
INFO  DE GULDEN MIDDENWEG 

 

 

• Data: 2 zaterdagen: 4 februari  

en 4 maart 2023 

• Tijd: 10.00 - ca. 15.30 uur, inloop va 9.45 uur 

• Plaats: De Wissel 7 te Mildam 

• Kosten: € 60,00 per dag, inclusief koffie, thee en lunch 

• Aanmelden: Yvonne Meesters 

 

 

 

DE GULDEN MIDDENWEG 

 

Een cursus voor mensen, die bereid zijn de ontmenselijkende krachten aan te kijken en 

die op zoek zijn naar echte vrijheid. 

 

 

In de geestelijke werkelijkheid van het leven heeft de mens voortdurend te maken 

met twee krachten, die hem proberen te ontmenselijken. Achter deze krachten staan 

reëel geestelijke wezens, die de mens in onze tijd moet leren kennen om zich verder als 

mens te kunnen ontwikkelen. Deze wezens worden in de geesteswetenschap Lucifer en 

Ahriman genoemd. 

 

Ieder mens kan de werking van deze tegenkrachten of krachten van het kwaad in 

zichzelf en in de wereld herkennen. Ze zijn o.a. werkzaam in de angst, de haat, de 

twijfel, de leugen, macht (van het systeem, regels), polarisatie, splijting, 

wilsverlamming, vluchtgedrag, terugtrekken uit het leven, egoïsme, onvrijheid. 

Het probleem is, dat de meeste mensen nog nooit hebben gehoord van deze wezens. 

Zolang we onbewust zijn t.a.v. deze krachten, hebben ze vrij spel in de ziel van de 

mens en in de wereld. 

 

Als we echter de werking van deze wezens willen leren kennen en herkennen, kunnen 

we oefenen met het vinden van een middenweg tussen beide, waar we ons mens-zijn 

kunnen behouden en ontwikkelen. Dit te oefenen is zeer de moeite waard: je Ik wordt 

er sterker van en je kunt autonoom en als een vrij mens je individuele 

ontwikkelingsweg gaan. 

 

Deze 2 dagen zal ik iets vertellen over deze wezens en hun taak in de 

mensheidsontwikkeling. 

Vervolgens gaan we d.m.v. schrijfopdrachten praktisch oefenen met het herkennen 

van deze krachten in ons zelf en gaan we ook onderzoeken wat wij er als mens actief 

tussen kunnen zetten en hoe we ermee kunnen leren omgaan. 

 

Ook de moeite waard als je niet in het bestaan van geestelijke wezens gelooft. De 

werking ervan kan iedereen herkennen. 

 

mailto:ysm.meesters@gmail.com

