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De Hemel wint het van de Aarde

Wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen

wij zien aangezicht tot aangezicht. 1 Kor. 13:12.

Dat wij momenteel één der grootste omwentelingsperioden in het

menselijk bestaan beleven, begint geleidelijk tot in alle lagen der

bevolking door te dringen. Dat deze omwenteling ten nauwste

verband houdt met bepaalde uit de kosmische Ruimte afkomstige

invloeden, is minder algemeen bekend, reden waarom hieraan in deze

studie bijzondere aandacht zal worden gewijd.

Zoals u weet, is de zon voor het aardse leven onontbeerlijk; zonder

haar zou geen enkel levensverschijnsel mogelijk zijn. Behalve een

vormzijde of materiële kant, heeft ‘leven’ evenwel ook een spirituele

zijde, geest of bewustzijn genaamd, welke de onzichtbare kracht

vormt waardoor alle verschijnselen tot aanzijn komen en

voortbestaan. Deze kracht is afkomstig van, en wordt gevoed door de

geestelijke Zon, waarmede het machtige spirituele Wezen wordt

bedoeld, de Zonne-logos, die de Bron is van alle ‘intelligente’

levensuitingen op aarde.

Reeds in de grijze oudheid was het aan wijsgeren bekend, dat evenals

de materiële levensverschijnselen zijn onderworpen aan periodieke

afwisseling (opvolging van dag en nacht; wisseling der seizoenen;

geboren worden en sterven) ook het geestelijk leven op aarde door

periodiciteit wordt gekenmerkt, zonder perioden, waarin culturen

bloeien steeds worden gevolgd door tijdperken waarin deze vervallen

en er slechts van beschavingen sprake is.

Een ieder weet, dat het verschil van dag en nacht, of tussen de

seizoenen berust op de omloop van de aarde rond de zon. Minder

bekend is echter dat bloei en verval der grote culturen eveneens

verband houden met de zon, resp. met haar gang door de tekens van

de dierenriem. Ofschoon het bestek van dit werkje niet toelaat hierop

breedvoerig in te gaan, zullen we er enkele regels aan wijden, doch
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moeten voor andere bijzonderheden verwijzen naar het grote werk

“Van chaos tot Harmonie”, dat binnenkort ter perse gaat.

Beziet u nevenstaande tekening, dan is daarop in beeld gebracht hoe

de zon ca. 4000 jaren geleden het positieve zodiacale teken Ariës

(Ram) intrad als lentepunt, om ca. 2160 jaar later over te gaan naar het

negatieve teken Pisces (Vissen). Tijdens positieve perioden straalt de

geestelijke zon haar licht van Wijsheid over de wereld uit; het

menselijk bewustzijn is hierdoor toegankelijk voor het Goddelijke, als

gevolg waarvan men over wijsheid beschikkend, cultuur-waarden

vermag voort te brengen. Breekt hierop een negatieve periode aan,

dan is de geestelijke zon intussen ondergegaan; het licht van Wijsheid

dooft uit en voor de mensheid gaat een tijdperk van geestelijke

duisternis in, waarin bewustzijns-vernauwing optreedt. Het zuivere

Godsbegrip gaat verloren, als gevolg waarvan alle cultuur-waarden tot

verval komen.

In concreto wil dit zeggen dat de mensheidsontwikkeling, welke aan

het begin van onze jaartelling op een bepaald geestelijk niveau lag,

sedertdien van eeuw tot eeuw een meer materialistisch aanzicht kreeg.

Hierdoor was het mogelijk dat wij in technisch opzicht enorme

voortgang maakten, doch tevens dat we van spirituele krachten,

werkzaam in de materie, minder afweten dan de natuurfilosofen der

oudheid. Inmiddels is aan de nacht-periode van Pisces een eind

gekomen; sedert kort is een nieuw kosmisch tijdperk, de z.g.

Aquarius-aera ingegaan, zodat wederom een periode van geestelijke

verlichting voor het mensdom is aangebroken. Hieraan moet het

worden toegeschreven dat zich allerwegen een sterk verlangen naar

nieuwe en betere levenswaarden onder de mensen openbaart.

Steeds als er wisseling van tijdperken optreedt, kenmerkt zich dit door

algemene verwarring, materieel zowel als spiritueel. Immers,

sommigen trachten oude vormen, toestanden en gewoonten in stand te

houden, waar anderen, min of meer bewust van de invloeden, welke

met het verrijzen van de geestelijke zon gepaard gaan, ernaar streven

overal nieuwe vormen en verhoudingen te scheppen.

Deze verwarring neemt men op alle levensgebieden waar; we zien hoe

leidende figuren op het gebied van staatkunde, godsdienst, kunsten en
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wetenschappen steeds achter de feiten aanhinken wijl ze het

verhoogde levenstempo niet kunnen bijhouden en derhalve niet in

staat blijken richting te geven aan de menselijke en maatschappelijke

ontwikkeling, of zodanige verhoudingen te scheppen tussen mensen

en volkeren onderling, dat hierdoor een eind wordt gemaakt aan alom

heersende spanningen.

In de geschiedenis terugblikkend, ervaren wij hoe alle vorige

overgangstijden zich eveneens door verwarring hebben gekenmerkt;

tevens hoe er dan steeds figuren van bovenmenselijk formaat

verschenen, onder wier leiding een in duisternis ronddolende

mensheid uit de chaos werd uitgeleid naar een toestand van Harmonie.

Hermes, Mozes, Krishna, Zarathustra, Orpheus, Pythagoras, Socrates,

Boeddha en Jezus; zij allen verschenen op aarde om Waarheid en

Wijsheid te herstellen als noodzakelijke voorwaarde om aan de

heersende verwarring een einde te maken. Steeds begonnen zij

bestaande godsdienst-vormen van ingeslopen fouten en

tekortkomingen te zuiveren en het volk wederom in kennis te brengen

met het bestaan van een goddelijke of kosmische Orde, waaraan het

leven materieel zowel als spiritueel is onderworpen. Door het de

wetten te onderrichten, waarop deze Orde steunt, kreeg men de

beschikking over kennis, welke - op aardse toestanden en menselijke

verhoudingen toegepast- in staat stelde uit de chaos Harmonie te

scheppen.

Al deze godsdienst-vernieuwers waren zonen van de zon; Wezens

dus, ons mensen in ontwikkeling (spiritueel en intellectueel) ver

vooruit. Zij kwamen tot de aarde om de menselijke ontwikkeling

voort te helpen. Tot dit doel moesten zij de menselijke gestalte en

natuur aannemen, en hieraan zit oneindig meer vast dan H.H.

theologen menen, die zich als regel verwarren in allerlei begrippen

wanneer zij pogen ons duidelijk te maken wat onder “Christologie”

moet worden verstaan.

Een zonne-wezen heeft -om zijn taak op aarde te kunnen verrichten-

in de eerste plaats een volmaakt stoffelijk voertuig nodig. Een lichaam

dus zonder enig gebrek, welks physische samenstelling van dien aard

behoort te zijn, dat alle physische zowel als hersen centra zodanig
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ontwikkeld zijn dat ze volmaakt zijn af te stemmen op de trillingen

van het geestelijke Ego, dat tijdelijk gebruik maakt van zulk een

voertuig. Hier moet men niet gering over denken, want evenals niet

verwacht mag worden dat een lamp van 120 volt een spanning van

220 volt verdraagt, evenmin zou het doorsnee-menselijk lichaam,

zoals wij die kennen, een geestelijk Inwezen kunnen dragen, van Wie

het trillingsgetal zo veel hoger ligt dan dat van de gewone mens. Ook

moet men niet menen dat een god niet aan de beperkingen der materie

gebonden zou zijn. Ongetwijfeld zoude hij deze kunnen

overschrijden; dan zou zijn verschijning evenwel gelijk een atoom-

bom werken en vernietiging in plaats van verbetering brengen.

Daarom zal ieder hoger Wezen zich vrijwillig aan de wetten der

materie onderwerpen; dit houdt evenwel in dat er langen tijd mee

heengaat alvorens een goddelijk Leraar in het openbaar kan optreden.

Vandaar ook dat Jezus, als zoon van de zon tot zijn dertigste jaar

arbeidde om zijn stoffelijk voertuig in die staat te brengen, dat hij als

mens levend, nochtans de beschikking behield over volmaakt

goddelijk bewustzijn.

Wijl alle Wereldleraars moesten kunnen beschikken over een lichaam

van uitzonderlijke kwaliteiten, hangt er rond hun geboorte zulk een

geheimzinnig waas, Mozes werd in een biezen korfje gevonden en aan

het hof van de Pharao opgevoed; Boeddha aanschouwde het

levenslicht onder wondervolle omstandigheden en van Jezus staat

geschreven dat hij ‘onbevlekt’ werd ontvangen en in afzondering

geboren, terwijl 3 wijze Koningen er een verre en gevaarlijke reis

voor over hadden om de Godsgezant in het vlees te begroeten. Tot op

heden is het Mysterie, dat rond Jezus’ geboorte hangt, nog niet

opgelost voor de massa. Algemeen neemt zij op gezag van de kerk

aan dat Maria door de h. Geest werd overschaduwd, waardoor de

geboorte van Jezus een ‘goddelijk’ karakter verkreeg. Ofschoon de

meeste gelovigen geen verder verklaring vragen, zijn er in alle tijden

mensen geweest, die hebben begrepen dat achter dit “vroom bedrog”

een diepere waarheid moest schuilen, ook al zijn weinigen tot nu toe

er in geslaagd haar te ontdekken. Eén van de eersten die zijn twijfel

dienaangaande uitsprak was Felix van Urgel. “Het is tegen de natuur
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dat een maagd zonder contact met een man een zoon ter wereld

brengt”, zeide hij en voor deze woorden werd hij op het concilie van

Frankfort in 794 ter verantwoording geroepen, en als ketter

uitgekreten. Toch deed hij niet meer dan een waarheid verkondigen,

die door de Druïden van Gallië werd bewaard, doch daar de duisternis

op aarde intussen zó diep was geworden, dat het licht van Wijsheid er

niet meer kon doordringen, werd deze waarheid niet meer algemeen

gekend.

Wanneer een zoon van de zon tot deze wereld afdaalt met het doel de

godsdienst uit zijn verval op te heffen, mag dit niet worden

beschouwd als een impulsieve of willekeurige daad. Goden plegen

zich aan onverwachte en ondoordachte invallen nimmer schuldig te

maken. Zij weten dat alle ontwikkeling in den Cosmos ‘wetmatig’

verloopt; dat alle levensprocessen op aarde aan ‘kosmische’ wetten

onderworpen zijn, zomede dat goden en mensen zich hieraan

gelijkelijk hebben te onderwerpen om in vrede met de opperste

Godheid te kunnen leven. Vandaar dat alle zaken, die met de

incarnatie van een Wereldleraar verband houden, langen tijd vooraf

door Hen worden voorbereid. Er worden plannen ontworpen aan de

uitwerking waarvan velen der goden en godinnen deelnemen en al

deze plannen dienen precies te passen in het grote Plan, dat van

Godswege aan de ontwikkeling van het Universum ten grondslag

werd gelegd.

Gaat een Leraar zich op aarde manifesteren, dan dient de tijd hiervoor

“rijp” te zijn. M.a.w. de geesten der mensen behoren afgestemd te

kunnen worden op de Boodschap, die Hij brengen zal. Door den druk,

waaronder men in tijden van verwarring leeft, begint het verlangen

naar Harmonie, Vrede en Recht onder de mensen te groeien. Doordat

men zich zijn ellendige verhoudingen meer bewust wordt, wordt men

tevens gevoeliger voor de uitstraling van hogere Wezens, die vanuit

de Ruimte bepaalde gevoelens en denkbeelden in de menselijke harten

en hoofden projecteren (denk hierbij aan radio- en televisie-

overbrenging) waardoor de vraag begint te leven of het ook anders

zou kunnen en er niet een mogelijkheid zou zijn een eind te maken

aan de chaos. Velen worden hierdoor innerlijk bewogen, zodat ze
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gaan beseffen dat er iets moet zijn, waardoor men onophoudelijk in

botsing komt met het leven en er steeds opnieuw leed en teleurstelling

ontstaat. Ten slotte begint men zich af te vragen of er wellicht iets

gedaan behoort te worden om aan bestaande wantoestanden en

verhoudingen een eind te maken en een nieuwe, betere samenleving

tot stand te brengen.

Is dit punt bereikt, dan zal overeenkomstig de plannen als heraut van

het Nieuwe een profeet opstaan, die heen wijst naar Hem, die

aanstaande is. In het begin van onze jaartelling trad als zodanig op

Johannes de Doper, van wien staat geschreven dat de mensen van

heinde en verre tot hem kwamen om gedoopt te worden. Dit wil in

symbolentaal zeggen: innerlijk bereid zijn zich te bekeren, d.w.z. zich

van het bestaande af te keren en nieuwe waarden te accepteren.

M.a.w. er is een soort bedding nodig, alvorens nieuwe aspecten van

Waarheid en Wijsheid door de mensen worden aanvaard.

Zijn de tijden vervuld, zodat de Leraar in het vlees kan verschijnen,

dan voorzien de plannen erin dat een maagd aanwezig is, door wie Hij

kan belichaamd worden. Zij behoort aan hoge eisen te voldoen om een

‘godszoon’ ter wereld te kunnen brengen en uit dien hoofde zouden

we bijna zeggen dat het hoofddoel waarvoor Maria op aarde

verscheen, bestond in het voortbrengen van de Messias. Ook haar

geboorte kan derhalve geen ‘toevallige’ zijn geweest en dat hieraan

inderdaad veel vast zat, vindt u uitvoeriger beschreven in onze uitgave

“Zij volgden een Ster”.

Alvorens zich op aarde te incarneren moet een hoger Wezen zich

langs geestelijken weg (telepathisch) in verbinding kunnen stellen met

zijn toekomstige ouders, die Hem met de schepping van een volmaakt

stoffelijk voertuig behulpzaam zullen zijn. Zulke ouders behoren te

beschikken over uitgebreider vermogens dan de doorsnee-mens bezit.

Zulke mensen komen spaarzaam voor in tijden van geestelijke

duisternis en worden, ter onderscheiding van het gewone genus

‘mens’ engelen genoemd. Vandaar dat de engel Gabriël een voorname

rol vervulde bij de aankondiging der goddelijke Geboorte, zomede bij

de totstandbrenging van het lichaam voor Jezus. Hij was het die Maria
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bevruchtte, hetgeen blijkt uit de woorden die zij tot hem sprak; “Zie,

de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”.

In de eerste eeuwen van het christendom hebben alle Ingewijden

hiervan kennis gedragen; zij kenden het verschil tussen de geboorten

van gewone mensen en god-mensen en wisten dat tempelmaagden in

de oudheid een voorname rol vervulden bij de hoger-planting van het

menselijk geslacht. Ook wisten zij dat het scheppen van cultuur-

waarden afhankelijk is van het al dan niet voortbrengen van hogere

mensen of genieën. Daarom begon iedere Wereldleraar het volk te

onderrichten in de goddelijke Scheppingswet en moest Hij zelf in

overeenstemming met deze Wet geboren zijn. Dat Jezus kwam om de

verloren geraakte Wetkennis te herstellen, moge blijken uit de

woorden, die staan opgetekend in Lukas 11:52 “Wee u, gij

Wetgeleerden! Want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen;

zelven zijt ge niet ingegaan (tot de Wijsheid) en die ingingen, hebt gij

gehinderd”.

Dat al deze zaken intussen uit het menselijk bewustzijn verdwenen en

zelfs ‘godgeleerden’ er geen kennis meer van dragen, moet worden

toegeschreven aan de verduisteringsperiode der afgelopen 20 eeuwen,

waarin de goddelijke Wijsheid van de aarde verdween en de mensen

slechts voor materiële = tastbare en zichtbare verschijnselen, die

‘verstandelijk’ te verklaren zijn, toegankelijk waren. Geestelijke

zaken gaan de beperktheid van het verstand nu eenmaal te boven;

daarom kunnen bekrompen hersenen geen spirituele begrippen

opnemen en blijft men liever ‘geloven’ dat Jezus geen lijfelijke vader

heeft bezeten en Zijn lichaam op wonderbare wijze door Maria werd

voortgebracht.

Dit zou wellicht op zichzelf beschouwd niet zo erg zijn, ware het niet

dat juist het verdwijnen van bepaalde oer-waarheden uit de godsdienst

oorzaak is geworden van de toenemende verwarring op aarde.

Immers, veel van hetgeen tijdens de afgelopen eeuwen in naam van

Christus geschiedde, was wel in zó flagrante tegenspraak met Zijn

leer, dat het christendom -beoordeeld naar de vruchten, die het

voortbracht- ver gedaald is beneden het peil van enige vorm van

heidendom, dien men met deze leer heeft willen bestrijden. In dezen
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tijd dient de godsdienst van alle ingeslopen fouten en misbruiken te

worden gezuiverd; de wederkomst van Christus moet worden

voorbereid. Dit is niet mogelijk wanneer niet eerst de kennis

aangaande de goddelijke of kosmische Orde zomede der wetten

waarop zij berust, voor het menselijk bewustzijn toegankelijk wordt

gesteld. De Wijsheid dient op aarde te worden hersteld. Hiervoor is

nodig dat de Mysteriën wederom in het leven worden geroepen.
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De mysteriën

“Hier eindigt alle lering; men ziet de werking der natuur en van alle

zaken.” Clemens Alexandrinus.

Er is een tijd geweest waarop de ganse wereld, de gehele mensheid

één godsdienst had, evenals zij van ene taal was. “Alle godsdiensten

der aarde zijn in den beginne één geweest en uit één middelpunt

uitgestraald”, zegt Faber. Wij kunnen ons dit moeilijk voorstellen,

gewend als wij zijn de mensheid uit het grijs verleden te beschouwen

als oerwilden, bij wie vergeleken wij een hoogtepunt van cultuur

bereikten. Niets is evenwel minder waar, want alle oude geschriften

gewagen van een Paradijs-toestand, een gouden Eeuw tijdens welke

de mensen van een meer op God gelijkenden aard waren en uit dien

hoofde de Gelukzaligheid beleefden. In dien tijd was er geen behoefte

aan Mysteriën, want Wijsheid was algemeen eigendom en heerste

alom gedurende het Satya Yuga. Wijl de levensontwikkeling zich

beweegt tussen de beide uitersten: geest en materie, volgden op de

gouden Eeuw respectievelijk het zilveren, koperen en ijzeren tijdperk,

in den loop waarvan de mensen geleidelijk dieper werden ingestulpt

in de materie, zodat het Geluk verloren ging. Omdat Wijsheid een

tweesnijdend zwaard is, dat in de handen van onbevoegden tot grote

ongelukken kan leiden, kon zij slechts veroverd worden door hen, die

een bepaalde geestesverhouding hadden aangekweekt, waardoor

hunne materiële begeerten aan banden werden gelegd, zodat bezit van

wijsheid, die macht verleent over onwetenden, niet tot eigenbaat zou

worden aangewend. Aldus ontstond Inwijding.

Wijsheid, die voorheen algemeen was, werd in volgende eeuwen

bedekt met een sluier, die aanvankelijk dun, geleidelijker dikker werd.

Hieruit ontstonden de exoterische geloofsvormen, die als sproken en

legenden gewagen van verloren geluk, dat ééns wederom bereikt zal

worden. In de Mysteriescholen werd den leerlingen de weg gewezen

hoe dit Geluk te bereiken en in het bezit te komen van de absolute

Wijsheid, die het menselijke verenigt met het Goddelijke.
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Het Goddelijke als eerste en algemene Oorzaak van al het bestaande

blijft voor het kenvermogen van oningewijden verborgen. Slechts

door inwijding leert men de werking der verborgen krachten in het

Universum kennen; het noumenon achter het phenomenon, waardoor

men in staat is invloed op de ontwikkeling der materiële

levensvormen uit te oefenen. Door inwijding leerde men de verborgen

krachten van natuur en boven natuur kennen als uitstralingen van

intelligente Wezens, wier bewustzijn zo ver boven het menselijke

uitsteekt, dat zij in staat zijn de ontwikkeling van alles wat op aarde

leeft (mineraal, plant, dier en mens) te leiden en ten slotte tot den

hoogsten vorm van volmaaktheid te brengen. De natuur, opgevat als

het grote laboratorium der Godheid, is het arbeidsveld dier hogere

Wezens, welke in de oudheid goden en godinnen werden genoemd en

die de bijbel vermeldt als Serafijnen, Cherubijnen, Aartsengelen en

engelen. Onder Hen bestaan vele rangen, verband houdend met de

bereikte graad van bewustzijn. Voor den mens gaat het erom het eigen

bewustzijn tot die hoogte te ontwikkelen, dat hij in bewust contact

leert treden met deze Wezens; de innerlijke natuur te leren kennen en

aan de vervolmaking van deze wereld te leren medewerken. Dit is in

alle tijden het doel geweest, waarvoor de Mysteriën werden gesticht

en door in dezen tijd hogere leringen aan de mensen te verstrekken

moeten zij leren zelf aan de ordening van het aardse leven deel te

nemen door de wetten der natuur te betrachten. Hiervoor moet de

mens in de eerste plaats zichzelf leren kennen, d.w.z. gaan verstaan

welke invloeden uit de kosmische Ruimte op hem inwerken, hoe zijn

eigen natuur hierdoor wordt beïnvloed. ‘s Mensen karakter bepaalt

zijn lot en zonder kennis van kosmische krachten die invloed op dat

lot uitoefenen, is de mens niet in staat het stuur over zijn leven in

eigen hand te nemen en dit in overeenstemming met de goden te

besturen.

Mogen er in dezen tijd weinig mensen worden gevonden die het nu en

de noodzaak inzien om Mysterie-scholen te stichten, veelal omdat zij

de feitelijke betekenis er van niet kennen, in het verleden dachten

grote geesten hier anders over.

14                     

Voltaire zei b.v. zeer terecht: “Te midden van den chaos van het

volksbijgeloof, bestonden er eertijds instellingen, die de mensen

hebben belet tot volslagen dierlijkheid te vervallen; het waren de

Mysteriën. Plato, Pythagoras, Jamblichus, Herodotus, zowel als de

kerkvaders Clemens Alexandrinus en Origenes erkenden de grote

betekenis der Mysteriën, en het feit dat zij geleidelijk van de wereld

verdwenen is oorzaak geweest dat de levende kern uit den godsdienst

verdween. Wie in de Mysteriën was ingewijd, trad in de rijen der god-

gewijde Priesters en Priesteressen; zij waren wijsgeren, die over

wijsheid beschikten en de kunst verstonden een mensengemeenschap

zodanig te besturen dat er een harmonisch Geheel ontstond. Omdat zij

de innerlijke krachten van natuur en boven natuur kenden, waren zij

‘magister’. De Meester-titel duidde aan dat zij over magische

vermogens beschikten. In de ogen van onontwikkelden vermochten zij

‘wonderen’ te verrichten, die evenwel tot stand kwamen omdat zij de

verborgen werking der natuur beheersten en invloed op de natuur-

processen wisten uit te oefenen. Wijl zij de krachten kenden, die in de

diverse planten werkzaam zijn, waren ze in staat zieken te genezen en

ziekte te voorkomen.

Omdat hun eigen natuur in samenklank opereerde met de grote Natuur

konden zij door handoplegging of anderszins genezingen verrichten;

blinden hunner spieren hergeven, kreupelen oprichten en lammen het

gebruik hunner spieren schenken. Boeddha, Krishna, Mozes, Jezus,

Apollonius van Tyana, Pythagoras en vele anderen waren genezers

naar lichaam, ziel en geest en dat zij kónden genezen, bezetenen

bevrijden e.d. was een zeker teken dat zij tot de klasse der super-

mensen of goden behoorden. Ook de latere geschiedschrijving

vermeldt gevallen als van de Romeinse keizers Vespasianus en

Hadrianus, die door het uitspreken van bepaalde woorden aan blinden

het gezicht en aan ongelukkigen hun gezondheid hergaven. Bij God

zijn alle dingen mogelijk, en wie door Inwijding over goddelijke

Krachten en Machten kreeg te beschikken, was tot dingen in staat, die

voor de massa-mens onbereikbaar zijn.

Veelal wordt als bakermat der Mysteriën Egypte beschouwd. Dit is

stellig niet juist, waar zij reeds tot hogen bloei waren gekomen in
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Atlantis, toen er in Egypte nog geen spoor van cultuur was te

bekennen. Wel is het zo dat de Egyptische Mysteriën een machtige

invloed op de Helleense cultuur hebben uitgeoefend en via deze op

het Westen, zodat we zonder tegenspraak te duchten mogen beweren

dat het christendom -ten minste wanneer wij de zuivere kern hiervan

bedoelen- in het Egyptisch-Helleense Mysteriën is geworteld.

In Thebe verkreeg Pythagoras zijn kennis aangaande de leer der

getallen, zonder welke geen zuivere natuurwetenschap mogelijk is.

Orpheus leerde in Memphis al hetgeen hij behoefde om de Mysteriën

in Hellas te kunnen stichten en de namen van Thales noch

Democritus, de meest bekenden der Griekse natuurfilosofen, zouden

hebben voortgeleefd tot op den huidigen dag, zo zij niet over

machtige wijsheid hadden beschikt, welke zij uit Egypte verkregen.

En Solon de meest beroemde wetgever der Grieken had zeker niet de

vermaardheid verkregen die hem het aureool van Wijsheid bezorgde,

zo hij niet bij de priesters van Saïs in de kennis der goddelijke Wetten

was ingewijd en een inzicht had verkregen waarop Harmonie in

wezen berust. En zo Lucurgus, Plato, Eudoxus, Homerus en zovele

anderen nimmer naar Heliopolis waren getogen, dan waren hun

namen stellig niet tot heden bekend gebleven. Zij behoren tot de

Onsterfelijken omdat hun geest in vereniging met den goddelijken

Geest, zo veel van de Wijsheid leerde verstaan als nodig is om op

aarde cultuur-waarden voort te brengen.

Als stichter der Egyptische Mysteriën geldt Hermes, de god-mens en

ten tijde van Menes reeds leefde de Wijsheid niet langer in de mensen,

reden waarom men van hem spreekt als de eerste wetgever die Thebe

stichtte. Latere priestergeslachten weken steeds meer van de

goddelijke Wijsheid af; de mysteriën, voor zover ze zich konden

handhaven, werden meer en meer vermenselijkt en Ragon, een zeer

bekend vrijmetselaar, die een diepe studie aan de Mysteriën wijdde,

zegt in zijn werk: “Maqonnerie Occulte” “dat toen de echte adepten

schaars geworden waren, valse adepten uit de slaven werden gekozen,

die na gekroond en vergoddelijkt te zijn, aan de onwetende menigte

ter verering werden voorgehouden”.  Hetzelfde geschiedt in onze tijd
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wanneer kerkvorsten in pracht en praal worden rondgedragen en door

een domme massa als meer dan mensen beschouwd.

De Mysteriën omvatten alle wetenschappen; in het bijzonder

astrologie, mathesis en muziekleer die aan alle overige takken van

wetenschap ten grondslag liggen. Door de aldaar opgedane kennis was

men in staat alle zaken materieel, psychisch en spiritueel tot

volkomenheid te brengen. In haar totaliteit vertegenwoordigden alle

wetenschappen de ene waarachtige godsdienst of de religie der enige

en eeuwige onveranderlijke waarheid. Wie de volle Waarheid of

goddelijke Moeder Isis in het ontsluierd gelaat konden zien zonder te

verschrikken, waren in staat ingewijd te worden in Hare Mysteriën of

de geheimen der Natuur. Het was zeker niet voor niets, dat Plato in

zijn Phaedo zegt: “De ingewijden komen ongetwijfeld in gezelschap

der goden”, en elders in hetzelfde werk: “dat zij, die de Mysteriën of

geheime vergaderingen der Ingewijden ingesteld hebben geen gewone

mensen waren, maar machtige Wezens, die van den beginne af hebben

gepoogd ons door die raadselen te doen begrijpen dat wie ongelouterd

het Onzichtbare wil betreden in den afgrond stort, terwijl hij die dit

bereikt na van de smetten dezer wereld gelouterd en in de deugd

volmaakt te zijn geworden, in het verblijf der Goden zal worden

opgenomen.”

Bloeien deze instellingen, dan betekent dit dat door de Wijsheid de

ganse mensheid tot een eenheid wordt saamgevoegd. Er bestaat dan

ene godsdienst; de universele Religie. Wat in bloeitijden door goden

(engelen, Aartsengelen e.d.) wordt ontsluierd, vinden wij in iederen

godsdienst-vorm omsluierd weer. Het esoterische, de levende kern die

de Wijsheid bevat, wordt toegedekt met diverse exoterische sluiers

totdat ten laatste de dogma’s ontstaan; de leer-stellingen waaraan

ieder innerlijk begrip en logica ontbreekt. Zo hebben wij ook Jezus te

zien, als één der goden die de Berg der Zaligheid verliet om de

verloren gegane Wijsheid op aarde te herstellen en de Mysteriën te

zuiveren van ingeslopen misbruiken. Daarom was het oorspronkelijk

Christendom op Mysterie-wijsheid gegrond, doch sedert het tot staats-

godsdienst werd verheven door Constantijn, verdween het wijsheids-
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aspect meer en meer, totdat er in onzen tijd niets meer dan een legen

schil overbleef.

Jezus kwam om Zijn tijdgenoten te overtuigen dat de mens -door van

de wetten der natuur af te wijken- was vervallen tot een demonische

wezen, waarin het Goddelijke nagenoeg was uitgedoofd. Hij herstelde

de Mysteriën en opende hiermede de gelegenheid om boven de

begrenzingen van het driften-leven te leren uitstijgen en in de eerste

plaats het seksuele leven in overeenstemming met de

natuurwetmatigheid te beleven. Immers, het was niet voor niets dat hij

sprak van een zondig en overspelig geslacht (Mark. 8:38), dat het

sacrale karakter van het huwelijk had ontheiligd. Door de

geslachtsdaad te verheffen tot heilige handeling moest de

vergoddelijking van het menselijk geslacht worden voorbereid.

Over de ware aard der Mysteriën kon weinig worden gezegd. De

inwijdingen geschiedden in het geheim en wat hiervan in vervaltijden

uitlekte, was doorgaans sterk gekleurd en gaf een verdraaid beeld van

de ware bedoelingen. Vandaar dat er dan sprake is van Phallus-dienst

en Tempelprostitutie. Voor het volk werden op gezette tijden de

Mysterie-spelen opgevoerd, die in allegorische taferelen bepaalde

grondwaarheden waarop de zuivere Religie stoelt, verklaarde.

Hierdoor leerde men grote kosmische waarheden kennen ofwel zij

beelden in dramatischen vorm de ontwikkelingsgang van mens en

mensheid uit of stelden een Ideaal, waarnaar de verst-gevorderden

konden streven. Als zodanig dient ook het Kruisdrama te worden

beschouwd, door Jezus met Zijne volgelingen opgevoerd. Daarin werd

tot uitdrukking gebracht dat een mens naar het vlees gekruisigd dient

te worden, d.w.z. aan dierlijke driften, begeerten en hartstochten moet

zijn ontstegen alvorens uit den dood (van het materiéle bestaan) tot

eeuwig leven te worden opgewekt. 

Toen de Mysteriën vervielen werd er niet langer gestreefd naar het

doden van het dierlijke in de mens. Men ging de zaken letterlijk

nemen en kwam er toe dieren te doden, waarmee men zich later ging

voeden om hierdoor zijn dierlijken aanleg te versterken.

Wie uit de doden herrees had het stadium van dier-mens doorschreden

en werd tot het gezelschap der goden toegelaten. Dit is wat in feite
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wordt bedoeld met de term ‘in Christus’ verrijzen. Boven den graad

van menselijk bewustzijn had men ‘kosmisch’ bewustzijn bereikt en

in alle cultuur-tijden drukte men dit uit door te zeggen dat de

kandidaat der Inwijdingen als Osiris, Krishna, Hermes, Orpheus,

Boeddha of Christus was verrezen.

In de Mysteriën werden alle zaken volgens diep wijsgerige en

wetenschappelijke methoden onderwezen, zodat de leerlingen in de

meest grootste waarheden van het occulte of geestelijk heelal en de

verborgen werking der natuur werden onderricht. Dienaangaande

lezen wij in de Geheime Leer I, pag. 690 dat deze geheime Wijsheid

is te beschouwen als de boom des levens, de Ashwattaboom. Eerst na

dien te hebben geveld kan de mens, de slaaf van leven en dood,

worden bevrijd. Doch de mannen van wetenschap weten niets van het

“zwaard der kennis” dat de adepten en asceten gebruiken en willen

daar ook niets van horen. Vandaar dat zelfs de vrijzinnigste onder hen

eenzijdige opmerkingen maken, gegrond op en voortkomende uit een

buitensporige overschatting van de willekeurige indelingen en

rangschikking der natuurwetenschap. Het occultisme geeft er al zeer

weinig om en de natuur nog minder. Alles natuurverschijnselen

komen uit den oorsprong van den ether Akásha - voort, evenals de

Akásha met haar tweevoudige natuur uit den ongedifferentieerden

zogenaamden Chaos voortkomt, welke laatste het primaire aspect is

van Múlaprakriti, de wortelstof en het eerste abstracte denkbeeld, dat

men zich van Parabrahma vormen kan. De moderne wetenschap moge

haar hypothetisch gedachten ether verdelen op zoveel verschillende

wijzen als zij maar wil, de werkelijke Aether der ruimte zal geheel en

al blijven wat hij is. Deze heeft, evenals al het overige in de natuur

zeven “beginselen”, en zo er geen Aether ware, zoude er ook geen

“geluid” wezen, daar hij het trillende klankbord is der natuur in al

haar zeven differentiaties. Dit is de eerste geheimenis, welke de

ingewijden van ouds geleerd hebben”.

De Mysteriën waren in Egypte bekend reeds vóór den tijd van Menes

en de Grieken kregen zo door Orpheus, die India en Egypte bezocht.

Deze, een zoon van Apollo of Helios, kwam evenals Jezus van de zon

en als hij wordt afgebeeld met de phorminx of zevensnarige lier, dan
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duidt dit symbool op het zevenvoudig geheimenis der Inwijding, dat

hij ontsloot voor zijn tijdgenoten en wie na hem kwamen. En zolang

de Grieken zich wijdden aan den dienst van Helios, werden zij

Hellenen genaamd. Als laatste Helleen mag Aristoteles worden

beschouwd; hij is het die de Mysteriën begon in te kapselen en

sedertdien hebben zij de eeuwen door steeds meer van hun waarde en

bekentenis ingeboet. Nog is de scholastiek der roomse kerk

grotendeels op de werken van Aristoteles gebaseerd, doch zo wij de

uitleg die hieraan door theologen wordt gegeven, konden vergelijken

met de oorspronkelijke bekentenis, die uit de Mysteriën stamt, zou

blijken hoe ontzaglijk ver de kerk van de Wijsheid is afgeweken.

Reeds eerder schreven wij dat het oorspronkelijk Christendom een

Mysterie-godsdienst was. De ons overgeleverde boeken dragen

hiervan nog allerwegen de sporen, o.a. waar Jezus tot Zijne discipelen

zegt: “U is het gegeven der verborgenheden te verstaan; tot de

overigen spreek ik in gelijkenissen.” Of waar Paulus schrijft: “Wij

spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet deze

wereld maar de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die

bedekt was.” (1 Kor. 2 : 6/7) En onder ‘volmaakten’ werden volstaan

zij, die in Adam sterven, m.a.w. de stoffelijke mens afleggen, om in

Christus levend gemaakt te worden en hierop het Goddelijke te

aanschouwen (1 Kor. 15).

De bijbelboeken bestonden niet vóór het jaar 300 in hun huidigen

vorm en waren toen reeds niet meer zuiver. Wat later met den naam

christendom werd aangeduid, behoorde vóór den aanvang onder

jaartelling tot de Gnostiek of Gnosis, letterlijk ‘kennis’ die uit

Mysteriewijsheid bestond, welke van de Essen was overgenomen.

Dezen bezaten minstens 2 eeuwen voor het jaar nul de kleine zowel

als grote Mysteriën. Hunne Isarim of Ingewijden stamden van de

Egyptische hiërophanten; zij bestonden reeds voordat de

oorspronkelijke Egyptische Inwijdingen door de horden der

overwinnende Perzen en Grieken werden ontheiligd. In de mysteriën

kwam men tot de Gnosis = de wetenschap omtrent het Hoger-zelf; het

Goddelijke in den mens. Men leerde weten wat het Goddelijke

inhoudt; de wetmatigheid waarop alle orden en leven berust, ten einde
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zijn eigen leven naar goddelijke Maatstaven te leren ordenen. Dit is

een schrede verder dan ‘geloven’ hetwelk een kwestie is van

temperament en aandoening. Eertijds werd onder ‘geloven’ verstaan:

innerlijk weten; de kennis waarover de ziel beschikt via de intuïtie

(zonder dat dus beredenering nodig is) op het verstand over te brengen

en aldus in de materie levend, naar spirituele wetten de stoffelijke

levenswaarden te ordenen.

Het is in strijd met de waarheid, te menen dat het christendom begon

met de geboorte van Jezus. Integendeel, wat er toen nog van de

Mysteriën restte, werd door Hem van ingeslopen fouten ontdaan.

Paulus, de feitelijke verbreider van de leer (voor zover hiervan sprake

kan zijn) was in de Mysteriën ingewijd, evenals de eerste kerkvaders.

Toen evenwel de Mysterie-wijsheid werd verlaten, en de levende kern

meer en meer verschrompelde, verviel het christendom tot heidendom,

wat het gebleven is tot den huidigen dag.

Ook vóór er ooit van christendom sprake was, hebben er grote

godsdienststelsels gebloeid, die alle in volgende tijdperken hun verval

tegemoet gingen. Hoe zeer deze ook in ritueel verschild mogen

hebben en bij welke namen het Heilige ook genoemd moge zijn, in

wezen waren ze alle aan elkaar gelijk, want reeds eerder werd

opgemerkt, dat het alle takken zijn van de Levensboom, welke

Wijsheid wordt genoemd. Iedere godsdienst der oudheid is derhalve

terug te brengen tot de Gnosis en berustte in oorsprong op ‘weten’.

Wanneer de levende kern uit een godsdienst verdween, verviel deze

tot heidendom; dan werd de letterlijke betekenis boven de spirituele

inhoud gesteld en werd er van de ware norm van het Goddelijke

afgeweken. De bijbel stelt steeds heidendom tegenover het volk van

Israël, d.i. zij die naar de Wet leven. (Rom. 2:12/24.)

Hierdoor is het te verklaren dat veel van hetgeen in het christendom

wordt aangetroffen, ook in oudere godsdiensten wordt gevonden.

Zelfs de naam Christus komen we daarin tegen, want met deze term

werd degeen aangeduid, die ingewijd zijnde in de Wijsheid, tot nieuw

leven was geboren. Hieraan ging het stadium van chrestos vooraf,

hetgeen in de taal der inwijding betekent, de dood van het lagere

(dierlijke aard) in den mens. Jezus werd ingewijd in de Egyptische
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Mysteriën, alwaar eenzelfde ritus van stoffelijke dood en geestelijke

verrijzenis voor de neofiet of lijdende chrestos gold tijdens zijn

beproeving en nieuwe geboorte bij de opstanding. Men verrees aldaar

als Osiris, gelijk men voordien als Krishna of Apollo werd opgewekt,

nadat men als goede Herder den kop van de slang had verpletterd,

d.w.z. zijn zinnelijken aard had overwonnen en tot de goddelijke

Wijsheid was ingegaan. Want Apollo wordt gezegd Python te hebben

gedood, terwijl Krishna Kalinága overwon.

Ook het boek Job is te beschouwen als een Inwijdingsdrama, waarin

wordt uitgebeeld hoe de neofiet afstand heeft te doen van alle

persoonlijk bezit om te kunnen verschijnen aan de poort des doods

nadat hij heeft ingezien de poorten van de schaduwen des doods (Job

38:17).

Na ingewijd te zijn kreeg men de naam Kristophoros. In de

inwijdingen heette het wanneer de kandidaat ten eeuwige leven was

opgewekt: “Glorie zij u, o Zon, goddelijke kind! .......uwe stralen

brengen leven aan de reinen en wie gereed zijn......De Goden (Zonen

van God) die u naderen, sidderen van verrukking en ontzag.....Gij zijt

de eerstgeborene, de zoon Gods en het Woord”.  In India werd

iemand, die ingewijd was “eerstgeborene” genoemd en na zijn laatste

en hoogste Inwijding heette hij dwija “Tweemaal geboren”.  Aldaar

werd iedere adept beschouwd als een zoon Gods of Zoon des Lichts.

Na de zeven goddelijke eigenschappen te hebben ontwikkeld en de

“Lier van Apollo” te hebben ontvangen, was hij in het bezit gekomen

van het “Woord”, waarna hij dit “Woord” zelve wordt. Wanneer

Johannes spreekt van het vlees-geworden-Woord, schrijft hij zaken

naar, die op de Inwijdingen betrekking hadden. Nog komt men in het

christendom allerlei namen en gebruiken tegen, die met de vroegere

Mysteriën verband houden ( sacramenten, kruisiging, opstanding e.d.)

doch die - omdat men er den verborgen zin niet meer van verstaat-

hun feitelijke betekenis hebben verloren.

Dat ook de geschriften van het O. Testament mysterie-wijsheid

bevatten is zonder meer duidelijk voor hen, die achter de letter weten

te lezen. Het Paradijsverhaal; het bouwen van de tempel van Salomo;

de geschiedenis van Jozef van Egypte; zomede de boeken Daniël en
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Ezechiël verbergen achter de symboliek hunner verhalen diepe

kosmische waarheden, die alle de mogelijkheid openlaten voor den

mens om boven het gewoon-menselijke uit te stijgen en tot uitbreiding

van bewustzijn te komen en hierdoor in de rijen der goden te worden

opgenomen. Dat dit alles evenwel niet ‘van zelf’ komt, moge blijken

uit hetgeen in Richteren 13 staat opgetekend omtrent Samson, die

vóór zijn geboorte reeds was voorbestemd een Nazareeër (adept) te

worden. Ook in die tijden bestond de instelling der Mysteriën. Nu

moet men evenwel niet menen dat wie daartoe opgingen, allen zonder

meer het Christus-bewustzijn bereikten en als god-mensen werden

opgewekt. Allerminst, want slechts enkelingen slaagden erin de

hoogste graad te bereiken tot aan de laatste apocalypse of openbaring,

waarna men van aangezicht tot aangezicht kwam te staan met het

Goddelijke. Dan hield alle ‘geloven’ op en kwam men tot weten. Alle

Profeten, Leraren en Messiassen kenden het Goddelijke; zij wisten

dus waarover zij spraken en hierin ligt het geheim van hun kracht en

de oorzaak waarom zij leiding aan het volk konden geven en dit tot

hoge culturen wisten op te voeden.

In alle tijden waren deze instellingen verdeeld in kleine en grote

Mysteriën. Was een kosmisch tijdperk afgesloten en ging er een

periode van geestelijke duisternis in, dan verdwenen allereerst de

grote Mysteriën. De kleine konden zich dan nog langen tijd

handhaven, zij het ook dat hierin allerlei misbruiken inslopen. Zo

waren de kleine mysteriën in de tweede eeuw na Christus nog niet

geheel uitgestorven, ja tot op den huidigen dag leven zij (weliswaar in

zeer verwaterden vorm) voort in allerlei orden van vrijmetselaren,

rozekruisers, theosofen e.d. De “Broeders van het Roze kruis”der

Middeleeuwen waren zo goede christenen als er in Europa maar te

vinden zijn; niettemin waren al hunne ritten gegrond op zinnebeelden,

welker betekenis bij uitstek phallisch en geslachtelijk was. Dit kon

ook niet anders, want in oorsprong bedoelde alle inwijding den mens

kennis bij te brengen aangaande de goddelijke Scheppingswet, opdat

hij in staat zoude zijn een bewust schepper te worden in de natuur en

god-mensen voort te brengen. Vandaar dat het boek Job vermeld:

“Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt ge deszelfs
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heerschappij op aarde bestellen?” (Job 38:33).  “Zult gij de maanden

tellen, die zij vervullen en weet gij den tijd van haar baren?” (Id.

39:5).

Toen in Egypte de bloeitijd voorbij was en het verval intrad, zagen

vele ingewijden zich genoodzaakt - ten einde ontheiliging der gewijde

mysteriën te voorkomen- geheime broederschappen te stichten in de

woestijn. Hier ligt de oorsprong der Essen.

Alexander van Macedonië, de leerling van Aristoteles, gaf aan het

verdwijnen van de eertijds bloeiende Mysteriën een ferme stoot. Toen

waren ze evenwel door ingeslopen misbruiken e.d. innerlijk reeds

uitgehold en Plato’s leerling wist dat de tijden aanstaande waren

waarop het grote Licht zou ondergaan en de mensheid in duisternis

werd gehuld.

Nog in 47 v. Chr. waren Bibractis en Alesia beroemde

Inwijdingsplaatsen der Druïden in Gallië; zij werden verwoest door

het zwaard van den veroveraar, de Romein Julias Caesar, die

hiermede onbewust den Tijdgeest diende, welke in verband met de

naderende Pisces-aera het Licht der Mysterie-wijsheid begon te

doven. Voor de zuivere op kosmische waarden berustende Religie trad

later het verwaterde christendom in de plaats ofschoon er nog tijdens

de regering van Karel de Grote een verbitterde strijd werd gevoerd

tussen de Kelten en Germanen enerzijds, die hun oer-religie zochten

te handhaven en de roomse kerk anderzijds, die een godsdienst-stelsel

bracht, hetwelk in de menselijke behoeften moest voorzien tijdens de

duistere Pisces-eeuwen.

Alles wat in de christelijke leringen goed en edel is, stamt uit de

Mysteriën en is grotendeels afkomstig van het neo-platonisme uit de

school van Ammonius Saccas (160-242) die te Alexandrië werd

gesticht. Weliswaar leeft zijn naam voort als een afvallige van het

christendom, doch in werkelijkheid heeft hij getracht de geest van

Waarheid en Wijsheid der universele Religie onbesmeurd te houden.

Van hem zegt de Geh. Leer: “Geen enkel orthodox christen heeft in de

beoefening van ware christelijke deugden en zeden ooit Ammonius

geëvenaard, laat staan overtroffen!” En wie hieraan mochten

twijfelen, verdiepe zich eens in zijn leer en leven en legge daar de
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gedragingen naast der roomse pausen, die hun macht niet dan door

anderen in bloed en tranen te storten, hebben gehandhaafd. Doch

omdat de kerk een Pisces-verschijnsel is, en deze eeuw van geestelijke

duisternis inmiddels is verstreken, zal ook de christelijke kerk

verdwijnen, en dat zij reeds op hare laatste benen loopt, is een

algemeen bekend verschijnsel, zij het ook dat de betrokkenen zelf het

nog niet kunnen (willen?) inzien. 

Ammonius Saccas beoogde zijn tijdgenoten en latere generaties te

dienen door hen te onderrichten in die gedeelten van de geheime

wetenschappen, welke het geoorloofd was te openbaren. Bij hem zat

vóór alle onenigheid op godsdienstig gebied te elimineren door

mensen tot het inzicht te brengen dat iedere godsdienst uiteindelijk tot

éénzelfde Wortel behoort, de Wijsheid. Ook zijn school was niet

‘nieuw’ doch in feite een voortzetting van de oude Mysterie-scholen

der Essen van de berg Carmel en der Therapeuten van Egypte, die

lang vóór de christelijke aera een hogen bloei bereikten. De kerkelijke

geschiedschrijver Mosheim zegt: “Ammonius verkondigde dat de

volksgodsdienst hand aan hand ging met de wijsbegeerte en haar lot

gedeeld had van geleidelijk door louter menselijke inbeeldingen,

bijgeloof en leugens bedorven en verduisterd te zijn; dat hij derhalve

tot zijn oorspronkelijke reinheid teruggebracht moest worden om van

dezen droesem te worden gereinigd en hem volgens wijsgeringe

beginselen te verklaren.” En verder: “dat Christus niets anders op het

oog had gehad dan de wijsheid der oudheid weer te herstellen en tot

haar oorspronkelijke ongereptheid terug te brengen.” 

Ammonius onderwees de leringen, zoals die eertijds in Egypte

bestonden aangaande het heelal, de Godheid en het bestuur dezer

wereld door Daimons of geestelijke Wezens (Aartsengelen en

engelen) volgens de wetten der Voorzienigheid (Karma). Hij gaf

voorschriften, ten doel hebbend dat de wetten des lands die der natuur

zouden weerspiegelen, opdat het volk in welvaart zoude leven. Deze

voorschriften hadden tevens ten doel de zedelijke tucht te bevorderen

en hierom werd er van zijne leerlingen geëist dat zij hun gemoed door

contemplatie zouden verheffen en hun lichaam doen versterven door

alle lusten en hartstochten te beteugelen en van het eenvoudigste
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voedsel te leven. Het onderwijs en de training was erop gericht het

bewustzijn zodanig uit te breiden dat men toegang verkreeg tot de

Daimons door zijn eigen daimon of Levensbeginsel te bevrijden van

stoffelijke beletselen en na den symbolischen dood te worden

verenigd met de Vader/Moeder of opperste Godheid.

Naar het voorbeeld der Bráhmanen en hun grote Yogís  - doorkneed in

wijsbegeerte, metafysica, astrologie en zedeleer- werd de

Alexandrijnse school geleid. Zij telde onder hare leerlingen vele

vooraanstaande figuren o.a. de keizers Alexander, Severus en Julianus

en velen der voornaamsten van hunne tijdgenoten. Het neoplatonisme

bloeide eeuwenlang en telde in zijn gelederen de bekwaamsten en

geleerdsten van zijn tijd. Hypatia, de lerares van bisschop Synesius,

was een sierraad der school tot den noodlottigen en schandelijken dag

waarop het christengepeupel door bisschop Cyrillus van Alexandrië

opgehitst, haar vermoordde. De school werd ten slotte naar Athene

overgebracht en op bevel van keizer Justinianus gesloten.

Wat ons thans uit die verre tijden wordt verhaald, stemt zelden met de

werkelijkheid overeen. Immers, de zegevierende kerk heeft niet

nagelaten de sporen, die van vroegere grootheid en verhevenheid

getuigen en waardoor haar eigen glorie als niets zoude

ineenschrompelen, zorgvuldig uit te wissen. Want de eerste

christenen, zowel als de latere kruisvaarders en de dwepers der

Middeleeuwen hebben het grootste deel der boekerijen van

Alexandrië vernietigd en de enkele schrifturen, welke behouden

bleven zodanig vervalst, dat de oorspronkelijke betekenis

onherkenbaar is geworden. Dit moge de kerk dan hebben gedaan voor

haar eigen veiligheid zomede om zich te vrijwaren tegen

gerechtvaardigde kritiek, doch één van de onvoorziene gevolgen

hiervan is tevens geweest dat zij hierdoor zelf niet langer de

beschikking hield over Wijsheid en Waarheid. En aan dit gemis gaat

zij thans onder. Dura lex, sed lex! (De wet is hard, maar zo is de wet!)

Oorzaak en gevolg!

De Geheime Leer vermeld dienaangaande: “In de boekerij van het

Vatikaan vond men gehele plaatsen in de zeldzaamste en kostbaarste

verhandelingen der ouden uitgekrabd en uitgewist om daarop
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onzinnige psalmodieën te schrijven”.  Dezelfde geesteshouding is

oorzaak dat er van Origenes -die hen, welke het verhaal van Adam en

Eva ‘letterlijk’ nemen, ‘idioten’ noemde- zo goed als niets werd

overgeleverd. Hij was te zuiver in de leer, waarom hij door latere

kerkvaders werd verloochend.

Uit het zeer bijzondere werk van de Zwitserse Hoogleraar Dr. Walter

Nigg: “Tragiek en Triomf van het Geweten” (Het Boek der Ketters)

halen wij dienaangaande het volgende aan. “Zijn eigen bisschop werd

het hoogst onbehaaglijk te moede, toen hij zich tegenover het

Christendom van Origenes zag gesteld, dat tot hoogten leidde, die hij

zelf niet is staat was te bereiken. En wat de mens zichzelf niet vermag

eigen te maken, dat verwerpt hij, ja - dat begint hij vaak te

haten....Zelfs na zijn dood, die de marteldood zeer nabij kwam, kwam

er geen eind aan de haat waarmee men Origenes bestreed. Hij werd

een lasteraar en afvallige genoemd en de gelovigen werden vermaand

geen notie te nemen van de “zotteklap van Origenes”.  Het vijfde

algemene concilie van 553 verklaarde zijn leer definitief tot dwaalleer.

Het was een van de rampzaligste gebeurtenissen in de geschiedenis

van het dogma, toen de godsdienstfilosofie van Origenes aldus werd

verdoemd, want ook naar katholiek oordeel werd na de veroordeling

van het Origenisme in de kerk “alles eng, eenzijdig, dogmatisch en

benepen-orthodox, verdwenen was het optimisme en de kosmische

ruimheid.”

Inwijding in de mysteriën hield immer stilzwijgendheid in. Wat er

nog van rest is zodanig verminkt tot ons gekomen, dat er geen zuiver

beeld overbleef. Maar zoveel is zeker - al weet men niet meer waarop

dit berust- dat Ingewijden de kunst der geestelijke magie verstonden,

en hierdoor in staat waren uit onedele metalen het edele goud voort te

brengen; nieuwe plant- en dier soorten te scheppen, zomede het

aanzijn te geven aan god-menselijke geslachten. Zij waren in staat aan

tijden van verval en verwarring een einde te maken door nieuwe

grondslagen te leggen voor het godsdienstig en maatschappelijk leven.

Door het geven van betere voorschriften konden zij de mensen

opvoeden tot hogere geestelijke en zedelijke begrippen, als gevolg

waarvan de verhoudingen tussen de mensen in ‘t algemeen en de
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huwelijksverhoudingen in ‘t bijzonder op hoger plan werden gebracht.

Zij wisten het menselijk geluk te bevorderen door het volk met de

wetten des levens bekend te maken waardoor dit in staat was zodanige

voorzorgen te treffen dat er slechts gezonde en welgeschapen kinderen

ter wereld werden gebracht, in wie het goddelijke sterker spreekt dan

het dierlijke.
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Het oer-christendom

De ware vrijheid luistert naar de wetten.                               J. Perk.

In de Mysteriën werd men in aard en wezen van het Goddelijke

ingewijd. Dit leerde men kennen als hoogste Orde, berustend op

wetten waaraan Goden zowel als mensen zich gelijkelijk hebben te

onderwerpen om in harmonie te kunnen blijven met het kosmische

Al-leven. Als Goden en Godinnen leerde men de Elohim of Wereld-

scheppers kennen; goddelijke Wezens wier geestelijke vermogens die

graad van ontwikkeling bereikten, dat zij in staat zijn uit Zichzelven

zonnestelsels en planeten tot aanzijn te brengen en werelden met

volmaakte wezens te bevolken. Vanaf de grondlegging der wereld

wordt over haar welzijn gewaakt door 7 Hiërarchieën, wat de

materiële levenswaarden betreft, terwijl 5 hogere Hiërarchieën tijdens

positieve tijdperken de schakels leggen ter vergeestelijking. Vandaar

dat gedurende deze tijdperken de z.g. Mysterie-planeten werkzaam

zijn, wier bewoners -ver boven de trap van mens-zijn verheven-

arbeiden aan de verruiming van ‘s mensen geestelijk bewustzijn, ten

einde dit toegankelijk te maken voor goddelijke Wijsheid en aldus den

grondslag te leggen voor nieuwe cultuurwaarden.

Omdat het Levensmysterie uitsluitend in positieve kosmische

tijdperken wordt geopenbaard, kunnen ook slechts dan de Mysterie-

scholen tot bloei komen. Dan worden de inhaerente vermogens, welke

latent in de menselijke geest sluimeren en beschouwd mogen worden

als zaad, waarin goddelijk Albewustzijn besloten ligt, tot dynamische

werkzaamheid gewekt. Het is er mede als met het zaad van plant of

boom, dat eerst in den bodem moet worden gelegd om nieuwe

vruchten en zaden voort te brengen. Vandaar dat de menselijke geest

gedurende verstoffelijkingsperioden in de duisternis der onwetendheid

wordt begraven ten einde zodanige ervaringen op te doen als nodig

zijn om in volgende cultuurperioden hiervan vruchten te kunnen

plukken. Als zodanig is dus de ontwikkelingsgang der mensheid door
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negatieve en positieve perioden heen een getrouwe afspiegeling van

de aardse toestanden gedurende winter en zomer.

In de Mysterie-scholen werd men in de Waarheid des levens ingewijd;

men leerde er de materiële en spirituele wetten kennen, waardoor

natuur en boven natuur word beheerst. Door kennis dier wetten leerde

men ‘weten’, zodat men niet langer behoefte te geloven. Vandaar dat

er gedurende cultuur tijden geen behoefte is aan verschillende

godsdiensten of 1001 secten. Dan kent men ene universele religie, de

Waarheid. Door kennis der wetten van natuur en boven natuur is men

in staat alle levensuitingen te beheersen, materieel zowel als

spiritueel; alle verhoudingen tussen de mensen te ordenen en op de

samenleving in huwelijk en maatschappij zodanige invloed uit te

oefenen, dat ze door harmonie wordt gekenmerkt. Kort saamgevat

houdt deze kennis in dat de natuur is te beschouwen als een Eenheid

in verscheidenheid, berustend op een twaalfvoudige verdeling van

krachten en machten, wier totaliteit de boven natuur of het Goddelijke

uitmaken. Deze twaalfvoudigheid komt tot uitdrukking in de

klaviatuur van orgel en piano, welke uit dien hoofde een beeld geeft

van ‘kosmische’ verhoudingen. Zo beschouwd zijn er 12

verschillende psychologische oer-typen onder de mensen, en evenals

de harmonische samenklank van bepaalde tonen berust op de

verhouding waarin ze tot elkaar liggen, dienen ook de mensen volgens

bepaalde verhoudingen (welke eertijds door de getallensymboliek

werd uitgedrukt) te worden verbonden om aldus verzekerd te zijn van

evenwichtige verhoudingen in huwelijk, huisgezin en maatschappij.

In de Mysterie-scholen werden bovendien de geslachtswetten

onderwezen. De leerlingen wisten hierdoor aan welke psychologische

voorwaarden de huwelijkskeuze heeft te voldoen om harmonie voor

het ganse leven te waarborgen. Tevens leerden zij weten aan welke

voorwaarden (berustend op natuur en boven natuur beide) voldaan

behoort te worden om hoger-ontwikkelde zielen (engelen) te

belichamen en aldus de hoger-planting van het menselijk geslacht te

bevorderen.

Omdat Jezus op aarde kwam om deze verloren geraakte Wetskennis te

herstellen, moest Zijn geboorte reeds het bewijs leveren, dat door aan
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hogere voorwaarden te voldoen Zijne ouders (Gabriël en Maria) in

staat waren een gods-zoon ter wereld te brengen. En thans behoort de

mensheid -aangezien er een nieuwe vergeestelijkingsperiode is

ingegaan- deze verborgen voorwaarden algemeen te leren kennen en

in toepassing te brengen, ten einde het ganse menselijk geslacht tot

den god-staat te doen opgaan en het Rijk van Christus op aarde voor

te bereiden. Het is dringend noodzakelijk de mensen tot vernieuwing

van het geestelijk en zedelijk bewustzijn op te voeden en betere

mensengeslachten in het leven te roepen als voorwaarde om

harmonische levenstoestanden te verwezenlijken.

Want er moge al worden gepoogd de jeugd door vernieuwing van het

onderwijs de toegang tot ‘cultuur-waarden’ te ontsluiten, doch weinig

goeds zal hiermee worden bereikt zolang er steeds meer horde-mensen

op de wereld verschijnen, in wier zielen ‘cultuur-uitingen’ geen

weerklank vinden, wijl ze innerlijk zijn afgestemd op en hun psyche

verwant is aan het barbarendom, waarvan overigens hun voorkeur

voor jazz en andere kunst-uitingen(?) getuigen.

Het officiële christendom heeft met de Waarheid, voor herstel

waarvan Jezus op aarde verscheen, weinig meer gemeen, zomin als de

overige godsdiensten: boeddhisme, mohammedanisme etc. etc. die

eveneens van den oer-grond of universele Religie afweken. Vandaar

dat Jezus van Wien eertijds kon worden gezegd dat Hij de Weg, de

Waarheid en het Leven is, tot de grote Onbekende is geworden, Wiens

ware aard en wezen zelfs door Zijne volgelingen niet meer wordt

gekend. Door de geestelijke duisternis der voorbije eeuwen heeft het

Licht niet kunnen schijnen op de wereld, doch nu er intussen een

nieuw kosmisch tijdperk is ingegaan, werd een nieuwe Openbaring

noodzakelijk.

Deze werd intussen geschonken, doch is nog niet algemeen bekend,

wijl de meeste mensen er geen of weinig belangstelling voor hebben,

ondanks het feit dat zij om zo te zeggen dagelijks met hun neus op de

gevolgen worden gedrukt van een onbewuste levenshouding, die hun

reeds lang de noodzaak had duidelijk kunnen maken van

bewustzijnsverruiming.
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Te weinig realiseert men zich dat het tijdperk van Pisces voorbij is;

dat er intussen een nieuwe aera is ingegaan, als gevolg waarvan er

door bepaalde invloeden uit de kosmische Ruimte hogere aspecten der

Waarheid op het mensdom worden ingewerkt, die men evenwel niet

kan verstaan zolang men materieel blijft ingesteld en uitsluitend

‘gelooft’ wat wetenschappelijk werd bewezen. Alsof kosmische

invloeden reeds met toestellen of instrumenten te meten of te wegen

zouden zijn. Door hoog-frequente trillingen, door de bewoners der

Mysterie-planeten uitgezonden, wordt het denken der mensen

geactiveerd; het bewustzijn breidt zich hierdoor uit, zodat de

menselijke hersenen allengs begrippen en ideeën zullen opnemen,

waarvoor de meeste nu nog zijn afgesloten. Voorboden hiervan zijn

reeds waar te nemen op technisch gebied, want doordat men de

beschikking kreeg over elektriciteit en atoom-energie zag de wereld in

de laatste eeuw grotere wijzigingen op elk gebied plaats grijpen dan in

alle voorafgaande eeuwen. Deze kosmische invloeden hebben niet

slechts een materiële uitwerking, doch evenzeer een psychische en

spirituele en op grond hiervan zal het denk- en gevoelsleven der

mensen in de naaste toekomst totale wijzigingen ondergaan. In de

eerste plaats zal dit tot uitdrukking komen in het religieuze leven der

mensen. Dat de massa zich heeft afgewend van de kerk, moet aan

deze kosmische beïnvloeding worden toegeschreven. Immers, alle

oude godsdienst-vormen zijn ten dode opgeschreven omdat ze plaats

moeten maken voor de ene universele religie. Derhalve heeft het geen

zin dat kerkelijke leiders op allerlei conferenties en congressen pogen

het dode lichaam der kerk nieuw leven in te blazen. Want men kan

een lijk wel balsemen en het op die wijze geruimen tijd conserveren,

doch het leven erin terugbrengen kan men niet. Zo kan ook de kerk,

die feitelijk dood is, aan de religieuze behoeften van de massa niet

meer voldoen. Hoe eerder hare leidende figuren tot dit inzicht komen,

hoe beter. Dan immers zouden ze gaan medewerken aan de

waarachtige vernieuwing van het godsdienstig leven door het

aankweken van een nieuw religieus besef onder de mensen, met de

Waarheid als basis.
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Nu moet men niet menen dat de geestelijke dood van den godsdienst

een zaak is van de laatste decennia, of dat het christendom 100 jaar

geleden b.v. nog springlevend was. Allerminst, want wel beschouwd

is de Boodschap die Jezus bracht kort na zijn verscheiden reeds tot

een dogma vervallen. Men mocht ook niet anders verwachten, omdat

Hij kwam op een tijdstip, waarop de geestelijke verduistering der

mensheid een aanvang nam. Reeds Paulus, - die in de verbreiding van

de leer, die later den naam ‘christelijk’ zou ontvangen, een groot

aandeel had- wist dat de wereld een kosmische Nachtperiode was

ingegaan, tijdens welke de mensheid voor de Waarheid

ontoegankelijk zou worden.

En Johannes, die zijn Apocalypse schreef, wist eveneens dat de

tijdkring van duisternis, verdrukking en verschrikking voorbij moest

zijn, alvorens het Godsrijk op aarde gevestigd kon worden.

Geen der apostelen, noch Jezus, die hun Heer en Inwijder was, hebben

één ogenblik gemeend dat in hun tijd reeds het Koninkrijk der

Hemelen op aarde zou worden verwezenlijkt. Zij wisten beter, omdat

zij kosmisch-bewust waren en aan den stand der hemellichamen

konden aflezen dat eerst in de volgende (inmiddels ingegane

Aquarius) periode -wanneer het Licht van Wijsheid wederom op aarde

zou verschijnen- de Waarheid gekend zou worden als gevolg waarvan

eerst dan Vrede en Harmonie op aarde mogelijk zouden zijn.

Alle apostelen waren door Jezus in de geheimen van het kosmische

Leven ingewijd en nademaal Hij hun had geleerd het brood niet aan

de hondekens te geven en geen parels voor de zwijnen te strooien,

verborgen zij hun kennis achter duistere zaken. Daarom zijn de

bijbelboeken duistere geschriften, die meer verbergen dan openbaren

en niet voordat men door innerlijke verlichting den sleutel heeft

gevonden, is men in staat de verborgen betekenis zijner woorden en

verhalen te verstaan. 

De bijbelboeken, zo goed als de meeste geschriften der oudheid,

bevatten Mysterie-wijsheid. D.w.z. aard en wezen van het Goddelijke

worden daarin op mystieke wijze verhuld en er was een speciale

geestelijke training voor nodig om het bewustzijn dermate uit te

breiden, dat de esoterische of verborgen betekenis dier geschriften kon
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worden verstaan. Afgezien van de ingeslopen fouten door vertaling en

bewerking dier geschriften, kan men ook van de brieven van Paulus

b.v. zeggen dat die in hoofdzaak de buitenkant belichten, ofschoon hij

de deur voor esoterici op een kier liet staan, waardoor innerlijk-

verlichte lieden, als goede verstaanders slechts een half woord

behoeven om te begrijpen wat hij heeft bedoeld.

Voor hen is het duidelijk dat het christendom in oorsprong de

voortzetting was van Griekse en daaraan voorafgaande filosofie. Wel

beschouwd, werd het christendom nooit gesticht. In oorsprong was het

bedoeld om de universele Religie te herstellen, maar omdat de

mensheid Haar in de duistere Pisces-aera niet kon beleven, verviel zij

weldra tot een dogma, waarvan de innerlijke betekenis door de

eeuwen heen voortdurend geringer werd. Wat nu nog christendom

wordt genoemd, is niet meer dan een zwakke afschaduwing van de

Oer-religie, die lang vóór de geboorte van Jezus door de Essen in het

geheim werd bewaard, zoals er ook thans nog plaatsen op de wereld

zijn waar het Levensmysterie wordt bewaakt. Ook de Israëlieten

kenden de universele Religie.  Toen de kosmische grondslag ervan

verloren ging, viel de Waarheid in scherven uiteen. Sedertdien

ontstonden er boeddhisten, joden, muzelmannen en christenen, die

ieder voor zich menen het ware geloof te belijden, terwijl zij zich in

feite vergenoegen met een lege schil.

Indien de zuivere Waarheid als Religie werd beleden, waren de 1001

godsdiensten en secten niet bestaanbaar. Zij zijn het bewijs dat men in

godsdienstzaken niet weet en hierom tot ‘geloven’ zijn toevlucht moet

nemen. De negatieve zijde hiervan is dat een niet-wetend mens zo

gemakkelijk door hen, die zich den profeten-mantel omhangen

wanneer ze enkele jaren uit velerlei boekjes ‘theologie’ hebben

bestudeerd - kan worden beetgenomen ofwel slachtoffer wordt van

(vaak goed bedoelde, doch veelal verkeerd toegepaste) anderer

kortzichtigheid en onwetendheid. Want de geestelijke verwarring die

momenteel op de wereld heerst, is niet in de eerste plaats aan de

onwetendheid der massa toe te schrijven, doch aan die der

‘geestelijke’ leiders, die in hun waanwijsheid menen godgeleerd te

zijn, doch in feite van het Goddelijke minder dan niets afweten en
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hierom geen waarachtige leiding aan het religieuze leven kunnen

geven. In plaats van de waarheid, werd tijdens Pisces de

onwetendheid tot basis van de godsdienst en hieraan is het toe te

schrijven dat we momenteel niet alleen op godsdienstig, doch mede

op staatkundig, maatschappelijk en ethisch gebied met een veelheid

van tegenstrijdige meningen en opvattingen zitten, waar niemand uit

wijs kan worden. Omdat er geen absolute norm meer is, zinken wij

voortdurend dieper in het moeras.

Hieraan moet een eind komen en alle inwerkingen uit de kosmische

Ruimte zijn op dit doel gericht. Daarom zien we op alle

levensgebieden de afbrokkeling voortgaan en dit zal niet eerder

ophouden voordat er meer algemeen wordt beseft hoe er slechts ene

uitweg is voor het mensdom en wel deze: tot de absolute waarheid

wederkeren. Er behoort wederom een universele Religie te ontstaan.

Deze kan niet door mensen worden voortgebracht. Zij is er geweest

vanaf de grondlegging der wereld en behoort slechts in haar

oorspronkelijke toestand te worden hersteld. Dat is de opgave

waarvoor alle goedwillende en weldenkende mensen in dit

tijdsgewricht worden geplaatst. Hiervoor is nodig dat men zich gaat

verdiepen in ‘kosmische’ zaken. Door zich ontvankelijk te stellen

voor ruimtelijke trillingen zal men tot uitbreiding van bewustzijn

komen, en alle zaken met andere ogen leren zien, als gevolg waarvan

men zich een nieuwe wereldbeeld zal vormen en een hogere

levenshouding eigen maken. Zodra men gaat beseffen dat het aardse

leven door machtige Planeet-logoï en krachtige hemelse Scharen in

nieuwe banen wordt gestuwd en men zich gaat verdiepen in de grote

kosmische Scheppingswet, die aan de vernieuwing des Levens ten

grondslag ligt, zal men tot hoger-weten komen en hierdoor ook meer

eerbied koesteren voor het Hogere. Dan zal men niet in slaafse

onderworpenheid anderer meningen en opvattingen volgen, doch zich

uit hoger-weten vrijwillig onderwerpen aan de goddelijke Wil (Wet)

die, het Al regeert.

Wanneer uwe grootouders 100 jaar geleden plotseling een vliegtuig in

de lucht hadden waargenomen, zouden ze het van schrik bestorven

hebben en dit verschijnsel ongetwijfeld aan den duivel hebben
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toegeschreven. De moderne mens, die met dit verschijnsel is

opgegroeid ofwel het langzaam zich zag ontwikkelen, beschouwt

vliegtuigen als gewone zaken, waar we nu niet meer buiten kunnen.

Zo is het met alle nieuwe dingen; uit onbekendheid is men bang voor

en uit angst verzet men zich er aanvankelijk tegen. Angst is immer

een rem geweest voor alle vooruitgang, doch hoe zeer deze angst door

bepaalde groepen werd gecultiveerd om de massa onder bedwang te

houden, toch zijn ze hierin niet geslaagd. Want evenals het kind dat

bang is in het donker, zijn angst voelen wijken, zodra moeder met een

lichtje verschijnt, zo is ook in het gemoed der collectieve mensheid de

angst geleidelijk opgetrokken toen het Licht van Aquarius over de

wereld begon te schijnen. Door dit licht kon de moderne techniek

ontstaan, doch ook de groei van nieuwe denkbeelden en hogere

gevoelens voor alles wat leeft werd er door bevorderd. De vrijwording

der vrouw en der achterlijke volkeren werd er door gestimuleerd en

door de ruimtelijke invloeden zal het denk- en gevoels-leven der

mensen in de komende decennia een zodanige uitbreiding ondergaan,

dat men op onzen tijd terugblikkend, dien als ‘achterlijk’ zal

beschouwen. Want technisch mogen we dan al vertrouwd zijn geraakt

met de uitingen der moderne techniek, op godsdienstig en ethisch

gebied huldigen wij opvattingen, welke nog thuis horen in den tijd

van trekschuit en kaarsverlichting. Ondanks het feit, dat deze

ruimtelijke invloeden niet van de laatste tijd zijn, doch ca. 100 jaar

geleden werden ingezet en er sedertdien op allerlei wijzen is gepoogd

het menselijk bewustzijn te openen voor begrippen, die het geestelijk

leven op hoger plan beogen te brengen, kan er weliswaar worden

geconstateerd dat als gevolg hiervan de kerken leeg blijven, doch de

massa heeft er op religieus gebied niets beters voor in de plaats

gekregen. Want er mogen dan al vele richtingen en groepen zijn

ontstaan, die zich met de geesteswetenschappen bezig houden, doch

helaas worden ze nog geheel op Pisces-wijze beoefend. D.w.z. men

droomt over betere toestanden en zegt tot elkaar: “Wat zou het

heerlijk zijn om in een harmonische wereld te leven”.  Doch men laat

alles na waardoor de harmonisatie des levens zou zijn te bereiken. De

mens van dezen tijd heeft (nog) geen visie op de toekomstige

36                     

ontwikkeling van het geestelijk en culturele leven. Er is geen leidend

Beginsel waaraan men zich coúte que coúte onderwerpt om als gevolg

hiervan het Ideaal te verwezenlijken. Men hoopt wel dat de toestanden

eens beter zullen worden, doch is nog niet zo ver om te beseffen dat

hiervoor nodig is dat alle mensen van goeden wil eendrachtig leren

samenwerken volgens de richtlijnen, welke vanuit de kosmische

Ruimte werden gegeven voor dit doel.

Want evenals de techniek geleidelijk de wereld een ander aanzijn gaf,

doch tevens het gevaar in zich bergt -als door onverstand hiervan een

verkeerd gebruik wordt gemaakt,- dat hierdoor een eind zou komen

aan alle levensverschijnselen, zo behoren ook ethische opvattingen

geleidelijk vernieuwd te worden, want zonder ethiek is geen zuivere

Religie mogelijk.

De kerk kan geen zuivere religie brengen omdat zij als Pisces-

verschijnsel op onwetendheid is afgestemd. Naar mate het Licht van

wijsheid hoger stijgt, zal het gezag meer afbrokkelen en ten slotte zal

zij ineenstorten gelijk sneeuw tot smelten is gedoemd wanneer in het

voorjaar de zonnewarmte toeneemt.

Met de intrede van Aquarius is voor de mensheid een nieuwe Lente in

kosmischen zin ingegaan; de zon van wijsheid neemt met den dag in

kracht toe en naar mate de kosmische straling sterker wordt, zullen

alle bestaande, doch uitgeleefde vormen uiteengeslagen worden. Het

oude is tot onherroepelijke ondergang gedoemd.

Zij die leiding geven aan het godsdienstig leven der mensen en het

bestuur vormen der kerken, weten in hun hart wel dat de tijd van het

einde is gekomen. Zij weten dat de kerk als instituut waarop de

mensen hun hoop en vertrouwen vestigden, totaal is vermolmd; dat er

nog slechts een faqade van overeind staat, waarachter zich evenwel

het lege Niets uitstrekt. Alleen wil het verstand de zaken, welke het

hart intussen als ‘waar’ heeft erkend, nog niet accepteren en hierom

zien wij diverse kerkgenootschappen krampachtige pogingen

aanwenden om met lijmen en krammen de op-instorten-staande façade

nog zo lang mogelijk in stand te houden.

In zekeren zin begrijpelijk, want ieder mens ziet nu eenmaal ongaarne

de dingen, waarmee hij van kindsbeen af vertrouwd is, als sneeuw
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voor de zon verdwijnen. Anderzijds getuigt het echter niet van inzicht

en begrip, noch van zedelijken moed om een verloren zaak tegen beter

weten in te willen bestendigen. Te meer niet waar door kosmische

straling, die krachtiger uitwerkt dan atoom-energie en door

intelligente Wezens wordt geleid, het verdwijnen der oude vormen

onmogelijk is tegen te houden. Door weerstand te bieden aan

ruimtelijke invloeden worden enkel de spanningen op de wereld

verhoogd, waarvan t.z.t. explosies het gevolg moeten zijn.

Verstandiger ware het derhalve zich in aard en wezen dier

inwerkingen te verdiepen, ten einde zich er aan te leren aanpassen en

aan het scheppen van nieuwe toestanden en verhoudingen op religieus

en maatschappelijk gebied bewust mede te werken. Komen doen de

nieuwe toestanden toch; hiervoor staan de intelligente Wezens, welke

dit proces leiden ons borg en zo wij mensen niet goedschiks

medewerken, zullen wij door den loop der gebeurtenissen

kwaadschiks wel worden gedwongen. De gang der kosmische

ontwikkeling is door niets en niemand te stuiten.

De leiders op geestelijk en maatschappelijk gebied zouden zich

moeten inspannen om het bewustzijn uit te breiden door zich voor

hogere denkbeelden ontvankelijk te tonen. Dan worden deze zaken

niet langer uitsluitend van menselijke zijde bezien, doch zal men zich

willen inspannen om de ontwikkeling van wereld en mensheid van

‘kosmisch’ standpunt te leren beschouwen. Uitbreiding van

bewustzijn dient ten slotte te leiden tot opening van het Christus-

bewustzijn, waardoor het stadium is te bereiken, dat beschreven wordt

in de Evangeliën, toen Jezus -na in het graf te zijn gelegd- daaruit

verrees in een verheerlijkt lichaam, uit atomen van een hogere soort

samengesteld, waardoor Hij niet langer was gebonden aan de

beperkingen der materiële drie dimensies.

Dit stadium, waarvan Jezus het bewijs leverde dat het onder bepaalde

voorwaarden voor den mens bereikbaar is, zal in de nu ingetreden aera

voor allen te bereiken zijn, die zich aan bedoelde voorwaarden wensen

te onderwerpen. Daarom zouden voorgangers op geestelijk gebied,

ongeacht of zij tot kerkelijk of buiten-kerkelijke kringen behoren, zich

in deze voorwaarden moeten verdiepen, ten einde

38                     

1. Zelf dit stadium te bereiken en met Christus te worden opgewekt tot

     het  eeuwige Leven, waardoor geloven wordt uitgebreid tot weten.

2. Anderen den weg te wijzen om tot eeuwig Leven op te gaan.

3. Na het bewustzijn te hebben uitgebreid, hun kennis aangaande de     

    natuur zodanig te verruimen, dat zij in staat zijn alle zaken op de      

    wereld overeenkomstig de goddelijke orde tot harmonie te brengen.

Wie tot het Christus-bewustzijn zijn opgegaan hebben inzicht

verkregen in de kosmische samenhang van alle leven; zij zullen de

universele kern van alle godsdiensten ontdekken en weten dat wie in

vroeger tijden als Christus, Osiris, Boeddha of Zarathustra werden

opgewekt uit den dood, het stadium hadden bereikt waarop de

menselijke geest zich verenigt met den goddelijken Geest, van Wien

hij eenmaal als onbewust deel was uitgegaan. Dan werd de Unio

Mystica bereikt, waarbij het menselijke met het Goddelijke

ineenvloeide; een begrip dat door geen enkele theoloog wordt

verstaan, omdat het hem helaas aan inzicht in geestelijke zaken

ontbreekt. 

Wie zijn bewustzijn tot dit stadium uitbreidt, krijgt de beschikking

over supra-normale vermogens, waarmee dingen zijn waar te nemen,

die voor het stof-gerichte verstand ontoegankelijk blijven. Doch

evenals het niet mogelijk is om met blinden over kleuren te spreken,

wijl hun het orgaan ontbreekt, waarmee ze die zouden kunnen

onderscheiden, zo heeft het ook geen zin met theologen over

goddelijke Zaken te spreken zolang zij  van mening blijven geestelijke

waarden met verstandelijke interpretaties te kunnen benaderen. Aan

het verstand dient de intuïtie te worden toegevoegd en dit vermogen,

waardoor men toegang verkrijgt tot de Waarheid zonder uitsluitend op

rationele overwegingen af te gaan, krijgt geen mens cadeau. Het moet

door een bepaalde levenshouding en instelling worden ontwikkeld. En

volgen wij de geschiedenis van het geestelijke leven op den voet, dan

blijkt dat er in alle cultuur-tijden scholen hebben bestaan, alwaar den

mensen werd geleerd hoe deze ontwikkeling ter hand te nemen. 
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Men leerde daar wat er onder het begrip ‘natuur’ moest worden

verstaan, want slechts door inzicht te verkrijgen in zijn eigen natuur is

de mens in staat zijne innerlijke vermogens tot ontwikkeling te

brengen. 

Natuur in den zin van het latijnse ‘natura’ hetwelk van nascor =

geboren worden komt, wil zeggen dat er bepaalde wetten bestaan

waaraan de krachten en machten die werkzaam zijn om de myraiden

levensvormen voort te brengen, zijn onderworpen. Door deze wetten

te kennen en toe te passen vermag de mens invloed op de natuur-

processen in ‘t algemeen en op die van zijn eigen natuur in ‘t

bijzonder uit te oefenen. Er werd geleerd hoe zon, maan en sterren

invloeden uitoefenen, waardoor het verloop der stoffelijke natuur

wordt bepaald, zodat men in de wetenschap der astrologie bedreven

moest zijn om op den loop van het natuurgebeuren invloed te kunnen

uitoefenen. In deze scholen werd onderwezen hoe bedoelde krachten

niet van de zichtbare hemellichamen uitgaan, doch uitstralingen zijn

van intelligente Wezens die deze bewonen en besturen met het doel

het grote Plan van Evolutie, dat van Godswege aan de Schepping ten

grondslag werd gelegd, te helpen uitvoeren.

Zoals hiervoor werd beschreven, hebben door de ganse oudheid heen

tijdens cultuur-perioden de Mysterie-scholen en -tempels bestaan en

als de restanten hiervan -die overigens een zeer onvolledig en

verwrongen beeld geven van hun ware betekenis- nu nog tot

heidendom worden verlaagd, dan geschiedt zulks uitsluitend door hen,

die het ware goddelijke Karakter der Mysteriën miskennen

uit......onwetendheid.

Er moge veel zijn geschreven over de Mysteriën, doch wat ze in

werkelijkheid hebben betekend, weten slechts enkelingen; niet in het

minst omdat -gelijk de naam overigens reeds aanduidt- het hierbij om

geheimenissen ging, wien het niemand was geoorloofd aan profanen

te openbaren. Vele geschriften der oudheid, oa.  de dialogen van

Plato, de  werken van Homerus, de treurspelen van Aisschylos of

Sophocles, het Mahabharatha der Hindoe’s, het Tao te King der

Chinezen zomede de bijbelboeken, wij herhalen het, waren in

oorsprong Mysterie-geschriften, die voor ingewijden ontoegankelijk
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zijn. Zeker, men kan ze naar den letter lezen en zelfs dan zullen ze een

machtigen indruk maken, want hunne auteurs behoorden zeker niet tot

de eersten de besten. Doch wie de verborgen betekenis achter de

symbolische verhalen wilde leren verstaan, moest worden ingewijd.

Scholen waar dit mogelijk is bestaan er niet in dezen tijd en hierin is

de oorzaak te zoeken dat er sedert eeuwen aan de massa het geboorte-

verhaal van Jezus werd verkondigd, zonder dat iemand de verborgen

strekking hiervan verstaat. En zolang dit niet verandert en men niet

algemeen leert inzien dat in dit niet-verstaan de feitelijke oorzaak ligt

van al het wereldleed waardoor de mensheid periodiek in bloed en

tranen wordt ondergedompeld, blijven alle goed-willende mensen de

paarden achter de wagen spannen en stort men water in een mand.
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Groei van het bewustzijn

“Men late van tijd tot tijd enige woorden horen,

die van een fieren, vrijen geest getuigen en 

waarin de honing en de angel beide aanwezig zijn.

Francis Bacon.

Omdat men de geschriften der oudheid uitsluitend rationeel blijft

doorvorsen, uit angst voor het irrationele en uit vrees den grond onder

den voeten te zullen verliezen, blijft het intuïtieve schouwen, waarin

de mystieken meesters waren, achterwege. Juist hierdoor vermogen

classici en andere intellectuelen niet tot de kern; de geestelijke essence

der klassieke geschriften door te dringen en wordt de symboliek

hunner verhalen over het hoofd gezien.

Wel weet men dat er van goden en godinnen in deze verhalen wordt

gesproken, doch realiseert zich onvoldoende dat ten tijde dat ze

werden opgetekend, de Godenschemering reeds was ingegaan. M.a.w.

dat de culturen haar hoogtepunt reeds achter zich hadden en er vele

misbruiken waren ingeslopen, waardoor het den schijn kreeg alsof ook

de goden zedeloos leefden. Geen enkel Wijsheidsgeschrift der

oudheid is aan verminking ontkomen; het zou -zo het in zijn volle

luister bewaard was gebleven- totaal onverstaanbaar zijn voor

menselijke begrippen, die tijdens verduisteringsperioden steeds verder

van de universele Waarheid terugwijken.

In hun oer-vorm beoogden klassieke geschriften een beeld te geven

van de bemoeiingen van hogere kosmische Wezens met de mensen,

wier lot zij in het grijs verleden bestuurden, zoals tengevolge hiervan

toestanden van volmaaktheid op de wereld ontstonden, die hier met

den naam ‘gouden Eeuw’, daar met het Paradijs of Koninkrijk der

Hemelen worden aangeduid, waarvan het wezen zich kenmerkt door

Volmaaktheid of Harmonie, ook wel Tao genaamd, maar hoe de mens

zich in concreto heeft te gedragen om aan het scheppen van

harmonische toestanden ‘bewust’ deel te nemen, vermelden deze

geschriften niet. Althans niet op zodanige wijze, dat dit er zonder

meer uit blijkt. Wie evenwel door innerlijke schouwen den sleutel in
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handen krijgt om deze geschriften naar den geest te interpreteren, ziet

achter de letter een totaal ander beeld verrijzen waardoor hij leert

weten waarop het scheppen van Harmonie berust. Zolang men deze

geschriften naar den letter blijft lezen en niet tot de kern ervan vermag

door te dringen, is men ook niet in staat de essence van vroegere

godsdienstvormen tot een synthese saam te vatten, zodat men hetgeen

niet wordt begrepen, eenvoudig maar tot ‘heidendom’ verklaart. Men

ziet evenwel over het hoofd, dat wijl ook uit het z.g. christendom de

levende kern verdween, slechts een dode vorm is overgebleven, die

‘heidendom’ betekent sinds den tijd dat het van zijn basis -de natuur-

werd losgemaakt. Sedertdien gaat de natuur boven de leer.

En nu moge men menen dat het belang van den Staat zomede de rust

der maatschappij worden gediend door de kerk een steun in haar rug

te geven en zodoende de dreigende anarchie op elke gebied te stuiten,

doch van een kosmisch standpunt bezien is dit tijd-, geld- en

energieverspilling. Moeten wij de afbrekende krachten dan maar

zonder meer haar werk laten verrichten? Neen! Wij moeten hieraan

leiding geven, want hoe men het wendt of keert en of men dit

toejuicht of verafschuwt, eerst zullen oude vormen, instellingen,

gebruiken en gewoonten, waaraan men van kindsbeen is gehecht,

moeten verdwijnen, alvorens de basis voor nieuwe en hogere cultuur-

waarden kan worden gelegd. Doch juist omdat het leven op aarde

voortgang moet vinden, getuigt het van ongelooflijke lichtzinnigheid

en gebrek aan inzicht zo wij -door tegen beter weten in het oude te

willen handhaven,- de spanningen zodanig opvoeren, dat straks

explosies wel onvermijdelijk worden, ongeacht of deze door

natuurrampen of door oorlogsgeweld of een wereld-revolutie worden

ontketend.

Bedenken wij dat de inwerking van krachten uit de kosmische Ruimte

niet slechts de snelheid van het verkeer deed toenemen en het

opvoeren van het productie-vermogen in de hand werkte, doch tevens

ons levenstempo versnelde. M.a.w. de snelheid waarmede ons denken

en onze gevoelens op de gebeurtenissen om ons heen reageren, neemt

a.h.w. met den dag toe. En wie zich aan dit verhoogde tempo niet

weten aan te passen, zullen óf slachtoffer worden van het verkeer óf te
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kampen krijgen met psychische en/of andere storingen. En dat het

aantal verkeers- en andere ongevallen toeneemt mag niet alleen

worden geweten aan toename van het verkeer of aan de oude

stadskernen of smalle en bochtige wegen, die dit verkeer niet

behoorlijk kunnen verwerken, doch bovenal aan de mensen zelf, die

lichamelijk noch psychisch of geestelijk voldoen aan de verhoogde

eisen, die het moderne leven stelt. Want.... hoe meer de techniek

voortschrijdt, waardoor de snelheden allerwegen worden opgevoerd,

hoe meer zal blijken dat de mens hopeloos achterop is geraakt en het

tempo niet kan bijhouden.

Voordat wij erin zullen slagen een nieuwe maatschappij; een betere

wereld te scheppen, zullen we eerst het probleem tot oplossing moeten

brengen hoe een betere mensensoort in het leven te roepen. En zo wij

de klassieke en antieke geschriften met naar binnen gekeerden blik

weten te lezen, blijkt dat hun kern juist dit probleem raakt. Alle grote

Wereldleraren van naam kwamen steeds op een zodanig tijdstip ter

wereld, waarop de degeneratie der mensheid de behoefte deed

gevoelen aan zuivere mensentypen. De Hindoe’s streefden ernaar het

aantal Brahmanen uit te breiden; het hoogste wat eertijds in Egypte

kon worden bereikt was als Osiris tot de rangen der goden te worden

verheven. Ook de Hellenen kenden hun heroën of god-mensen, die in

staat waren hoge cultuur-waarden te scheppen, waaraan Athene zijn

vermaardheid dankt tot den huidigen dag. Het begrip ‘gentleman’ der

Engelsen bedoelde in oorsprong aan te duiden de mens die boven zijn

dierlijke driften verheven, zich onder alle omstandigheden een

waardige houding weet te geven. En wie zich verdiept in de historie

der Graal-ridderschap zoals zij in de vroege Middeleeuwen bloeide,

ervaart dat de ridders en hunne edel-vrouwen, in navolging van de

vroegere Essen in Palestina en de Druïden van Gallie, de goddelijke

Scheppingswet wisten toe te passen, zoals deze door Jezus aan Zijne

tijdgenoten was geopenbaard, ten einde hierdoor Gods-kinderen voort

te brengen. En toen deze schare van Edelen, die het Oer-christendom

zochten in stand te houden tegen de domheidsmacht van het officiële

christendom in, ten laatste door de Inquisitie werden vermoord (Jezus

had immers gezegd dat de duisternis het Licht niet kon verdragen, en
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de Pisces-aera was een kosmische periode van geestelijke

verduistering) kon de Wijsheid naar het buitenland ontwijken. Toen in

Italië een machtige beweging ter vernieuwing geniet als Renaissance,

was dit mogelijk omdat de voorlopers en dragers dier beweging allen

uit de Graalcultus voortkwamen en als supermensen of genieën tot

dingen in staat waren, waartoe de doorsnee-mens niet bij machte is.

In de latere tijd volgde de kerk een andere tactiek en werden zij, die

aanvankelijk in strijd met haar leefden omdat zij een zuivere Religie

voorstonden, door haar ‘heilig’ verklaard. Eeuwen nadien, wanneer

alle sporen van hetgeen zij in werkelijkheid voorstonden, zorgvuldig

waren uitgewist en evt.  overblijfselen waren vervalst, zag de kerk er

voordeel in, den roep die van deze mensen uitgegaan was, ten

voordele van haarzelf te gebruiken. Jeanne d’Arc, Franciscus van

Assisië en vele anderen, die destijds tot het Graal-christendom

behoorden, werden -nadat dit door de Inquisitie was uitgemoord- door

de kerk genaast. Het aureool van hun heiligheid straalde af op de kerk,

die hen bij hun leven onmeedogenloos vervolgde of als ketters ter

dood liet brengen. Het Graal-christendom der Middeleeuwen

bewaarde in zijn Minnekerk het goddelijke Mysterie. Wie daarin

waren ingewijd, leerden het Levensgeheim kennen en waren in staat

aan de verbetering van het menselijk geslacht bewust deel te nemen.

Vandaar dat de Graal-ridderschap tot de zuivering der adellijke

geslachten bijdroeg en allen, die nu nog de Franse lelie (fleur de lys)

in hun wapen dragen, zijn aan de Graalcultus verwant, zij het ook dat

hun de beginselen waarop eenmaal de zuivere bloed-adeldom steunde,

niet langer bekend zijn. Vandaar ook dat de menselijke degeneratie tot

in de adellijke en koninklijke geslachten is doorgedrongen.

De kennis waardoor het mogelijk is genieën te doen geboren worden,

ontbreekt den mensen van nu. Zij kan verworven worden door de

geschriften der oudheid naar den geest te leren interpreteren en

hierdoor aard en wezen van de boven natuur te leren kennen en hare

wetmatigheid te leren toepassen op het geslachtsleven. Want

lichamelijk, psychisch en spiritueel heeft de mens van dezen tijd aan

veel hogere eisen te voldoen dan onze groot-ouders en hierom is het

nodig dat men wederom in overeenstemming met de boven natuur
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leert leven en zijn kinderen dienovereenkomstig ter wereld te brengen.

Jezus werd op bovennatuurlijke wijze geboren en ook hierin zullen

wij Hem moeten navolgen, want niet voordat wij ervoor zorgen

‘godskinderen’ op aarde te doen geboren worden, zullen we erin

slagen van deze wereld een paradijs te maken. Wat hiermee allemaal

samenhangt, kan in het bestek van deze studie zelfs niet bij

benadering worden gezegd. Hieraan werd een geheel boekwerk door

ons gewijd, dat onder den titel “Van Chaos tot Harmonie” binnenkort

verschijnt. Daarin worden alle aspecten van dit probleem uitvoerig

toegelicht.

Godskinderen komen niet ‘zo maar’ op de wereld. Er moeten

ouderparen zijn, bij wie ze kunnen incarneren en deze ouders moeten -

alvorens aan de voorwaarden te kunnen voldoen, die goddelijke

Geboorten vragen- zich willen verdiepen in de wetten van het

geestelijk leven. Doorgaans wordt alles wat op den geest betrekking

heeft -veelal omdat de mensen er wat het Goddelijke betreft, zulke

kinderlijke om niet te zeggen kinderachtige voorstellingen op na

houden- als boven wetten verheven beschouwd. Men kan zich

eenvoudig niet indenken dat de Godheid hoogste Wet is en Zich

hieraan vrijwillig onderwerpt. Voor de meeste mensen -die vrijbuiters

zijn in merg en been- bestaat er niets goddelijkers dan absolute

Vrijheid en daarom komt hun een Godsbegrip dat van gebonden-zijn

aan eigen wetten spreekt, als absurd voor. De meeste mensen wensen

zich ook niet aan orde en regel te onderwerpen en beseffen maar niet

dat juist hun eigen vrijheidsdrang tot bandeloosheid en teugelloosheid

leidt, zomin als ze wensen in te zien dat juist hierdoor de chaos is

ontstaan.

Wetten waaraan geestelijk leven zich onderwerpt, leert men niet

kennen door allerlei boeken en geschriften te lezen die de kern

onbesproken laten of al die lezingen en voordrachten te volgen,

waarin zeker wel bepaalde waarheden worden belicht, doch waaraan

de quintessence ontbreekt omdat wordt verzuimd de ware weg te

wijzen waarlangs zich de mens door volgehouden inspanning ten

slotte boven zijn moeilijkheden vermag uit te werken. De meeste

auteurs en sprekers wijzen de mensen liever niet op hunne fouten en
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tekort-komingen, deels uit vrees dat hun lezerskring of auditorium

hierdoor zal slinken, en deels omdat zij zelf de quintessence niet

kennen doordat de zaken en de problemen waarmee de mensheid

worstelt, niet tot den bodem werden doorgebracht ofwel omdat zij het

zelf te moeilijk vinden naar hogere ethische normen te leven. Door

‘onbewuste’ leiders voorgegaan, blijft de massa zich in schone

dromen verlustigen in plaats van door eigen speuren en nadenken tot

de Waarheid door te dringen.

Om hierin verbetering te brengen zal het goed-willende deel der

mensheid tot hogere inzichten gebracht dienen te worden waardoor

men leert verstaan dat de eigen gedragingen doelbewust op hoger plan

gebracht moeten worden overeenkomstig de voorwaarden der boven

natuur. Dat hierbij grote weerstanden te overwinnen zijn, is duidelijk,

want reeds Jezus heeft gewezen op het smalle pad en de nauwe deur,

waarlangs men heeft te gaan om het Godsrijk te kunnen binnentreden.

Nu de Aquarius-aera is ingegaan, staat de vergeestelijking voor de

deur. D.w.z. het leven van mens en mensheid moet volgens hogere,

geestelijke maatstaven worden beleefd. Het is niet voldoende over het

Christus-mysterie te mijmeren of te zeggen dat Christus in ons eigen

innerlijk geboren moet worden, zonder ons te realiseren wat hiermede

in feite wordt bedoeld. Van nature draagt ieder mens het Christus

beginsel latent in zich, en zolang de wereld een kosmische

Nachtperiode beleefde, kon men in aanbidding voor het Kind in de

kribbe neder knielen of zich in negatief mysticisme verliezen. Doch

nu er een positief tijdperk is ingegaan moet het Christus-beginsel in

ons tot ontwikkeling worden gebracht. Wij kunnen niet langer in

geestelijken zin als kinderen blijven leven; de levende Christus moet

in ons tot volle wasdom komen en zolang dit niet geschiedt kunnen

wij niet als Zijne volgelingen en medewerkers voor de vestiging van

Zijn Rijk op aarde in aanmerking komen.

Mogelijk klinkt u dit hard en cru in de oren en bent u geneigd niet

verder te lezen, doch bedenk dat het niet onze schuld is dat het heilige

huisje der negatieve en naïeve Christus-verering nog steeds niet werd

gesloopt en door een waardiger voorstelling vervangen. Want de

kerken mogen dan niet anders hebben gekund dan den volke
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eeuwenlang een verkeerd beeld van den Christus voor te houden,

omdat de Waarheid in een negatieve periode niet kan worden

aanvaard; nu de tijden vervuld zijn en het Licht van Wijsheid over de

wereld begint te stralen, moet er aan alle vroom bedrog een eind

komen.

Thans is de vernieuwing der Religie aan de orde, en één van de meest

belangrijke zaken waar het in dit tijdsgewricht om gaat, is dat de

Christus in Zijn ware aard en karakter wordt gekend.

Alle mensen, die het wel menen met de wereld hebben zich derhalve

bezig te houden met de vraag of hun eigen levenshouding van dien

aard is, dat Christus er naar kosmische maatstaf gemeten, door wordt

gediend; of Zijn geest eruit spreekt en of wij in waarheid tot de

dienstknechten en maagden gerekend mogen worden, op wie volledig

staat is te maken door Hen, die bezig zijn nieuwe grondslagen te

leggen voor hogere levenswaarden, zoals die zullen gelden in het

Koninkrijk der Hemelen. Bedenk dat met de intrede van Aquarius

totaal andere voorwaarden zullen gelden in het leven; dat de

toekomstige inrichting der maatschappij evenveel van de huidige zal

verschillen als de zomer van den winter.

Wie dit niet beseffen, en daarom menen geestelijk wel op de oude

voet te kunnen blijven voortleven, houden in feite de komst van het

Godsrijk tegen. Uiteindelijk moet dit Rijk door ons mensen zelf tot

stand komen en gezien de invloeden uit de kosmische Ruimte hadden

wij reeds veel verder in deze richting gevorderd moeten zijn. De

menselijke onbewustheid is echter dermate groot, dat zelfs in kringen

waarin men zich met de studie der geesteswetenschappen bezighoudt,

weinig besef leeft dat er een grote achterstand bestaat, zomede dat

juist hierom de wereldtoestand zo uitermate kritiek is en de kans op

calamiteiten zo groot. Te zeer wordt uit het oog verloren dat het ganse

zonnestelsel vergeestelijkt omdat het tot een ander gebied van de

kosmische Ruimte opgaat, z.g. Aether-gebied. Als gevolg hiervan

worden de invloeden van de 7 stoffelijke planeten uitgaande

krachtiger, terwijl bovendien de Mysterie-planeten hier nog hare

invloeden aan toevoegen. Dit alles dringt de aardse ontwikkeling in

nieuwe banen en zo de mensheid zelve geen nieuwe bedding vormt
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voor deze stroming, zal zij door sterke explosieve werkingen ontstaan.

De grote tegenstellingen, welke tot heden op de wereld hebben

bestaan, dienen meer tot het gemiddelde te worden teruggebracht. In

plaats dat man en vrouw als opposanten tegenover elkaar staan en

wederkerig elkaars leven tot een hel maken, zullen zij -door de

wetmatigheid der boven natuur te betrachten- meer als kameraden

naast elkaar dienen te staan en elkander aanvullen, waardoor veel wat

nu onrust en moeilijkheden in het huwelijk of de opvoeding der

kinderen teweeg brengt, zal wegvallen.

Ongelijkheid op maatschappelijk gebied doordat werkgevers en

werknemers tegenover elkaar in plaats van naast elkaar staan, zal

plaats maken voor coöperatie, waardoor economische wrijvingen en

spanningen vermeden worden. Ook de samenwerking tussen bepaalde

landen op economisch en/of staatkundig gebied (Benelux) zou door

kosmische wetten te betrachten op hoger plan gebracht kunnen

worden, waardoor veel onrust van de wereld zou verdwijnen.

Zolang de ene mens den ander tot wolf maakt en men in zijn naaste

een verklaarde vijand ziet, die men door geweld moet trachten te

overheersen, (omdat het dier nog oppermachtig heerst in ons) zal er

van wereld-eenheid en -vrede geen sprake kunnen zijn. Neemt

evenwel het menselijk bewustzijn toe en wordt er meer algemeen

ingezien dat in ieder mens een goddelijke Vonk aanwezig is, welke tot

een helder brandend licht kan worden aangeblazen, dan zal de ganse

opvoeding in nieuwe banen worden geleid waardoor de betrekkingen

tussen mensen en volkeren onderling op hoger plan komen te staan.

Dit alles berust niet op fantasie, noch zijn het wensdromen die toch

niet te verwezenlijken zijn. Integendeel, kosmische krachtstromen,

uitgaande van de Mysterie-planeten Uranus, Neptunus en Pluto,

zomede der beide overige waarvan het bestaan der wetenschap nog

onbekend is, zijn bezig dit alles uit te werken. En dat er grote

fundamentele en structurele wijzigingen bezig zijn zich te voltrekken

op de wereld, ziet ieder mens die met open ogen door het leven gaat.

Alleen weet men algemeen niet wat er precies tot stand gaat komen,

noch op welke wijze en in welke volgorde alles zich zal ontplooien.

Men zou het kunnen weten, door zich in de wetten, die het geestelijke
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leven beheersen te verdiepen. Helaas leeft er te weinig ‘kosmisch’

bewustzijn onder de mensen. Algemeen wordt nog aangenomen dat

‘leven’ op deze planeet zich op eigen gelegenheid ontwikkelt, zomede

dat hierop door mensen weinig invloed is uit te oefenen.  In feite staat

in het Universum alles met alles in wisselwerking. En zolang wij ons

niet méér gaan verdiepen in het bestaan van Wezens, wier straling

invloed op de ontwikkeling van wereld en mensheid uitoefenen,

zullen wij ook niet in staat zijn een verklaring te geven voor de 1001

onbegrijpelijkheden, welke wij uit onwetendheid levensraadselen

plegen te noemen.

Er behoeft voor niemand enig raadsel te blijven bestaan, want door

ons in den oergrond der dingen te verdiepen en de wetten te leren

kennen waaraan de physiologische, psychische en spirituele

levensverschijnselen zijn gebonden van Godswege, kan ieder

levensraadsel tot oplossing worden gebracht.

En nu mogen er mensen zijn, die -bevangen door angst, welke uit

onwetendheid voortspruit-, u vertellen dat niemand wordt toegestaan

achter de goddelijke Geheimen te schouwen, doch wie bedenkt dat de

Godheid hoogste Wijsheid, verhevenste Liefde en opperste

Rechtvaardigheid is, zal ook begrijpen dat het in tegenspraak is te

achten met het meest elementaire begrip van liefde en

rechtvaardigheid, wanneer de Godheid ons in de duisternis der

onwetendheid zou laten voortleven, om ons daarna te straffen voor

zaken, die we in onnozelheid verkeerd doen. Neen......de mens is van

nature een met rede begaafd wezen, en uit dien hoofde verplicht dit

vermogen, waardoor hij zich onderscheidt van de lagere Rijken der

natuur, te leren gebruiken. Wie zich dus de hieraan verbonden

moeiten en inspanning wil getroosten zal er ten slotte in slagen van

aangezicht tot aangezicht te komen met de opperste Waarheid, zonder

welke het geen mens gegeven is naar hogere maatstaven te leven.

Lezen wij in den bijbel over Mozes, Daniël, Ezechiël, Jeremia, Jesaja,

Henoch en anderen, dat zij wandelden met God, dan wil dit zeggen

dat zij over ‘kosmisch’ bewustzijn beschikten waardoor het hun

mogelijk was tot de hoogste Wijsheid door te dringen. Waarom zou

dit in dezen tijd niet mogelijk zijn?
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Zodra de mens zijn rede heeft leren gebruiken, ontwaakt ook het besef

in hem dat alle ontwikkeling op aarde zich in wisselwerking met

invloeden uit de kosmische Ruimte voltrekt. En naar mate er

kosmisch bewustzijn groeit onder de mensen zal ook het sektarisme

verdwijnen dat aan de komst van de universele Religie in den weg

staat. Omdat men zich -zolang de rede wordt uitgeschakeld- met

drogreden inlaat kent men de Waarheid niet en dit is in feite de reden

waarom het christendom is vervallen tot heidendom en de kerk voor

de menselijke ziel een gevangenis werd, die haar met angst en beven

vervult in plaats van haar hoop en vertrouwen te schenken in de

uiteindelijke overwinning van het Goede = Goddelijke.

Zolang de mens de rede niet leert gebruiken, blijft hij onderworpen

aan zijn lagere driften-aard. Dat wisten alle wijsgeren der oudheid,

want 350 jaar v. Chr. gaf Plato reeds zijn mening over den aard van

het kwade te kennen door te spreken van “een in de stof aanwezige,

blinde, weerspannige kracht, welke den wil van den grote Bouwheer

wederstaat”.  Sommige spraken van het kwade als “Satanas est Deus

inversum” d.w.z. als de macht die tegengesteld is aan de goddelijke

kracht, waarmee werd bedoeld dat alom in de natuur polariteit

optreedt, zonder welke geen beweging mogelijk is. Zodra twee

tegendelen geordend, d.w.z. volgens harmonische verhoudingen op

elkaar inwerken, zal hieruit een volmaakte toestand of vorm ontstaan

en het Goddelijke kenmerkt zich door volmaaktheid omdat er

wetmatigheid aan ten grondslag ligt. Ordening volgens deze

wetmatigheid werd Liefde genoemd en de mens, die deze wetten leert

verstaan en ernaar handelt, heeft het Goddelijke lief. Handelen

overeenkomstig de goddelijke Orde drukte men in de oudheid uit door

de term ‘fas’; alles wat in strijd was met de goddelijke Liefdewet

noemde men ‘nefas’ en werd als zonde beschouwd. Iemand zondigde

dus wanneer hij in strijd met de goddelijke wetmatigheid (geboden)

handelde. M.a.w. hij overtrad de voorschriften der natuur en

verstoorde het natuurlijke evenwicht der dingen. De chaos te midden

waarvan wij thans leven, is hiervan het gevolg.

Willen wij nu komen tot harmonische toestanden op de wereld, dan

dient ieder mens te weten hoe hij onder bepaalde omstandigheden
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heeft te handelen om harmonie te scheppen. Dan mag er niet langer

luk-raak worden gehandeld, doch iedere daad behoort ‘bewust’ van de

gevolgen te worden verricht.

Onmogelijk! Zult u geneigd zijn uit te roepen, of zo uw denken zich

reeds in deze richting bewoog, zal uw eerste reactie zijn: maar dan

duurt het nog wel een paar duizend jaar alvorens de mensen dit peil

van ontwikkeling hebben bereikt.

U zoudt gelijk hebben, wanneer het tempo der Pisces-aera zich kon

handhaven, doch met de intrede van Aquarius verandert alles op de

wereld omdat kosmische krachten alle zaken in een nieuwe richting

stuwen. Soortgelijke veranderingen hebben ook vroeger plaats gehad,

want tijdens de cultuur-perioden van Chinezen, Egyptenaren, Maya’s

en Grieken bewoog het denken der mensen zich in hogere dimensies

waardoor er toestanden mogelijk waren, die thans voor onbestaanbaar

worden gehouden. En evenals er in die tijden goden en half-goden op

aarde leefden, zullen deze in de nabije toekomst wederom deze wereld

bevolken zodra de mensen de wetmatigheid van de boven natuur ook

op de huwelijkskeuze en het geboorte-proces toepassen. Dan zullen er

weer genieën worden geboren; mensen in wie de goddelijke aard

domineert over het dierlijke. Zodanige mensen komen evenwel nooit

‘per toeval’ op de wereld. Hun komst moet welbewust worden

voorbereid.

2000 jaar geleden heeft Jezus ons den weg gewezen waarlangs dit te

verwezenlijken is. Want evenals Hij destijds door Zijn moeder

‘onbevlekt’ werd ontvangen en derhalve ‘zonder zonde’ kon worden

geboren, zullen ook de toekomstige moeders dier genieën zich moeten

voorbereiden om godskinderen ter wereld te brengen. Zij zullen zich

met de wetmatigheid der boven natuur vertrouwd dienen te maken en

hierdoor weten met wien zij zich als harmonisch tegendeel in den echt

mogen verbinden en welke tijdstippen ‘kosmisch’ beschouwd gunstig

zijn om volmaakte kinderen voort te brengen. In alle cultuur-tijden

werd de jeugd in deze zaken ingewijd; jongens noch meisjes werden

dan onvoorbereid op het leven losgelaten gelijk thans te doen

gebruikelijk is, waardoor velen verdrinken voordat zij water hebben

gezien. In cultuur-perioden liet men de geboorte van zijn nageslacht
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niet aan het toeval over. A.s. ouder wisten dat door te handelen in

overeenstemming met de boven natuur ieder echtpaar het in zijn

macht heeft gezonde en welgeschapen kinderen ter wereld te brengen;

dat zieke, zwakke en gebrekkige kinderen het gevolg zijn van de

overtreding der goddelijke Scheppingswet. Leest u hier het

Paradijsverhaal van Genesis nog maar eens op na en is de strekking

hiervan u nog niet duidelijk, lees dan het geschriftje “Erfzonde en

Zondeval” dat wij samenstelden. 

Van deze Wet, waarop de orde van natuur en boven natuur berust,

weten de leiders van het kerkelijk en geestelijk leven helaas niet af,

met het gevolg dat zij hunne volgelingen niet voor het leven opvoeden

en evenmin bij machte zijn, zo deze tengevolge van hun geringe

levenskennis in het moeras terecht komen, den weg uit den chaos te

wijzen. Er heerst een ontstellend gebrek aan kennis aangaande

‘levenswetten’ en haar praktische toepassing en niet voordat hierin

verandering komt en alle weldenkende mensen de handen ineenslaan

om aan dit gebrek een eind te maken, zal er van een duurzame

oplossing der levensproblemen ooit sprake kunnen zijn. Dan gaat men

voort de ergste uitwassen te bestrijden (T.b.c. en kanker-patiënten te

helpen en maatschappelijke noden te lenigen) doch aan de primaire

eis, te zorgen dat er geen nieuwe patiënten bijkomen door uitsluitend

kerngezonde kinderen te doen geboren worden, wordt niet voldaan.

Nu moet men niet menen, wanneer wij deze eis blijven

veronachtzamen, dat dan de zaken wel op den ouden voet zullen

blijven voortgaan. Allerminst, want een nieuwe aera is ingegaan en dit

betekent dat de straling uit de kosmische Ruimte van dag tot dag in

kracht toeneemt.

Onder invloed hiervan zal alles wat niet aan minimum leveneisen

voldoet, door de natuur worden opgeruimd. In concrete wil dit zeggen

dat zo de mensen blijven voortgaan aan zieke, zwakke en gebrekkige

stumpers het levenslicht te schenken, zij zelven verantwoordelijk zijn

voor de gevolgen hiervan. Dan zal de ene ramp over de andere ons

treffen, waardoor slechts wat aan redelijke levenseisen voldoet, zal

worden gespaard.



53                     

Alle geschriften der oudheid spreken van grote rampen, die de

mensheid teisterden toen men blijk gaf niet tot den hemel en zijn

wetmatigheid te willen wederkeren. Ook in dezen tijd gaat het voor de

mensheid om: “To be or not to be”.  Ieder van ons wordt thans voor de

vraag gesteld: “Zal ik een aanvang maken mijn leven te ordenen naar

de wetten door de Godheid daaraan geschonken, of blijf ik voort gaan

mijne lagere driften, neigingen, wensen en begeerten uit te leven en

hierdoor tot den groei van den chaos bij te dragen?

In dezen tijd van het jaar, waarin de gedachten der mensen zich meer

naar binnen richten, en iedereen zich (zo hij verstandig genoeg is het

nut hiervan in te zien) gaat bezighouden met de vraag of het

verantwoord is te achten het nieuwe jaar op den ouden voet in te gaan,

zou er een aanvang gemaakt kunnen worden met die mensen, welke

het hart op de juiste plaats dragen en over voldoende

verantwoordelijkheidsbesef beschikken, in nader contact met elkaar te

brengen, ten einde zodanige voorbereidingen te gaan treffen,

waardoor er meer bewust aan de vernieuwing des levens op elk gebied

zou worden begonnen. Alle groepen, die met geestelijke middelen tot

verbetering van materiële levensverhoudingen en -toestanden wensen

te komen, zouden met voorbijzien van hetgeen hen verdeeld houdt

(veelal omdat de Waarheid uit het oog wordt verloren) gezamenlijk de

wekroep moeten doen weerklinken, dat ons land en de ganse wereld in

gevaar verkeert, niet slechts materieel, doch bovenal spiritueel.

Daarom dient er een geestelijke eenheid te worden gevormd; een

eenheid van tegendelen, in harmonische wisselwerking met elkaar

opererend, door de beginselen, waarop kosmische Orde berust, hierbij

toe te passen.

Het hoofdbeginsel hierbij is, dat alle delen moeten samenwerken tot

heil van het geheel. Groeps-egoïsme dient naar den achtergrond te

worden verwezen en iedere groep dient zich in te zetten voor de

bevordering van het ene doel: harmonisering van wereld en mensheid.

Kunnen wij niet de kracht opbrengen om ‘eigen’ meningen,

opvattingen en wensen (eerzucht, ijdelheid en heerszucht)

ondergeschikt te maken aan dit doel, zodat alle individuen en groepen

de koers blijven volgen, die tot heden werd gevaren, dan behoeft men
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geenszins over de gave der profetie te beschikken om te kunnen

vaststellen dat er straks over W. Europa en wellicht over de ganse

wereld catastrofale gebeurtenissen plaats grijpen, door den druk

waarvan alle klein-menselijke plannen en voornemens als een

kaartenhuis worden weggevaagd. 

Weinig mensen beseffen wat het zeggen wil in een overgangstijd te

leven tussen twee grote kosmische tijdperken in. Zij hebben er geen

flauw begrip van welke strijd er op de onzichtbare gebieden wordt

gestreden tussen de machten der duisternis en de krachten van het

Licht; tussen hen die op aarde alles bij het oude wensen te laten en

anderen, die bezig zijn voorbereidingen te treffen om de chaos om te

vormen tot Harmonie. Nu gaat het er om aan welke zijde wij staan.

Blijven wij onbewust van kosmische krachten op de oude wijze

(ongeordend en in strijd met de wetten der boven natuur) voortleven,

dan versterken wij (ongewild en ongeweten) de rijen der demonen.

Tienduizenden idealisten en geestelijke werkers doen zulks, omdat zij

in denkbeelden gevoelens en handelingen aan oude vormen en

gewoonten blijven hangen. Immers, zij blijven roken, drinken, zich

voeden met gedode dieren en wensen zich seksueel geen enkele

beperking op te leggen en beseffen niet dat door dit alles de demon

vrij spel met hen heeft. Zij verzuimen hun kinderen tot de ‘bewuste’

huwelijkskeuze op te voeden of hen in de kennis der geslachtswetten

te onderrichten, zonder besef dat hierdoor de Poort der geboorten

wordt opengehouden, door welke demonen toegang verkrijgen tot

deze wereld. Aan al deze zaken zouden mensen, die aan de

waarachtige voorbereiding van het Hogere wensen deel te nemen, zich

in de eerste plaats moeten wijden. Nieuwe denkbeelden, op hoog-

frequente trillingen berustend, moeten door het menselijk brein

worden opgenomen ten einde betere begrippen en ruimere inzichten te

doen ontstaan. Edeler gevoelens behoren in de harten te worden

gewekt, waardoor onze houding tegenover mens en dier, ja tegenover

alles wat leeft verandert en op hoger niveau komt te liggen. Dat is

nodig om de Broederschap der mensheid te verwezenlijken en slechts

wie zijn lagere driften-aard vermag te offeren aan het Hogere, zal

bruikbaar zijn voor de Hiërarchieën, welke vanuit de kosmische
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Ruimte op de ordening van het aardse leven aansturen. Dat hierbij de

wetten, waarop alle kosmische Ordening berust, gevolgd worden

moeten spreekt vanzelf. Vandaar dat slechts zij een bedding voor de

nieuwe stromen helpen formeren die het eigen bestaan welbewust op

hoger plan wensen te brengen en alle klein-menselijke overwegingen

aan het Goddelijke ondergeschikt kunnen maken.

Zeker, de meeste mensen zijn tot een levenshouding op hoog niveau

nog niet in staat. Het heeft hun aan de nodige training daartoe

ontbroken. Bovendien heeft nooit iemand hen gewezen op hetgeen

hiervoor in concrete nodig is. Veelal heeft met zich met gemeen-

plaatsen en algemeenheden vergenoegd. Hierom is er van het Nieuwe

in de praktijk des levens zo bitter weinig te bespeuren en is het

geenszins verwonderlijk dat ‘men’ niet gelooft dat er op korten

termijn grote veranderingen tot stand kunnen komen. Het kan wel,

doch waar zijn de pioniers, die over het inzicht en de kennis

beschikken om den weg aan te geven? En wie heeft voldoende

doorzettingsvermogen en volharding om tegen enorme weerstanden in

te blijven volhouden omdat de innerlijke zekerheid hem drijft tot

doorzetten, ook waar hij links en rechts van zich de zwakke broeders

ziet opgeven? Waar zijn deze pur sang pioniers vraag ik u?

Twintig jaar gelden reeds begonnen wij erop te wijzen, dat in verband

met het aflopen der Pisces-aera de mensheid noodzakelijk tot grote

veranderingen zou moeten komen. Omdat men liever de oude

levenswijzen bleef voortzetten, volgde er prompt een wereld-oorlog

waarna het er uit zag dat men zijn levensles had geleerd. Helaas zonk

men spoedig hierop weer in de oude karresporen terug en sedertdien

zijn we regelmatig berg-afwaarts gegaan. Nu staan geweldpleging,

militairisatie en angst-aanjaging in het middelpunt en nog zien de

mensen niet in dat het de demon is, die op totale vernietiging van de

wereld aanstuurt. Door angst bevangen gelooft de massa der goed-

willenden niet meer in de kracht van den Geest; althans zij spant zich

onvoldoende in om dien in de mensheid te versterken. Men laat de

dingen in gelatenheid over zich komen en redeneert: “Wat kan ik er

tegen doen?” Maar ieder mens zou -door zijn denken op hogere

mogelijkheden te richten- de kracht van den Geest kunnen versterken.
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Hij zou, door tegen het lagere in zich den strijd aan te binden, den

demon een deel van zijn terrein kunnen ontnemen. Wanneer alle

idealisten zich bewust zouden worden van de geweldige energie die in

den Geest besloten ligt, zij zouden zich als één man achter de

Hiërarchieën des Lichts scharen en in luttele jaren volbrengen, wat nu

onmogelijk lijkt.

Wanneer er op korten termijn uit de mensheid zelve geen reactie

wordt geboren, waardoor aan het drijven van duistere machten een

halt wordt toegeroepen, dan moet er ernstig rekening worden

gehouden met grote calamiteiten, waaraan deze drijvers in de eerste

plaats ten offer zullen vallen. Want wij leven in een nieuwe bedeling

en al het oude wordt van Godswege geliquideerd; langs den weg der

evolutie, of zo de mensen zich hier tegen blijven verzetten, door

middel van revolutie. En dan, wee ons!

Het bovenstaande heeft niets met angst-aanjaging te maken, noch met

pessimisme. Evenmin zijn de schrijvers bevangen door

ondergangstemmingen. Hier worden eenvoudig feiten geconstateerd,

kosmische feiten en deze kunnen worden getoetst door een ieder, die

boven het gewoon-menselijke denk-stadium vermag uit te stijgen

omdat hij zich ernstig heeft verdiept in kosmische zaken. Deze feiten

dienen onder het oog te worden gezien door alle mensen, die niet

langer klakkeloos datgene wensen te accepteren, wat als geestelijk

voedsel wordt aangeboden. Dan bestaat er kans dat wellicht op het

laatste nippertje nog die voorzieningen getroffen kunnen worden

waardoor de ergste onheilen zijn af te wenden.

Er zouden geen rampen over de mensen behoeven te gaan, zo er

slechts voldoende vastberaden mannen en vrouwen tot samenwerking

gebracht konden worden, die -omdat zij de betekenis van dit

tijdsgewricht innerlijk verstaan- weten welke kosmische Krachten

werkzaam en hoe het mensdom hierop heeft te reageren.

Honderd mensen met een rotsvaste wil en overtuiging, volkomen op

de hoogte van hetgeen er ‘kosmisch’ beschouwd op dit moment dient

te geschieden om de wereld voor ondergang te behoeden, zouden in

staat zijn een zodanige invloed op den gang der gebeurtenissen uit te
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oefenen, dat de noodzakelijke ommekeer over de ganse linie zou

worden ingezet. 

Indien gij innerlijk voldoende zijt gewekt om te beseffen welke

krachtmeting er momenteel plaats grijpt tussen het Licht en de

duisternis, blijft dan niet langer werkeloos toezien. Geef blijk van uw

medeleven met de nood waarin de mensheid verkeert en laat ons

gezamenlijk een kosmische basis leggen, waarop kan worden

samengewerkt aan de samenstelling van een Grondplan, volgens

hetwelk alle idealen dienen te worden gecoördineerd om de nieuwe

Aera straks te verwezenlijken. De tijd door de Pyramide-symboliek

aangeduid als het Vlak van Harmonie is thans aangebroken. Om tot de

Harmonie op te gaan dient de Christus gestalte in de mensheid te

kunnen aannemen. Dat betekent dat de mensen niet langer mogen

worden bewogen door demonie (driften, hartstochten, eigenbaat en

eerzucht) doch zich dienen open te stellen voor hogere denkbeelden

en gevoelens, zoals deze door Jezus werden voor-geleefd. De mensen

dienen hun denken en gevoelens op het trillingsgetal van den

kosmischen Christus af te stemmen en niet langer eigen willen te

volgen, doch den goddelijken Wil te gehoorzamen. Doch dit is niet

mogelijk, zolang de wet niet wordt betracht, welke aan dien Wil ten

grondslag ligt. Om de Harmonie op aarde te vestigen dient de Wet van

kosmische Harmonie in het middelpunt der belangstelling te staan en

dienen alle betrekkingen tussen de mensen zowel als de verhoudingen

op maatschappelijk gebied te worden geordend volgens deze Wet.
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