in zulke achterkamertjes alles zal horen wat
er maar uit een onontwikkelde, ruwe menselijke fantasie kan voortkomen.
Bijvoorbeeld dat de keizer van plan zou zijn om een stad te vergiftigen of dat hij in
een bepaald gewest het volk met de pest wil laten besmetten of dat hij met een
andere koning een verbond zou hebben gesloten om het volk van een of andere
streek in één nacht met het zwaard om te brengen om zich op deze geweldige
manier de goederen van de omgebrachte onderdanen toe te eigenen, om aan
andere onnozelheden maar niet te denken, bijvoorbeeld dat de koning bij een of
andere gelegenheid voor het verkrijgen van een groot aards voordeel [bijvoorbeeld
wordt heden ten dage vanuit de rijke elitewereld aan alle wereldstaten miljoenen
Euro’s gegeven, zodat zij het volk ‘slaafs’ moeten maken!] zijn eigen ziel of de zielen
van zijn onderdanen aan de duivel in eigen persoon zou hebben verkocht.
[Opmerking: dit gebeurt vandaag de dag nu in de gehele wereld’.] Dat het allemaal
zo is, hoeft verder niet te worden bewezen omdat het iedereen vrij staat zich
daarvan dagelijks te overtuigen. [GS.02_110,07]
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‘Op de koffie komen!’
Koffie werkt het meest verderfelijk op kinderen en hoe zachtaardiger, hoe erger. Veel
en regelmatig koffie drinken kan rachitis veroorzaken. Samen met haar eigenlijke
oorzaken [voeding uit ongegiste substantiële gewassen, bedompte, vochtige
kamerlucht] kan zo’n ziekte zich versneld manifesteren, ook al eten zij gezonde
voeding. Hun kleur wordt bleek en de huid slap. [dit onttrekt vocht uit het lichaam en
het geeft ook te korten aan natrium chloratum]. Koffie werkt bij hen het ergste op het
vrouwelijk geslacht en bij de thuiszitters of werken in binnenruimtes. Belangrijk is
ventileren en nog eens ventileren. Zuurstof is dus erg belangrijk.’
‘Koffie is louter een medicinale substantie. Dle geneesmiddelen hebben in sterke
dosis een tegengestelde werking op het gevoel van de gezonde mens. Zo heeft

niemand tabak voor de eerste keer in zijn leven zonder afkeer
gerookt. Geen gezond mens heeft ongezoete zwarte koffie voor de eerste keer in
zijn leven met smaak gedronken. Een wenk van de natuur om de eerste gelegenheid
tot het overtreden van de wetten der gezondheid te vermijden en het instinkt in ons,
dat waarschuwt en ons leven beschermt, niet zo lichtzinnig onder de voet te lopen.’
[Opmerking: dit geldt ook voor alcohol]
‘Bij voortgezet gebruik van medicinale artikelen voor dieet [waartoe mode en
voorbeelden ons verleiden], wist de gewinning langzamerhand, de indrukken van
afkeer uit, die ze aanvankelijk op ons maakten; ze worden ons zelfs aangenaam,
d.w.z. de indrukken van afkeer van het aanvankelijk gebruik vallen ons bij voortgezet
gebruik niet meer zo op en de aangenaam lijkende werkingen ervan worden voor de
organen die daar gevoelig voor zijn geleidelijk aan tot een behoefte. Ook
aangekweekte behoeften verbindt de doorsnee mens aan geluk en knoopt aan haar
genot geleidelijk aan het idee van een aangename smaak.’

Volgens Jakob Lorber vermijden de Saturnusbewoners koffie als de
pest:
‘Hoe genieten de Saturnusbewoners van de bijzonder lekkere melk van deze koe? –
Nogal, zoals wij [op aarde] de melk van onze koeien genieten. Maar ze [de
Saturnusbewoners!] gebruiken het [de melk] niet bij koffie, omdat de
Saturnusbewoners zulke extra dwaze gerechten niet kennen. Ze koken zeker ook
sommige van hun gerechten, maar ze mijden het sap van een verkoolde vrucht als
de pest, omdat ze heel goed weten dat de gerechten samen en geheel het gezondst
en meest voedzaam zijn, aangezien Ik ze in de natuur bereid en zuiver kookte in het
vuur van Mijn zon '[Sa.01_030,12]'

Tegen de al hoogbejaarde von Letner [vriend van Lorber] zei de Heer: ‘maar je moet je
in die tijd onthouden van koffie en slechte wijn, omdat daarin slechte en onreine
geesten huizen, die onstuimig en gezond worden!’ [HiG.02_44.04.13,11]
[Opmerking: de koffie van heden ten dage is nog steeds dezelfde koffie als in de tijd
van Jakob Lorber!]
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‘Laat de koffie staan zolang je bleek bent, en eet al helemaal die gebrande gifkorrels
niet meer! [Opmerking: hier lijkt het alsof koffie drinken in zekere zin ‘getolereerd’
wordt!]
Want de reden zou je onzedelijk raken en je iets laten ontdekken dat voor jou nog
niet gepast is om te weten. Volg dus de raad op en vraag niet – als je gezond wilt
zijn;… ‘[28. februari 1848 - HiG.02_48.02.28,02]
‘Als dieet moet je niets zuurs en niet te vet eten, evenzo de [cacaodoppen]-thee
liever met verse melk dan met vettige room drinken en niet sterk],

geen

varkensvlees en te scherp en te zout rundvlees eten, zo ook geen zuurkool
of kool, ook geen vette en scherpe bouillon, maar spinazie, melk, mierikswortel,
amandel-mierikswortel en dergelijke.’ [HiG.02_48.05.07,08]
‘Zo’n fysiek-psychische kwaal kan daarom, daar het meer een fysieke dan eigenlijk
psychische kwaal te noemen is, ook allereerst doorveen deugdelijk natuurlijk middel
genezen en verholpen worden. Dergelijke middelen zouden bijvoorbeeld zijn een vijf
tot zes weken durende vakantie van het dagelijkse werk, omgang met opgewekte
mensen, dikwijls genieten van zuivere berglucht, staalbaden en ander ijzerhoudende
mineraalbaden, alleen GEEN ZWAVELBADEN..
Ook baden in de zee zou goed zijn. Eten en drink wat je smaakt. Een goede wijn is
echter beter dan bier, en verse bouillon beter dan koffie, ZWARTE KOFFIE IS HET
SLECHTST. Zo is ook het gebruik van zuiver alpenwater zeer aan te bevelen,
evenals trouwens een verblijf van een paar weken op een alpberg met een paar
goede opgewekte vrienden. [HiG.03_49.07.17,05] 17. Juli 1849
‘Frisse lucht na een maaltijd is veel beter dan de domme zwarte koffie, en ik moet
zeggen, de geur van deze tuin is werkelijk nog de beste eigenschap ervan.’
[BM.01_055,05]

Opmerkingen over het dieet
In het boek ‘Genezing en Gezondheid’ van Jakob Lorber geeft de Heer ons vele
aanwijzingen over koffie en dieetleefregels.

Koffie

‘

is verreweg het slechtste wat de mens uit het plantenrijk voor zijn genot
heeft gekozen. Deze vrucht is louter en alleen voor paarden, ezels, kamelen,
dromedarissen en dergelijke dieren geschapen, (maakt deze levendig) en maakt hun
zenuwen sterk. Bij de mens echter werkt deze boon volledig tegengesteld; bij de
mens verontreinigt hij het bloed buitengewoon en prikkelt de genitaliën. En niets
maakt het lichaam -vooral dat van vrouwen -minder ontvankelijk voor een genezend
medicijn dan juist de koffie. [hfdst.4:1]
‘Bij zijn kwaal is de inactiviteit van de bewegingszenuwen de belangrijkste
belemmering (om te genezen). Om dit nu op te heffen moeten de zenuwen door
beter bloed worden gevoed en daarbij hoort voor hem een misschien sterke, maar
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noodzakelijke verloochening van zijn belangrijkste gewoonten. Want Ik kan zijn bloed
niet beter maken als hij elk moment door het gebruik van tabak en koffie bijdraagt
aan de vergiftiging ervan’..[hfdst.4:2]
‘Ik heb je alleen de schadelijkheid van koffie laten zien omdat Ik het maar al te goed
zie en weet hoeveel de vrouwelijke mensheid bijzonder gehecht is aan dit ezelsvoer,
maar de aard ervan is niet snel een beetje schadelijker dan de consumptie van dit
drankje! En het maakt het lichaam - vooral de vrouw - niet gemakkelijk minder
vatbaar voor geneeskrachtige medicijnen dan deze koffie. Daarom moet het uiterst
zorgvuldig worden vermeden, vooral tijdens de ene of de andere ziekte en vooral met
deze homeopathische zonnebehandeling [globuli!] , omdat het medicijn anders niet
het minste effect zou hebben.’ [HS.01_004,03]
Zie, het 'goed gevoed' zijn, het veel en vaak eten is niet altijd bevorderlijk voor de
gezondheid! Het menselijk lichaam heeft voor zijn instandhouding veel minder nodig
dan gij in het algemeen vermoedt. De leefwijze in overeenstemming met de natuur
zonder (te veel) vlees van gedode dieren, zonder sterke kruiden, zonder koffie, wijn
of bier zou de mens veel gezonder houden dan zoals je nu in jullie manier van leven
de meeste tijd van je leven doorbrengt met eten en drinken.
In het algemeen geldt: wees met regelmaat in alles, zoals in het eten, drinken, slapen, baden, wassen en uitgaan. In het bijzonder: onthouding van alle zure en
gekruide spijzen en dranken en vooral van bier en koffie. Als nog ergens
zuiver gerstbier of hopbier zou zijn te krijgen, zou een matig gebruik ervan niet
nadelig werken, hoewel ook niet heilzaam, ofschoon het typische eigenschappen
bevat die vertragend werken en heel erg deprimeren.
‘Als iemand gif had ingenomen, maar vooraf een sterke koffiedrinker zou zijn
geweest, en als daarna het gif ook nog een flinke portie koffie had genuttigd, zou dit
zelfs de werking van het gif teniet doen.’
'Maar als de koffie zo'n hard effect van het gif kan doden, als het niet te intens is,
hoeveel eerder dan het delicate en zachte zielsmatige specifieke effect van de
nieuwe, zonnestralende homeopathische geneesmiddelen die je worden getoond!
Daarom moet men oppassen voor dergelijk voedsel, dat in zekere zin nog erger is
dan het bekende opium, de effecten van edele en zuivere medicijnen remt'.
[HS.01_004,05]

‘Zo zijn ook alle soorten van de zogenaamde aardappels vooral voor kinderen en
zogende vrouwen evenals voor zwangere vrouwen erg slecht, en de koffie is nog
slechter! Maar wat blind is ziet niets en het geniet heel gulzig van beiden vanwege de
aangename smaak; maar de kinderen worden daardoor lichamelijk ongelukkig, en
tenslotte hermafrodiet. Dat stoort de blinde echter niet; hij eet toch ook veel
zwaardere vergiften, -waarom zou hij deze twee lichtere gifsoorten dan niet eten?!’
[GEJ.01_242,13]

Ook wijn was bij de volkeren uit de oudheid de enige zuivere medicinale drank, die
echter door de Grieken en Romeinen tenminste nooit werd gedronken zonder haar
rijkelijk met water te vermengen.
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