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”Tegen het Licht!”- een 

goddelijke openbaring in 

onze tijd.  

 

Creatie en inhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverre Avnskog 

Foto: Sverre Avnskog 



2 
 

Dit is het verhaal van een boek zo bijzonder belang dat het het leven van de persoon die 

het leest kan veranderen.  Ja, als er genoeg mensen dit boek lezen en nemen het in hun 

geest en hart, het kan je leven op de aardbol te veranderen!  "Tegen het Licht!" dat 

boek heet, vertelt namelijk of een snelkoppeling dat elke persoon kan veranderen in - 

een snelkoppeling te doen om zijn leven te eindigen in deze aardse donkere wereld in een 

veel vroeger stadium dan anders mogelijk zou zijn zonder lijden, ziekte en dood - zodat 

ze hun reis in helderder werelden kan blijven.  En het leven op aarde zal in een paar 

decennia zou een leven van vrede en tolerantie zijn voor alle mensen - zonder honger en 

lijden en zonder oorlog en strijd!  

  

Dit is ook het verhaal van een man en vrouw uit het kleine land, Denemarken, die kreeg 

hun leven draaide volledig op zijn kop, toen het werd er bij hen uit de hemelse geesten, 

en ze werden gevraagd om die weergeeft en uitgever van een assist boek dat de waarheid 

over de menselijke oorsprong en waarom vertelt deze wereld is uitgegroeid tot een arena 

voor de strijd tussen goed en kwaad.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Johanne Agerskov (1873-1946) trouwde in 1899 met zijn verloofde, later docent en 

auteur, Michael Agerskov (1870-1933), alles gaf aan dat ze had een vrij normaal leven voor 

hem, als moeder en huisvrouw.  De jonggehuwden vestigden zich in Kopenhagen, waar haar 

man hadden hun werk al vele jaren als leraar op school Marie Kruse meisjes', en als 

examinator bij de Deense lerarenopleiding examen.  Michael kwam uit een familie van hoge 

ambtenaren binnen de douanedienst, en zijn vader was douaneambtenaar in Nykoebing 

 

Johanne en Michael Agerskov gefotografeerd ongeveer 1899, vlak voordat ze getrouwd waren.  

Foto: De Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen.  
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Zeeland, terwijl zijn moeder kwam uit de grote Grove geslacht, die zeer rijkelijk 

vertegenwoordigd was in het officierenkorps in de Deense marine.  Een van Michael 

Agerskov ooms was de zeer begaafde literatuurwetenschapper christelijke Agerskov, die werd 

geprezen als "vroedvrouw" voor een aantal grote Deense schrijvers.  Hij anders onderwezen 

in het Deens, zowel bij de Naval Academy en bij Efterslektsselkabets school, waar Michael 

nam zijn toelatingsexamen examen.  En Michael Agerskov ook bleek talent te hebben voor 

het schrijven, en schreef zowel poëzie en proza, en publiceerde ook een Deense werken voor 

de Deense scholen van het 1ste leerjaar in de lagere school en zelfs de middelbare school.  Dit 

werd ook vertaald en gepubliceerd in Zweden.  

  

De vader van Johannes, Rasmus Malling-Hansen (1835-1890), had door zijn levenslange 

werk van bijna niets tot één van de meest gerespecteerde wetenschappelijke onderzoekers van 

Denemarken geworden, wereldberoemde uitvinder, en had een zeer centrale ligging in het 

onderwijs van dove pastor en directeur van de enige openbare school voor doven op het 

moment.  Hij ontving een aantal van Denemarken de hoogste prijzen voor hun uitvindingen 

en voor zijn werk als dove leraar, en trouwde in 1865 met Cathrine Georgië Heiberg (1841-

1876), dochter van de vroegere heerser, Søren Johan Heiberg (1810-1871), die was een 

persoonlijke vriend en adviseur van de Deense koningin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
De jonge Johanne Malling-Hansen (rechts) 

gefotografeerd met haar zus Karen.  Foto: Privé. 

 

De vader van Johannes, Rasmus Malling-

Hansen, kort gefotografeerd voordat hij stierf 

in 1890. Foto: Privé. 
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Psychologische onderzoekers.  

Maar het was pas enkele jaren later dat de contouren van wat zou hun leven thesis geworden, 

begon te schrijven.  Het echtpaar Agerskov kwam op een bepaald moment in hun leven in 

aanraking met spiritistische kringen en kreeg al snel iemand volledig buitengewone 

ervaringen, die omvatte zowel bank geluiden in hun huis, en dat een string op hun piano 

duidelijk dat een man was in werd geschat in de buurt van de piano.  Johanne Agerskov zelf 

was een zeer terughoudend en enigszins sceptisch persoon, en had zelfs niet de wens of 

ambitie om op te treden als een medium, maar liet zich toch overhalen door haar man en haar 

oudere zus, Juliane, om deel te nemen aan boord van sessies.  En al snel werd het voor 

iedereen duidelijk dat het was Johannes, die het doelwit van de buitenzintuiglijke geesten 

belang was - het was haar wilden ze in contact komen met.  En Michael en Johanne 

nageslacht geesten verlangen, en regelde tafel sessies bij hem thuis.  Op zulke tafel seances 

gebruikt men een tafel met drie poten, en geesten communiceren met de aanwezigen door het 

opheffen van een tafelpoot en laat het naar beneden vallen, zodat het ontstaan van een hitting.  

Door langzaam gaan door het alfabet, kon bevestigen dus die brief moet worden opgenomen 

in die geest laat tafelpoot eens kloppen ja en twee keer voor nee.  In dit kleine omslachtige 

manier kon langzaam spellen van woorden en zinnen, die werden ingegeven door de 

buitenzintuiglijke geesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Malling-Hansen.  

Het vormde al snel een kleine seance kring van belanghebbende over het echtpaar Agerskov.  

Naast zelf deelgenomen uur.  Agerskov jongste zus, Anna en haar man Karl Lindahl en 

mevrouw Agerskov oudste zus, Juliane en haar echtgenoot Maximiliaan Danckert.  Zowel 

Johanne en Michael Agerskov trad op als de media in deze eerste periode, en ook Juliane 

Danckert had mediamieke vermogens.  In spritistiske circuits in deze tijd was het gebruikelijk 

 

 

De andere twee paren die regelmatig in seance cirkel 

deelnam (links) Agerskov jongere zus en haar man, Anna 

en Karl Lindahl, en mevrouw Agerskov oudere zus en 

haar man, Juliane en Maximilian Danckert.  Foto links: 

Privé - rechts: De Koninklijke Bibliotheek.  
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om gedichten te ontvangen uit de dood, en het zou ook Agerskov inspanning, en zij gaven een 

onderwerp dat ze wilden het gedicht te zijn over, en binnen een paar minuten, een gedicht uit 

ontvingen zij de buitenzintuiglijke wereld.  Dit bedrijf periodiek hield gedurende een bepaalde 

tijd, en op een avond werden ze benaderd door een duidelijk bedroefd en verward wat jongere 

man, die op dit moment had al enkele jaren dood geweest.  Hij drong er bij hen om hem te 

helpen wat oude papieren die hij had achtergelaten te vinden en te vernietigen ze, toen het 

hem zeer noodzakelijk dat de papieren niet hebben gevonden van iemand anders.  Hij had 

moeite om goed voor hun verblijfplaats, maar ze leken te herinneren dat de vader van 

Johannes, Rasmus Malling-Hansen, was een kennis van hem.  Daarom zouden ze weten of ze 

aan de vader van Johannes kon spreken, en leerde dat hij was ook aanwezig in de kamer.  En 

ze kon duidelijk merken dat er een andere geest die seance tafel nam, kloppen was nu veel 

gladder en steviger, en Johanne zijn overleden vader maakte zich aan hen bekend, en het was 

een heel ontroerend en emotioneel moment voor vader en dochter.  Naam Malling-Hansen in 

de buitenzintuiglijke wereld is Leo en hij behoort tot de groep van Gods eerste wezens - 

engelen, en Leo kon vrij snel en gemakkelijk hen vertellen waar de relevante papieren waren, 

dus ze worden gevonden kon en vernietigd.  Hij kon ook bevestigen aan het echtpaar dat ze 

op de goede weg, en hij vroeg hen om hun activiteiten voort te zetten.  

Dit moet rond 1908 zijn gebeurd tot 1909, en het paar Agerskov begrepen dat Leo alleen niet 

had hen benaderd voor hulp aan een langstlevende papers te vinden - maar moest iets meer 

zijn.  Hun vragen beantwoord Leo die alles zelf aan hen zou openbaren beetje bij beetje, maar 

dat ze kon vertrouwen dat God met hen was.  Op uitnodiging van Leo's gehouden na elke paar 

seances ook waar slechts twee waren deelnemers en ze werden al snel benaderd door 

overleden mensen die hen wilden geven en in sommige gevallen vraag vergiffenis voor 

zonden uit het verleden in de vorige levens.  En de geesten bracht hen veel leed wezens, die 

had verzuimd om terug te keren naar hun hemelse woningen in zijn lichaam stierf, omdat ze 

gebonden waren aan de aarde als gevolg van zonde en onrecht, en vaak het voldoende was dat 

Agerskov legde de overledene dat ze eigenlijk was dood, maar ze hadden het idee dat ze nog 

in leven waren en leefde zijn leven zoals gebruikelijk in hun oude huizen.  In sommige 

gevallen was het noodzakelijk dat het echtpaar gevraagd een liefdevol gebed voor de doden, 

en toen werd wroeging bij het lijden, duisternis banden die gebonden barsten ze en hoge 

geesten kwam en bracht ze naar huis naar de sferen, waar alle spirituele wezens hebben hun 

huis.  

Het circuit samenwerking gericht op een zaak ook het creëren van de geest van foto's, maar 

ondanks dat ze gedegen begeleiding van Leo over hoe ze te werk moeten gaan en geen van 

hen had de uitstraling die nodig is voor spirituele wezens moet zichtbaar op de foto's worden 

ontvangen.  

Maar tafel sessies met bank geluiden was een zeer veeleisende en langzame methode en op 

een keer, "zei:" de geest die een verklaring plotseling Johanne Agerskov gedicteerd: - 

Waarom doe je niet gewoon wat je weet dat ik ga om te dicteren, want je kunt het op vooruit 

"horen" hoe de zin klinkt.  En het was heel correct, Johanne had een tijdje bewust dat ze in 

staat was om te "horen" de geest gedachten in zijn binnenoor geweest, en vanaf dan 

kleermakers werken veel sneller, want nu kon geesten dicteren Mrs. Agerskov een en een zin, 
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die herhaalde ze luid, zodat haar echtgenoot of een ander moment het vonnis neer kon 

schrijven.  En ze kregen geleidelijk aan meer overledene en met inbegrip van zij werden 

gedicteerd meer incarnatie verhalen uit het oude culturele sferen in detail kunnen vertellen of 

ze verdwenen tijdperken leven.  En op een keer een overleden geest een van de aanwezigen 

gevraagd om vergeving voor het verleden wandaden, en vergeving  

Drie gouden vruchten.  

Winter 1910 gebeurde er een heel bijzondere gebeurtenis, die een onuitwisbare indruk op alle 

zes de séance deelnemers gemaakt.  Terwijl een geest hen dicteerde, was het plotseling stil, en 

hij kondigde aan dat een hoge geest was aangekomen en beval hem om te zwijgen.  En de 

nieuwkomer zich gepresenteerd als Gabriel, boodschapper van de Heer, en hij bad vurig dat 

seance cirkel te blijven bij elkaar te houden, grote dingen zou voortkomen uit zijn midden.  

En hij met deze woorden concludeerde: "Drie gouden vruchten zal in uw schoot, Bettina 

vallen;  deel deze vruchten met je medemensen, maar houd jezelf kernen." Bettina is Johanne 

Agerskov naam in bollen en Agerskov begon nu pas te begrijpen dat hun bedrijf van groot en 

doorslaggevend belang zou zijn.  "De drie gouden vruchten" zou later blijken drie boeken, die 

werden gedicteerd Johanne Agerskov van de buitenzintuiglijke kant, en die werd gepubliceerd 

door haar man, Michael Agerskov zijn;  "Groet aan Denemarken" (1915), "Tegen het Licht!" 

(1920) en "Leer van de verzoening en snelkoppeling" (1920).  Het belangrijkste werk, "Tegen 

het Licht!" zijn gemaakt door de seance cirkel gestelde vragen, die beantwoord werden uit de 

buitenzintuiglijke kant van Leo.  Maar nu al, terwijl het werk van "Tegen het Licht!", werd 

het duidelijk dat de buitenzintuiglijke geesten niet in geslaagd de séance deelnemers leiden 

naar alle vragen die ze wilden zijn.  Ze besloten daarom om het werk tijdelijk te stoppen, later 

om te proberen om de gewenste onderwerpen roepen in een aantal van de "Tegen het licht" 

lezers gedachten.  Zij is erin geslaagd, en daarom publiceerde twee aanvullingen op "Tegen 

het Licht!", respectievelijk in 1929 en -30.  Deze werden dus al gepland, terwijl het werk van 

"Tegen het Licht!" opengevouwen en opgenomen in de "Drie Gouden vruchten", die werd 

voorspeld dat circuit te schieten bij de start van hun samenwerking.  Niet later werden de 

werken in kennis gesteld van de buitenzintuiglijke kant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Johanne Agerskov, 1873-1946.  

Foto: Privé 
Michael Agerskov, 1870-1933.  

Foto: Privé. 
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.  

Foto: Heiberg Museum Sognal. 
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De ontmoeting met Christus.  

Voorjaar 1911 een paar jaar na het echtpaar Agerskov werd voor het eerst getrokken in 

spiritisme, namen hun bedrijf een nieuwe belangrijke stap voorwaarts.  Op een avond Michael 

en lees de Bijbel en kwam tot een zin, die hij was zich terdege bewust, en hij dacht dat dit 

onmogelijk kon hebben Jezus uitgesproken.  Hij noemde de zaak aan zijn vrouw, en ze kon 

aankondigen dat het was "zei" haar dat ze gemakkelijk kunnen krijgen om de waarheid over 

de verklaring van de oorsprong met hetzelfde weten.  Ze zat aan de seance tafel, en werd 

onmiddellijk benaderd door een geest die zichzelf Christus genoemd.  Hij maakte zorgvuldig 

uit te leggen hoe het vonnis was verminkt, maar dat de oorspronkelijke kern voortkwam uit 

hem.  Hij vroeg Agerskov of ze zijn uitleg kon accepteren, iets wat ze konden bevestigen.  Hij 

kon ze ook vertellen dat als ze geloofwaardig kon geven aan dat hij de persoon die hij deed 

was, zou hij hen zeer grote hulp te geven - maar eerst moesten ze beslissen of ze vertrouwen 

in hem had.  Dit was een zeer cruciaal moment in het paar zaken voor de buitenzintuiglijke 

wereld, als ze niet het vertrouwen dat het echt was Christus die hen geconfronteerd, niet hun 

missie konden worden uitgevoerd zoals gepland vanaf de buitenzintuiglijke kant had 

genomen, moest alles op vrijwillige basis worden gedaan en zonder druk of dwang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een van de gedichten Michael 

Agerskov ontvangen tijdens 

seances. Het is gedateerd 

22/01/11, ondertekend "Lilian 

F.", de titel is "Evening 

Wolken" en het duurde 5 

minuten blijkbaar ontvangen. 

Foto: De Koninklijke 

Bibliotheek. 
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Ardor draait.  

Gelukkig zowel John en Michael in hun innerlijke gevoel dat de geest die hem werd gevraagd 

over hun vertrouwen was degene die hij deed, en een paar dagen later kwam hij terug toen de 

hele seance cirkel werd verzameld, en dicteerde hen een zeer knappe gelijkenis.  Hij zou in dit 

geval niet zelf presenteert door zijn naam, maar na dat gelijkenis afgewerkte gedicteerd werd, 

vroeg hij de aanwezigen of ze konden vertellen wie hij was.  En zij antwoordde dat hij 

Christus was, en stopte alle regionale leden.  Christus zei dat in de naam van God een zeer 

knappe zegen over hen en hun werk.  En het zou bewijzen dat het niet de laatste keer dat 

Christus guested paar Agerskov.  Minder dan een jaar later bleek namelijk Christus 

terugkeert, dit keer om ze een gevallen geest brengen - ja, de diepste gevallen geest, Christus 

was geslaagd om het kwaad zelf, de vorst der duisternis lokaliseren - degene die iedereen 

gevreesd en gehaat - de duivel .  Christus had beloofd om hem om mensen op zijn woorden te 

brengen voor hem zou bidden.  Agerskov begreep meteen dat ze voor hen een diep lijden, 

verduisterde wezen, en hun hart vriendelijkheid vergaf hem alles wat hij had gezondigd tegen 

hen, en werd daarmee de band die bond de duivel duisternis gebroken, en zijn herinneringen 

over het leven in het koninkrijk van God wakker werd, en dus het verdriet en wroeging dat hij 

had gekozen aan de donkere kant te lopen, het verdriet dat hij God en het leven van zijn 

schepselen, de mens had verzet, in een hel.  En Christus bracht zijn berouwvolle broer terug 

naar God, die onmiddellijk vergaf hem al zijn zonden.  Met hadden dit licht de duisternis in de 

geestelijke wereld versloeg, en vanaf dat moment had geen donkere vorst op aarde - de troon 

van de duivel stond leeg.  Maar dit betekent niet dat de duisternis op aarde is verslagen - het is 

nog steeds aanwezig in de aardse wereld, en alleen wanneer mensen hebben geleerd om de 

macht van de duisternis, het leven op aarde veranderen radicaal volledig te weerstaan, maar 

geen duivel zal langer staan door man pagina en legt deze slechte gedachten en verleidingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit kleine buste heb ik 

gemaakt toen ik in de jaren 

'20.  Ik denk dat het goed 

illustreert het lijden gevuld 

situatie Ardor is. Hij heeft 

pleitte mensen om hem te 

vergeven, en zijn pijnlijke 

lijden zal niet voorbij totdat 

ieder mens hem heeft 

vergeven.  Foto: Sverre 

Avnskog 
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Ardor rapport.  
  

God gaf de duivel, of Ardor, die hij nu, een jaar van rust in de hemel dat hij de tijd om na te 

denken over alles wat er in de loop van de tijd dat hij de vorst der duisternis was er gebeurd 

zou moeten worden genoemd, en God hem geboden had, toen de rustperiode voorbij was, 

opnieuw om mensen zoeken om rekening te houden zijn val naar de duisternis en te trachten 

haar wezens, mens vergeving te bereiken.  En geholpen door zijn geestelijke broeder, 

probeerde Ardor zo goed als hij de vragen die séance cirkel rond het echtpaar Agerskov vroeg 

hem kon beantwoorden, en op deze manier ontstaan "Ardor rapport" - het eerste deel van 

Waar Ardor vertelt "hostel mod Licht!" het begin van het leven, over hoe er twee krachten in 

het universum;  licht en duisternis;  hoe God en Zijn twaalf assistenten verscheen het licht 

toen dacht en bereidheid verenigd in het licht, en hoe God geschapen zijn koninkrijk met 

huisvesting voor zichzelf en hun dieren.  Hij vertelt verder over de schepping van het eerste 

kind van God, de engelen - en hoe de strijd tussen goed en kwaad begon als een deel van de 

engelen viel voor de duisternis verleidingen en verduisterde de lyskloden die God had 

geschapen om de mens verblijfplaats, en duisternis bevrucht een aantal van de diverse leven 

spitsen God geschapen had, en het leek afschuwelijk en gigantische soorten en lelijke planten 

en gewassen, en overal was het moeras en geuren.  De duisternis was volledig verwoest het 

prachtige platteland van God geschapen had.  En om te proberen om de chaos duisternis had 

uitsterven veroorzaakt, gecreëerd "de oudsten" te brengen (zoals de gevallen geesten worden 

genoemd in hostel mod Licht!) De eerste mensen die meer waren om aapachtige wezens 

lijken zonder na te denken en vastberadenheid .  Maar enkele van de oudste had nog iets over 

van hun vermogen tot compassie, en ze zagen dat de arme menselijke dieren leefde een leven 

van lijden en zonder betekenis, voor hun "geest" niet eigen geest en wil, en dwaalde rond als 

geesten op aarde na dood van het lichaam, zonder enige mogelijkheid om steeds bewust van 

hun bestaan bereiken.  Op sommige momenten vond het veel meer "dood" dan levende 

mensen op aarde, maar in een aantal van de oudsten God bidden nam de verantwoordelijkheid 

voor hun miserabele wezens, en gaven hun geest een vonk van zijn eigen vurige wezen en 

geest en zal, zoals dat ze een spiritueel bewustzijn en een deel in het eeuwige leven.  En de 

jongste zich ertoe na God verlangt om de mensheid vooruit op aarde leiden door vele 

incarnaties, dat ze moeten leren om de duisternis te mijden en te groeien en rijpen, zodat ze 

kunnen hun reis in het licht werelden voort.  Maar de oudsten verkoos zich te verzetten tegen 

zijn jongere broers en een zus (die wordt aangeduid als "de jongste") niet te heersen verliezen 

over Zijn schepselen, en dus toegebracht zowel mensen en hun broers en zussen immense 

lijden en het was kwaad dat hen dreef, ze waren slaven van de duisternis, en ze spaarde geen 

middelen om lichte vooruitgang op aarde voorkomen.  

 De strijd tussen goed en kwaad.  

 In Ardor rapport kunnen we verder lezen over hoe licht en duisternis werd afwisselend 

zwakker en sterker - en hoe de strijd tussen goed en kwaad golf heen en weer.  De jongste liet 

zich incarneren als menselijke pioniers om les te geven hen te spreken, en aan diverse 

ondergrondse kabels en leidingen te nemen aan operatie om het leven als mens te 

vergemakkelijken, en ze probeerden te leren mensen om in vrede en tolerantie, een man en 

een vrouw samen te leven, zodat ze kon zorgen van hun nakomelingen, in kuddes onder 
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leiding van enkele van de oudste individuen.  En ze probeerden te verhogen mensen begrijpen 

dat ze hadden een goede vader in de hemel, zij konden terecht voor hulp.  Terwijl de oudsten 

geleerd mensen te vechten en elkaar doden, nemen veel vrouwen en veel mannen, zodat de 

nakomelingen te lijden hadden, en zij zochten de menselijke lust naar macht, afgunst en 

jaloezie te wekken.  De oudste had hun huizen in wat de gebroken koninkrijk, of de hel 

genoemd werd, voor wat eens was geweest mooie huizen geplaatst rond de wereld, was 

afgebroken door de donkere oudsten had bevrijd door zijn val, en hun leven in de hel sfeer 

was een alleen lankmoedigheid, maar ze waren gebonden door het donker, en zag geen uitweg 

uit het.  De oude mythe van de hel, dan, correctheid, maar de hel werd niet door God 

geschapen als een plaats van zondige mensen zouden eeuwige kwelling lijden - hel is ontstaan 

als gevolg van de duisternis zij verwoest woningen God oorspronkelijk gemaakt voor zijn 

eerste wezens zoals ze zouden leiden het volk van God was van plan om het licht te creëren, 

en moet in een Light-waar de dood en het lijden zou niet bestaan leven!  Echter, zowel de 

Aarde en lysverdenen op aarde is vervuild door de duisternis als gevolg van de ouderlingen, 

en de aarde werd een donkere planeet, de mooie huizen over de hele wereld was een hel, en 

de mens was geen licht wezen als God had gepland, maar ze een lichaam kregen van 

duisternis en een geest van licht, God de verantwoordelijkheid voor hen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vertegenwoordiging van de mythe van de hel van een 

kunstenaar.  Hel is ontstaan als gevolg van de 

ouderlingen vielen in duisternis, zodat het lysverdenen 

God had gezet op aarde werd vernietigd.  God heeft 

blijkbaar nooit enig verlangen dat iemand "burn altijd" 

in de hel gehad!  Illustratie uit Wikipedia 
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De oudste incarnaties.  

Een cruciaal keerpunt in de strijd tussen goed en kwaad kwam ongeveer 12.000 jaar voor 

Christus, toen het idee werd wakker in een aantal van de oudste ze hun lijden in de hel sfeer te 

ontsnappen, zou proberen om zich te incarneren in een menselijk lichaam, maar alleen Ardor 

was in staat om een beschermende laag tussen geest en lichaam, die strak genoeg om de 

oudste te voorkomen dat mensen hun lijden in de hel kon herinneren was creëren.  En Ardor 

incarneerde al zijn broers en zussen, en zou zelf ook incarneren, maar toen ontdekte dat hij de 

macht om hun eigen beschermende laag genoeg te creëren dichte gehad, en zijn leven als 

mens zou ondraaglijk zijn met de herinneringen van al het kwaad en het lijden dat hij had 

veroorzaakt het leven in het bewustzijn, dus hij moest geven om zichzelf te incarneren.  Zo 

bevond hij zich weer alleen, en toen werd haatte alles en iedereen in zijn geest, en hij smeet in 

haat en woede van een aantal gewelddadige vloeken tegen God, tegen hun oudere en jongere 

broers en zussen, en tegen het volk, en deze vloeken is zo zwaar wolken van de duisternis 

over de gehele aarde en trekt mannen in zonde en overtreding.  Alleen vloeken waren gericht 

op God, werd onmiddellijk gewist door God, want anders zouden ze terugkeren naar zichzelf 

Ardor en veegde hem.  Maar Ardor moest lijden gewelddadige voor de vloeken hij wilde de 

oudste, de jongste en de mensen omlijsten, voor alle kwade gedachten gaan uiteindelijk terug 

naar zijn opdrachtgever, en hij moet de kwellingen die hij wil inroepen dan anderen lijden.  

 Maar de oudsten incarnaties betekende dat het verzet tegen de jongste werk te brengen 

mensen naar voren was veel groter, voor beschermende omhulsel als de oudste laag, niet in 

staat om de oudere kwade persoonlijkheden terug te houden, en hun lust naar macht en 

boosheid maakte hen waar ze vleesgeworden, ze deden veel zwakker menselijke geesten 

zullen gereedschappen te lossen in hun kwade machinaties om de hoogste posities in zowel 

tempels en leiders, en hun gewetenloze hebzucht te bereiken voor hun lust wereldse goederen 

en plezier te voldoen, trok veel duisternis over hen en zij rijken waar ze incarneren.  Maar de 

oudsten ontdekte al snel dat als ze incarneren als mens, zichzelf brachten ze automatisch 

onder God vergelding wetten, en al het kwaad dat zij toegebracht aan anderen, bleek al snel 

tegen hen, en sloeg hen met nog hetzelfde lijden, en veel van ze was een paar keer niet te 

incarneren, maar leefde een leven van de hel sfeer, waar ze probeerden om kopieën van hun 

rijk versierde ondergrondse huizen te maken, maar kopieën waren als gebroken puin te 

worden vergeleken met hun rolmodellen.  Deze oudsten trok ook met het ontelbare menselijke 

geesten die in ellende, voor al die geïnspireerd door de oudsten als die in zonde en ellende had 

geleefd, was niet in staat om zichzelf te verhogen naar hun huizen in de sferen wanneer hun 

aardse lichaam dood.  Maar veel van de ouderen gedwongen Ardor te blijven om ze te 

incarneren, en hij maakte hen vaak zo ellendig incarnaties als hij kon voorstellen, en 

vleesgeworden ook mannelijke geesten in vrouwelijke organen en vice versa, en deze levens 

in de 'verkeerde' lichaam was één lange lijden voor de respectievelijke geesten.  Maar we 

weten dat veel van deze oudsten uit de geschiedenis zo op macht belust en kwaad heersers, 

altijd oorlog voerden met hun buren en die had een onverzadigbare dorst naar de aardse 

wereld luxe.  Waar de jongste in geslaagd om een beschaafde samenleving te creëren, en 

bracht de mensheid grote stap verder, uiteindelijk kwam de oudste en trok mensen terug in 

zonde en ellende, en waar de jongste geprobeerd om mensen te leren met dien verstande dat 
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hun geestelijke vader was een zachte en liefdevolle godheid, leerde de oudste mensen die er 

waren vele goden en dat mannen moeten vrezen hun toorn, en zoeten ze met bloedige offers.  

En waar de oudste volledig aan de macht kwam, had de jongste stand van de gemeenschap 

naar voren in meer ethische richting te brengen, en zij zouden dan vaak helemaal opnieuw 

beginnen ergens anders in de wereld, en zo ontstond de verschillende oude cultureel rijke, die 

over een bloeide bepaalde periode, dan vergaan opnieuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus - de mensheid leider.  

Het laatste deel van Ardor rapport vertelt van Christus 'bijzondere positie in het koninkrijk 

van God en in relatie tot de mensheid.  Naar het Licht  is een boek dat een beroep op mensen 

van alle religies, en vertelt ons dat in Gods ogen bevatten alle religies een hoekje van de 

waarheid, en God vraagt niemand over welke religie ze aanhangen, maar of ze volledig in 

staat stellen overeenkomstig het om te leven beste in zichzelf, en het zoeken naar de diepere 

waarden in hun religie en niet verstrikt raken in de externe en de gewone.  Maar toen God zei 

de jongste te zijn hem te helpen om mensen te leiden naar het licht, en om zich te laten 

incarneren onder hen huiverde meeste jongste terug voor deze taak, want zij onmiddellijk 

besefte dat het zou betekenen dat ze moesten verduren onnoemelijk veel leed en stress door 

zich bloot te stellen aan de duisternis die de overhand op de aarde, en alleen Christus en Zijn 

dual hadden de diepte van gevoel en inlevingsvermogen, wat betekende dat ze onmiddellijk 

het eens over de taak over te nemen, en God maakte Christus de jongste manager, en hij was 

ook zo de opperste leider van de inspanning om mensen in de richting van het licht in een 

groeiende volwassenheid te brengen.  Daarom neemt Christus een heel bijzondere positie ten 

opzichte van mensen en met God.  Maar veel van de andere jongste ook zeer belangrijke 

bijdragen geleverd aan de borst religieuze waarheden aan het volk, en de Boeddha, 

Mohammed, Zwingli en Luther waren onder deze jongste, die probeerde om de mensheid 

vooruit te brengen in religieuze begrip, maar als mensen erin geslaagd geen van hen om de 

duisternis invloed te vermijden, zodat ze leerden was niet de pure en onvervalste leer ze 

hadden gehoopt te brengen.  Boeddha en Mohammed waren anders bezield door dezelfde 

hoge geest, en Luther was de gereïncarneerde Paul.  

 

De mens wordt niet verkregen door 

middel van evolutie, maar zijn gemaakt 

door zeer intelligente spirituele wezens. 

Later, heeft God ons gegeven een 

spiritueel bewustzijn, zodat we een 

lichaam van duisternis en een geest van 

het licht. Omdat de oudsten grotendeels 

werden zwart gemaakt, waren ze 

verschillende types eerste man niet 

bijzonder mooi, maar dankzij de jongste 

incarnaties, het menselijk lichaam door 

de millennia verfraaid. Illustratie van het 

internet 
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Volgens "Tegen hit Licht!" Christus heeft geïncarneerd als man vijf keer, en het was in zijn 

laatste incarnatie hij leefde als Jezus van Nazareth. Jezus werd niet geboren uit een maagd, 

maar werd volledig natuurlijke wijze verwekt door middel van kameraadschap tussen een 

man en een vrouw. Als de mens Jezus Christus had een taak die viel in twee delen.  De eerste 

was om te bidden voor zijn gevallen broeder, Ardor, voor door te bidden voor Ardor, zou de 

vorst der duisternis worden terug gewonnen naar het licht, en de manier waarop zou dus open 

voor Jezus, voor het uitvoeren van het tweede deel van zijn missie;  aan het volk en de leiders 

van zijn nieuwe liefde leren, voor de mens over hun echte relatie met God te leren winnen;  

God houdt van al zijn wezens met dezelfde onbegrensde kracht, en dat niemand ooit zal 

vergaan en alles zal worden gehoord door God als ze vragen uit het hart.  Maar helaas slaagde 

er niet in Jezus aan zijn belofte aan God te herinneren voor zijn incarnatie te bidden voor 

Ardor.  Op het kritieke moment kon Ardor om angst op te wekken in zijn hart en Jezus 

omhullen in de duisternis, zodat Jezus de situatie verkeerd en vroeg om Gods hulp voor 

zichzelf in plaats om te bidden voor Ardor, en daardoor wist Jezus noch aan het tweede deel 

van voltooien hun taak met voldoende gezag en Ardor boos leiders en het volk tegen Jezus en 

eindelijk in geslaagd om degraderen Jezus geloven dat zijn werk een aantal Mrs. sessies zou 

inhouden, en hij geen andere uitweg zag dan te laten hun woorden bevestigd door te gaan 

vrijwilliger dood.  

Paul de uitvinder van de leer van de verzoening!  

Het was bijgevolg "Tegen hit Licht!" Nooit in Jezus 'gedachten dat zijn dood een verzoening 

voor de zonden van de mensen zou zijn, en God niet in een dergelijke opoffering voor de 

menselijke verlossing nodig hebben.  God houdt van ieder mens diep, en door het geven van 

elke menselijke geest een vonk van zijn eigen vurige natuur, God heeft alle aandelen in het 

eeuwige leven gegeven, en niemand kan zo diep zinken in de duisternis en zonde dat het niet 

mogelijk is om opnieuw op te heffen.  Het idee van de dood van Jezus als een zoenoffer 

ontstond eerst in gedachten van Paulus, de joodse schriftgeleerden, die begon als een 

hardnekkige vervolger van de eerste christenen, maar die zag Jezus voor hun innerlijke visie 

op de weg naar Damascus, en die uiteindelijk werd het een zeer strijd Kristi nieuwe leren over 

liefde en vergeving.  Maar Paulus was een trots en zelfingenomen man, en hij ging niet goed 

samen met de discipelen van Jezus, en in plaats van het spreken met mensen die met Jezus 

toen hij leefde liep, zou hij zelfs doorgronden wat de betekenis van Jezus 'leven en dood zou 

kunnen zijn en in zijn gedachten (geïnspireerd door Ardor) was dat idee dat Jezus stierf als 

een zoenoffer van het nieuwe verbond tussen God en mensen, dus mensen moeten delen in 

het eeuwige leven kwam te zijn.  En als Paulus zat te denken over wat er bij Jezus 'laatste 

maaltijd met zijn discipelen had kunnen gebeuren, het was in zijn gedachten dat Jezus de 

woorden die we kennen uit de evangeliën dat het brood was zijn lichaam had gesproken en de 

wijn was zijn bloed dat zou vergoten het nieuwe verbond tussen God en mens.  Volgens de 

"Tegen hit Licht!" Jezus heeft nooit noch denken noch zei iets dergelijks, maar dan alle 

kerken Paulus stichtte gebruikte woorden in hun geheugen maaltijden voor Jezus met Pasen, 

ze uiteindelijk wijdverspreid geworden, en eindigde uiteindelijk in de evangeliën en werd 

toegeschreven Jezus zelf.  
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Jezus verscheen in zijn geestelijk lichaam!  

Ardor rapport bevat ook de uitleg van wat er gebeurde met Jezus 'lichaam na de kruisiging - is 

het volgens Is het niet juist dat Jezus opgestaan in zijn aardse lichaam na zijn dood "Tegen hit 

Licht!" God gaat nooit tegen de fysieke of hemelse wetten, en wanneer de band tussen geest 

en lichaam eerst hebben gebroken geen mens kan terugkeren naar het leven en de dood van 

het lichaam is onherroepelijk.  Dus het was voor Jezus.  Het was de schrijver Jozef van 

Arimathea, die de schuld voor de verwarring die ontstond toen Jezus 'lichaam was verdwenen 

dragen, en dat het geloof dat hij in zijn aardse lichaam had ontmoet zou kunnen optreden.  

Jozef van Arimathea was een zeer rijke joodse schrijver, die een diep verlangen naar de 

Messias beloofd door de profeten zou komen om joden te redden uit hun lijden gehad, en toen 

hij hoorde dat er gesproken werd over Jezus, dan zou hij hem zoeken om te onderzoeken of er 

iets in dat hij de Messias was die aan het Joodse volk zou komen zou kunnen zijn. En hij 

Jezus zocht en sprak met hem en vroeg hem waarom hij sprak tegen de schriftgeleerden, want 

het was hun taak om de mensen over God te leren. Maar als Jezus werkelijk de beloofde 

Messias was zou Jozef, dat hij hem zou laten zien een teken om het te bewijzen, en dan zou 

hij spreken van Jezus zaak aan de raad, en zorg ervoor dat hij zat in zijn rechtmatige plaats als 

het Joodse volk nieuwe koning! Jozef was ook een van de jongste, en hij had voor zijn 

incarnatie, God beloofde te helpen en Jezus te ondersteunen in zijn daad. Jezus begreep in zijn 

binnenste hoeveel de rijke man steun voor hem betekende, maar Ardor stond tussen hen en 

opgehitst ze tegen elkaar. En Jezus eiste van Jozef dat hij al hun aardse goederen zouden 

 

Preek".  Een beeld geschilderd door Carl Heinrich Block.  Illustratie 

van Wikipedia. 
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moeten verkopen en verdelen het geld aan de armen, en Jezus te volgen als de armen gewoon 

mens, en hij werd krachtig uitgelokt door Joseph niet uit wat Jezus leerde en door zijn werk 

onder de armen en de zieken kon begrijpen dat hij verdient steun was, en hij was niet in staat 

om zijn woede te beheersen tegen Joseph. En zij scheidden als vijanden. Maar Jozef was erg 

aangetrokken tot Jezus prachtige stem van het volk, en werd vaak gezien in het publiek, en 

God "fluisterde" vaak aan hem in zijn innerlijk, dat hij Jezus zou steunen, werd Jozef 

verscheurd door twijfel, en durfde niet te steunen Jezus openlijk. Maar hij durfde niet te 

worden betrokken bij het beoordelen van Jezus, toen Jezus werd veroordeeld om gekruisigd te 

worden door de gemeente in Jeruzalem, was er geen Jozef van Arimathea aanwezig. 

Verscheidene andere leden van de clerus en de Raad drong Jezus zich beschikbaar als joden 

nieuwe koning te maken, en het gerucht over King onderwerp Jezus bereikte ook de 

Romeinse bezettingsmacht, en Pontius Pilatus gepland om Jezus te arresteren, om een 

mogelijke opstand te voorkomen. Leider van de Raad, Kajafas werd echter gewaarschuwd 

voor de aanstaande arrestatie en naar Pilatus te voorkomen zou de wind van de verbinding van 

de Raad met Jezus te krijgen en dus krijgen munitie aan beschuldigingen tegen hen te 

vergemakkelijken, Kajafas nam snel strategische keuze en hebben Jezus gearresteerd en 

beschuldigd van zijn een rebel, en de Raad veroordeelde hem tot de dood en hem aan de 

Romeinen doorgestuurd naar betuigd oordeel te krijgen. Dankzij Kajafas snelle interventie het 

onmogelijk was voor de Romeinen aan de Raad te beschuldigen van het zijn achter de 

opstand, en ze werden gelijktijdig Jezus ontdoen. Hij was zeker geen politieke rebel, maar zijn 

verzet tegen de erfelijke joodse geloof was groot en aanhoudende irritatie in de Joodse 

priesterschap. Pontius Pilatus zag door Kajafas actie en begreep dat Jezus onschuldig was, 

maar vanwege hun zwakke positie op dit moment, had hij niet durven te gaan tegen de Joden 

advies, maar in plaats daarvan probeerde te krijgen Jezus vrijgegeven door het volgen van een 

oude gewoonte te laten mensen kiezen uit een ten dode opgeschreven dat gratis zou gaan, en 

gaf hen de keuze tussen Jezus en een ander, in de hoop dat mensen Jezus, die wist iedereen 

onschuldig was toen hij werd veroordeeld zou kiezen. Maar de mensen die er anders over 

beslist, en daarmee bevestigde Pontius Pilatus doodvonnis tegen de onschuldige Jezus om zijn 

eigen positie te redden.  

Jozef van Arimathea had vaak gehoord van de volgelingen van Jezus, dat zij geloofden dat 

Jezus zou opstaan uit de dood na zijn dood, had Jezus zijn discipelen beloofd dat als God mag 

het, zou hij na hun dood hun te bewijzen. In te dekken tegen de volgelingen van Jezus waren 

om te beweren dat dit gebeurde zonder dat het waar was, vond Jozef aan te bieden aan de in 

het graf gelegd, dat bereid was voor hem al dood Jezus laat, voor de manier waarop hij zich 

volledig zou kunnen hebben controle van het lichaam en voorkomen dat valse geruchten over 

Jezus 'opstanding kon wildgroei. Maar nogmaals zou Ardor benutten de situatie om 

verwarring te zaaien, en hij inspireerde Jozef om een dienaar te brengen en te verwijderen 

dode lichaam van Jezus uit de gebeeldhouwde stenen grot en begraven in de tuin. En uit vrees 

dat de oude server hem zou ontmaskeren, vergiftigd hem Joseph. En toen Maria Magdalena 

en een aantal andere vrouwen kwamen om het lichaam van Jezus dag na bruidegom, vonden 

ze het niet, maar de liefde en verlangen Maria voor Jezus maakte dat Jezus verscheen aan haar 

in zijn geestelijk lichaam, Maria was helderziend en zag hem met zijn geestelijke ogen. En 

Jezus ook bewezen door een zaak voor de discipelen, ook in zijn geestelijk lichaam, maar 
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gematerialiseerd met Gods toestemming, zodat iedereen hem kon zien, maar het is Jozef van 

Arimathea, die de verantwoordelijkheid dragen voor het misverstand ontstaan dat Jezus 

opgestaan is uit de stierf in zijn fysieke lichaam. Hij verscheen in zijn geestelijk lichaam dat 

nooit kan sterven - en dit geldt voor al Gods schepselen. En Jozef had bij de uitvoering van 

haar missie geslaagd, zouden we ook hebben vollere verslagen over Jezus 'leven gehad, want 

hij was het die werd gekozen door God op te schrijven Jezus spreekt tot de mensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesu redder daad. 

Maar wat is dan de redder Jezus, - niets meer over van zijn redder daad? Het zo absoluut, 

maar het idee dat God het leven van zijn zoon vertedering zou willen inhoudt vergezeld 

"Toward the Light "Niet waar. Het is niet de dood dat de mensheid kan redden van de 

duisternis - maar de liefde! En Jezus was degene die door zijn niet aflatende liefde en 

mededogen met menselijk lijden, eindelijk in staat om de macht van de duisternis te breken in 

de geestelijke wereld, en de arts van de scheuring die zich in sommige van Gods schepselen 

gedaald tot duisternis en begon haar gewelddadige strijd tegen God en licht, met de aarde als 

de arena, en mannen die lijder slachtoffers.  

Maar ondanks de ouderlingen strijd om de Aarde in duisternis te houden, ze kon nog steeds 

niet weerstaan aan de jongste werklamp vooruitgang op de lange termijn. Gods molen maalt 

langzaam, maar God heeft iets besloten, deze zaak zal werkelijkheid vroeg of laat worden. En 

 

Thorvaldsen Christusbeeld in Vor Saviour Church in 

Kopenhagen. Foto uit Internet. 
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hoewel verscheidene culturele sferen na de andere omgekomen, slaagde tenslotte de jongste 

om de voortgang te winnen in de Europese landen. De reden waarom de jongste zijn werk op 

dit deel van de wereld, was dat het werd geraakt christendom te verspreiden, en de jongste 

gezocht in de eerste eeuwen na Jezus leeft voornamelijk tot het christendom te zuiveren voor 

degenen verdorvenheden Ardor had in Jezus aan subtiliteit beheerde eenvoudige en mooie 

liefde leren. Maar toen de jongste op een gegeven moment was dicht bij het opgeven van hun 

spel, omdat de oudsten altijd in geslaagd om af te breken wat ze probeerden op te bouwen, 

vroeg Christus, de enige die gestemd voor het beheer van menselijke migratie bieden naar het 

licht, dat zij zochten God voor Zijn hulp. En God sprak tot hen en wees hen hoe ze de 

vooruitgang konden winnen door, in plaats van zich te concentreren bijna alle krachten te 

reinigen het christendom in het donker, in een poging om het leven van mensen beter te 

maken door het maken van uitvindingen die hun dagelijks leven kunnen vergemakkelijken, 

door ontwikkelen de kunst van genezing en het vinden van genezing voor verschillende 

ziekten door het verkennen van de Aarde onbekende krachten en onontgonnen land, en het 

creëren van nieuwe kunstwerken in alle kunsten. Vele lang vergeten gedachten werden weer 

uit de vergetelheid opgesteld, en de nieuwe gouden graan bedacht en gaf nieuwe inzichten aan 

de mensen. En met dit werk dat hij de jongste tot de mensheid voorwaarts in spirituele en 

culturele dimensies, en licht te verspreiden leiden dan meer en meer aardbol. Licht 

overwinning was nu niet ver weg.  

De korte weg.  

In het midden van de jaren 1800 Christus riep God, en legde hem uit dat hij een 

snelkoppeling, die Christus en de jongste werk licht sneller naar de overwinning te leiden had 

bedacht. De oudste had in feite lange tijd openbaarde Zichzelf aan de mensheid via de media, 

en dit spiritisme was begonnen te verspreiden, en de oudste creëerde veel verwarring door 

seances, want zij brachten vele valse en onware informatie. Maar God kan altijd terecht 

donkere schattingen voor goed, en hij kon in zijn alwetendheid zien dat zelfs de jongste kon 

deze methode gebruiken om rechtstreeks van toepassing op de mens. Over de jongste ook een 

bezoek aan enkele van de ondergrondse media en slaagde erin om hun vertrouwen voor lichte 

materie te winnen, kan heel veel goed wordt bereikt, en veel van de waarheden over de 

menselijke oorsprong en over hun relatie met God, als jongste was net geslaagd te brengen 

fragmenten van de mensen, kunnen worden gegeven in één coherente presentatie, totaal 

onvervalste door de duisternis. En je kon krijgen mensen om te bidden voor de aardgebonden 

geesten, zou ook kunnen overwinnen van deze terug naar het licht, en dit was vooral het geval 

de diepste gevallen van allemaal - Ardor! De missie zou dus kunnen leiden tot grote 

overwinningen voor het licht, maar het zou ook leiden tot enorme offers en de stress voor 

degenen die nam het op zich om het uit te voeren, omdat zij zouden hebben gedurende vele 

jaren coherent te blijven, zonder pauze, de duisternis van de verwoeste koninkrijk en op aarde 

en in de geestelijke wezens, is dit een zeer onaangename ervaring. Maar God beloofde 

Christus, dat hij deze snelkoppeling zou volgen, zou keren dageraad helderder voor ze 

allemaal! En aan Christus en de jongste werkende, de mensgeworden God enkele van de 

jongste en vergevorderd menselijke geesten met het doel te vergemakkelijken om te dienen 

als media voor de onstoffelijke jongste.  
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Sommige van deze jongste geïncarneerd, was dus Johanne en Michael Agerskov, en hun 

vrienden in de kleine seance cirkel vormden ze in Denemarken in het begin van 1900. En van 

de "Tegen het Licht!" we weten dat de snelkoppeling God had getoond voor de jongste 

volledig geslaagd, en Johanne en Michael Agerskov bracht de rest van zijn leven in het licht 

dienst, door te bidden voor de gevallen, en door te dienen als media als het ware verhaal van 

de menselijke oorsprong en onze relatie met God werd gedicteerd door geesten van licht en 

verscheen in de aardse wereld.  

Toen God zag dat het goed was geslaagd voor Christus en de jongste van het vertrouwen 

séance cirkel rond het echtpaar Agerskov winnen en dat door hun liefdevolle en 

zelfopofferende werk bereidde de weg voor meer en meer van de aardgebonden geesten 

teruggekeerd naar hun huizen in de sferen gerealiseerd God dat de jongste werk bijna leiden 

tot een volledige overwinning, en hij maakte zijn stem geluid over de aarde en in de 

verwoeste koninkrijk, en riep de geesten die nog steeds door duisternis gebonden waren, en 

alle, maar de oudste en zijn dual gestopt en luisterde naar God roepen stem. En ze konden 

allemaal naar huis worden gebracht naar de sferen, en God voor eens en voor al wat mensen 

kennen als de hel gewist, de oudsten bedorven rijk - en de hel bol zijn dus niet meer. Alleen 

Ardor en zijn dual vluchtte over de hele wereld, en probeerde te verbergen voor God en 

Christus. Maar Christus deed Ardor en plotseling stond voor hem in zijn briljante figuur, en 

vroeg zijn broer naar hem te luisteren. Maar Ardor werd verlamd door angst, en was ervan 

overtuigd dat Gods toorn hem zou verpletteren en hem te vernietigen, maar Christus vroeg 

hem om mee te doen, want hij wilde hem aan mensen die liefde en mededogen voor hem zou 

bidden brengen. En uiteindelijk wakker werd gehoopt Ardor gekwelde geest, en hij met zijn 

broer Michael en Johanne Agerskov was en zij, die de taak van het bijstaan van Christus bad 

in hun hart compassie voor Ardor incarneren, en zijn herinnering van het leven in de hemel 

voor de val van de duisternis werd wakker, en het berouw voor alle vreselijke wreedheden hij 

zijn broers en zussen waren blootgesteld, en de jongste bracht hem naar God, die onmiddellijk 

vergaf hem alles wat hij had gezondigd, maar ook maakte hem bewust dat elke en een van 

zijn schepselen, die last hebben gehad in het aardse donkere wereld in plaats van in het licht 

werelden te leven, moet hem vergeven voor zijn kwade lijden voorbij zal zijn. En daarom 

Ardor rapport eindigen in hostel tegen licht met een vurig gebed uit de diepe lijden Ardor 

vergeving van ons mensen! En als we hem vergeven, de banden die ons binden aan zijn 

vloeken barsten, en vervangen door banden van liefde - en we zullen met deze bijdragen aan 

het licht overwinning op aarde rukken een grote stap dichterbij, zodat het leven op aarde een 

leven kan zijn in vrede en welvaart voor alle mensen, en we zullen voor onze eigen bestwil 

verlos ons van de zware duisternis we zijn gebonden door Ardor vervloekt en helderder tijden 

zal ook dageraad van onszelf als mens! Een pardon Ardor zal dus bijdragen aan een 

snelkoppeling naar het licht voor onszelf, naast het bijdragen aan een snelkoppeling naar het 

licht voor de hele mensheid! Niet slecht!  

Later, zowel Ardor dual en de andere oudsten terug naar het licht. We weten niet precies 

wanneer Ardor dual draaide, voor het niet in vermeld "Tegen het Licht!" Maar waarschijnlijk 

het gebeurde niet lang na Ardor. De geestelijke wezens die God geschapen werd altijd 

gemaakt in paren, om elkaar aan te vullen en behoren altijd samen. In de vrouwelijke 
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individuen altijd gedacht sterker dan de wil, en vice versa bij de man. En sommigen denken 

lijkt het vreemd dat naar het Licht bijna alleen over de mannen, dan is dat omdat er mensen 

zijn die hun vrouwelijke duals gedachten uit het leven te brengen, en dus een hogere mate is 

het acteren wezens. Maar de vrouwelijke dual is minstens zo belangrijk in de strijd voor het 

licht, en heeft zowel geïncarneerd als mens en droeg als hoedster geesten. Maar de wil moet 

idee dat het zal leiden tot actie te bevruchten, en daarom is het de mannetjes die de strijd op 

het buitenste vlak hebben geleid. Maar het was echt in Christus dual dat mededogen met de 

mensheid voor het eerst wakker werd, terwijl het was Christus waakzaamheid ten opzichte 

van hun duals gedachte betekende dat hij naar voren kwam en hen zou helpen. Het was ook 

de oudere dual die voor het eerst viel voor de duisternis in zijn geest, en Ardor die het idee in 

de praktijk.  

Wat gebeurde er in werkelijkheid met de oudsten val was dat God het volledig open naar al 

zijn eerste wezens, engelen, wie van hen zou hij te benoemen tot de nieuwe, meer 

onvolwassen schepsels hij zou creëren leiden - de mensen. En in dat hij de keuze gemaakt om 

open te staan, de engelen vroeg hij aan de mogelijkheid dat ze kunnen zowel worden 

geselecteerd en ze konden niet worden geselecteerd - en dit was een situatie die engelen niet 

eerder had meegemaakt, toen ze een leven had geleefd zonder gaat om het koninkrijk van 

God. Ze was opgeleid in zowel licht en duisternis kansen zowel van God en zijn twaalf 

assistenten, maar had zelfs geen ervaring met de duisternis, en degenen die niet zijn 

geconfronteerd met de duisternis kan nooit ooit presterende individuen, maar zal voor altijd 

onvolwassen blijven en daarom God in één keer gehad of een ander maken dat engelen 

ontmoet duisternis, anders zouden ze voor altijd als kinderen blijven geestelijk. De engelen 

die had gekozen om de meer wetenschappelijke benadrukte aspecten van het leven te 

bestuderen, uiteindelijk begon te geloven dat de keuze op hen zou vallen, omdat ze dachten 

dat ze het meest geschikt om de onrijpe geesten God zou scheppen leiden zou moeten zijn, en 

ze ging vaak naar het prachtige gebied waar mensen hadden hun huizen - globe. En 

uiteindelijk werd wakker van de zelf-bewonderende dacht heel ongemerkt met hen, en zij 

hadden in feite al viel toen de duisternis, en de duisternis over hun gedachten versneld in 

kracht, zonder zich bewust waren van het. En er waren die van engelen die meer artistiek 

waren geneigd, die erin slaagde om de duisternis te weerstaan, verwierp ze onmiddellijk 

duisternis verleiding, en deed dus niet de duisternis te krijgen binnenkomst in hun gedachten. 

De voorwaarden van de jongste en de oudste wezen anders alleen gebruikt in "Tegen het 

Licht!" om onderscheid te maken tussen die van de engelen die naar de duisternis viel, en 

degenen die dat niet deden. In werkelijkheid waren ze allemaal in hetzelfde moment.  

Wanneer de spirituele wezens incarneren als mens, wil en dacht aan zowel sterkere en 

zwakkere in zowel mannen als vrouwen, al naar gelang zij zijn verenigd in zijn menselijke 

persoonlijkheid. Door de beschermende laag tussen de fysieke en de spirituele brein is er een 

draad van licht, dat is verweven in de spirituele hersenen, en welke kenmerken van de 

geestelijke persoonlijkheid man zal worden uitgerust met afhankelijk van welke gebieden van 

de psychische hersenen licht draad is geweven in. De jongste neemt f. ex. met slechts een 

zeer, zeer kleine fractie van hun volledige persoonlijkheid als ze incarneren op aarde. De 
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beschermende laag voorkomt dat de rest van de geestelijke persoonlijkheid kennis en 

herinneringen die het bereiken van ons aardse bewustzijn.  

"Tegen het Licht" is ook heel duidelijk met betrekking tot vrouwen die verantwoordelijk zijn 

voor de zorg voor hun kinderen en hen een goede opvoeding te geven, en terwijl de kinderen 

nog jong zijn, moeten ze de voogdij worden alle vrouwen scriptie! Dit is de allereerste God 

vraagt elke vrouw wanneer ze terugkeert na het aardse leven; als zij de zorg heeft genomen 

van hun kinderen, terwijl ze jong waren. Kinderen die lijden aan een gebrek van de zorg zal 

vaak gekenmerkt worden door de rest van zijn leven en zal veel gemakkelijker ten prooi aan 

verschillende verleidingen zijn en kan moeite met het vinden van een veilige plaats als goede 

burgers te hebben. Deze visie van de specifieke verantwoordelijkheid van vrouwen voor de 

kinderen gaan helemaal over de tijdgeest in veel westerse landen, waar veel vrouwen willen in 

plaats van deel te nemen aan het sociale leven of maak een carrière om zich volledig te wijden 

aan de kinderen, en hier vele derhalve niet volledig in overeenstemming met de wil van God 

in onze tijd. Dat vrouwen de grootste verantwoordelijkheid voor de kinderen vrijstelt 

natuurlijk niet de vaders van verantwoordelijkheid, integendeel; maar hun 

verantwoordelijkheid is in de eerste plaats over het maken van zorgen zijn familie veiligheid 

financieel en fysiek. En als de kinderen volwassen zijn en is niet langer afhankelijk van 

ouderlijke zorg, het recht van vrouwen om te participeren in alle gebieden zij kan verlangen in 

de maatschappij voor lief!  

Ook als het gaat abortus "Tegen het Licht!" sprankelend helder; abortus in alle gevallen is een 

kwaad, en mag alleen worden uitgevoerd in gevallen waarin het leven van de moeder in 

gevaar is als de zwangerschap is voltooid. Dat de zwangerschap ongewenst of niet passen in 

de vrouw of man plannen, kan het doden van de kleine foetus, die volledig en absoluut 

onschuldig van hun eigen schepping, is niet te rechtvaardigen en dat alles draagt bij aan een 

abortus gaat uit van een zeer grote verantwoordelijkheid door het opofferen van de zwakste 

partij, namelijk het kind. In gevallen waarin een vrouw is zwanger wegens verkrachting 

geweest, zal de buitenzintuiglijke kant gecompenseerd dit onrecht door het koppelen van een 

hoge geest aan het nageslacht, zodat het kind zal een zeer groot plezier en verrijking voor de 

vrouw en haar familie zijn!  

Toen Ardor was teruggekeerd, kreeg de oudsten die nog steeds geïncarneerd als mens kennen, 

en God vroeg hen om vrijwillig een nieuwe dood worden gegeven, zodat ze allemaal kunnen 

terugkeren in een veel vroeger stadium dan gepland door Ardor toen hij incarneren hen. Maar 

slechts zeer weinig accepteerde dit en dan God dwingt nooit iemand, het was hun keuze die 

beslissend was. Degenen die er voor kozen om te leven op de aarde, werd vervolgens 

uitgenodigd zijn vermogen om zich van het lichaam te verwijderen tijdens de slaap te hebben 

beperkt, zodat ze verloren de mogelijkheid om te bewegen rond de aarde over grote afstanden 

en doe schade door zijn kwade geest invloeden. Dit aanvaard veel van de oudsten, maar 

sommige weigerde ook deze beperking en ze al zijn genie gehouden, is al de oudsten voorzien 

- en deze oudsten bleven strijd tegen het licht, en we kennen ze als f Ex.. Adolf Hitler, Jozef 

Stalin, Mao en nog veel meer. Maar de laatste van deze oudsten overleden vóór 2000, zodat 

geen van hen nu leven op aarde, en die despoten als Hitler en Stalin zal daarom nooit 

voordoen. Gelukkig!  
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Christus toespraak.  

Na Ardor verslag volgt Christus toespraak, waarin hij belooft ons dat hij ieder van ons door 

onze wandeling naar het licht zal leiden, en hij zal niet toestaan dat een enkeling van ons, 

voordat we door Zijn hulp wordt aan God gebracht! En Christus verklaart een deel van de 

regelmatigheden die gelden voor mannen lopen op de aarde, en hij wat vermanende woorden 

voert voor ons allemaal, zowel jong en oud, voor degenen die hebben een kantoor in de kerk 

of de samenleving en voor de gewone man en vrouw! Christus voert een boodschap van 

liefde, verdraagzaamheid en vrede, waar we allemaal onze verantwoordelijkheid als mens 

serieus, en iedereen die niet bloot aan onrecht en lijden. En voor degenen die fouten maken, 

om de misleide en het lijden, geeft hij de belofte dat hij ze nooit zal falen, en degenen die het 

geloof verloren hebben, dat een gebed tot God kan helpen, zal hij nooit vergeten te vragen!  

Dienaar van God te spreken.  

Dan volgt een toespraak van een van Gods twaalf knechten, en het is aan de ene kant een zeer 

ernstige en krachtige oproep aan de mensheid om op uit de geestelijke kinderschoenen we 

hebben tot nu toe bleef ons te verplaatsen, en spraak is zeker niet zonder berisping, maar het 

eindigt met een aantal van de mooiste en liefdevolle woorden die je kunt bedenken en 

beschrijven Gods liefdevolle wens voor ons in een zeer boeiende manier. En we leren dat 

Gods geduld met ons is oneindig en zijn liefde voor ieder van ons is onbeperkt!  

Gelijkenissen.  

Na de dienaar van God toespraak volgt een hoofdstuk in "Tegen het Licht!" Met wat 

gelijkenissen gedicteerd door Christus. Tijdens de jaren van het echtpaar kwam voor het eerst 

Agerskov in contact met de spiritistische en tot het dictaat van wat zou worden "Tegen het 

Licht!" Mogen zij per se via een trainingsfase, waar ze geleerd te vertrouwen op de 

buitenzintuiglijke geesten, en wennen de werkmethoden die werden gebruikt door de opkomst 

van de grote boodschap. Het was tijdens deze periode dat de meeste van de gelijkenissen van 

Christus werden gedicteerd, en gelijkenissen zijn ontworpen om uit te leggen en te illustreren 

bepaalde regelmatigheden in de geestelijke en de aardse wereld, en velen van hen hebben ook 

een verklaring, om ervoor te begrijpen gemakkelijker voor de lezer.  

 

Foto: Sverre Avnskog 
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Het commentaar.  

Na gelijkenissen komt een groot deel genaamd commentaar, en het is geschreven door Leo, 

Rasmus Malling-Hansen geestelijke persoonlijkheid, en hier is hij Ardor rapport, paragraaf 

volgt per paragraaf, en gaat dieper in en verklaart alle vragen meer complementair. Onder 

andere vertelt Leo dat de termen licht en duisternis worden beschouwd als abstracte begrippen 

en zijn gekozen omdat ze in de aardse wereld best illustreren het contrast tussen de twee 

krachten. Er zijn twee sterke magnetische krachten, en in die tank en bereidheid verenigd met 

de lichtmasten zijn licht eeuwig bestaande, terwijl de duisternis vergankelijk is geworden, en 

licht zijn alle zeer goede gelegenheid, en in het donker alle kwaad. God zelf en al zijn wezens 

van licht geschapen, en daarom zijn we allemaal wezens van licht in onstoffelijke toestand, 

hoewel we zijn bekleed met een fysiek lichaam wanneer we incarneren op aarde als mens. 

Zowel licht en duisternis zijn er in vele vormen, van het geestelijke naar de textuur en het 

koninkrijk van God en in de sferen, allemaal zo echt als op de aarde, alles is opgebouwd uit 

de textuur lichtdeeltjes, die weliswaar is onzichtbaar voor het fysieke menselijke ogen . Op 

dezelfde manier, bewegen de fysieke organen schaduwrijke en vaag vanaf de geestelijke kant. 

Ons fysieke lichaam en alle fysieke materie op aarde is opgebouwd uit de duisternis grofste 

deeltjes. Dus het was echt Gods oordeel dat de aarde een lysklode zou zijn en dat de mens 

moet een licht wezen te zijn, zodat de dood en vergankelijkheid niet zou bestaan in de 

menselijke wereld, maar de oudsten zich aan de duisternis werd donker over Aarde en 

vernietigde de prachtige lysverdenen dat God geschapen had, en het was de oudsten die de 

eerste mens geschapen, maar omdat hun gedachten waren verward door de duisternis, werd de 

eerste menselijke vormen niet bijzonder mooi, maar de meeste lijken op primitieve aapachtige 

menselijke dieren. De apen bekend tijd anderszins verkregen door de eerste mensen 

gekoppeld met de dieren was de ouderlingen hun een hardnekkige en sterke seksuele 

begeerte, zodat de soort moet blijven. Het is een van de taken van het mensgeworden jongste 

om het libido te dempen bij de mens, voor de al te sterke seksuele drift als de oudste 

downloads in de mens heeft vaak betekende dat mensen niet om te leven met slechts één 

partner, of neem een goede verzorging van alle hun kinderen, wanneer ze f. ex. geboren 

buiten het huwelijk, als gevolg van ontrouw. Deze kinderen zijn vaak beschadigd en niet de 

bescherming en de liefde niet krijgen en zorg dat ouders verplicht hun kinderen te voorzien, 

of geboren in of buiten het huwelijk. Hier gezondigd vele vaders schromelijk door de 

geschiedenis! De sterke seksuele drang heeft vaak betekende dat de jongste volledig 

ongeschikt om de grote werken die zij had gepland, omdat de oudsten zijn erin geslaagd om 

hun verlangens te wekken en hen onverzadigbare seksuele zaken uit te voeren is geweest, en 

dit heeft vaak getrokken zoveel duisternis om hen heen dat ze volledig uit koers gebracht. 

Sinds de jongste geconcentreerde veel van haar inspanningen om de leer van Jezus te 

reinigen, en de mensen in de culturele sector te verhogen, het libido bij de mens van vandaag 

kunstmatig sterk, en in de toekomst zal er een belangrijke taak weggelegd voor de jongste om 

schijven te beteugelen en zorgen voor een meer deftige libido geërfd door toekomstige 

generaties.  
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Huisvesting in de sferen.  

Toen God op een aantal van de oudsten gebed ondernam verantwoordelijkheid voor hun 

ellendige wezens, God schiep de zes nieuwe werelden over de hele wereld, en hij laat ze 

buiten de verwoeste koninkrijk en de een buiten de ander als een team met kogels in de andere 

en schiep Hij hen zo zij werden helderder het verder weg van de Aarde je kwam. Hier mensen 

en de jongste hun huizen tussen incarnaties, en de jongste geesten wonen in het rijk dichtst 

aarde, en als ze verder komen in hun volwassenheid, nieuwe woningen krijgen ze in de 

werelden verder weg van de Aarde. De meeste extreem, 6e bol, heeft de jongste hun huizen, 

en hier zijn ze wonen terwijl ze voeren menselijke migratie als hun patroonheilige geesten van 

ieder mens begeleid door een van de hoge geesten, een van de jongste of een van de oudste, 

die direct over in een zeer vroeg stadium en werkt nu aan het licht te verspreiden. Guardian 

Geest kan worden beschouwd als een versterkte geweten, en het tracht ons te leiden naar de 

wegen die we gepland hebben om te volgen vóór onze incarnatie, en het beschermt ons tegen 

dreigende gevaren, als we dat niet doen door middel van onze eigen zonden uit vorige 

incarnaties, heeft bracht ons onder vergelding wet en mist bescherming in bepaalde situaties. 

Hebben we voor onze incarnatie gepland speciale daden te verrichten, op zoek naar 

 

Het commentaar is geschreven door Leo, Rasmus Malling-Hansen geestelijke persoonlijkheid. Hier gezien 

Malling-Hansen op een schilderij uit 1887 door Malthe Engelstedt. Van links naar rechts: Erik Ritzau, 

Ludvig Feilberg, R. Malling-Hansen, Anna Ritzau en Johannes Kaper. Copyright: Privé  
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beschermheer geest ook onze interesse gebieden die we gepland om binnen te werken 

wekken. Voor de jongste persoon zal vaak draait om het creëren van nieuwe uitvindingen in 

bijvoorbeeld de wetenschap en geneeskunde, excelleren als ingenieus en vredelievende aardse 

leiders, lijkt religie hervormers of het creëren van nieuwe kunst in de muziek, literatuur, 

schilderkunst en beeldhouwkunst, voor de jongste heeft altijd leek alsof de mensheid pioniers 

en het is dankzij hun onvermoeibare inspanningen die we naar voren worden gebracht, zodat 

ons bestaan makkelijker is geworden voor grote delen van de mensheid. Maar staat nog steeds 

veel meer voordat de gehele mensheid kan delen in de voordelen die de jongste de wereld 

heeft gegeven.  

De wet van vergelding.  

Om ervoor te zorgen dat alles perfect beurs voor mensen in hun omzwervingen zou zijn, God 

schiep de vergelding wet, en het werkt heel automatisch dat we allemaal moeten boeten voor 

onze zonden, en alle slechte gedachten en handelingen uiteindelijk draai om onszelf dus we 

moeten lijden voor het kwaad dat we hebben veroorzaakt aan anderen. Maar na verloop van 

vergelding wet zegt Gods liefde en genade, en hij die berouw heeft en vraagt om vergeving, 

zal niet worden onderworpen aan vergelding wet strengere bepalingen, maar kunnen hun 

zonden te boeten door een liefde daad, waar men bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen kan 

redden van de dood, als een heeft de dood als gevolg van f. ex veroorzaakt. 

onverantwoordelijk gedrag als piloot, bestuurder van de trein el Maar op één specifiek geval 

komt altijd vergelding wet in zijn strengste vorm, toe te passen, en het is als in een incarnatie 

is moord gepleegd, en is erin geslaagd om straf te ontlopen in de aardse wereld. Dan is een 

van God nodig is om een man te redden van de dood, maar zal ook missen beschermergeest 

bescherming en redder daad zal in de meeste gevallen leiden tot de persoon die ernstig 

gekneusd of gedood in redding ogenblik. Als een man niet zonden uit het verleden van deze 

strijd te boeten voor hebben, zal altijd voogd geest geven bevoegde waarschuwingen als 

gevaren bedreigen en zal altijd in staat zijn om te leiden van de persoon weg 

levensbedreigende situaties. Het licht niet middel om de persoon in dit opzicht te beschermen 

missen.  

De drievoudige bewustzijn van de mens.  

Vermelding moet ook "Tegen het Licht!”s uitleg van hoe het menselijk bewustzijn is 

opgebouwd. Ons bewustzijn bestaat uit drie delen; het fysieke, het astrale en spirituele 

hersenen. De fysieke brein geen zelfstandige bewustzijn, maar alleen als een vorm van 

ontvangstation, zoals een televisie die de signalen ontvangt relais. Ons astrale brein is 

opgebouwd uit de duisternis fijnere deeltjes, en kan het beste worden vergeleken met een 

automatische container waar alle indrukken die we ontvangen worden opgeslagen en kunnen 

worden weergegeven zonder enige onafhankelijke reflectie. In het astrale brein is ook onze 

instincten en lagere instincten opgeslagen en ook familie-erfgoed, dwz ervaringen en 

vaardigheden die de familie heeft opgelopen door de eeuwen heen en kan worden 

overgenomen voor nieuwe nakomelingen. De fysieke en astrale brein we gemeen hebben met 

dieren, voor alle levende wezens bestaan uit zowel een fysieke en astrale deel. Tenzij God een 

geestelijk wezen was gebonden aan het fysieke lichaam, zouden we gedacht hebben, 
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gereageerd en leefden als dieren - zonder een geestelijke persoonlijkheid en een geweten. 

Maar de mens is bovendien uitgerust met een spirituele hersenen, en dit is waar onze ware 

bewustzijn ligt, en het doel van het menselijk leven is te laten de geest 'heerser' in ons 

bewustzijn, en altijd proberen om het overzicht dat de geest te volgen en ons geweten kan 

geven ons, en het zoeken naar de overgeërfde instincten grootmaken in ethische richting. 

Instincten kan zowel goed als kwaad. Van het goede kun je bijvoorbeeld berekenen 

moederinstinct, een instinctieve verlangen om de zwakken, de behandeling, enz. Te 

beschermen Voor de negatieve kan drang in sterke individuen te berekenen om te domineren 

de zwakkere, een weerbarstige seksueel verlangen, geneigd tot geweld, enz. Niemand kan 

natuurlijk bevrijden vanuit hun instinct, maar we kunnen allemaal proberen om ze te 

verfijnen, zodat we een betere instincten erfenis aan ons nageslacht, zodat het gemakkelijker 

zal zijn voor hen om te leven beter in harmonie met hun geweten, zonder voortdurend te 

moeten vechten tegen kwade gedachte impulsen vanuit de astrale hersenen. En in veel 

gevallen, de automatische container de astrale hersenen, absoluut noodzakelijk, f. Ex. 

wanneer we nodig hebben om bepaalde vaardigheden te automatiseren. Als f. Ex. leren om te 

rijden, we zijn volledig afhankelijk van de basisbewegingen uiteindelijk geautomatiseerd en 

loopt op zichzelf, zodat het bewustzijn zich kan concentreren op de verkeerssituatie, waar ga 

je heen? enz., als men niet was uitgerust met de astrale hersenen had bewustzijn voortdurend 

over elke kleine beweging men moet uitvoeren, en men zou niet kunnen zo veel handelingen 

tegelijkertijd uitvoeren, laat staan bijhouden verkeer.  

Ether afbeeldingen.  

In "Tegen het Licht!" We kennis van een belangrijke reden voor de veranderingen in de 

wereld voor het beter krijgt ook zo lang duurt, ondanks Ardor terug naar bijna 100 jaar 

geleden het licht. Ten eerste, de duisternis nog steeds zwaar over de hele wereld, en terwijl 

slechts een handjevol mensen Ardor vergeven hebben, de meeste mensen nog steeds 

gebonden aan Ardor vloekt met een donkere band en hoewel duisternis troon staat leeg, dus 

dat de duisternis niet een leidende hebben intelligentie, blijft het donker naar de oorlog, lijden 

en dood op aarde veroorzaken. Maar God ruimt steeds donkerder en de jongste draagt ook 

grotendeels aan leveren de ether licht energie, dus betere tijden is zeker over het te dagen voor 

ons allemaal, zoals God beloofd Christus en de jongste toen ze begonnen snelkoppeling. Maar 

het grootste struikelblok in de richting van verbetering is waarschijnlijk dat Ardor voor zijn 

bekering bedacht kwade plannen voor wat hij kon voorstellen zou gebeuren op aarde in de 

komende eeuwen, en deze kwade plannen opgeslagen in de ether als toekomstige foto's. Hij 

maakte ether beelden, zowel voor particulieren als voor hele naties, en geeft diegenen die 

verondersteld worden ze eerst te raken in het kwade gedachte paden die fungeren als ether 

beelden trigger-mechanisme, is de ene kwade gedachte versterkt en leiden tot de volgende, die 

op zijn beurt zal leiden tot Ardor tevoren bedacht acties. Dergelijke ether beelden ligt achter 

veel van de kwade gebeurtenissen op aarde, en zowel de eerste en tweede wereldoorlog werd 

bedacht en gepland door Ardor. Toen ether beelden eerst opgeslagen in de ether kan ze niet 

verwijderen, maar God en de jongste alles wat ze kunnen doen om te voorkomen dat hun 

komst in de realiteit op de grond, door te proberen om mensen te begeleiden in het beslissende 

moment, door hen te waarschuwen tegen Volgens ether beelden dacht inspiratie. En als alle 
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mensen te allen tijde volgt zijn geweten zal niet ether beelden kon worden geactiveerd, want 

zij verzwakt wanneer we ons verzetten tegen hun gedachte inspiratie en is een ether 

afbeelding voldoende verzwakt, moge God en de jongste lood haar kwade gedachte stromen 

uit de buurt van de aarde. Dus er is maar een zekere manier om ether beelden te weerstaan, en 

het is altijd na haar geweten.  

Spiritisme.  

"Tegen het Licht!" bevat ook een krachtige waarschuwing voor ons niet om onszelf bezig te 

houden met het spiritisme en de moed om te proberen om de doden te bellen. Ondanks dat het 

spiritisme, die de basis vormen voor de buitenzintuiglijke geesten gevormd kon geven aan 

cirkel rond Johanne en Michael Agerskov schieten, dit gebeurde als gevolg van de 

buitenzintuiglijke geesten hen riep, en niet andersom. En als je het gevoel dat het genoemd 

wordt op een, moet men niet aarzelen om het verzoek van de buitenzintuiglijke wereld te 

beantwoorden, maar men moet volgen "Tegen het Licht!" zelfs nog nooit een beroep doen op 

de doden, want het kan grote verstoringen in hun rust en voorbereiding te brengen voor hun 

volgende incarnatie. Geesten hebben niet Gods toestemming om dergelijke vragen te 

beantwoorden, en als ze dat doen, ze breken de wetten van God, en zal zelfs in staat om 

tegenslagen te ervaren als gevolg van deze overtreding, en het kan vertragen hun migratie 

naar het licht! En het zal nooit meer zijn wat het sterk ontwikkelde geesten die reageren op 

deze verzoeken van dwaze mensen, en de antwoorden die vaak naar voren komt zijn zeer 

onbetrouwbaar en meer verwarrend dan verhelderend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mensheid in het donker 

vastgestelde houden, moest 

Ardor ether beelden die 

kunnen worden vergeleken 

met de "mentale bommen", 

opgeslagen in de ether. 

Geeft u zich eerst onder een 

ether afbeelding kwade 

gedachte impulsen, 

veroorzaakt een 

kettingreactie van kwade 

gedachten, en uiteindelijk 

zet deze in de praktijk zo 

destructief, destructieve 

handelingen, volgens Ardor 

plannen. Foto van het 

internet.  
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Laatste overzicht en Postscript.  

Het nieuwste hoofdstuk in "Tegen het Licht!" is een verenigende en definitieve samenvatting 

en een kleine postscript. Hier verzamelde een aantal van de draden weer en verdiept, en na het 

schrijven van het vertelt over hoe het werk van "naar het licht" heeft plaatsgevonden, en de 

laatste pagina ondertekent de opperste geestelijke leider van het werk met zijn naam aan zijn 

laatste incarnatie; R. Malling-Hansen, voormalig priester en directeur van de Koninklijke. 

Instituut voor doven in Kopenhagen, mei 1916.  

"Tegen het Licht!" werd gedrukt en uitgegeven in Denemarken in 1920, en geregisseerd door 

buitenzintuiglijke kant, werd het werk gestuurd naar alle Deense bisschoppen en ongeveer 60 

priesters. Volgens "Tegen het Licht!" hadden al deze voor zijn leven beloofd om te werken 

voor een hervorming van de Deense kerk op basis van de informa-gen dat werd gegeven in 

"Tegen het Licht!" Zo'n hervorming zou de hele wereld hebben echode en zou het fundament 

voor soortgelijke hervormingen in veel christelijke landen hebben voorbereid, en mensen 

zouden een veel nauwkeuriger beeld van God en van zijn eigen relatie met hem hebben 

gekregen. In plaats van het hebben van veel verder te wenden tot Jezus in plaats van aan God, 

en zag aan al hun zonden verzoend voor hem, zou de mensen leren om hun geestelijke Vader 

alleen in te schakelen voor hulp, en ze zouden kunnen leren dat ieder zijn geweest en men 

moet de volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen acties te nemen. Dit zou het licht 

hebben versterkt over de hele wereld, en veel duisternis zou zijn reinigende! Maar helaas niet 

reageerde de Deense kerk - ja, waarschijnlijk was het niet "naar het licht" eens gelezen door 

veel van de priesters, voor de duisternis was nog zo sterk, dat het erin geslaagd om te 

voorkomen dat ze te ontdekken wat voor soort geschenk dat ze geconfronteerd.  

Groeten aan Denemarken.  

In aanvulling op "Tegen het licht" bestaat uit de "drie gouden vruchten" van twee andere 

boeken; "Groet aan Denemarken" uit 1915 en "Verzoening doctrine en de snelle manier", 

gepubliceerd in 1920. In 1929 en 1930 publiceerde hij bovendien twee supplementen, waar 

een flink aantal van de vragen die verschillende mensen hadden s tilt aan de hand van "Tegen 

het Licht!", was beantwoord vanuit de buitenzintuiglijke wereld. Maar het was dus "Groet aan 

Denemarken", zeer voor het eerst gepubliceerd, en dit werk bevat gedichten van grote 

overledene Deense dichters, bekend van de ”gouden eeuw tijdperk”, een periode in de 

geschiedenis van Denemarken, waar een bedrag van de jongste werd geïncarneerd in 

Denemarken te creëren wereldliteratuur. Veel van deze jongste was in sferen onstoffelijke in 

de vroege jaren 1900, en God gaf hen de taak van het creëren van gedichten in een stijl die 

was zeer typisch voor hen wanneer ze op aarde leefden als dichters en creëerde zijn literatuur. 

Deze gedichten werden verzameld in een boek, en gepubliceerd en verzonden naar vele 

literaire experts in Denemarken en hoopte dat de buitenzintuiglijke kant was dat de literatuur 

zou geletterde mensen dichters te herkennen en door zijn inzicht en professionele 

vaardigheden zouden garanderen dat ze moesten worden geschreven door de respectievelijke 

auteurs. Op deze manier het boek dienen als bewijs van de geest bleef leven na de dood van 

het lichaam. Maar helaas heeft het niet zoals gepland vanaf de buitenzintuiglijke kant. Geen 

van de literatuur geletterde die het boek ontvangen, wilde als getuige voor de waarheid van 
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speling ontstaan door hun kennis van de dichters te staan. Of verhinderd duisternis hen naar 

de dichters te herkennen, of ze niet willen of niet durven om hun positie te riskeren.  

"Leer van de verzoening en snelkoppeling" 

Op 30 maart was zijn belangrijkste werk, ”Tegen het Licht!” verzonden naar de Deense 

bisschoppen en ongeveer 60 priesters in de Deense kerk. Even later was het zelfde jaar "Leer 

van de verzoening en snelkoppeling" gepubliceerd – ”Tegen het Licht!” voorwoord is 

gedateerd juli 1920. Op basis van hoe geestelijken tot dan toe had gereageerd op de ontvangst 

van, zou men kunnen veronderstellen dat de buitenzintuiglijke kant al Nu begreep dat het 

werk niet zou veranderen door op dit moment in de geschiedenis en leiden tot de gewenste 

hervorming van de Deense kerk. Maar men blijkbaar wilden verschillende pogingen 

ondernomen om priesters van zijn belofte te herinneren te maken, en in de "Leer van de 

verzoening en snelkoppeling" is geschikt drie spirituele persoonlijkheden aan de Deense 

priesters en bisschoppen, indien mogelijk, om hen te wekken tot actie. Het eerste deel van het 

boek is geschreven door Paul, en hij verbindt hier de volledige verantwoordelijkheid voor de 

valse leer van de verzoening terrein gewonnen in Jezus 'onderwijs, en hij zoekt naar de Joodse 

regels uit te leggen voor wat er zou kunnen worden aanvaard als een zoenoffer voor God en 

ze te vergelijken met de omstandigheden rond de kruisiging van Jezus om te bewijzen dat de 

dood van Jezus op geen enkele wijze worden beschouwd als een ware offer, omdat kruisiging 

op belangrijke punten gestreden tegen de strenge joodse regels. En Paulus vraagt diep 

verontschuldigde zich voor zijn sake dat het christendom was een verbastering van Jezus 

eenvoudig en mooi leer, en hij vraagt ons om te begrijpen dat hij werd ingegeven door zijn 

eigen grote liefde voor Jezus, en dat hij zou Jezus zelfs groter is dan wat hij eigenlijk was. 

Onderdeel nummer twee is een toespraak van Christus en men duidelijk kunnen merken zijn 

grote verdriet dat christenen hem hebben verheven tot de status van godheid, en hij vraagt 

mensen vurig tot stoppen beschouwen hem als God, in zijn eigen ogen is alleen zijn liefde 

beschouwd als een stipje in vergelijking met het hele universum, vergeleken met de liefde van 

God voor de mensheid, en hij wil niet om iets anders te zijn dan onze broeder, en we 

begrijpen dat de godheid last christendom heeft op zijn schouders gelegd oneindig zwaar is 

om te dragen, omdat het heeft zet Christus in de plaats van God, en voorkomen dat de 

christenen hebben rechtstreeks benaderd om God, onze geestelijke vader, noch Christus vroeg 

om hulp. De paradox is dat veel van de christenen hier gaat volledig over één van Jezus 

'belangrijkste boodschap aan de mensen, namelijk dat elk individu heeft een direct kanaal om 

God in zijn hart. De laatste toespraak is door Ignatius van Loyola, en in een hartelijke en 

opwindende toespraak tot de mensen die hij maakt duidelijk hoe onmetelijk vergeving van 

Ardor zal betekenen, in die ene is vrijgelaten uit de vloeken Ardor heeft over de mensheid 

geslingerd, en dus om te zetten in de snelkoppeling God heeft ons laten zien in "Tegen het 

Licht!"  
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De twee supplementen.  

Van transcendente wilde zien dat er meer informatie over de religieuze en ethische kwesties 

aan de menselijke kennis dan de schoon moet worden gebracht als werd gegeven in de "Tegen 

het Licht!"en daarom probeerde de jongste die is geïncarneerd als bepaald als het werk van de 

"Tegen het Licht!" voorlopig gesloten was, om meer vragen over de gewenste gebieden in de 

geest van een aantal van hen, die had gelezen op te roepen en ter harte genomen "Tegen het 

Licht! "Dan ook deze vragen beantwoord van de buitenzintuiglijke kant, en publiceerde twee 

supplementen in respectievelijk in 1929 en 1930. Mensen met een bijzonder goede taal 

verstand zal merken dat de formulering in het aroud iets afwijkt van het ene in "Tegen het 

Licht!" en het is omdat de antwoorden in aroud werd overgebracht naar Johanne Agerskov in 

een iets andere manier dan wat er op was het geval met "Tegen het Licht!" ik ”Tegen het 

Licht!”s geval was de jongste van Johanne Agerskov kant en gaf haar antwoorden in de 

Deense taal woord voor woord als gedachte inspiratie, en mevrouw Agerskov mentale 

hersenen doorgegeven woorden om haar fysieke brein . Wanneer reacties op supplementen 

moet worden gegeven, vond Leo niet door de kant van haar dochter, maar kan overal in het 

universum zijn, maar hij was een vorm van een radioverbinding met haar gehad, en 

antwoorden op de vragen die werden overgedragen aan haar in de "spirituele taal" en dit had 

in Johanne Agerskov mentale hersenen vertaald in het Deens, die vervolgens werden 

overgedragen aan haar fysieke hersenen. Daarom antwoorden in aroud hogere mate dan in 

"Tegen het Licht!" is gesmolten in eigen taal kostuum van het medium, en het kan soms 

worden geëtiketteerd. Maar volgens de buitenzintuiglijke geesten, alle antwoorden gerenderd 

naar volle tevredenheid!  

 

Johanne Agerskov werd ook beschreven oude Egyptische symbolen en vormen van de 

goden samen met enkele van incarnatie verhalen, zodat ze hen kon tekenen. Deze tekening 

geeft vele stralen zon de Rha - de oppergod.  
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Hoewel de Deense priesters en bisschoppen toonden tekenen van reactie, bleven ze jongste 

nog steeds contact met Johanne Agerskov geopend, mogelijk om haar te beantwoorden vragen 

over het werk te helpen en te verdedigen "Tegen het Licht!" Tegen elke aanval in de media. 

Helaas, Michael Agerskov ernstig ziek van een spieraandoening, en aan het eind van de jaren 

1920 en vroege jaren '30 werd hij steeds zwakker en was uiteindelijk bedlegerig zorg patiënt. 

Dit leidde tot een grote stam Johanne Agerskov en dochter Inger, en voor een periode lijkt het 

erop dat mevrouw Agerskov beschouwde zijn werk als medium voor de buitenzintuiglijke 

wereld eindigde. Maar een jaar nadat de heer Agerskov overleden (1933), maar ook de 

hartspier werd aangevallen door verlamming, begon ze weer met het beantwoorden van 

vragen.  

Een deel van Johanne Agerskov brief opdrachten worden ook verzameld en gepubliceerd in 

Johanne Agerskov Copibøger 1-4 en ook deze brief antwoorden belangrijke informatie over 

het transcendente waarheden bevatten vaak, maar niet alle letters worden gedicteerd vanuit de 

buitenzintuiglijke kant, maar zijn geschreven door mevrouw Agerskov van inspiratie, of 

geheel door haarzelf, dus ze moeten in sommige gevallen worden beschouwd als een beetje 

me r onzekere bron dan "naar het licht" en de bijbehorende geschriften.  

Met deze werken hebben ze buitenzintuiglijke geesten, met hulp van hun aardse helpers 

opgeheven weg een tipje van de sluier van geheimhouding die de geestelijke wereld heeft 

verborgen voor de mensheid. En met dit werk dat ze hebben allemaal gezorgd dat de oude 

Bijbel woord ten volle uitkomen ook als het gaat om de grote raadsels van het leven, de 

mensheid heeft nagedacht millennia: "Wie zoekt zal hij te vinden!"  

Had een heleboel mensen in de nabije toekomst zich bewust worden van de goudmijn die ons 

wordt gegeven met "Tegen het Licht!"  

Oslo, 06.03.10  

Sverre Avnskog  

 

Dit artikel is uit het Noors vertaald en heeft een deel taalkundige tekortkomingen. Als je 

spreekt de taal goed, u bent van harte welkom om me te helpen verbeteren van de vertaling. 

Contact met mij op s_avnskog@hotmail.com  Helaas kan ik niets te betalen voor de dienst. 

Oslo, 04.02.15 

Sverre Avnskog 
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