
HET ENE NODIGE!

Het doel van de menselijke ontwikkeling is 

homo sapiens te doen uitgroeien tot een 

bewoner van de kosmos. Door hem de aard 

van het Goddelijk-volmaakte te doen 

verstaan, zal hij in staat zijn deze wereld

 tot volmaaktheid te brengen.
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HET ENE NODIGE!

De zichtbare dingen zijn slechts de schaduwen en omtrekken

van zaken, die we niet kunnen zien.  Hermes.

Gewoonlijk laat men de menselijke beschaving aanvangen met de Griekse

natuurfilosofen, van wie Thales, Herakleitos, Pythagoras, Parmenides en

Demokritos wel de meeste bekendheid genieten. Zij zouden, volgens de

overlevering, voor het eerst door middel van de rede zijn doorgedrongen

tot het wezen der dingen en de samenhang van alles in de kosmos hebben

verklaard.

Veelal wordt hierbij uit het oog verloren, dat filosofie en

natuurwetenschappen lang vóór hun tijd een eenheid vormden, en als

metafysica of boven natuurkunde werden onderwezen door Goddelijke

Wezens, die op aarde verschenen om de verstgevorderde denkers in haar

wetten in te wijden. Als zodanig hebben Orpheus, Hermes, Osiris, Mozes

en vele anderen grote vermaardheid gekregen.

Nog altijd spreekt men van Hermetische geschriften, die in geheimtaal het

wezen van het Levensmysterie bevatten. Periodiek slagen scherpzinnige

geesten er in, na de sleutel door inwijding te hebben ontvangen, de

verborgen wijsheid dier geschriften te ontraadselen en aan hun

medemensen het Mysterie van kosmos en leven te verklaren.

Wat Orpheus in verborgen allegorieën aangaande het Levensmysterie

mededeelde, leerde Pythagoras kennen na zijn inwijding in de Orphische

mysteriën. En alle kennis waarover Plato beschikte, verkreeg hij door

inwijding in de Orphische en Pythagoreese geschriften. Beiden streefden

naar een volmaakte samenleving. Pythagoras zag in, dat dit slechts

mogelijk is door volmaking van de mens. Daarom hadden zijne leringen

ten doel de zielevermogens tot ontwikkeling te brengen, ten einde de mens

bewust te maken van de goddelijke Oorsprong van zijn ziel. In zijn school

bracht men twee jaren door als akoustikoi of toehoorders, die stilzwijgend

luisterden naar het onderricht van de meester.

Aan het eind van deze termijn mochten zij zich voegen bij de mathematikoi

of leerlingen van de tweede graad, die zich bezig hielden met de training

van hun denkvermogen. Hierbij werd een strenge tucht in acht genomen en

de studie omvatte wiskunde, kosmologie (astronomie en astrologie) en

muziekleer. Hun opleiding gold niet in de eerste plaats een vet baantje;

integendeel, hun vorming beoogde het verkrijgen van mathesis of de

herinnering van kennis, welke de ziel bezat vóór haar incarnatie in een

stoffelijk lichaam. Mathesis leidt tot wijsheid of kennis van de eeuwige

dingen, en is tegengesteld aan verstandelijk verworven kennis als gevolg

van het waarnemen van tijdelijke verschijnselen. Hierop berusten alle

menselijke meningen en opvattingen.

Wie tot de derde graad, die der Phusikoi werden toegelaten, ontvingen

onderricht in de ware aard van phusis, het zichtbaar heelal, door Pythagoras

‘kosmos’ genoemd. Dit onderricht leidde tot inzicht in en begrip van de

onmiddellijke of werkzame Oorzaak van al het bestaande. Om tot deze

oorzaak door te dringen, leerde de meester zijn leerlingen hoe men

aandacht diende te wijden aan zichzelf. Mens, ken u zelve!

Door de aard van psuche, de ziel, te leren doorgronden, zal men phusis

leren kennen en hierdoor het Levensmysterie verstaan.

In navolging van hem bracht ook Plato zijn leerlingen tot een innerlijk zich

verwant weten (gnosis) met de eerste Oorzaak van het heelal. Ook bij hem

ging het niet om zintuiglijke waarneming, gevolgd door redenering, doch

om het onmiddellijk inzien van de Waarheid door innerlijke aanschouwen

(visio dei), waarbij de ziel het verstand verlicht.

Plato zocht het intuïtieve denken van zijn leerlingen te bevorderen en legde

er (evenals Pythagoras) de nadruk op, dat de kennis, waarover de ziel

beschikt, via het brein tot bewustwording moet komen. Daarom noemde hij

leren ‘zich herinneren’.

Ook zag hij het heelal als een levend Wezen met een redelijke ziel (Psuche)

die het lichaam doordringt; zij bestuurt en regelt alle werelden. Uit de

kosmische ziel ontspringen de menselijke zielen, terwijl uit de

hemellichamen de menselijke lichamen ontstaan.

Plato stelde weten (gnosis) tegenover geloven (pistis); het laatste

beschouwde hij als het aanvaarden van zaken, waarvoor het onverlichte

verstand het bewijs niet kan leveren. Daarom stelde hij tegenover het

eindeloze vragen naar het hoe en waarom van voorbijgaande zaken, de

werkelijkheid der dingen als liggende in hun doel. Wat de mens heeft te

bestuderen, is niet slechts de materiele (zichtbare) zijde der natuur, doch

bovenal haar immateriële (onzienlijke) kant. Deze leert men kennen door

de studie van de wetmatigheid der boven natuur of metafysica, waaraan de

wereld-ziel zo goed als de menselijke ziel is onderworpen. Hierbij gaat het

in eerste instantie om de zedelijke strekking, welke bij de Schepping

voorzit. Deze dient men te kennen om er zich naar te kunnen gedragen.



Plato onderscheidde: 1. De Godheid als eerste oorzaak van al het bestaande

                                       (kosmos) en de grond van ons denken (nous).

   2. Het kenbare of de Idee; de wereld der archetypen    

        of oerkiemen, naar 

  3.  Het model waarvan de mens moet streven een          

       ideale samenleving te scheppen.

Om dit laatste te verwezenlijken, streefden alle ingewijde wijsgeren der

oudheid ernaar, de jeugd een speciale training te geven, waardoor het brein

ontvankelijk werd voor de inwerking van de ziel. Door het intuïtieve

denken kwam men tot innerlijk weten (visio dei). Dit leidde tot inzicht in

en kennis van de wetten, waaraan alle werelden, wezens en verschijnselen

in de kosmos, materieel zowel als spiritueel zijn onderworpen. Door deze

wetten, waarop de universele wereld-orde steunt, in het persoonlijk en

maatschappelijk leven toe te passen (leerde Plato) ligt een harmonische

samenleving binnen ons bereik. Immers, wanneer de mensen wordt geleerd

deze wetten te beschouwen als de grondslag der zede-leer, zodat een ieder

zich er vrijwillig aan onderwerpt, zal volmaaktheid hiervan noodzakelijk

het gevolg zijn.

Tot heden heeft men algemeen getwijfeld aan de waarde van zijn

beschouwing. Indien zij juist was (zo redeneerde men) was Plato’s theorie

allicht werkelijkheid geworden. Dit is kennelijk niet het geval geweest,

dus... kan zijn visie niet juist zijn. Vandaar dat men haar rangschikt onder

de ‘primitieve’ denkbeelden.

Toch geloven wij, dat men aldus sprekend, deze wijsgeer geen recht doet

wedervaren. Want men verliest geheel uit het oog, dat de ontwikkeling van

het menselijk denken zich niet in voortdurend stijgende lijn beweegt. In de

kosmos volgt alles de spiraalgang en gelijk na de vloed steeds de eb

intreedt en ieder zomer wordt gevolgd door een winter, zo worden ook de

grote culturen steeds afgewisseld met tijden van verval. Er zijn tijdkringen

geweest waarin het menselijk bewustzijn zich geleidelijk uitbreidde, zodat

men steeds dieper tot aard en wezen van het Goddelijke vermocht door te

dringen. In daarop volgende tijden echter doofde het zuivere Godsbegrip

langzamerhand uit in de menselijke geest, waardoor een materieel gerichte

wereld en levensbeschouwing ontstond. 

Plato leefde op de grens van twee tijdperken en sedertdien is de

bewustzijnsvernauwing meer en meer toegenomen. 

Sedert Aristoteles als het doel van alle kennis stelde: “De wetten der natuur

ontdekken, doch in spijt van die wetten te leven, omdat het onmogelijk is

daarmee in overeenstemming te blijven, werd het intuïtieve denken

verworpen en stelde hij er de ‘ervaring’ voor in de plaats”.

Door deze bewustzijnsvernauwing verdween de belangstelling voor

‘kosmische’ beschouwingen meer en meer, en dit proces heeft

voortgeborduurd tot op de huidige dag. Dit verklaart tevens waarom er een

hemelsbreed verschil bestaat tussen het kosmisch wereldbeeld der antieke

denkers en de chaotische beschouwingen onzer moderne dromers, die alle

samenhang met de wezensgrond der dingen hebben verloren.

De kerk, een fosiel.

Bij de aanvang van het christendom droeg zelfs dit een kosmisch karakter.

Tussen de opvattingen der antieke denkers en de apostel Paulus, die te

Athene op de Aréopagus zijn Godsbegrip omschreef met de woorden: “In

Hem leven wij, bewegen ons, en zijn wij, want wij zijn van Zijn geslacht”

(Hand. 7:28) is geen wezenlijk verschil. Ook Paulus beschouwde de

opperste Godheid als hoogste Wet, naar welker voorwaarden men zich

heeft te gedragen om het volmaakte tot stand te brengen. En bevat niet het

‘Onze Vader’ de bekende woorden: “Uw wil (wet) geschiede, in de hemel

alzo ook op aarde?”

Zo de mens van heden zich een duidelijker voorstelling wist te maken van

de ontwikkelingsgang van wereld en mensheid, en meer kennis droeg van

de invloeden uit de kosmische Ruimte, welke daarop inwerken, dan zou hij

begrijpen dat voornoemde uitbreiding of vernauwing van bewustzijn in

oorzakelijk verband staat met het zodiacale teken, dat gedurende een

bepaald tijdvak als lentepunt geldt.

Het bestek van deze brochure laat niet toe hierop dieper in te gaan, doch

wij vertrouwen dat onderstaande schematische voorstelling voldoende voor

zichzelf zal spreken.

Niet voor niets wordt wel eens beweerd, dat Zeus, de Oppermachtige,

duizend jaren nodig had om in Griekenland het toppunt van zijn luister te

bereiken. Duizend jaar later was de glans, door Homerus in zijn werken



bezongen, verbleekt. Toen waren de Orphische mysteriën in verval geraakt.

Met Plato verdween de laatste filosoof, die zijne leerlingen tot de visio dei

wist op te leiden. Dit verklaart waarom in zijn tijd de ideale maatschappij-

vorm nog niet was te verwezenlijken. Betekent dit echter, dat hij nimmer

werkelijkheid zal worden? Allerminst, want intussen is een nieuw

kosmisch tijdvak aangevangen, en de draad die na Plato werd afgebroken,

dient thans opnieuw aangeknoopt te worden. In de nieuw ingegane

atoomeeuw zal de mensheid de beschikking krijgen over zoveel kennis en

wijsheid, dat de door Plato beschreven ideale staatsvorm, thans

verwezenlijkt kan worden. Daarom moeten in de nabije toekomst de

Mysteriën worden hersteld. 

Dit is periodiek geschied in de historie der mensheid. Dat men hier zo

weinig van hoort, is begrijpelijk, want mysteriewijsheid werd immer

geheim gehouden en geheimen pleegt men niet van de daken te

schreeuwen. Het meest directe doel van Jezus komst op aarde was deze

verloren gegane wijsheid te herstellen. Dit blijkt uit de woorden , die Hij

tot de discipelen sprak: “U is het gegeven de geheimenissen van het

koninkrijk der hemelen te verstaan.” Tot de menigte sprak Hij in

gelijkenissen.

Daarom mogen de evangelie-verhalen niet slechts naar hun letterlijke

betekenis worden genomen. Zij ontlenen hun betekenis niet in de eerste

plaats aan de beschrijving van Jezus leven en lijden om onze zonden. In

hun symboliek duiden zij de verschillende stadia aan in de ontwikkeling

der ziel, waardoor de mens er ten laatste in slaagt de neiging tot zondigen

in zichzelf te overwinnen. 

Nog ten tijde van de eerste christenen kon men door inwijding de wetten

van natuur en bovennatuur leren kennen. Hierdoor leerde men de lagere

driften-aard beheersen, waardoor de ziel ten slotte haar een-wording

bereikte met de wereldziel of Christus. Het kruisdrama op Golgotha geeft

ons hiervan een getrouw beeld. Na de hoogste inwijding werd men in het

graf gelegd, om na drie uit de doden (onwetenden in metafysche zin) te

worden opgewekt en als Christus onder de onsterfelijke goden te worden

opgenomen.

Alle duistere plaatsen in de bijbel, met name in de brieven van Paulus, o.a.

1 Kor. 15, hebben betrekking op een metafysisch omzettingsproces,

waardoor uit de lagere, dierlijk-gerichte mens, na de loutering der ziel, de

god-mens opstaat, die in de orde van Christus wordt opgenomen.

Toen Jezus Zijn boodschap op aarde bracht, neigde het grote Licht, dat

Griekenland sedert Orpheus had beschenen, reeds ter kimme. In de

toenemende duisternis van volgende eeuwen zou Zijn boodschap niet

worden verstaan (Joh. 1:5). Dit verklaart waarom in de loop der tijden de

geestelijke (kosmische) grondslag uit Jezus leer verdween. Thans wordt het

christendom uitsluitend naar de buitenkant beleefd.

In kerkelijke kringen maakt men zich drukker om reglementen en ritueel

dan om de levende Godheid, wier aard en wezen men niet meer kent omdat

de bijbel letterlijk wordt genomen. In plaats van de wijsheid te

onderrichten, waardoor men het Goddelijke uit eigen innerlijke

aanschouwing zou leren kennen, drukt de theologie alles dood in

onbegrepen en onverklaarde dogma’s, die met menselijke behoeften en

verlangens geen rekening houden. Vandaar dat uit de religie de levende

kern verdween en zij niet in staat is de mens in zijn zorgen, moeiten en

noden tot steun te zijn.

Iedere ingewijde der oudheid had het Goddelijke uit eigen innerlijke

aanschouwing leren kennen. Hierdoor was hij in staat anderen de wijsheid

te onderrichten en kennis bij te brengen aangaande kosmische wetten en

verhoudingen, waarop de universele wereld-orde berust en waarnaar ook

het aardse leven dient geordend te worden.

Nog in de eerste eeuwen van het christendom werd men onderwezen door

hen, die -gelijk Jezus tot Nicodemus zeide- “spreken wat zij weten en

getuigen wat zij gezien hebben” (Joh. 3:11).

Sedert de ingewijden met iedere volgende generatie schaarser werden, ging

‘geloven’ de plaats innemen van weten, totdat in onze tijd het rationalisme

de godsdienst heeft gemaakt tot een zaak van het verstand alleen. Het

begrip is verdwenen, dat het Goddelijke voor het eenzijdig, materieel-

gerichte verstand niet toegankelijk is. Dit behoort door de intuïtie te

worden verlicht, waarvoor een bepaalde training der ziel nodig is. Deze is

de uitgebluste godsdienst helaas niet in staat te geven.

Momenteel krijgen de theologen nog wel een bepaalde opleiding, doch

deze voert niet tot weten. Geen hunner wordt in de geheimen van het

Levensmysterie ingewijd en spreekt derhalve over dingen, die ze niet

gezien hebben. Dit verklaart waarom er geen vaste leiding aan de officiële

godsdienst kon worden gegeven en de kerken thans geen vat meer hebben

op het publiek.



Algemeen vraagt men zich af hoe deze gang van zaken is te rijmen met de

goddelijke Voorzienigheid. Toch weerspiegelt zich daarin de kosmische

ontwikkelingsgang. Immers, ten tijde van de komst van Jezus verscheen

het beeld Pisces als lentepunt aan de hemel. Een tijdperk van geestelijke

duisternis ging in en de eerste kerkvaders, die nog van hemelse zaken

afwisten en de mysteriën handhaafden, begonnen maatregelen te treffen om

het Levensgeheim te sluieren. De geschriften, waarin het Mysterie werd

omschreven en verklaard, werden door toevoegingen en weglatingen

onverstaanbaar gemaakt en tot op de huidige dag geldt de bijbel algemeen

als een onbegrijpelijk boek.

De esoterische leringen, die het Mysterie verklaren, werden niet langer in

het openbaar onderricht. Ten slotte hield de kerk uitsluitend exoterische

leringen over, want met ieder volgend concilie werd de innerlijke betekenis

van de religie minder begrepen, zodat er op heden slechts dogma’s

overbleven en sacramenten zonder zin en bedoeling.

Toen de levende kern uit de godsdienst was verdwenen, ging de kerk een

verbond aan met wereldse machthebbers, wier misdragingen zij moest

goedpraten. Binnen de kerk ontstonden hierdoor periodiek bepaalde

spanningen, die tot scheuring aanleiding gaven. In deze tijd is nergens zo

veel verdeeldheid als tussen kerken. Al die sekten vormen het meest

overtuigende bewijs, dat men niet over Wijsheid beschikt; dat de leiders

niet weten, noch hunne volgelingen kunnen voorgaan op de weg naar

geluk, vrede en harmonie.

Nergens is gedurende de afgelopen eeuwen zoveel strijd gevoerd als in en

door de kerken, want toen zij zich van de hemel hadden afgewend, verloren

zij het contact met de Waarheid. Het leven werd niet langer als het

voornaamste beschouwd, noch werden de mensen onderricht om in

harmonie met de hemel te blijven. In plaats van het verband tussen mens en

kosmos te verklaren en de mens te onderrichten hoe de natuurdriften

beheerst kunnen worden door de wetten der bovennatuur te volgen, ging de

kerk zich meer en meer interesseren voor de politiek en het verkrijgen van

macht. Hierdoor is zij in een moeras terecht gekomen, waarin zij al dieper

en dieper is weggezonken. 

Nu roept men ach en wee in kerkelijke kringen, vooral nu na de oorlog

blijkt hoe zeer de kerk haar greep op de massa is kwijt geraakt. Men

begrijpt niet dat dit een kosmisch verschijnsel is, dat samenhangt met de

wet van opkomst, bloei en verval, waaraan ook de godsdienst is

onderworpen. Mét de atoom-eeuw is een nieuw kosmisch tijdperk

ingegaan, waarmee tevens de taak der kerk aan de mensen ten einde liep.

Daarom is het een grote fout van haar leiders om -niettegenstaande zij

onophoudelijk door de loop der gebeurtenissen met hun neus op de feiten

worden gedrukt- steeds weer te pogen oude tradities en gewoonten te

handhaven.

Men tracht te behouden, wat krachtens de ontwikkeling van de kosmos niet

behouden kan blijven. Ook op geestelijk gebied geldt het bekende Panta

rhei van Herakleitos! Daarom heeft het geen zin te trachten de mensen door

allerlei uitheemse attracties weer naar de kerk te trekken. Als men zich

verstrooien of vermaken wil, heeft men waarachtig de kerk niet nodig. Het

brood dat zij de mensen aanbiedt, wordt op heden niet meer geaccepteerd.

Het is oudbakken en beschimmeld! (stenen voor brood...)

Een ieder heeft nu wel aan den lijve ervaren dat de kerk steun noch troost

biedt, en niet in staat is een eind te maken aan de noden der mensen. Zij

heeft zich uitsluitend ingelaten met het materiële aanzicht der dingen en

geen rekening gehouden met wetten, waarop de universele wereldorde

berust. De geestelijke leiders hebben zich onvoldoende afgevraagd welke

betekenis de hemel voor ons heeft. Zij beseffen niet dat allerlei onzichtbare

inwerkingen uit de kosmische ruimte invloed op de gang der aardse

gebeurtenissen uitoefenen. Zij hebben begrip noch belangstelling voor deze

zaken en vatten de hemel slechts op als een plaats, waarheen men gaat na

het aardse verscheiden. Hoe men zich deze hemel moet voorstellen, is een

zuiver persoonlijke zaak en algemeen geldt het ‘hiernamaals’ als de stoplap

der theologen, waarmee ze hun onwetendheid aangaande hemelse zaken

bedekken.

Doordat de menselijke ziel werd veronachtzaamd, stierf ook de ziel der

kerk af. Daarom staat zij niet meer in ‘bewust’ contact met de levende

Godheid. Het christendom kent de ware aard en de verheven

persoonlijkheid van zijn Stichter niet meer, noch beseffen christenen dat

het begrip Christus een bewustzijnsgraad omschrijft, waarbij de ziel het

stadium in haar ontwikkeling heeft bereikt waarop zij in staat is het

verstand te verlichten. Door dit alles zijn de kerken niet meer in staat

zodanige leringen te verstrekken, waardoor men tot het stadium van god-

mens of christus opgevoed zou kunnen worden.

In plaats van de mensen te onderrichten hoe zij moeten leven om met de

hemel in vrede te blijven, en van deze wereld een paradijs te maken, stelt



de kerk het voor alsof onze planeet is gedoemd voor immer een hel te

blijven. Als compensatie voor de smarten hier geleden, wordt ons ‘ergens’

een hemels verblijf in uitzicht gesteld, zonder dat enig theoloog hierover

nadere bijzonderheden weet mede te delen.

Algemeen geldt nog de ‘zonde’ als hinderpaal om van deze wereld een

hemel te maken en niemand schijnt zich af te vragen of er dan geen enkele

mogelijkheid bestaat om de mens van zijn neiging tot zondigen te genezen.

Bij voorbaat beschouwt men dit als ‘onmogelijk’, ofschoon de bijbel op

vele plaatsen -zij het in gesluierde taal- verwijst naar de mogelijkheid om

van zonden vrij te worden. In dit verband behoeft slechts melding te

worden gemaakt van de woorden: “Al waren uwe zonden als scharlaken, ze

zullen wit worden als sneeuw” (Jes. 1:18).

Waarom verstaan de kerkelijke leiders zo weinig van de innerlijke

betekenis der religie? Omdat zij de bijbel letterlijk opvatten en vergeten dat

mystieke geschriften met het innerlijk oog behoren gelezen te worden.

Bovendien wordt er geen rekening mee gehouden dat de bijbelboeken

oorspronkelijk inwijdingsgeschriften waren, waarin de Waarheid achter

duistere zaken werd verborgen. En tenslotte zijn er in de loop der eeuwen

bij het bewerken en vertalen zo vele fouten ingeslopen, dat onze

tegenwoordige bijbel waarlijk een met 7 sloten verzegeld boek mag heten,

waarvan geen enkele theoloog, hoe knap hij ook moge wezen, de sleutel

bezit om het Levensmysterie te ontraadselen.

Om de verborgen zin van de bijbelboeken te leren verstaan, zou men de

toevlucht moeten nemen tot de geschriften der z.g. heidenen. Door deze

diepgaand te bestuderen zal men tot de ontdekking komen, dat ze minder

‘heidens’ zijn dan het huidige christendom.

Wat momenteel heidendom wordt genoemd, is de keerzijde van hetgeen

eens hoge cultuurwaarde bezat. Archeologen e.d. vinden steeds nieuwe

zaken uit de oudheid, welke blijk geven van het hoge cultuurpeil der

antieken. Hoe meer men opgraaft, hoe duidelijker taal het verleden gaat

spreken. Straks zal men niet langer kunnen ontkennen, dat er in de oudheid

mensen hebben geleefd, wier kennis omtrent de wezensgrond der dingen

dieper was gefundeerd dan die onzer verst gevorderde geleerden. In plaats

van ‘primitieven’, zoals ze thans min of meer denigrerend worden

genoemd, zal dan blijken hoe de wijsgeren der oudheid over innerlijke

kennis en wijsheid beschikten en hierdoor in staat waren de machtige

culturen te scheppen, waarover men nu nog met ontzag spreekt. 

Want ook al weten wij zo ten naaste bij dat er in het Oosten, in Egypte en

Griekenland, duizenden jaren vóór onze jaartelling bloeiende culturen

hebben bestaan, dan kunnen wij ons toch geen voorstelling maken van het

universele wereldbeeld dat men toen algemeen bezat, zo min als er begrip

is dat deze culturen het gevolg waren van de ‘kosmische’ denkwijze der

leidende geesten. Deze cultuurscheppers beschikten over goddelijke

Wijsheid, d.w.z. zij waren ingewijd in de wetmatigheid, waarop de wereld-

orde steunt. Hierdoor waren zij in staat alle zaken op de wereld te ordenen

overeenkomstig deze wetten. Dit is het geheim van de bloei der antieke

culturen.

Alles in de kosmos volgt de spiraalgang, schreven wij hier voor. Vandaar

dat iedere cultuur wordt gevolgd door een tijd van verval om daarna weer

op te bloeien tot schitterender glans. Nu de atoom-eeuw is ingegaan, zal na

het verval onzer dagen een nieuwe cultuur opbloeien. Want leren wij de

hogere natuurkrachten, welke besloten liggen in het atoom, op de juiste

wijze aanwenden, dan hebben wij het in onze macht van deze wereld een

paradijs te maken. Maar... dan moet onze kennis van de fysica worden

aangevuld met die van de meta-fysica. Want zo lang wij de universele

wetten der bovennatuur uit onwetendheid veronachtzamen, verstoren wij

de wereld-orde en tuchtigen wij onszelf door de pijnlijke gevolgen, welke

hieruit voortvloeien. Het is niet de Godheid, die leed over de mensen

brengt. Wij veroorzaken dit zelf door de wetten der wereld-orde te

overtreden. Deze kosmische waarheid ligt verborgen in de symboliek van

het Paradijsverhaal in Genesis. Geen onzer godgeleerden heeft haar ooit

ontdekt en hierom laat men de ‘zonde’, d.i. de overtreding van deze wetten

rustig voortduren.

Hieraan moet een einde komen om te verhinderen dat de mensheid in haar

geheel ondergaat. Daarom behoren de leidende geesten op allerlei gebied

zich de beschouwingswijze der antieken aangaande natuur en bovennatuur

eigen te maken. Er moet weer ‘kosmisch’ worden gedacht.

Tegenwoordig wordt het woord ‘kosmisch’ te pas en te onpas aangewend

door hen, die er de ware ondergrond niet van kennen. In de oudheid wisten

de wijsgeren zich met de kosmos verbonden; de menselijke natuur zagen

zij onderworpen aan dezelfde wetmatigheid, die het universum beheerst.

Zij beijverden zich deze wetten in het eigen bestaan toe te passen, en

bereikten hierdoor eenwording met het Goddelijke.



Omdat onze geleerden het kosmische karakter der antiek geschriften niet

verstaan, wordt de denk- en voorstellingswereld der oudheid ‘primitief’ of

‘heidens’ genoemd. De antieken echter bedoelden met de heidenen of

barbaren diegenen, welke de wetten van de kosmos niet in acht namen en

als gevolg hiervan in disharmonische of chaotische verhoudingen leefden.

Hun wijsgeren wisten dat in de kosmos alles met alles in betrekking staat

en wederkerig invloed uitoefent. Door hun kennis der tijdkringen en

bestudering van de constellaties aan de hemel, waren zij in staat eeuwen

vooruit de loop der gebeurtenissen op aarde te bepalen en het volk voor

rampen en onvoorziene gebeurtenissen te behoeden. Men zegt toch niet

voor niets, dat regeren ‘vooruitzien’ is!

Als één dier antieke geschriften getuigt ook de bijbel op schier elke

bladzijde van een kosmisch karakter. De boeken, waarin dit het sterkst op

de voorgrond treedt, o.a. in Daniël, Ezechiel en Openbaring, worden

hierom door de theologen het minst verstaan. Door de eeuwen heen werd

het kosmische element - omdat men het niet begreep- meer en meer uit de

bijbelboeken verwijderd. Vandaar dat we nu te doen hebben met een

‘uitgezeefd’ boek, waaraan niemand houvast heeft en waarmee zelfs

theologen geen raad weten. Deze verminkte bijbel geeft hun geen enkel

richtsnoer voor de bepaling van het eigen levensgedrag, noch voor dat van

hen, die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Ook nu nog: blinde leidslieden

van blinden!

Ook in Jezus tijd was het geestelijk leven in verval en lieten de

voorgangers het volk verkommeren. Vandaar Zijn scherpe terechtwijzingen

aan hun adres. Witgepleisterde graven, adderengebroed, huurlingen en

soortgelijke kwalificaties drukken niet bepaald respect en hoogachting voor

hen uit. Ongetwijfeld zou Jezus, zo Hij thans op aarde verscheen, de leiders

van de officiële godsdienst wederom de mantel uitvegen, gezien de geringe

bereidheid der theologen om zich in de kosmische grondslagen van het

geestelijk leven te verdiepen. Toch zal dit op korte termijn dienen te

geschieden, want verscheen Jezus aan het begin van een kosmische

nachtperiode, waarin het Licht van wijsheid niet kon schijnen, wij staan

aan het eind ervan. En wie de ontwikkelingsgang van wereld en mensheid

kosmisch weet te interpreteren, beschouwt de komst van het Godsrijk als

zeer nabij.

Zeker, wie zich blind staart op de materiële toestanden en verhoudingen op

de wereld, zal deze uitspraak geredelijk in twijfel trekken. Toch lezen wij

in Matth. 24 van grote verdrukkingen, die aan de wederkomst van Christus

zullen voorafgaan en zullen komen over dit geslacht. Ook in Openbaringen

18 e.v. wordt gesproken van de val van Babylon, met welk woord het

tijdperk van materiële wereld- en levensbeschouwing symbolisch wordt

aangeduid, waarna het nieuwe Jeruzalem of het tijdvak van Aquarius een

aanvang neemt, waarin een stroom van levend water (geestelijke wijsheid)

over de mensheid zal worden uitgegoten. (Dit alles wordt nader uiteengezet

in het door ons uitgegeven boek “De Openbaring, verklaard in het licht van

de Wet van kosmische Harmonie” dat ter lezing dringend wordt

aanbevolen.)

De oude wereld met haar leed en tranen, als vruchten van kosmische

onwetendheid, staat op het punt te verdwijnen en uit de ruïnes zal een

nieuwe wereld opbloeien, waarin hemelse maatstaven zullen gelden,

waarmee een uit de dood (der onbewustheid) opgewekte mensheid

harmonische toestanden en verhoudingen op elk gebied zal scheppen.

Jezus, aard en wezen van het kosmische kennend, wist dat het Licht van

wijsheid niet kón schijnen gedurende de 20 eeuwen van duisternis, die bij

Zijn heengaan aanvingen (Joh. 1:15). Voor wereld en mensheid ging toen

een negatief kosmisch tijdperk in; een nachtperiode van geestelijke

duisternis. In die tijden konden wereldlijke en kerkelijke overheden de

massa dom houden. Wie dom is, wordt echter te eniger tijd een gevaar voor

zichzelf en zijn omgeving. Omdat domme mensen in strijd met de wetten

der wereld-orde handelen, brengen zij door hun onwetendheid de chaos

voort. De verwarring en verwording onzer dagen zijn het duidelijkst bewijs

hoe anti-goddelijk het christendom is geworden. Want de boom beoordeelt

men naar zijn vruchten.

Wie dom is, houdt zich ver van alles wat naar het kosmische zweemt. Die

beseft niet dat kosmische wetten door de Godheid werden ingesteld om

orde te bewaren in het universum, zomin als men begrijpt, dat ook op aarde

alles aan deze wetten is onderworpen, vanaf de nietigste aardwurm tot aan

de knapste theoloog of natuurkundige. En of men deze wetten kent of niet,

ofwel ze erkent of loochent, doet niet ter zake. Men is en blijft er aan

onderworpen! Want de Godheid regeert over alles en allen.

Daarom getuigt het van domheid en kortzichtigheid, zo wij handelen alsof

er geen kosmische wetten bestaan. Deze kortzichtigheid moet immer

worden geboet, want door lijden komt men ten slotte tot het inzicht, dat

deze wetten er zijn ter wille van de harmonie. Zodra het mensdom het

stadium in zijn geestelijke en morele ontwikkeling bereikt, waarop dit

besef algemeen zal zijn, zal men eigener beweging overgaan tot handelen



overeenkomstig deze wetten. Dan wordt de zonde uitgebannen, als gevolg

waarvan volmaakte toestanden op aarde zullen ontstaan.

Dit alles is in de bijbel te lezen, wanneer men de mystieke betekenis ervan

heeft leren verstaan. Dan blijkt dat alle hemellichamen, dus ook de aarde,

aan wetmatigheid zijn onderworpen. Waar enig schepsel de wetten

overtreedt, doet de zonde haar intrede. De gevolgen hiervan blijven niet uit,

ook al duurt het vaak geruime tijd voordat de wet der vergelding intreedt

(Matth. 5:26). Men zegt niet zonder grond: “Gods molens malen langzaam,

doch uiterst fijn”.

Helaas zijn in onze tijd academie en kerk volledig afgesloten van

kosmische kennis. Zij wordt door doctors en professors ‘overbodig’ geacht.

Wat geleerden in kortzichtigheid en waanwijsheid verwerpen, heeft in de

ogen der massa geen waarde, zodat het geenszins mag verwonderen, dat

het volk volslagen God-vijandig is geworden. Juist dit verwerpen van

zaken, die van het hoogste belang zijn omdat zij ten nauwste samenhangen

met de Waarheid, is oorzaak van de algemene verwarring en verwording op

geestelijk, zedelijk, maatschappelijk en cultureel gebied.

kerk en academie hebben eeuwenlang gestreden tegen de goddelijke

Waarheid en Wijsheid en deze strijd breekt haar thans op. Van de kerken

wenden de mensen zich af en in de wetenschap heeft men zijn vertrouwen

verloren. Toch zijn er in alle tijden enkelingen geweest, die over inzicht en

wijsheid beschikten. Vooral door de kerken werden zij vervolgd op leven

en dood, die meer wisten dan haar eigen dienaren.

In deze kringen ziet men maar niet in dat het menselijk bestaan wortelt in

de kosmos; dat men zich hiervan rekenschap heeft te geven en dat het niet

verantwoord is als een dove en blinde door het leven te gaan. Men kan

wetten maken zoveel men wil, doch geen enkele menselijke wet waarborgt

het Geluk. Hiervoor is kennis nodig van wetten der bovennatuur en omdat

met hierover niet beschikt leeft men in strijd met het bovenzinnelijke.

Kerk en universiteit missen het begrip van en inzicht in kosmische zaken.

Hare dienaren tonen zich geprikkeld wanneer hun dit tekort wordt

voorgehouden. Toch zullen zij hun houding op korte termijn hebben te

herzien om niet door de loop der gebeurtenissen geheel uitgeschakeld te

worden. Er zijn helaas maar weinig mensen, die begrijpen, dat we te

midden van een kosmische revolutie leven, welke bezig is totaal nieuwe

toestanden en verhoudingen op aarde te scheppen.

De ingetreden atoom-eeuw brengt niet slechts uiterlijke veranderingen

teweeg; veel meer nog zullen de menselijke denkbeelden en gevoelens een

radicale omwenteling ondergaan. Als eerste symptoom hiervan mag de

technische ontwikkeling worden beschouwd, die tot versnelling van het

levenstempo en verandering van inzichten op velerlei gebeid heeft

bijgedragen. 

Dat als gevolg van deze ontwikkeling óók de geestelijke en morele basis

van het menselijke bestaan vernieuwd behoort te worden, zien helaas nog

weinigen in. Weliswaar begint het zoetjes-aan in bredere kringen door te

dringen, dat er geweldige gevaren schuilen in de toepassing van atoom-

energie bij het ontbreken van morele remmen, doch dat er behoefte is aan

een geheel nieuwe, aan een kosmisch gefundeerde moraal wordt algemeen

nog niet ingezien.

Moreel besef is een kwestie van innerlijke ontwikkeling. In een volmaakt

lichaam gesloten, heeft de ziel te strijden tegen allerlei dierlijke lusten en

instinctieve neigingen. Deze strijd vormt het onderwerp, door onsterfelijke

kunstenaars in hunne werken uitgebeeld. Homerus in zijn Odysseus, Dante

in zijn Divina Commedia, Goethe in zijn Faust en Wagner in zijn

muziekdrama’s Der Ring des Nibelungen, Tannhauser en Parcifal hebben

hiervan getuigd.

In deze werken bezongen de grote kunstenaars de mens van de toekomst,

die zich niet langer door driften en passies liet ringeloren, doch door de

ziele-vermogens tot ontwikkeling te brengen, meesterschap verwerft over

zichzelf.

In de achter ons liggende eeuwen kwam door het toenemend rationalisme

het accent meer en meer te liggen op de verstandelijke interpretatie van alle

levenswaarden. Wat tot het bovenzinnelijke behoort; tot het irrationele en

immateriële werd steeds meer van onwaarde geacht. Door de ontwikkeling

der fysica werd de metafysica als overbodig uitgeworpen, waardoor

weliswaar de techniek een reuzenvlucht nam, doch... ten koste van de

ethiek.

De mens der toekomst behoort de volledige controle te verkrijgen over

zichzelf. Niet langer mag hij zich door driften en impulsen her en derwaarts

laten drijven. Hij behoort alle omstandigheden in zijn macht te hebben.

Vooral nu de atoom-eeuw ons de beschikking geeft over tot nu toe

ongekende natuurkrachten, behoort onze houding tegenover de natuur en

bovennatuur grondig te worden herzien.



Wij behoren onze eigen natuur (Psyche of ziel) beter te leren kennen. Het

verstand behoort te worden uitgebreid met de intuïtie. Gelijk de mysticus

van weleer door een bepaalde scholing en training de ziele-vermogens tot

ontwikkeling bracht en hierdoor het Goddelijke uit eigen innerlijke

aanschouwing leerde waarnemen, zo zullen ook de toekomstige leiders van

het maatschappelijk, wetenschappelijk en culturele leven de beschikking

dienen te hebben over dit vermogen. Slechts dat zal hen tot een geestelijke

élite maken.

Dezen zullen zich niet langer door materiële en verstandelijke

overwegingen laten leiden, doch naar hogere maatstaven weten te

handelen, die hun grondslag hebben in de universele wereld-orde. Ter

verkrijging van een zodanige scholing en training zullen er weer mysterie-

scholen gesticht moeten worden.

 

Terug tot de mysteriën.

Toen de kerk zich van de hemel afwendde, ging het inzicht in het

Levensmysterie geleidelijk verloren. Weliswaar wordt er in de bijbel op

talloze plaatsen gesproken van zon, maan en sterren, zomede van krachten

des hemels, die worden bewogen; kortom van allerlei zaken, betrekking

hebbend op het bovennatuurlijke, doch omdat men de zin ervan niet

begreep, sprak men van heidendom en ketterij. Op deze wijze werd de

Boom des Levens tak voor tak gesnoeid; werden alle bladeren afgerukt en

alle vruchten weggeworpen. Thans wordt de kerk geconfronteerd met deze

kaal-geplukte en ten dode gedoemde Boom en weet zij geen mens de weg

ten leven te wijzen. Vandaar dat als het einde van alles ons de dood tegen

grijnst.

Weliswaar werd de kerk zelf -door de kosmische ontwikkelingsgang

gedurende een tijdvak van geestelijke duisternis- in deze richting gedreven

en moest de massa in onbewustheid omdolen, doch sedert de

eeuwwisseling heeft zij van talloze kanten de aanzegging gekregen haar

gedrag, in verband met de verandering der kosmische beïnvloeding, te

wijzigen. Zij had zich toen van het waarachtig-geestelijk leven op de

hoogte dienen te stellen en geleidelijk het kosmische element weer in hare

leringen moeten opnemen. Dit heeft zij echter verzuimd, en hierom treft

haar nu het verwijt dat zij niets heeft gedaan om de verdoolde kudden langs

nieuwe wegen naar grazige weiden te voeren. Vandaar dat de volkeren nu

nog als in een woestijn omdolen.

Het is begrijpelijk dat de kerken niet plotseling van koers kunnen

veranderen, doch het zou van inzicht en begrip hebben getuigt, zo de

Synode in deze richting had willen denken, en haar houding tegenover het

komende had bepaald. Geleidelijk had men dan alle ingeslopen fouten uit

de kerkleer kunnen verwijderen en de massa met een hoger en zuiverder

Godsbegrip vertrouwd kunnen maken.

Wie ons betoog tot hier hebben gevolgd, zullen het ongetwijfeld met ons

eens zijn dat de bestuurders van de kerk zedelijk verplicht zijn, door dieper

op de grondslagen van de religie in te gaan, het kosmische element van de

godsdienst te herstellen. Hierdoor zou de zuivering van het geestelijk leven

ter hand genomen kunnen worden. Dit beschouwen wij als de hoofd-

voorwaarde tot verbetering van alle menselijke betrekkingen en

maatschappelijke verhoudingen. Vanzelfsprekend zal het geruime tijd

duren, aleer een vervallen leer is gezuiverd. Daartoe is de samenwerking

nodig van vele ‘verlichte’ geesten. Vervolgens behoren de voorgangers met

hogere begrippen en denkbeelden aangaande de religie vertrouwd te

worden gemaakt. Slechts wie een open blik hebben voor de toekomst,

zullen nieuwe ideeën kunnen accepteren. Aan hen zou de opvoeding in

kosmische zin toevertrouwd kunnen worden van allen, die de geestelijke en

zedelijke grondslagen des levens wensen te leren kennen, ten einde door

het eigen levensgedrag op hoger niveau te brengen, mede te arbeiden aan

de verheffing van het mensdom op velerlei gebied.

Vooral de jeugd behoort vertrouwd gemaakt te worden met de wetten des

levens en haar bestaan naar kosmische maatstaven leren inrichten. Dan zal

zij in staat zijn verantwoording te dragen tegenover zichzelf, de naasten en

het nageslacht. Op deze wijze zal het verbroken huwelijksinstituut hersteld,

en een aanvang gemaakt kunnen worden met het vormen van harmonische

gezinnen.

Bij dit alles zal het instituut der Mysteriën niet ontbeerd kunnen worden en

om te beginnen zouden de kleine mysteriën hersteld moeten worden. In de

oudheid werden zij, die zich hiervoor aanmelden, ‘kleinen’ genoemd (Luc.

7:2). De verst-gevorderden gingen later tot de grote Mysteriën over, en

ontvingen hier leringen, waardoor zij de aard van het bovenzinnelijke

leerden kennen en bovennatuurlijke verschijnselen wisten voort te brengen

(Ex. 7-11). Zij werden onderwezen in de magie, welke berust op de

wetmatigheid van natuur en bovennatuur. Hierdoor leerden zij macht

uitoefenen over de natuur; ook over de eigen natuur!



Alle ingewijden der oudheid waren magiërs. Niet slechts Mozes, Daniël en

Ezechiel, doch evenzeer Thales, Pythagoras, Plato, Plotinus e.a. Juist

omdat onze natuurkundigen de magie beheersen, vormen natuurkrachten

als b.v. de atoom-energie in hun handen een gevaar voor de mensheid en

verstoren zij overal het evenwicht der natuur in plaats van harmonische

levensvoorwaarden te scheppen.

Wie de kleine mysterieschool bezocht, werd de samenhang van alle dingen

in kosmisch verband duidelijk gemaakt. Hierdoor leerde men de noodzaak

inzien het eigen gedrag te richten naar de wetten, die de hemellichamen in

hun banen houden. Aldus kreeg het moreel besef een kosmische

ondergrond. Werd men tot de grote mysterieschool toegelaten, dan nam de

boven verstandelijke ontwikkeling een aanvang. Het intuïtieve denken

werd ontwikkeld. Door onderricht in de wetmatigheid van de bovennatuur

(metafysica) was men in staat de ziel op het dag-bewustzijn te laten

inwerken en de ervaringen, die zij op hogere gebieden van Zijn had

opgedaan, met het brein te registreren. Als gevolg hiervan handelde men

niet langer naar uiterlijke (menselijke) voorschriften, doch naar innerlijke

(goddelijke) maatstaven. Ten laatste werd de een-wording met het

Goddelijke bereikt, waardoor men in staat was als een ‘bewust’ schepper in

de natuur op te treden. Niet alleen dat men op alchemische wijze lagere

metalen tot goud wist om te vormen, doch tevens was men in staat aan de

veredeling van planten, dieren en mensen mee te werken.

Gelijk de mens zich onderscheidt van het dier door de rede (ofschoon die

bij 90% der mensen nog niet is ontwikkeld, zodat de doorsnee-mens nog in

hoofdzaak op de dierlijke driften reageert) zo behoort de hogere mens der

toekomst zich van de bestaande soort te onderscheiden door een ‘bewuste’

ziel. Bij de god-mens zal de ziel door middel van hogere vermogens

(intuïtie) het verstand verlichten, waardoor hij in staat is het volmaakte tot

stand te brengen.

Het ziele-leven behoort zich tot een hogere graad van bewustzijn te kunnen

ontplooien. Hiervoor zijn bijzondere scholen nodig, alwaar men de

bovenzinnelijke zijde van het leven leert kennen door ingewijd te worden

in de metafysica.

Thans zou er een aanvang gemaakt moeten worden met de vestiging dier

bijzondere scholen. Hieraan kunne zij, die ontvankelijk zijn voor hogere

levenswaarden, de eerste stoot geven. Er dient samenwerking te komen

tussen hen, die op godsdienstig, wetenschappelijk en cultureel gebied

werkzaam zijn, en inzien dat er met de middelen en methoden, zoals ze tot

heden werden toegepast generlei resultaten zijn te bereiken.

Wat is het maatschappelijk nut van de stichting van Mysteriescholen? In de

eerste plaats zal de Religie er door hersteld worden, doordat men zich een

zuiverder beeld van de centrale figuur van het christendom gaat vormen.

De voorstelling, die men thans van Jezus maakt, is door de eeuwen heen

ver van de werkelijkheid afgeweken. Vandaar dat men Hem niet meer kent

als de Mysterie-god der eerste christelijke eeuwen.

Van Zijn persoonlijkheid weet men zo goed als niets, noch van de wijze

waarop Zijn geboorte tot stand kwam. Men spreekt van de ‘onbevlekte

ontvangenis’ zonder enig begrip van hetgeen hier onder verstaan dient te

worden en ook overigens werd het geboorteverhaal zodanig verminkt en uit

zijn verband gerukt, dat het een onwerkelijk en onwaarschijnlijk karakter

kreeg. In de symboliek ervan ligt verborgen dat het sexuele leven aan

bepaalde bovennatuurlijke wetten is gebonden, waarmee de geboorte van

een hogere mensensoort (godskinderen) onmiddellijk samenhangt.

Gaat het begrip ‘god-mens’ weer onder het volk leven, en worden jonge

mensen in de mysterie-school onderricht in de wetmatigheid, waaraan

huwelijk en geslachtsleven van nature zijn onderworpen, dan zal niet

slechts het huwelijksgeluk worden bevorderd, waardoor echtscheidingen

tot het verleden zullen behoren, doch bovendien zullen in de toekomst

steeds meer hoger-bewuste mensen de aarde bevolken. Dit zal niet nalaten

zijn stempel te drukken op alle maatschappelijke toestanden en

verhoudingen.

Door de mensen zuivere religieuze begrippen bij te brengen, zal er voldaan

kunnen worden aan de wens van miljoenen, die een redelijke godsdienst

verlangen. Het is beslist onwaar, dat buiten-kerkelijken geen behoefte

zouden hebben aan religieuze waarden. Het tegendeel is waar! Want talloos

zijn de gelegenheden, die ze frequenteren om er voedsel te vinden voor hun

ziele-leven. Helaas worden zij doorgaans teleurgesteld, omdat ze daar geen

afdoend antwoord krijgen op de diepste levensvragen, die hen kwellen;

omdat het Levensmysterie er niet wordt opgelost.

De moderne mens wenst het Goddelijke te begrijpen. Slechts wat men

begrijpt, kan men liefhebben. Liefde tot God en de naaste is een kwestie

van begrip; een zaak, die met het verstand alleen niet is te vatten. Hierbij

behoort de ziel te worden ingeschakeld. Het is een zaak van hoofd en hart

beide, waarbij lichaam en ziel gelijkelijk zijn betrokken.



Na eeuwen van rationalisme is het niet te verwonderen, dat de mens van

deze tijd geen genoegen meer neemt met ‘geloven’ alleen. Daarom kan een

exoterische kerkleer, die niets verklaart, geen bevrediging meer schenken.

Er is voor moderne mensen behoefte aan leringen, die de wezensgrond der

dingen verklaren en waardoor ten laatste het Levensmysterie wordt

geopenbaard. Intellectuelen behoort de zin der religie duidelijk gemaakt te

worden, dit is de enige mogelijkheid om de kosmische basis van het

menselijk bestaan, zo goed als van alle levens-uitingen in de natuur te

herstellen. De religie wil wetenschappelijk benaderd worden. Hierdoor zal

de wetenschap religieus worden en ophouden een bedreiging te vormen

voor mens en dier.

Worden er mysterie-scholen gesticht, dan zullen de edelsten der mensen in

de geheimen van het Levensmysterie ingewijd kunnen worden. Er zullen

zware proeven afgelegd dienen te worden om het bewijs te leveren, dat de

macht, waarover men de beschikking krijgt doorkennis van de wetten van

natuur en bovennatuur, niet voor eigen belangen zal worden aangewend.

Onzelfzuchtig moet het algemeen belang worden gediend. Dit is de

grondslag van alle waarachtige cultuur.

Geleid door een geestelijke élite, zal de massa vertrouwd gemaakt kunnen

worden met de kosmische grondslag van de godsdienst. Hierdoor zal haar

zedelijk peil toenemen en haar verstandelijke ontwikkeling op hoger niveau

komen liggen. Men zal gaan begrijpen dat bij de huwelijkskeuze aan

bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om duurzaam geluk te

waarborgen en leren inzien dat bij de gezinsvorming rekening gehouden

dient te worden met natuurwetten, die invloed uitoefenen op de geboorte

van welgeschapen en levenskrachtig nageslacht.

In de toekomst moet een hogere mensensoort de aarde bevolken. Reeds

Nietzsche wees erop dat de dier-mens door de god-mens opgevolgd moet

worden. Men heeft zijn boodschap echter niet verstaan. Vandaar dat er nog

geen begin werd gemaakt met de schepping van de hoger-bewuste mens,

zoals die in de nabije toekomst nodig zal zijn. Want dagelijks tonen de

omstandigheden duidelijker aan dat de wereld bezig is fouten uit het

verleden onder te gaan. De noodzaak, dat er betere mensen worden

geboren, behoort van dag tot dag meer tot ons te gaan spreken.

Om de hogere mens voort te brengen, dienen onze inzichten en opvattingen

omtrent huwelijk en geslachtsleven radicaal te veranderen. Dieper inzicht

in de wetten van natuur en bovennatuur is noodzakelijk om te leren

beseffen dat de mens het in eigen macht heeft goden of demonen op de

wereld te belichamen.

Schopenhauer wees op de noodzaak van een hogere huwelijksmoraal en

Wagner bezong deze zaken in zijn muziekdrama’s. In zijn Parcifal beeldde

hij de voorwaarden van het kosmisch-harmonische huwelijk uit, waaruit de

hogere mens wordt geboren. Door tegenwerking van de kerk moest Wagner

de nodige wijzigingen aanbrengen, waardoor deze opera het

onbevredigende slot kreeg, dat wij allen kennen.

Worden de zaken op de wereld bestuurd door een geestelijke elite, dan zal

door uitgebreider kennis aangaande natuur en bovennatuur, het contact

hersteld kunnen worden met de goden en godinnen; de hoger-bewuste

Wezens, aan wier zorgen de ontwikkeling van deze planeet van Godswege

is toevertrouwd. Tegen die tijd zal het Godsbegrip der massa aanzienlijk

zijn uitgebreid, zodat men niet langer zal spreken van God, de Vader, doch

ook rekening zal houden met de Moederzijde (natuur en bovennatuur). Alle

werkingen en weerstanden in de kosmos zal men leren zien als ‘goddelijk’

en door de wetten in acht te nemen, waaraan ze zijn onderworpen, zal de

mens in staat zijn invloed op de natuur uit te oefenen. Concreet gesproken

betekent dit, dat wij door kennis van de magie in staat zullen zijn

volmaakte vormen te scheppen in alle Rijken der natuur, zomede op het

harmonisch verloop van alle aardse gebeurtenissen invloed uit te oefenen.

De magie heeft in alle tijden bestaan. Slechts in cultuurtijden vermocht de

mens haar aan te wenden tot nut en voordeel van zichzelf en anderen. Door

uitbreiding van onze kennis in metafysische zin zullen wij in staat zijn

straks dezelfde dingen te ondernemen, waarvan de geschriften der oudheid

getuigen, o.a. de transmutatie der elementen tot stand brengen;

heerschappij voeren over water en winden; het weer kunnen regelen en

volledig beschikken over alle natuurkrachten. Dan behoeft er niet langer te

worden gesproken van ‘wonderen’, die in waarheid normale

natuurverschijnselen zijn, onderworpen aan de wetmatigheid van natuur en

bovennatuur.

Wanneer in de toekomst fysica en metafysica hand in hand gaan, zal men

in staat zijn atoom-energie aan te wenden voor velerlei doeleinden en

hierdoor van deze wereld een paradijs kunnen maken. Behalve de techniek,

zal dan ook de ethiek in nieuwe banen zijn geleid, want eerst nadat men

algemeen naar hogere, geestelijke en zedelijke normen heeft leren leven,

zal men in staat zijn de hogere natuurkrachten zonder nadeel voor mens en

dier aan te wenden.



Heeft men de natuur met andere ogen leren beschouwen, dan zal men haar

niet langer als ‘mechanisch’ opvatten, doch als het laboratorium der

Godheid leren zien, die in overeenstemming met de wetten der natuur alle

levens-vormen en verschijnselen voortbrengen.

De mens verstaat de verborgen zijde der natuur niet en leeft in de dwaze

veronderstelling, dat het ons is toegestaan de natuurwetten straffeloos te

overtreden. Niets is echter minder waar, want de chaos, die de mensen van

de wereld hebben gemaakt, is het gevolg van deze schending der

natuurwetten. En juist omdat alles onder de hemel aan vaste wetten is

gebonden, moeten wij zelf deze chaos weer herscheppen tot harmonie.

Dit zal niet eerder mogelijk zijn dan nadat wij hebben leren inzien dat de

wereld-orde op kosmische wetten berust en ertoe overgaan deze in ons

gedachten- gevoels- en daden-leven in toepassing te brengen.

Om dit te kunnen, zijn er mysteriescholen nodig waar deze zaken aan de

mensen worden verklaard. Hoe eerder de leiders van het geestelijk,

maatschappelijk, wetenschappelijk en culturele leven dit inzien, hoe eerder

er een begin kan worden gemaakt met de harmonisatie van mens en

maatschappij.

Een onafwendbare eis daarbij is, dat wij op korte termijn leren

samenwerken met alle natuurwezens. Feeën, gnomen, elfen en kabouters

mogen niet langer als ‘sprookjes-figuren’ worden beschouwd. Zij zijn het,

die werkzaam zijn aan planten en dieren en alle onzichtbare handelingen

verrichten waardoor alles groeit en bloeit in de natuur. Zij arbeiden onder

toezicht van machtige Wezens, die op intelligente wijze alle

natuurprocessen leiden. Door hen wordt de ontwikkeling der dieren geleid.

Hun intenties worden via het instinct op het dier overgedragen. Hoe zouden

de dieren feilloos zeker door het leven kunnen gaan, wanneer niet een

machtig Intellect als groepsgeest over hen waakte? Hebt u daar weleens

over nagedacht?

Wanneer men de dieren als ‘kosmische’ wezens leert beschouwen, waar

hetzelfde goddelijk Beginsel in werkzaam is, dat in ons tot ‘persoonlijk’

bewustzijn is uitgegroeid, zal onze houding tegenover het dier volledig

veranderen. Dan zal het besef rijpen dat het schending van de hoogste

natuurwet betekent, zich aan het leven van enig schepsel te vergrijpen. Het

doden van dieren om er zich mee te voeden, zomede het pijnigen door

vivisectie ter verkrijging van geneesmiddelen (?) is in strijd met de morele

wet der natuur. Dierlijk voedsel zowel als medicijnen kan de mens

ontberen, wanneer hij overeenkomstig de natuurwetten leeft.

De mens, oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenisse Gods,

is ziek geworden omdat hij van de natuur afweek en een tegennatuurlijk

leven is gaan leiden. Niet alleen worden de mensen gekweld door ziekten,

kwalen en gebreken, omdat ze de natuurwetten overtreden, doch ook

oorlogen, epidemieën, hongersnoden, overstromingen en andere

natuurrampen zijn hiervan het gevolg.

Zodra wij weer overeenkomstig de wetmatigheid van natuur en

bovennatuur leven, zullen we op alle natuurprocessen een veredelende

invloed kunnen uitoefenen en volmaakte levensvormen en toestanden leren

scheppen. Hierdoor zullen niet slechts hogere rassen van planten en dieren

voortgebracht kunnen worden, doch ook god-mensen in het leven worden

geroepen; de hogere mensensoort, die niet langer door dierlijke driften

wordt bewogen, doch in wie de ziel dat stadium in haar ontwikkeling heeft

bereikt, waarop zij het verstand verlicht en de mens in staat stelt het

Goddelijke in materiële vormen uit te beelden.

Wordt het godsdienstig, staatkundig, wetenschappelijk en maatschappelijk

leven geleid door hoger-ontwikkelde mensen, die over kosmisch

bewustzijn beschikken, dan zal het Koninkrijk der hemelen op aarde

gevestigd kunnen worden. Dan zal men zich algemeen naar goddelijke

wetten gedragen, overeenkomstig het bekende: “Uw Rijk kome, in de

hemel, alsook op aarde.”

De mysticus van weleer, die door een bepaalde scholing en training, zijne

ziele-vermogens tot ontwikkeling bracht en hierdoor het Goddelijke uit

eigen innerlijke aanschouwing vermocht waar te nemen, leerde er het

geheim van het Levensmysterie door ontraadselen. Het aardse bestaan werd

door hem niet uitsluitend naar zijn materiële aspecten beleefd; ook het

immateriële en irrationele kreeg waarde en door het menselijke en

Goddelijke in een hogere eenheid saam te vatten, was hij in staat, op aarde

levend, het hemelse toe te passen en zijn leven tot volmaaktheid te

brengen.

In de toekomst behoort het leven meer van de mystieke zijde benadert te

worden om alle aardse toestanden en verhoudingen overeenkomstig

hemelse maatstaven te kunnen ordenen. Hiertoe dienen de mensen in de

levenswetten te worden opgevoed. Om dit mogelijk te maken, zullen er

mysterie-scholen gesticht moeten worden.

De jeugd behoort opgevoed te worden in hogere geestelijke waarden en een

kosmisch-gefundeerde moraal leren kennen. Er dient inzicht te komen in de

wondere samenhang van de Schepping, waaruit geen enkele schakel kan



worden gemist. Alle rijken van natuur en bovennatuur moeten harmonisch

op elkaar worden afgestemd om volledige samenwerking mogelijk te

maken. De menselijke rede behoort tot volledige ontplooiing te komen; het

verstand, uitgebreid met bovenverstand, zal de schakel vormen tussen het

aardse en het hemelse. Door het intuïtieve denken is de mens in staat

natuur en bovennatuur als een eenheid te eren beschouwen en hierdoor het

Levensmysterie als een opengeslagen boek te lezen, waarin de

wetmatigheid van de kosmos staat beschreven.

Niet door geweld, doch door Mijn geest zal het geschieden, zegt het heilig

Boek. Dit betekent dat de menselijke geest de materiële kluisters van het

verstand moet verbreken om zich te kunnen verheffen tot het

bewustzijnsniveau van Christus en de Zijnen. Hun bewustzijn is het, welks

hoogfrequente trillingen uit de Ruimte op deze aarde inwerken. Onder

invloed hiervan zal het menselijk bewustzijn zich in de komende jaren

voortdurend uitbreiden. Gedachten en gevoelens zullen een nooit gekende

vlucht nemen, als gevolg waarvan cultuurwaarden tot stand zullen komen,

zoals de wereld nog niet eerder zag. Dan zal het woord bewaarheid worden:

“Geen oog heeft gezien en geen oor vernomen, en in geen mensenhart is

opgekomen, wat de Godheid voor ons heeft weggelegd.”

In deze tijd gaat het er zeer beslist om de nodige voorzieningen te treffen,

die beogen de wederkomst van Christus voor te bereiden. Het toegankelijk

maken van de kleine mysteriën voor goed-willende mensen dient hiervan

het preludium te vormen. Wie hieraan wensen mede te werken, verzoeken

wij dringend zich onverwijld met ons in verbinding te willen stellen. De

velden zijn wit om te oogsten, doch de arbeiders zijn weinige.

Hebt ge bezwaren van welke aard ook, leg die dan eens kort en duidelijk

neer in een schrijven of laat op andere wijze iets van u horen. Met kritiek

alleen komen we niet verder. Er behoort in dit tijdsgewricht iets positiefs te

gebeuren. Daarom zullen we gaarne enige reactie van u ontvangen.

Hopelijk kan er binnenkort een bespreking volgen en van gedachten

worden gewisseld waarna verdere plannen uitgewerkt kunnen worden.

Doch hoe dan ook:

DOE IETS.

Heemstede, september 1956 J & M Henschel.


