
Stikkordsreferat fra foredraget med Trond Skaftnesmo søndag den 24. oktober 2021 
 
 
* TS tok utgangspunkt i Rudolf Steiner og hans åndsvitenskap 
* Kan vi erkjenne det vi ikke kan se? Vi kan ikke se et elektron, men vi forstår at det er der ved å se hvilken 
virkning det har (observasjon) 
* Demonologi (læren om de onde åndsvesener) 
* Den katolske kirke har lærer om demoner og djevler (men foreldet) - Lutheranismen tolker det 
metaforisk  
* Apokalypse som betyr avsløring, demaskering (av det skjulte) 
* Nå skjer det en slik demaskering! (slik som i perioden 1933 til 1945) 
* I en slik tid trenger vi sinnsro, oppvåkning og å fylle oss med lyset! 
* Det onde tillates av en god grunn; vi trenger motstand, for å stå på egne bein 
* Ved å kjempe med og overvinne det onde, utvikles det gode 
* Johannes åpenbaring og dragen: Djevelen er kastet ned (til oss) 
* Mikael og djevelen kjemper mot hverandre med jevne mellomrom i historien 
* For Paulus er englelæren anerkjent, jf. Efeserne 6 
* Alle vesener deltar i en stor kosmisk evolusjon - noen følger ikke med og blir motstandere 
* Satan betyr "motstander" på hebraisk; Lucifer betyr lysbærer 
* Lucifer (slangen) fikk oss til å "kutte navlestrengen" med den guddommelige verden vi kommer fra 
* I Steiners skulptur "Menneskehetsrepresentanten" gjelder det å holde Lucifer og Satan (Ahriman) i 
sjakk:  

 Den gylne middelvei mellom de moralske grøftene! 

* Kristi gjenkomst (nærvær) provoserer frem angrepet fra de onde åndsmaktene 
* 1899 et merkeår: Vi går ut av Kali Yuga (den mørke tidsalder) 
* Johannes åpenbaring, kapittel 13 - om "Dyret med de to horn" 
* 1908 Steiner holder 12 foredrag om Johannes Apokalypse i Nürnberg 
* 666 = 400 + 200 + 60 + 6 ... gir navnet SORAT 
* Ildjotnen SURT Ragnarok (samme vesen) 
* World Economic Forum - "own nothing" - fascisme, leder Schwab: Internett i deg 
* Microsoft-patent 060606 
* Enzymet Luciferase ble nevnt (fra salen) 
* Nanoteknologi -- Gjøre oss til slaver 
* Erkjenne det - og gjøre ting som det vi gjør nå. Stå i mot  
* Covid-19 - overlevelse for de fleste grupper 99,99 prosent 
* Pengesystemet dekke over kollaps (utsagn fra salen) 
* D-vitamin og C-vitamin beskytter 
* Forandringer i Japan 
* Mange feiltall om vaksinedød, kan så mange som 1,6 millioner ha dødd i USA? 

 


