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Inleiding.

Kernboodschap:  De mens leeft tussen Goed en kwaad.

Hier het Goede en daar het kwade, ertussen in staat de mens; hij beslist.

Het is mogelijk het kwade te analyseren en door 

de juiste kennis en know how gaan mensen het kwade herkennen. 

Het “lek” waardoor ons geluk verloren kan gaan is gedicht!

Dit boek bevat een schat aan informatie over het bewaren van je geluk;

dus ook over de wegen die het kwade bewandelt om je van geluk af te brengen.

Het is een boek met boeiende verhalen maar ook met veel feitjes waardoor het 

een beetje als “een schools boekje” ervaren kan worden, echter….!;

als veel mensen de kennis uit dit boek zouden beheersen 

dan zou dit het einde betekenen van de vele problemen op aarde.

Veel mensen, zijn ten aanzien van kennis over geluk bewaren en het kwade, 

erg onnozel en maar al te vaak ook niet van plan om hier iets aan te doen.

Waarom doen mensen onlogische kwade dingen,

die ook voor hen zelf schadelijk zullen uitpakken?

Wat is het dat mensen destructief alcohol laat drinken?

Wat zet mensen ertoe aan om anderen te bestelen of aan te vallen?

Wat is het dat mensen doet roken terwijl dat ongezond is?

Waarom gebruiken mensen dwangmatig drugs?

De kwade macht is groot geworden op aarde.

Hoe herken je het kwade en waarom is dit belangrijk?

Als je het kwade herkent, dan kun je er iets tegen doen.

De ellende die het kwade veroorzaakt is veelsoortig en erg uitgebreid.

Het kwade laat een groot spoor van ellende na op aarde.

Persoonlijke tegenvallers, ziekte, armoede, oorlogen, miljoenen doden, 

verwoeste landen, volle gevangenissen, allerlei mensen in nood, honger, 

armoede..   Allerlei zaken die bewust niet goed geregeld worden….

Dit boek probeert je op weg te sturen naar een gelukkiger leven.

Als je het negatieve of kwade kunt herkennen en dan wegsturen,

dan kun je gemakkelijker geluk nastreven en voort laten duren.

Ik heb de innerlijke leiding van Aartsengel Michaël gevolgd.

Hij helpt mij met mijn studie en het schrijven van dit boek.  

Via helderhorendheid kan ik hem goed horen.

Succes met toepassen van de kennis uit dit boek!   Nicolaas de Ridder
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1 Geluk beschermen.

Om jezelf en jouw geluk te beschermen is hulp beschikbaar.

Vergeet de naam van jouw beschermer Aartsengel Michaël daarom niet meer,

want je kunt deze krachtige behulpzame Engel om bescherming vragen als je 

kwaad bespeurt! 

Het is een feit dat mensen die leren over “de geheimen van het kwade”, 

als gevolg daarvan, ook direct weerbaarder moeten worden tegen het kwade.

Het kwade wil je terug omlaag brengen naar je oude positie “in de matrix”

door negatieve gedachten. Ook mensen in je (naaste) omgeving kunnen 

bijvoorbeeld ineens lelijk of agressief tegen je beginnen te doen, je tegenwerken, 

pesten, op de kast jagen….enzovoorts.

Vraag Aartsengel Michaël om bescherming in die situaties.

Hij is een Engel die dat graag voor je doet en hij heeft voldoende helpers!

Vraag je Michaël niet om bescherming, dan krijg je deze meestal niet;

want het is jouw keus (vrije wil) of je wel of geen bescherming wilt.

Waarom zou je bescherming aan Aartsengel Michaël willen vragen?

Omdat het kwade vooral de persoon die zich, qua kennis over het kwade, 

ten goede ontwikkelt, wil ontmoedigen, wil tegen te werken en je het liefst weer 

wil verlagen naar de minder bewuste, passieve, slaafse toestand.

Als je dus over goed en kwaad gaat leren, dan moet je jezelf niet van je pad af 

laten brengen door verkeerde inspiraties, gedachten of andere mensen. 

Ook goed om te weten: 

je kunt Aartsengel Michaël ook om hulp vragen voor familie, vriend of buur die 

op het verkeerde pad is. 

Vraag Michaël in dat geval dan om de paar dagen om negatieve geesten bij zo 

iemand weg te houden. Probeer maar eens voor iemand en let op het verschil.

(Een briefje op bureau of koelkast kan helpen om dit niet te vergeten)

Deze vorm van hulp die jij dan in werking zet, is voor jou heel eenvoudig;

gewoon door het te vragen aan Aartsengel Michaël.

Het maakt een groot verschil voor iemand die negatief door het leven gaat, 

maar die zelf niet door heeft dat hij van buitenaf negatief beïnvloed wordt.

Als je hierover meer wilt leren, lees dan ook het uitgebreide verhaal van 
Aartsengel Michaël op www.aartsengelen.nl
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2 Geluk opbouwen.

Het is heel nuttig om te weten welke bedreigingen er zijn voor ons geluk! 

Kennis over het kwade is op zichzelf geen moeilijke materie, 

maar het probleem is dat mensen zich er niet graag mee bezighouden.

Omdat ze het geen leuk onderwerp vinden; maar het is wel nuttig en interessant.

Voor de kwade macht is onze afkeer van het kwade een geweldige meevaller.

Geluk komt meestal niet uit de lucht vallen, 

vaak bouwen we met vallen en opstaan een gelukkig leven op.

Kennis van het kwade is erg bevorderlijk voor onze levensloop;

we weten hoe we moeten voorkomen dat we kwaad in onze levens trekken.

Welke bagage zou jij graag mee willen brengen voor je levensreis op aarde? 

Een bekend zinnetje uit een lagere school boekje: Ik ga op reis en ik neem 

mee…en dan maken kinderen een lijstje met daarop tandenborstel, 

onderbroeken, sokken enzovoorts; praktische dingetjes. 

Hebben we overal aan gedacht? Genoeg geld, zwembroek en zonnebrand?

We weten dat een goede voorbereiding belangrijk is.

Welke geestelijke bagage zouden we eigenlijk graag mee willen nemen 

op onze levensreis? Welke problemen kunnen we tegen komen op onze 

levensreis?

Kennis over goed en kwaad is super belangrijke geestelijke bagage,

maar helaas weten de meeste mensen er niet zoveel vanaf.

De basis-oorzaak hiervan is dat de meeste mensen praten en leren 

over het kwade helemaal geen aantrekkelijke bezigheid vinden. 

Begrijpelijk; veel mensen hebben een natuurlijke afkeer van het kwade. 

Niet ontkend kan worden, dat het kwade nog steeds erg actief is op aarde 

en vele mensen lopen met open ogen in de vallen van het kwade. 

Zie bijvoorbeeld de miljoenen slachtoffers in oorlogen, volle gevangenissen… 

Het zijn echt niet alleen de zeer boos-aardige mensen die het kwaad verrichten, 

maar ook de vele mensen die “erin trappen”, die zich mee laten slepen.

Vroeger toen ik opgroeide in Amsterdam hadden mensen het over de meelopers 

en de dader. Meelopers waren “de onnozelen”, die zich mee lieten slepen door 

de dader; de echte slechterik.  Als je kennis over het kwade hebt, dan laat je je 

niet zo gemakkelijk meeslepen. 
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Kennis over het kwade is nuttige kennis, 

want we leven immers in een wereld, een krachtenveld, 

waarin goed en kwaad beiden actief zijn. 

Het is erg interessant om “onder de motorkap” van onze eigen denkprocessen

te kijken. We krijgen -één gedachte- en -dan-….wat gebeurt er dan? 

Dat is voor veel mensen een soort onbewust proces. 

We kunnen inzicht krijgen in het proces en het bestuurbaar maken

en als we eenmaal weten hoe het werkt dan is dat helemaal niet zo moeilijk.

Het manipuleren van gedachten is het “belangrijkste wapen” van het kwade.

Een idee of een gedachte kan van buiten jezelf in jouw gedachten verschijnen; 

op een vergelijkbare wijze zoals een pop-up op je computerscherm verschijnt.

Inzicht: een gedachte hoef je dus niet altijd zelf te bedenken,

of anders gezegd; een gedachte of ingeving komt vaak van buiten jezelf

en kan positief of negatief zijn 

Een positieve gedachte is welkom, dan spreek je van een goed idee of inspiratie.

Negatieve gedachten, daar moet je zo snel mogelijk weer vanaf.

Een belangrijk inzicht!

Als je een negatieve gedachte krijgt toegezonden,

zeg dan in jezelf “ik stuur deze nare gedachte weg”

en denk dan meteen “geef mij nu een goede gedachte”; 

en dan komt er een goede gedachte. 

Veel mensen denken dat alle gedachten “die ze in hun hoofd tegenkomen” 

van henzelf zijn en volgen deze te gemakkelijk op.

Maar zijn alle gedachten die in ons binnenkomen werkelijk van ons zelf?
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Het is bijvoorbeeld een bekend fenomeen dat dezelfde uitvinding door meerdere 

mensen op verschillende plaatsen gedaan wordt, alsof de uitvinding in “de lucht 

heeft gehangen” en is opgepikt door meerdere mensen.

Welke gedachten nemen wij voor waar aan en welke gedachten vinden wij 

eigenlijk wenselijk?  De juiste gedachten zijn belangrijk want gedachten staan 

aan het begin van onze handelingen. Eerst moeten we een juist beeld krijgen van 

onze gedachten. Wat zijn goede en wat zijn slechte gedachten?

Het kenmerk van een goede gedachte is dat deze  

vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid oplevert;

voor iedereen!,  ook voor jezelf!

Er zijn goede en slechte gedachten; de mens beslist welke gedachte hij toelaat.

Vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid zijn gedachten die horen bij de 

bovenstroom, bij de hogere werelden.

Het goede leidt tot een prachtige win-win situatie;

vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid voor alle betrokkenen.

Iets om mee te nemen in de opvoeding van kinderen.

In dit boek wordt veel over het kwade vertelt; om het buiten de deur te houden 

zodat we gelukkiger kunnen zijn.

Voorbeelden om te beoordelen; goed of kwaad?

- Ik sla je neer; geweld, het kwade;

- Ik steel wat jij hebt; het kwade; iemand wordt benadeeld;

- Ik maak je aan het lachen; het goede; vreugde; 

- Met iemand trouwen uit liefde; het goede; vreugde, liefde;

- Met iemand trouwen alleen maar om zijn bezit/rijkdom; 

Hebzucht; het kwade;

- Iemand de weg wijzen; het is leuk iemand te helpen, vreugde, 

vriendelijkheid en vrolijkheid; het goede;

- Meehelpen bij de reparatie van een huis; vriendelijk; het goede;

- Een fiets stelen; het kwade…………..   -  enzovoorts

Levert een daad een gelukkig gevoel op voor alle betrokkenen?

Vreugde, Vriendelijkheid, Vrolijkheid voor betrokkenen?
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Naastenliefde? Als je jezelf afvraagt of iets goed is,

dan kun je altijd gemakkelijk beredeneren hoe te handelen.

Dit werkt beter dan starre regeltjes.

Eerst strijd!                                                        Dan baas in eigen hoofd!

Het kan een stukje strijd in jezelf geven om je gedachten op orde te krijgen.

Als je begint negatieve gedachten weg te sturen, dan komen ze in het begin vrij 

vlot weer terug. Na ongeveer 20 dagen blijven de negatieve gedachten heel 

behoorlijk weg. 

En dan als de negatieve gedachten er een tijdje niet geweest zijn, 

dan zijn ze er weer. Maar nu gaat het veel sneller om ervanaf te komen.

Heel moeilijk is het allemaal zeker niet, wel een beetje doorzetten.

Het belangrijkste is het aanleren van een zelf kritische houding tov wat erom 

gaat in je eigen hoofd en direct handelen, wegsturen.

Na 10 jaar negatieve gedachte wegsturen 

is dit voor mij nu een tweede natuur geworden; 

en nog steeds bekijk ik mijn gedachten kritisch.

Er zijn weleens negatieve gebeurtenissen bij jezelf, 

om je heen of in de wereld die je gedachten leven “een negatief hoekje”

in kunnen trekken. Dan herken ik dat en dan stop ik dat. 

Gedachte zonder vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid, stuur ik weg. 

Mensen moeten weerbaar zijn en weten 

dat er een strijd tussen goed en kwaad is, 

die met alle hardheid gevoerd wordt.

Er is een grote variëteit aan lagere gedachten, 

in dit boek gaan we dit allemaal nader bekijken;

hoogmoed, nutteloosheid, materialisme, onwetendheid, hebzucht, gierigheid,

Zelfingenomenheid, minachten, tweedracht zaaien, onenigheid, 

uiterlijkvertoon, ijdelheid, slechte vermoedens, trots, minderwaardigheid, 

omgaan met kritiek, ontsporingen van sexueel gedrag, woede, verslavingen….

Het is de moeite waard om je er een keertje in te verdiepen. Het helpt!
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3 Sam over haat, vijandigheid en negatieve energie.

Sam deelt in zijn eigen boekje “Vanzelfsprekend” zijn ervaringen,

waarin hij uitlegt dat hij niet voor niets zo gehandicapt is in dit leven.

Sam is zwaar gehandicapt, hij is verlamd, doof, blind

en kan niet zelfstandig ademhalen en zijn lichaam weegt ook maar erg weinig.

Van zijn ervaringen en heldere kijk op de realiteit kunnen mensen veel leren.

Sam ziet zijn eigen leven als een voorbeeld voor andere mensen,

zijn kennis en boekje is voor andere mensen een geschenk.

Sam vertelt: ik ben niet altijd verlamd, doof en blind geweest. 

De eerste jaren van mijn leven was ik een gewoon gezond kind. 

Sinds mijn derde jaar gingen mijn ogen achteruit en later kwam er een 

“onbekende ziekte” bij waardoor er steeds meer lichaamsfuncties uitvielen. 

Door de onbekende ziekte ben ik verlamd, doof en blind en kan ik niet zelf 

ademhalen en is mijn lichaam vergroeid geraakt.  

Toch neemt Sam deel aan het leven en als het kan maakt hij mooie reizen 

en hij heeft zelfs een VWO diploma gehaald. 

Hij is zeer zwaar gehandicapt, maar ziet zijn leven als een voorbeeld van 

optimisme en positief zijn. 

Hij ligt of zit in een rolstoel en praten met hem gebeurt door een “hand-wang” 

alfabet; dan vormt iemand met zijn hand letters en tekens op de wang van Sam

en dit is een echte taal. 

Sam kan spreken op de uitgaande luchtstroom van het beademings-apparaat, 

maar praten op deze manier is een grote inspanning.

Sam zegt: “het is een soort truc waar je handig in moet zijn.”

Ondanks de lichamelijke beperkingen is de geest van Sam springlevend. 

Sam heeft heel belangrijke kennis en ervaringen 

waarmee hij iets goeds wil doen voor andere mensen 

en schrijft deze kennis op in zijn boekje “Vanzelfsprekend”.

Citaat van Sam uit het boekje “Vanzelfsprekend”:

“Alles heeft een reden en een doel. 
Je kunt overal van leren. 
Ik leer van mijn eigen leven. 
Het is niet voor niets dat ik zo gehandicapt ben. 

Ik geloof dat de mens meer dan één keer leeft. 
En sommige mensen kunnen zich delen van hun vorige levens herinneren. 
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