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DE KOMENDE GOUDEN EEUW

I

De mensheid wordt gewaarschuwd

In de laatste jaren is de mensheid a.h.w. overstroomd met publicaties,

welke wijzen op de uiterst gevaarvolle situatie, waarin de wereld, met alles

wat zich daarop ontwikkeld, wordt gebracht door het stelselmatig tot

explosie brengen van A- en H-bommen, z.g. ter beveiliging van de wereld

vrede. Het vermogen van laatst genoemde bommen vooral is dermate

groot, dat de gevolgen ervan doordringen tot de meest ijle gebieden van de

aardsfeer en kettingreacties veroorzaken, die aan iedere levensmogelijkheid

voor mens, dier en plant voor goed een eind kunnen maken.

Ondanks alle geruststellende verklaringen van hen, die beweren, dat

bedoelde explosies generlei nadelige gevolgen voor levende schepselen

opleveren, komen er steeds meer feiten aan het licht, die bewijzen, dat al

deze verklaringen aparte leugens zijn en dienen moeten om de mensen

zand in de ogen te strooien. De Franse natuurkundige Charles Noël Martin

schrijft in zijn boek “Het Atoom, meester der wereld”: “De kernproeven

zijn reeds lang het stadium van het laboratorium ontgroeid en worden thans

op wereld niveau genomen, waarbij de gehele mensheid wordt gedwongen

een miserabele rol te spelen.” Ook prof. Dr. Raphael Ver Ecke, president

van het Institut Mondial des Recherches Geophysiques & Sociologiques te

Brussel, ziet in deze atoom explosie “geen kwestie van leven en dood voor

de ganse mensheid. Ze hangen als een modern zwaard van Damocles boven

het hoofd van ons allen! Alle volken sidderen bij de gedachte aan een

wereld-conflict, dat zou kunnen losbranden door toedoen van verblinde

hoogwaardigheidsbekleders, die niets anders beogen dan wereldlijke macht

en financieel gewin.”

In de N.R.C. van 16 Juli 1957 zegt de Toestand-schrijver: “In een oefening,

die op het ogenblik in de V.S. wordt gehouden om de paraatheid van ‘s

lands Bescherming Burgerbevolking in geval van een massale luchtaanval

op de proef te stellen, wordt er van uitgegaan, dat Russische

bommenwerpers erin geslaagd zijn om, via de Noordpool vliegend, de

Amerikaanse luchtverdediging te verrassen en 175 waterstofbommen af te
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werpen boven 162 Amerikaanse steden. In de stad New York alleen al

zouden naar schatting, als gevolg van de ontploffing van één

waterstofboom van 20 miljoen TNT (dit is 1000 maal de bom die boven

Hiroshima werd afgeworpen), ongeveer 4,5 miljoen mensen om het leven

zijn gekomen en ongeveer 2 miljoen gewond.

Op de eerste dag van de oefening gaf de Amerikaanse Commissie voor

Atoomenergie een door het ministerie van defensie vervaardigd handboek

uit, getiteld “De gevolgen van kernwapens”. Hierin wordt o.a. de

mogelijkheid beschreven om, “zonder begeleidende materiële

vernietiging”, het gebruik van gehele terreinen, fabrieken en machinerieën

voor langere tijd onmogelijk of althans zeer riskant te maken door middel

van radio-actieve besmetting. “Radiologische oorlogvoering is derhalve,”

aldus het handboek, “automatisch verlengstuk geworden van het offensieve

gebruik van kernwapens van hoog kaliber”. (Over de z.g. ‘Schone’

waterstofbom zwijgt het handboek.)

Ter voorkoming van misverstand zij opgemerkt, dat het handboek dergelijk

gebruik niet bepleit; het volstaat met een beschrijving van de

mogelijkheden van vandaag. Het somt deze tot in details op. Indien de

Amerikaanse regering er niet van overtuigd was, dat Rusland de

beschikking heeft over dezelfde mogelijkheden, zou zij deze zaken

waarschijnlijk niet zo uit de doeken doen. Het handboek telt 579

bladzijden.

De bisschop van Chichester, dr. Georg Clive A. Bell, zei met betrekking tot

een motie tegen het gebruik van atoomwapens, die werd ingediend  namens

het centrale comité van de Wereldraad van kerken, “dat de ziel van het

volk, dat voortgaat met het vervaardigen en beproeven van kernwapens, in

gevaar is. De voornaamste veroordeling van A- en H-bommen is het feit,

dat zij middelen zijn tot doelbewuste vernietiging, ten einde de bevolking

te terroriseren.”

Prof. Kliefroth schreef een brochure onder de titel “Worden wij bedreigd?”

Daarin zegt hij o.a.: “Betreffende een middelgrote waterstofbom uit 1954

kan worden gezegd, dat dit onding alles vernietigd binnen een straal van 8

km, terwijl binnen een straal van 16 km alles zwaar wordt beschadigd. De

stralingswerking bedraagt 2300 r tot op 160 km afstand; 1000 r tot op 200

km en 500 r in 50 % der gevallen dodelijk is; een dosis van 300 r in 15 %

der gevallen, terwijl een dosis van 100 r symptomen van stralingsziekte

verwekt. Hierbij moge worden bedacht, dat de waterstofbom type 1945

driemaal zo krachtig is als de middelgrote waterstofbom. Inmiddels is de
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wereldvoorraad atoombommen van allerlei soort tot 50.000 stuks gestegen,

gelijk we in “De Ingenieur” van 21 Juni 1957 kunnen lezen.

Prof. Lap verklaarde, dat de opeenhoping van radio-activiteit, indien de

kern-explosies voortgang vinden, oorzaak is, dat in 1962 de limiet van het

menselijk weerstandsvermogen overschreden zal zijn. Niettemin gaan

Rusland, Amerika en Engeland rustig voort met atoom proeven zonder zich

blijkbaar te realiseren, dat voortzetting van deze soort misdaden over

enkele jaren iedere levensmogelijkheid aan de wereld zal ontnemen. Want

niet alleen zijn deze kern-explosies (afgezien van de radio activiteit,

waarmee atoom- en stratosfeer worden geladen) oorzaak van depressies,

die ontstaan onder invloed van de vrijkomende warmte, zodat er veel

bewolking, neerslag en krachtige winden optreden, gelijk de jongste

zomers duidelijk is gebleken, doch bovendien kunnen er luchtledige

ruimten rondom de aardbol worden gevormd, die op hun beurt een

verminderde weerstand in de warmtekegel kunnen veroorzaken, met de

mogelijkheid van geweldige natuurrampen (val van Babylon, Openbaring

18). Wetenschappelijk is vastgesteld, dat verdere explosies in korte tijd

kunnen leiden tot uitbreiding van de ijskappen der polen, met daarmee

gepaard gaande klimatologische veranderingen op aarde. Volgens de

geleerden zijn Russische kernexplosies in het Zuidpoolgebied in oktober

1955 oorzaak geweest van de koudegolf, die in februari 1956 Europa 25

dagen lang teisterde.

Geleerden van de Britse Raad voor Medische Onderzoekingen hebben op

18 juni 1956 te Londen een medisch Witboek uitgegeven, waaraan het

volgende is ontleend: “...delen strontium, welke na elke explosie uit de

stratosfeer op aarde neerdalen, vergiftigen het water en de velden, om ten

slotte geabsorbeerd te worden door mens en dier. Gedurende de laatste

twee jaren zijn er abnormaal veel sporen van ontdekt op skeletten van

dieren en jonge kinderen (baby’s) in geheel Engeland en Schotland. De

absorptie van strontium door het menselijk gebeente zou kanker kunnen

veroorzaken”.

Door de radio-actieve regens, die overal neervallen, wordt niet slechts de

bodem radio-actief, doch ook de groenten en het fruit, die daarvan worden

geoogst. De consumptie hiervan is reeds begonnen een verwoestende

uitwerking op het menselijk organisme uit te oefenen. De lucht, die we

inademen, wordt eveneens regelmatig meer radio-actief en de toename van

keel- en longkanker wordt er sterk door bevorderd. Gevallen van

kinderverlamming e.d. nemen steeds toe en allerwegen openbaren zich
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onbekende vormen van ziekten en afwijkingen. Ongetwijfeld moet de

vatbaarheid voor Aziatische griep mede aan de verzwakking van het

menselijk organisme tengevolge van toenemende radio-activiteit worden

toegeschreven.

Uit recente onderzoekingen is bovendien gebleken, dat zij een destructieve

uitwerking heeft op de voortplanting. Hierdoor neemt het gevaar toe, dat

door toenemende steriliteit deze planeet ontvolkt raakt, dan wel tengevolge

van kiembeschadiging steeds meer onvolwaardige kinderen worden

geboren. Door het inademen van radio-actieve lucht en het gebruik van

besmet voedsel, hopen zich radio-actieve elementen in ons lichaam op, die

ionisatie veroorzaken. Als gevolg hiervan zullen de chemische processen in

de lichaamscellen niet meer normaal verlopen, waardoor verzwakking en

vroegtijdige dood optreden. Ook tast deze ionisatie de geslachtscellen aan,

waardoor schade aan het nageslacht wordt toegebracht. Hierdoor zullen in

toenemende mate dode kinderen worden geboren, dan wel kinderen met

ernstige lichamelijke afwijkingen of geestelijke defecten.

In de rubriek “De wetenschap vordert”(N.R.C. 2/2 ‘57) lezen wij het

volgende: “In Nat. Wiss. Rdschau (Heft 12, dec 1956) heeft men weer een

stuk gewijd aan de tolerantiedosis van ioniserende stralen, bekeken uit

genetisch standpunt. In het kort komt het betoog hierop neer, dat radio-

actieve stralingen (ook afkomstig van de vredelievende atoomkracht-

centrales etc.) de spontane mutaties bij de mens zeer zeker kunnen

verhogen. Dit is evenwel niet wenselijk, gezien dat verhoging der

mutatiefrequenties steeds vergezeld gaat met ziekelijk, resp. ongewenste

mutaties. Dit moet worden voorkomen, zo zeggen de genetici. Tot hoever

mogen wij dan wel gaan zonder afbreuk te doen aan ons nageslacht? De

genetici zijn het er allen over eens, per generatietijd, d.w.z. In de eerste 30-

35 levensjaren ongeveer 10 r toelaatbare stralendosis voor een volk aan te

nemen. Overschrijdt men dit quantum, dan zal een dergelijk daad zich

wreken op het nageslacht. Wij zijn nog eens gewaarschuwd.”

Het is derhalve zeer begrijpelijk, dat door het hoofdbestuur van het

Humanistisch verbond op het congres van het International humanist &

ethical union, dat van 26 - 31 juli 1957 te Londen werd gehouden, een

resolutie werd ingediend, waarin o.m. het volgende werd gezegd: “Wij

voelen ons diep verontrust over de verklaring van 700 genetici uit de

gehele wereld volgens welke het gevaar van ioniserende straling voor de

erfelijke aanleg van de mens een feit is, dat ernstige aandacht vereist in

verband met de toepassing van atoom-energie. Dit te meer, omdat door
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twintig bekende Europese en Amerikaanse radiologen-genetici werd

vastgesteld, dat het onmogelijk is een grens aan te geven ten aanzien van

erfelijke beschadiging, daar zelfs de kleinste dosis straling een toeneming

van de mutatiegraad veroorzaakt, hetgeen voor de thans levende mens en

zijn nakomelingen een groot gevaar oplevert.”

Dr. Rusell, van het laboratorium Oak Ridge National, licht ons aangaande

dit gevaar nader in. Aan de hand van proeven, die hij nam met mannelijke

muizen, welke blootgesteld werden aan de werkzaamheid van neutronen uit

een atoom-ontploffing, bleek het leven der nakomelingen te worden bekort

met 0.61 dag voor elke eenheid van radiatie. Bij de mens zou - met

inachtneming van de evenredigheidsfactor- de levensduur met 5 tot 35

dagen worden verkort voor elke eenheid van radiatie, die de vader had te

incasseren. Een neutronenstraling als die, afkomstig van een atoom-bom,

kan een leven van ‘s mans zonen aanzienlijk verkorten, zo waarschuwt

Rusell met klem. Ook dr. Clayton uit Newcastle on Tyne kwam door

allerlei proeven tot de conclusie, dat zelfs besmet voedsel, zelfs wanneer de

radio-actieve besmetting beneden het menselijk tolerantie-niveau blijft, een

ongunstig effect heeft in biologische zin.

Deze radio-activiteit vormt een niet te onderschatten gevaar voor de

mensheid, dat op angst aanjagende wijze toeneemt, naar mate er meer kern-

explosies plaats vinden. Te begrijpen is het dus, dat steeds meerderen de

acties steunen, die hieraan paal en perk trachten te stellen. De gevaren

zullen evenwel niet eer afgewend kunnen worden voordat alle volkeren

zoveel invloed op hun respectieve regeerders weten uit te oefenen, dat

verdere proeven met en het gebruik van atoomwapens over de ganse

wereld worden verboden. Zo ver zijn we nog lang niet! Hieraan dient

vooraf te gaan een algehele ommekeer in het denken en de gevoelens der

mensen. Heel onze levens en wereldbeschouwing behoort aan een radicale

vernieuwing onderworpen te worden en het is dringend noodzakelijk, dat

het besef ontwaakt, hoe deze gevaren in eerste instantie een gevolg zijn van

de onbewustheid waarmee wij door het leven gaan, gelijk in de volgende

bladzijden nog nader zal worden aangetoond.
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II

De cyclische gang der wereld ontwikkeling.

In de Metamorfosen van Ovidius is sprake van de gouden Eeuw, toen de

mensengeslachten vreedzaam en vrij van zorgen hun tijd doorbrachten, en

de aarde uit haarzelf en zonder menselijk arbeid alles voortbracht wat men

behoefde. Eeuwige lente heerste alom en overal pronkten de bloemen,

ongezaaid uit de bodem ontloken.

Toen Saturnus door Jupiter werd opgevolgd, trad het zilveren tijdperk in en

werd de duur van de lente ingekrompen en de jaarkring in vieren gedeeld.

Hete zomers en ijskoude winters ontstonden, die de behoefte schiepen aan

woningen, waartoe de spelonken dienden. Voor het eerst werden toen in

lange voren de zaden van Ceres gestrooid, en zwoegde de ploeg-os onder

het juk.

Als derde volgde het koperen tijdperk, waarin de mensen woester van aard

waren en meer tot de grimmige oorlog geneigd, ofschoon niet misdadig.

Dat werden ze pas toen de ijzeren eeuw intrad en schaamte, trouw en

waarheid plaats maakten voor listen, lagen en valsheid. Kwade trouw en

geweld en schaamteloos haken naar rijkdom brachten de noodlottige krijg

voort en de aarde, van het moorden bezoedeld, werd door de laatste der

goden, de maagdelijke Astraea (godin van het Recht), verlaten.

Toen de Saturnische God uit het hoogst van zijn hemel dit aanzag -gaat

Ovidius voort- riep hij de Raad der Goden bijeen en sprak: “Uitroeien moet

ik het menselijk geslacht! Want ik heb halfgoden nog en landelijk goden en

nimfen, faunen en satyrs daarbij en bergen bewonende woudgoden, wien,

wijl hun de eer van het hemelse verblijf nog ontzegd is, de aarde -hun

afgestaan eens- een veilige woonstee moet blijven. Dacht gij, o goden, dat

zij in zekerheid daar kunnen toeven, waar de mensen Mij, de God des

bliksems en uw aller Heerser, durven belagen? Laat allen dus aanstonds

lijden de straf, die ze verdiend hebben. Zó heb ik besloten!”

Deze woorden smartten de goden, die zich afvroegen hoe straks de aarde er

zou uitzien, van mensen ontbloot. Doch Jupiter antwoordde, dat hij steeds

waakzaam zou blijven zodat zij geen vrees behoefden te koesteren, daar hij

uit wondere afkomst een volk zou scheppen, van het vroeger verschillend.

Daarop trad de zondvloed in, waardoor het grootste gedeelte der mensheid

verdronk. En wie door de golven werden gespaard, deed het gebrek aan

spijs een langzame hongerdood sterven. Eén echtpaar slechts bleef
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behouden, Deucalion en Pyrrha, beiden onschuldig en vereerders der

goden. Zij besloten der goden hulp in te roepen en raad aan het heilig

orakel te vragen. Toen zij de trappen des tempels bereikten, wierpen ze

zich voorover en eerbiedig de koude stenen kussend, smeekten zij: “Als het

mogelijk is met rechtvaardig gebed de goddelijke Toorn te verzoenen, zeg

ons dan, o Themis, hoe de ondergang van ons geslacht weer is te

herstellen.” De godin, geroerd, sprak: “Gaat uit de tempel en omwikkel

uwe hoofden; ontdoe u van uw kleding en werp achter uw rug het gebeente

uwer machtige Moeder.” Lang overlegden beiden wat wel de Godsspraak

mag beduiden. Ten slotte kwamen ze tot de conclusie, dat de aarde die

machtige moeder is, en stenen hare beenderen zijn. Daarop namen zij

stenen en wierpen die achter zich, en ziet, de stenen, door Deucalion

geworpen, verkrijgen de gestalte van mannen en uit de stenen, door Pyrrha

geworpen, ontstaan vrouwen. 

Velen zijn geneigd aan de verhalen der oudheid slechts een ‘mystische’

betekenis toe te kennen. Men beschouwt ze als aan de dichterlijke

verbeelding te zijn ontsproten en geen werkelijke betekenis te hebben.

Bijgevolg merkt men ook de overeenkomst tussen toen en nu niet op. Er

moet evenwel op worden gewezen, dat de vroegste overleveringen van alle

volken aanvangen met een gouden Eeuw of Paradijs toestand waarin een

toestand van volmaaktheid heerste op aarde. In dit verband behoeft slechts

te worden gewezen op Genesis I, waarin wordt beschreven, dat na de

schepping alles zeer goed was, zomede dat eerst later de mens uit het

paradijs werd verdreven tengevolge van de zondeval. En in het zesde en

zevende hoofdstuk van Genesis is -evenals bij Ovidiuw- sprake van de

zondvloed, waaraan het mensdom ten offer viel met uitzondering van

Noach en de zijnen. Voorts vinden we in het boek Daniël de droom

beschreven, die koning Nebukadnezar had en waarin sprake is van een

beeld, welks hoofd van goud was; borst en armen van zilver; buik en dijen

van koper en de schenkelen van ijzer; de voeten eensdeels van ijzer,

eensdeels van leem. Dit beeld werd vernietigd door de steen, afgehouwen

zonder handen, die het beeld vermaalde totdat er niets van overbleef. Het is

duidelijk, dat hiermede de opvolging van gouden, zilveren, koperen en

ijzeren eeuwen wordt gesymboliseerd; een normaal kosmisch proces, dat

zich om de ca 25.920 jaren herhaalt en verband houdt met de z.g. precessie

der nachteveningspunten, waardoor dezelfde ster niet altijd pool ster is. De

oude Chinese astronomen hebben dit reeds te boek gesteld in hun annalen

uit de tijd van keizer Hoang-Ti, die in het jaar 2700 v. Chr. Regeerde.
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Gedurende deze cyclus doorloopt de zon de 12 tekens van de dierenriem,

zodat zij telkens ca 2160 jaren in eenzelfde teken staat. Gelijk onderstaand

schema aangeeft, strekt de gouden Eeuw zich over  4 kosmische perioden

of ca 9000 jaren uit; zilveren en koperen eeuwen over 3 kosmische

perioden of ca. 6500 jaren en de ijzeren eeuw over 2 kosmische tijdvakken

van ca. 5000 jaren.

De ganse cyclus van 25.920 jaren wordt het groot-kosmisch of Platonisch

jaar genoemd, en in de oneindigheid volgen de kosmische jaarkringen

elkander regelmatig op.

Aan het eind van een groot-kosmisch jaar gaat alles tot ontbinding over,

waarna de nieuwe gouden Eeuw intreedt, die geleidelijk haar hoogtepunt

bereikt. Daarna buigt de spiraal om en zet het verval in, dat door zilveren

en koperen eeuwen heen schrijdt om in de ijzeren eeuw zijn diepste punt te

bereiken. In de Geh. Leer III, 541 wordt medegedeeld, dat het Kali Yuga of

ijzeren tijdperk in 1897 eindigde en de heerschappij van de broeders van de

schaduw, zowel de belichaamde als de ontlichaamde, plaats moet maken

voor de Hiërarchieën des Lichts. Het mag dan ook geen ‘toeval’ heten, dat

we in deze tijd de ‘Umwertung aller Werte’, gelijk Nietzsche dit noemde,

meemaken en er allerwegen nieuwe ideeën en begrippen veldwinnen,

welke bezig zijn de aarde aan nieuw gelaat te schenken. Hierdoor immers
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werden de toestanden gedurende de afgelopen 50 jaren méér gewijzigd dan

in 500jaren daarvoor. Een bewijs, dat er een nieuw kosmisch tijdvak is

ingegaan, levert o.a. ook de ontdekking van nieuwe natuurkrachten als

elektriciteit en atoom-energie, terwijl door de technische vooruitgang ook

het luchtruim kon worden ontsloten, als gevolg waarvan de ruimtevaart

nieuwe perspectieven opent en onze blik zich niet langer tot de aarde

bepaalt, doch zich mede uitstrekt tot de verste gebieden van de kosmos.

Waarin onderscheidt zich de gouden Eeuw van de overige tijdvakken?

Op school hebben we wel iets van de grootsheid van vroegere culturen

vernomen, doch van de grondslagen, waarop ze waren gevestigd, hebt u

waarschijnlijk nooit gehoord. Het schoolonderwijs heeft de gedachte doen

post vatten als zou met de komst van het christendom eerst de ware

beschaving op aarde zijn gebracht. Niets is echter minder waar, want lang

voordien bloeiden er machtige culturen en waren er uitgebreide

bibliotheken te Alexandrië, Cordoba, Bibractis en elders, welker

tienduizenden boekrollen en papyri de wijsheid bewaarden, waarover men

in de oudheid beschikte. Daarin werd in allerlei toonaarden het bestaan van

ongeschreven wetten beschreven, waarop alle ordening berust in natuur en

bovennatuur. De Chinezen spraken in dit verband van Tao, waarmee het

begrip ‘harmonie’ of evenwicht werd uitgedrukt, dat zich in alle

natuurverhoudingen openbaart. Lao Tze leerde, dat zo de mens zich leert

schikken naar de natuur orde, Tao of het Volmaakte zich met even grote

vanzelfsprekendheid zal openbaren als water naar de zee vloeit. Plato, die

deze ongeschreven wetten kende, zegt dat ‘zedelijk leven’ betekent: zich

onderwerpen aan de wetten waarop de universele wereld orde berust, die

het heelal tot kosmos maakt. Handelen in strijd met de kosmische

wetmatigheid verstoort het evenwicht der natuur en is de wortel van alle

kwaad. De Romeinen spraken in dit verband van ‘nefas’ = niet geoorloofd

of zondig. Letterlijk vertaald, betekent het: wat tegen het goddelijk Recht

(fas) of de wet der natuur indruist. Lucanus, een Romeins dichter zegt, dat

wij met de rede de wetten der natuur behoren na te speuren, ten einde ze in

het menselijk en maatschappelijk bestaan toe te passen. Dit laatste noemde

hij deugd, welke tot geluk voert. Van deze natuur-ordening, berustend op

onveranderlijke, transcendentale wetten, spreken alle uit de oudheid

overgeleverde geschriften als Zohar, Kaballah, Bhagawad Gita, Veda’s,



                11

Koran en Bijbel, zo goed als de dialogen van Plato en de werken der

Gnostici. Overal, waar in de bijbel b.v. sprake is van de Wet des Heren,

wordt deze wereld-orde of natuur wetmatigheid bedoeld en onder het volk

Israël worden diegenen verstaan, welke hun persoonlijk-, huwelijks- en

maatschappelijk leven overeenkomstig deze orde regelden.

In iedere gouden Eeuw bloeide de cultuur omdat de cultus rein werd

bewaard. Onder cultus worde verstaan: zuivere Godsverering, berustend op

kennis dezer wetten onderwezen, zodat men in staat was het menselijk ras

rein en zuiver te houden en voor degeneratie te behoeden. In die tijden

werd de mensheid voor God-gewijde priesters en priesteressen in de

verborgen zin van het religieuze leven ingewijd. Vandaar dat toenmaals het

huwelijk als een ‘goddelijke’ instelling gold, en de geslachtsdaad ‘sacrale’

betekenis had. Door zich te houden aan de wetten, die het geslachtsleven

beheersen, werden ziekten, misvorming en gebreken bij mens, dier en plant

voorkomen. Misoogsten, overbevolking, noch een teveel aan mannen en

vrouwen waren bekend, noch kende men problemen van werkloosheid e.d.,

die op gezette tijden tot oorlog leiden met een nasleep van honger,

verwoesting, rouw en epidemieën. 

Gedurende cultuur-tijden voltrokken alle gebeurtenissen zich in

overeenstemming met het natuur-ritme, dat, steunend op inherente wetten,

volmaaktheid waarborgt. M.a.w. de paradijs-toestand duurde voort zolang

men zich vrijwillig hield aan de wijze voorschriften van Moeder natuur.

Daarom bestond in die tijden de godsdienst uit voorschriften, op de

ongeschreven natuurwetten gebaseerd, waardoor hij zuivere natuur-religie

kon zijn, waarbij leer en leven een onverbrekelijke en harmonische eenheid

vormen.

Zondeval

Wanneer een gouden Eeuw haar toppunt heeft bereikt, nadert het moment

waarop het Paradijs voor de mensen wordt gesloten. Werd het leven tot dan

in al zijn uitingen naar hemelse maatstaven (kosmische of ongeschreven

natuurwetten) beleefd, geleidelijk wordt, bij de intreden van het verval, van

de goddelijke Voorschriften afgeweken. Dit vinden we beschreven in

Genesis 3, waar sprake is van een mensenpaar (Adam en Eva), dat zich

door de slang (hartstocht) liet verleiden tot de seksuele omgang in strijd

met de voorwaarden der natuur. Hieruit werd Kaïn geboren, of de

                12

verdorven mens, in wie het Goddelijke door het demonische wordt

overschaduwd. Wat hieronder in concreto moet worden verstaan, zal

verderop duidelijk worden gemaakt.

Het Paradijsverhaal heeft -gelijk alle symbolische verhalen der oudheid-

een verborgen betekenis. Weet men tot de kern ervan door te dringen, dan

verstaat men hoe geluk, vrede en welvaart afhankelijk zijn van ‘s mensen

vermogen om de seksuele kracht te beheersen en zich hierdoor te verheffen

boven de dierlijke driften en hartstochten, die hem op paden voeren,

waarvan de rede zegt, dat ze ongewenst zijn. De symboliek betekent in

ronde woorden, dat zo de mensen niet in de kennis der levenswetten

worden ingewijd, zij alle zaken in het leven scheef zetten. Immers, in

plaats van de rede te gebruiken of het vermogen om tussen goed en kwaad

(al of niet overeenkomstig de Wet) te kiezen, laat men zich door

onbestemde gevoelens en aandoeningen overrompelen en wordt er

toegegeven aan de driften-aard. Men weet de draak niet te verslaan en in

plaats van door wijsheid, wordt de huwelijkskeuze door hartstocht bepaald.

Doel van het huwelijk is dan niet langer de zuiverheid en volmaaktheid van

het menselijk ras te bestendigen, doch maximaal zingenot. Dan paren zich

ongelijksoortige (niet ebenbürtige) mannen en vrouwen, en door

geslachtelijke omgang op daarvoor niet bestemde tijden wordt zwak,

ziekelijk (naar lichaam, ziel en geest) nageslacht voortgebracht, dat van

generatie op generatie verder degenereert. Reeds Horatius schreef

dienaangaande: “De tijd van onze ouders, welke slechter was dan die der

grootouders, bracht óns voort als nog slechteren, terwijl wij op onze beurt

een nageslacht zullen voortbrengen, met nóg meer fouten behept.” 

Dat in het ongeordende geslachtsleven de kiem ligt van de menselijke

verdorvenheid, die op haar beurt de ondergang der cultuur veroorzaakt,

moge blijken uit hetgeen we dienaangaande bij Daniël lezen. In het 43 ste

vers van hoofdstuk 2 toch vinden wij de volgende woorden opgetekend:

“En dat ge gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich

wel door menselijk zaad vermengen, maar d’ een zal aan de ander niet

hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.” Is dit niet het proto

type van het moderne huwelijk, dat -wijl het niet in overeenstemming met

de natuur-orde wordt gesloten- op zand is gebouwd en deswege bij de

eerste de beste storm omver wordt gestoten.

De combinatie waaruit en het tijdstip waarop hij wordt geboren is bepalend

voor de geestelijke en lichamelijke hoedanigheid van de mens. En nu kan

men wel, hetzij uit idealistische, hetzij uit praktische overwegingen de
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noodzaak inzien van het voorbereiden ener nieuwe wereld, waarop het

goed zal zijn te leven, doch helaas ontgaat het de meeste mensen nog, dat

in de eerste plaats de mens zelf vernieuwd dient te worden. In plaats van

een slachtoffer en slaaf zijner driften en hartstochten, behoort de nieuwe

mens meester over zijn denken en gevoelens te zijn. Hiervoor is het beslist

noodzakelijk, dat hij overeenkomstig de natuurwetmatigheid wordt

geboren en de beschikking krijgt over een lichaam, dat geest en ziel als een

volmaakt instrument kunnen gebruiken.

Tot heden heeft men zich uitsluitend bezig gehouden met de bestrijding

van allerlei uitwassen en misstanden omdat men niet tot de oorzaak ervan

is doorgedrongen. De wortel van alle kwaad is de menselijke

onbewustheid; de algemene onwetendheid aangaande de wetten van natuur

en bovennatuur, waaraan het leven in al zijn facetten is onderworpen. De

overtreding van deze wetten heeft de chaos voortgebracht. Hieruit kan

slechts een nieuwe cultuur, op harmonie steunend, worden geschapen,

wanneer wij terugkeren tot de Wet van kosmische harmonie en ons

persoonlijk-, huwelijks- en maatschappelijk leven overeenkomstig de

wetten des hemels gaan ordenen.

Het kwaad vernietigd zichzelf !

De Wet van kosmische Harmonie is de primaire wet van het universum. Zij

bepaalt, dat overal waar het evenwicht wordt gehandhaafd, het Goede of

Goddelijke de boventoon voert, zomede, dat het kwaad zich nimmer verder

kan uitstrekken dan tot een bepaalde grens. Bij overschrijding hiervan

worden bepaalde tegenkrachten ingeschakeld, waardoor het kwaad zichzelf

vernietigt. Deze tegenkrachten opereren via de secundaire wet van het

universum; de Wet van Oorzaak en Gevolg. Zij treedt automatisch in

werking waar het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Als gevolg hiervan

moet iedere daad, die leidt tot verstoring van dit evenwicht, worden geboet.

M.a.w. zelf moeten wij de begane fout herstellen, hetgeen immer met pijn

gepaard gaat. Want door het lijden moeten we ons bewust worden van onze

overtreding. Daarom is het dwaas een ‘toornig’ God aansprakelijk te stellen

voor de pijn, die wij lijden. Altijd veroorzaken wij zelf het leed, en als de

wereld periodiek wordt geteisterd door oorlogen en andere rampen, dan

hebben we hierin de gevolgen te zien van bepaalde overtredingen door de

mensen begaan. Hierdoor moeten we ons bewust worden in overtreding te
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zijn en er toe komen ons zodanig in de goddelijke levenswetten te

verdiepen, dat we voortaan in overeenstemming met de hemel en zijn

wetten weten te leven.

Harmonie blijft bestaan, zolang alle delen zich onderwerpen aan de wet,

die over het geheel heerst. M.a.w. wanneer alle mensen zich gedragen naar

de ongeschreven wetten der natuur, zal hun persoonlijk-, huwelijks- en

maatschappelijk leven zich kenmerken door vrede, geluk en voorspoed.

Zodra men echter ‘eigen’ wensen en verlangens zoekt te bevredigen,

hetgeen doorgaans ten koste van anderen geschiedt, gaat de eendracht

teloor en treden misstanden en wanverhoudingen op. Hierdoor wordt de

mens verscheurd van gemoed; het gezin valt uiteen als ieder lid ‘eigen’

wegen gaat en de eenheid der maatschappij splitst zich in talloze groepen

en partijen, die eigen belangen nastreven ten koste van anderen. Ego-isme,

geldingsdrang, machtswellust e.d. leiden tot geweldpleging, onderdrukking

en uitbuiting, die ten laatste alle grenzen te buiten gaan en tegenkrachten

oproepen, die het verloren evenwicht trachten te herstellen.

In onze tijd van mechanisatie en technische vooruitgang heeft ook het

kwaad ongekende afmetingen aangenomen. Het menselijk verstand, dat

momenteel geheel op de bevrediging van materiële behoeften is ingesteld,

heeft het contact met de ziel, of de innerlijke waarden der dingen, geheel

uit het oog verloren. Vandaar dat het menselijk bestaan op het tijdelijke is

ingesteld en men de wetten van de geest, die het zedelijk leven bepalen, als

niets acht. Men leeft bij de dag en mist het vermogen om vooruit te zien en

hoe men al poogt de bestaande chaos en verwarring op te heffen, men

slaagt er niet in wijl men zich blind staart op bijkomstigheden en hierdoor

niet bij machte is tot de kern der problemen door te dringen. Omdat men

nog altijd meent bestaande problemen door geweld te kunnen oplossen in

plaats van de rede in te schakelen, zoekt men zijn toevlucht bij steeds meer

geperfectioneerde wapens. Omdat evenwel de geweldenaren elkaar

hiermede wederzijds te lijf gaan, zal men zich niet ontzien als laatste

redmiddel zijn toevlucht te nemen tot atoomwapens, door het gebruik

waarvan zodanig onvoorstelbare toestanden zullen ontstaan, dat de

overlevenden erdoor voor goed tot de overtuiging zullen komen, dat met

geweld geen enkel probleem wordt opgelost. Onder inwerking van de Wet

van Oorzaak en Gevolg nadert het ogenblik waarop de collectieve

mensheid wordt geconfronteerd met de gevolgen, die zij duizenden jaren

lang in haar onbewustheid ten aanzien van kosmische wetten heeft

voortgebracht. Heel het evenwicht in alle Rijken der natuur heeft zij in die
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eeuwen grondig verstoord en volgens goddelijk Recht is zij gehouden de

verstoorde Harmonie te herstellen. Daartoe staan haar twee wegen open.

Zij kan vrijwillig afstand doen van een verkeerde levenshouding, die in

strijd met de grote kosmische Wet, ongeluk, strijd en lijden over haar

brengt, ofwel door te volharden in haar egoïstische en door hartstocht

verblinde gedrag het moment bespoedigen waarop door het gebruik van A-

en H-bommen de mensheid haar eigen graf delft.

Laat men het zo ver komen, en alle tekenen wijzen erop, dat de overgrote

meerderheid van het mensdom in zijn starre en egoïstische levenshouding

wenst te volharden, dan is het aan geen twijfel onderhevig of ingevolge de

Wet van Oorzaak en Gevolg zal straks een atoom-oorlog uitbreken, door de

gevolgen waarvan de overlevenden tot het besef zullen komen, dat zij deze

ellende zelf over zich haalden door de hardnekkigheid, waarmee zij het

kwaad bewust of onbewust in stand hielden. Immers, in de ziel van ieder

mens leeft het besef, dat de wijze waarop momenteel wordt geleefd, in

strijd is met wetten der Godheid. Niettemin blijft men voortgaan de

levenswetten te overtreden, omdat men uit verblindheid en kortzichtigheid

niet de fut en de energie vermag op te brengen om te breken met alle

gewoonten en gedragingen, waarvan men in zijn hart weet dat ze verkeerd

zijn en ten hemel schreien. Door verregaande onwetendheid aangaande de

ongeschreven wetten is men in zijn persoonlijk leven zo goed als op

maatschappelijk gebied afgeweken van de Harmonie, die aan de Schepping

ten grondslag ligt. Nu een nieuw kosmisch tijdperk is ingegaan en de tijd

nadert, waarop de harmonie van Godswege zal worden hersteld, blijft ons

slechts ene mogelijkheid over, nl. Om ons gedrag over de ganse linie te

herzien en in overeenstemming te brengen met de wetten des hemels, ofwel

in de komende beschikkingen ondergaan. Er is geen andere keuze!

De genetische gevolgen van radio-activiteit

Toen de mensen de wetten des hemels in acht namen en het natuurlijk

evenwicht der dingen bewaarden, droegen zij het beeld en de gelijkenis

Gods. Hierdoor waren zij van nature ‘goed’ en als gevolg  hiervan konden

de intermenselijke relaties en betrekkingen, zomede de maatschappelijke

toestanden en verhoudingen zuiver blijven en werden er geen wanklanken

gehoord. Toen evenwel deze wetten uit het oog werden verloren, ging de

zuiverheid van het menselijk ras teloor en trad degeneratie in. Deze is
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momenteel zodanig voortgeschreden, dat het voortbestaan der mensheid

van alle kanten wordt bedreigd. De geboorte van zwakke, ziekelijke,

misvormde en gebrekkige kinderen, debielen en imbecielen e.d. neemt

hand over hand toe. Voorts tracht men alle zwakke en gebrekkige

stumpers, die in strijd met de wet der natuur het levenslicht aanschouwden,

in het leven te houden als gevolg waarvan zij op hun beurt aan de

voortplanting deelnemen en de wereld met steeds meer wrakken wordt

bevolkt. Het mensdom verzwakt zienderogen, en ofschoon het lijkt alsof

we vooruit gaan, omdat de levensduur in het Westen toeneemt, is dit toch

niet meer dan zelfbedrog. Want door allerlei medische ingrepen worden

weliswaar velen in leven gehouden, die voorheen jong stierven, maar dit

betekent allerminst, dat de mensen thans ‘gezonder’ zijn dan vroeger.

Integendeel, het aantal lijders aan kwalen en gebreken neemt onrustbarend

toe (kanker, t.b.c., hart en vaatgebreken) en de toename van polio en

Aziatische griep overal ter wereld wijst erop hoe labiel de algemene

gezondheidstoestand is. Er behoeft niet veel te gebeuren of de weegschaal

slaat door naar de andere zijde en de slachtoffers vallen bij duizenden en

tienduizenden. Vooral nu blijkt, dat de chemische industrie niet bij machte

is nieuwe insecticiden te vervaardigen, en men vreest de bacillen e.d., die

als dragers en overbrengers van pest en andere ziekten worden beschouwd,

niet te kunnen uitroeien. Ook hier roept Moeder natuur de mens een halt

toe. Want het zijn alle tekenen aan de want, die erop duiden hoe gering de

menselijke macht is over de natuur en hoe weinig men in feite weet van de

wetten waarop haar evenwicht berust. 

Gelijk in de voorafgaande bladzijden reeds werd beschreven, doet de

toenemende radio-activiteit de mensen weinig goed, zodat te verwachten is,

dat zij een ongunstige uitwerking zal hebben op de volksgezondheid in ‘t

algemeen. Ook is zonneklaar bewezen, dat radio-activiteit een funeste

uitwerking heeft op de voortplantingscellen. Als gevolg hiervan is het

aantal dood geboren en zwaar misvormde wezens schrikbarend

toegenomen, en in verband met het voortgaand neervallen van radio-

actieve deeltjes (berekend is, dat deze deeltjes, die door kern-explosies in

de strato- en troposfeer  worden geslingerd, gedurende tientallen jaren de

atmosfeer kunnen vergiftigen), welke via inademing, voedsel en drank door

het menselijk organisme worden opgenomen, gaat de beschadiging der

geslachtscellen regelmatig door en wordt de steriliteit in de hand gewerkt.

Ook zonder dat een atoom-oorlog uitbreekt, zal - door de toenemende

radio-activiteit op aarde- er ernstig rekening mee gehouden moeten



                17

worden, dat de mogelijkheid om gezond en welgeschapen nageslacht ter

wereld te brengen, van jaar op jaar geringer wordt. En zou de steriliteit een

bepaalde grens overschrijden, dan wordt de wereld met ontvolking

bedreigd. Gezien deze feiten zal het duidelijk zijn, dat het beslist

noodzakelijk is de mensen op korte termijn omtrent het bestaan van

levenswetten in te lichten en hun te leren hoe men zich heeft te gedragen

om ermee in harmonie te leven. Niet slechts om de levenden te vrijwaren

tegen een vroegtijdige atoomdood, doch tevens om kerngezonde kinderen

te doen geboren worden op wie de radio-activiteit geen schadelijke invloed

uitoefent. Het is in deze tijd één van de voornaamste taken der ouderen, de

jeugd in de kennis der levenswetten op te voeden. Hierdoor zal zij in staat

zijn straks de levenspartner met kennis van zaken te kiezen en de

huwelijksharmonie te herstellen. Is het huwelijk gesaneerd, dan zal het

mogelijk zijn -door het geslachtsleven overeenkomstig de wetten der

natuur te beleven- kerngezonde en volwaardige nakomelingen in het leven

te roepen.

Dit laatste is een gebiedende eis voor de vernieuwing der wereld. Immers,

betere toestanden op aarde zijn en blijven afhankelijk van de geboorte van

betere mensen. Daarom moeten allen, die het wel menen met de mensen,

de handen ineenslaan en bij het begin gaan beginnen. In de eerste plaats

moet men de levenswetten leren kennen om in harmonie met de hemel te

kunnen leven. Vervolgens zal men, door deze wetten toe te passen, het

huwelijk kunnen saneren, en ten slotte bereid zijn -door meester te worden

over de driften-aard- volwaardige mensen te belichamen. Allen, die

zelfstandig hebben leren denken, en tot de kern der wereld problemen

wisten door te dringen, zullen beseffen, dat aan deze voorwaarden moet

worden voldaan aleer wereld-vernieuwing mogelijk zal zijn. Slechts wie

deze voorwaarden wensen te vervullen, zullen op positieve wijze kunnen

medewerken aan de vernieuwing des levens voor wereld en mensheid.
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III

Levenswetten zijn ‘universele’ wetten

In de vorige bladzijden hebben wij aangetoond, dat de wereld bezig is

steeds dieper in een moeras weg te zinken. We wezen erop, dat de grond-

oorzaak van het huidige cultuur-verval moet worden gezocht in het

afwijken door de mens van wetten, waarop alle evenwicht berust in de

natuur. Onder dit laatste woord verstaan we een oneindige verzameling van

krachten (positief, elektrisch-) en machten (negatief, magnetisch-gericht),

uit welker ‘onzichtbare’ samenwerking het zichtbaar heelal of universum is

voortgekomen. Deze samenwerking berust op ‘intelligentie’, of het

vermogen om uit het beschikbare potentieel van krachten en machten,

zodanige paren van tegenstelling met elkander te verbinden, dat ze elkaar

door ‘gelijkwaardigheid van verschil’ in evenwicht houden. Op deze

gelijkwaardigheid van werking en weerstand berusten alle volmaakte

vormen in de natuur (mineralen, planten, dieren en mensen).  Intelligentie

houdt verband met ‘denken’ of het vermogen om bewust te kiezen tussen

twee of meer mogelijkheden. Dit vermogen werd in de oudheid ‘wijsheid’

genoemd en de wijze vermocht invloed op het natuurgebeuren uit te

oefenen door zijn kennis van de wetten, die het mogelijk maakt de juiste

paren van tegenstelling met elkaar te verbinden en zo doende ‘harmonische’

of volmaakte levensvormen te scheppen in alle rijken der natuur. In

concreto beduidt dit, dat zolang in cultuur tijden het aards bestaan door

Wijzen werd geleid, alle voortbrengselen der natuur volmaakt waren,

zomede, dat er mensen als goden werden geboren doordat mannen en

vrouwen zich harmonisch paarden door de gelijkwaardigheid hunner

verschillen in acht te nemen.

Dit begrip van natuur-wetmatigheid is uit het menselijk bewustzijn

verdwenen. Het houdt verband met de periodieke afwisseling, die overal in

de natuur optreedt. Alle zaken verkeren geleidelijk in hun tegendeel. Dag

gaat over in nacht; zomer verandert in winter. Zo zijn er kosmische

tijdperken, waarin het menselijk bewustzijn openstaat voor ‘universele’

begrippen, en andere, waarin het daarvoor is afgesloten. Dat hangt samen

met het teken van de dierenriem, dat gedurende 2160 jaren als lentepunt aan

de hemel staat. (zie bladz. 10). Want niet alleen het materiële leven op

aarde is afhankelijk van de zon, doch sinds onheuglijke tijden hebben de
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Wijzen geweten, dat ook ons geestelijk leven wordt beïnvloed door de

straling van de onzichtbare of geestelijke zon.

Omdat in de zomer de stand van de zon ten opzichte van de aarde een

andere is dan in de winter, zien we in het eerste geval de natuur tot wasdom

komen, terwijl in de laatste periode alle leven een vertraging ondergaat. Dit

is ook het geval tijdens kosmische tijdperken van ruim 2100-jarige duur,

welke elkaar als dag en nacht perioden opvolgen, en waarin het aardse leven

resp. Naar de geest of naar de materie is gericht. Zo zien we b.v. in de

historie met tussenpozen van ca. 2000 jaren nieuwe tijdperken ontstaan. Het

christendom dateert van de laatste 20 eeuwen; daarvóór bloeiden de Griekse

en Egyptische culturen. Hieraan vooraf gingen de bekende Babylonische en

Assyrische cultuur tijden, welke volgden op de machtige culturen van

Perzië, welke op haar beurt werden voorafgegaan door de culturen van

China en India. Onze kennis van de feitelijke toestanden, zoals ze in

hoogtepunten van cultuur hebben bestaan, is zeer gering. Dit moet worden

toegeschreven aan het feit, dat in de achter ons liggende eeuwen het natuur-

of kosmisch bewustzijn in de menselijke geest uitdoofde en men van

‘universele’ wetten, waarop culturen plegen te steunen, de betekenis en

diepere zin verloor.

Hieraan is het toe te schrijven, dat de betekenis van het geestelijk leven

afnam en de menselijke visie aangaande de begrippen ‘leven’ en ‘dood’

vervlakte. Momenteel wordt algemeen aangenomen, dat de mens slechts

éénmaal op aarde leeft. Voor zover men niet geheel tot materialisme is

vervallen, ‘gelooft’ men, dat dit ene bestaan zal uitmaken of men voor

eeuwig ‘verdoemd’ dan wel ‘zalig’ zal zijn. Dat er zo iets als

‘wedergeboorte’ bestaat; een herbelichaming der ziel, ten einde haar door

meer ervaring in bewustzijn te doen toenemen, wordt slechts door een

kleine minderheid aangenomen. Toch werd dit natuur feit door alle cultuur

volken der oudheid aanvaard. Plato o.a. verhaalt in de Meno, waar hij

refereert aan wijze mannen en vrouwen (priesters, priesteressen, dichters en

anderen, die werden geïnspireerd) dat zij zeggen: “de ziel van de mens is

onsterfelijk; op zeker tijd eindigt haar bestaan op aarde en dit wordt ‘dood’

genoemd. Op een andere tijd echter wordt zij herboren, doch vernietigd

wordt zij nooit.” De moraal hiervan is, dat de mens steeds in volmaaktheid

behoort te leven. Want regelmatig zendt Persephone de ziel van hen, van

wie zij de boete voor vroegere misdaden heeft ontvangen, terug naar deze

wereld. Deze zijn het, die edele koningen worden en machtige heersers;
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grote wijzen en wetgevers, die in latere tijden heiligen en helden worden

genoemd. 

De ziel dan, als een onsterfelijk wezen, dat steeds opnieuw wordt geboren,

heeft alle bestaande dingen gezien, op deze zowel als andere werelden en

draagt kennis van al het bestaande. Daarom is het geen wonder, dat zij al

het aanschouwde in haar herinnering weet terug te roepen, want alle leren

en alle weten is niets anders dan herinnering. Vandaar -zegt Plato- dat,

deugd niet kan onderwezen worden. Zij moet in de ziel tot bewust-zijn

komen en slechts wie haar heeft aanschouwd, draagt kennis van de deugd.

M.a.w. hij heeft haar ‘geweten’. In de Phaedo zegt Plato: “Bedoelen wij iets

bepaalds met de dood? Is het niet de scheiding van de ziel uit het lichaam?

En is dát niet dood-zijn, dat enerzijds het lichaam gescheiden is van de ziel

en op zichzelf is komen staan; anderzijds de ziel van het lichaam is

gescheiden en op zichzelf staat? Kan de dood iets anders zijn dan dat?”

Goden zijn volmaakte mensen

Gelijk in de zomer bomen en planten vruchten voortbrengen en zaden,

waardoor de soorten in stand blijven en evolueren, zo brengt tijdens

‘kosmische’ dag perioden de mensheid vruchten voort in de vorm van

machtige culturen. In daarop volgende nachtperioden echter sluimert het

menselijk bewustzijn in en bijgevolg kunnen er slechts periodiek

beschavingen bloeien, die in daaropvolgende eeuwen meer en meer aan

wezenlijke waarden inboeten. Dit verschijnsel kan worden verklaard door

het feit, dat gedurende kosmische dag-perioden rijpe of bewuste zielen in

menselijke gedaanten op aarde verschijnen. Afkomstig van hoger

ontwikkelde werelden, waar zij in deugdzaamheid leefden, zijn zij in staat

ook op aarde de ware deugd in toepassing te brengen. Zij handelen in alles

overeenkomstig universele wetten en zijn hierdoor in staat volmaakte

vormen te scheppen in alle rijken der natuur. Vandaar dat zij ook volmaakte

mensen weten voort te brengen, zodat in alle cultuur tijden de leiding der

aardse zaken wordt uitgeoefend door goden en godinnen. Wordt er in de

mythologieën van alle oude volken melding gemaakt van boven menselijke

wezens, dan is het dwaas te veronderstellen dat de overleveringen

dienaangaande op rekening geschreven moeten worden van vermeende

‘primitiviteit’ dier volken. Immers, hierdoor worden de zaken op hun kop

gezet, want ten aanzien van de verborgen zijde der natuur (waartoe ook de
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ziel behoort) zijn wij veel primitiever dan de mensen uit voorbije cultuur

perioden, wier visie zich niet tot het ‘aardse’ beperkte, doch zich uitstrekte

tot de ganse kosmos, waardoor zij over kosmische bewustzijn beschikten.

Sedert het teken Pisces (de Vissen) als lentepunt aan de hemel verscheen, is

het menselijk bewustzijn meer en meer ingestulpt. Geest en ziel worden

sedertdien als identiek beschouwd, en buiten het lichaam wordt geen

zelfstandig bestaan van beide mogelijk geacht. Betrekkelijk kort geleden

werd de ziel opnieuw ontdekt, en sindsdien wordt het woord

‘psychologisch’ te pas en onpas aangewend, zonder dat men begrijpt hoe in

de afgelopen 21 eeuwen in hoofdzaak onbewuste zielen op aarde

incarneerden. Zij zijn afkomstig van onder-werelden (Hades, zeide de

Grieken) en moesten de beker der vergetelheid ledigen alvorens de Styx

over te steken. Veelal verkeert men in de mening, dat hetgeen in oude

mythologieën wordt verhaald, uitsluitend betrekking heeft op het verleden.

Er wordt echter waarheden in weergegeven, die van alle tijden zijn.

Eenzelfde fout maakt men algemeen wat het O. En N. Testament betreft.

Het eerste -meent men- had betrekking op de oudheid; het laatste op de

tegenwoordige tijd. Groter vergissing is niet denkbaar, want het oude

Testament beschrijft toestanden, zoals ze in alle negatieve kosmische

tijdperken of nachtperioden op aarde bestaan. Dan daalt ‘geestelijke’

duisternis over de wereld; het menselijk bewustzijn kan het Goddelijke niet

in zich opnemen en ondergaat meer de invloed van de Machten der

duisternis (Satan). Deze laatste heerst over de wereld en maakt haar tot een

hel, en beschouwen wij de geschiedenis van het christendom met kritische

blik, dan moeten we erkennen, dat er nooit zoveel werd gemoord, geroofd,

gepijnigd en bedrogen (alles in naam van een ‘liefderijk’ God) als in de

verschenen tientallen eeuwen. Het N. Testament geldt voor de toekomst; de

moraal ervan kon door de mensen nog niet worden beleefd; zij was er niet

aan toe, want de zielen, in deze eeuwen belichaamd, hadden en hebben het

hiervoor vereiste stadium van innerlijke bewustwording nog niet bereikt. In

het nu ingegane kosmische tijdperk van Aquarius, moet de ziel de deugd uit

innerlijke aanschouwing leren kennen. Dan zal men weten wat deugdzaam

leven is. Om dit stadium te bereiken, moesten de zielen der mensen tijdens

de verschenen eeuwen steeds opnieuw op aarde incarneren om stap voor

stap te evolueren. Wat de onbewuste ziel allemaal moet doorleven alvorens

tot hoger bewustzijn op te klimmen, wordt ons in de meesterwerken der

Onsterfelijken duidelijk gemaakt. Homerus’ Odyssee, Vergilius’Aeneïs,

Goethe’s Faust en Dante’s Commedia Divina geven ons een inzicht in
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hetgeen de ziel moet strijden en lijden om in bewustzijn toe te nemen. De

parabel van de verloren zoon in de bijbel werd met eenzelfde doel gegeven,

zo goed als de overige bijbelverhalen, die wel verre van historische feiten te

boekstaven, een beschrijving geven van de stadia, welke de ziel heeft te

doorworstelen alvorens van lust-gebonden slaaf tot vrije God-mens op te

gaan. Vinden wij in O. En N. Testament Adam en Christus tegenover elkaar

gesteld als proto-typen van de verdorven en de deugdzame mens, dan wordt

hun onderscheid in feite door niets anders bepaald dan door de rijpheid der

ziel. Want in het eerste geval is zij nog aan de materie gekluisterd en

deswege aan de zinnelijke lusten en driften onderworpen, terwijl zij in het

andere geval aan de zintuiglijke aandoeningen is ontstegen en in staat is de

deugd als God-zelve te aanschouwen (visio dei).

De rijpe ziel of Christus is in staat, in het lichaam verblijvend, te

gehoorzamen aan de Goddelijke, dat hoogste Wet en Orde is. Wanneer de

ziel tot volledig bewustzijn is gekomen in de stof. Zal zij als het ordenend

beginsel werkzaam zijn in de mens, waardoor hij het Goddelijke zal

betrachten en volmaaktheid scheppen. Bij de volmaakte of god-mens zal de

geest via de ziel rechtstreeks op het brein inwerken en dit van binnen uit

verlichten. Vandaar dat de ‘verlichte’ mens het Goddelijke uit innerlijke

aanschouwing waarneemt en in staat is alle zaken te ordenen naar de wetten

der boven natuur of metafysica. De mens in Christus, wiens ziel meesteres

is over het lichaam, is niet langer aan de driften en hartstochten

onderworpen, doch in staat -door beheersing van de natuur, en dus ook van

zijn eigen natuur- een ‘bewust’ schepper te worden en volmaakte vormen

voort te brengen in alle rijken der natuur. Alle ware cultuur-scheppers der

oudheid bezaten het z.g. Christus-bewustzijn en beschikten derhalve over

volledige macht over de natuur. Zij waren magiërs en hieraan moet het

worden toegeschreven, dat er in het grijs verleden toestanden op de wereld

hebben bestaan, waarvan men zich thans niet de flauwste voorstelling

vermag te vormen. Alle overleveringen, hierop betrekking hebbend, worden

voor fabels of mythen gehouden, waaraan iedere reële betekenis moet

worden ontzegd, niettegenstaande Plato, die toch waarlijk niet de eerste de

beste is, in zijn werken Kritias en Timaeus spreekt van het ondergegane

Atlantis, waar machtige culturen bloeiden, toen de wereld nog was bevolkt

met goden en hoger bewuste wezens.
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Atlantis

Nog in onze dagen duurt de strijd voort tussen hen, die het bestaan- hebben

van Atlantis ontkennen en anderen, die bewijzen pogen bij te brengen voor

dit bestaan. In de N.R.C. van 17 aug. 1957 lezen wij: “Heeft Atlantis, het

verzonken werelddeel, bestaan of niet? Dit probleem is nu in het jaar 1957

nog niet van de baan. Volgens Jürgen Spanuth is ‘Atlantis enträtsel’. In een

artikel verschenen in Kosmos (aug. ‘57) heeft hij zijn argumenten voor het

bestaan van een oeroude Atlantische cultuur uiteengezet en tegenwerpingen

van de zijde der officiële wetenschap ontzenuwd. Wij kunnen niet verder

ingaan op deze uitgebreide en zeer attractieve materie. Wij raden de lezer

slechts aan genoemd artikel onbevooroordeeld te lezen. In elk geval is het

zeer spannend en overtuigend geschreven. Aan het eind van zijn betoog

zegt Spanuth kort en bondig: Daarmee is het raadsel Atlantis opgelost,

weliswaar niet op grond van speculaties en onbewijsbare vermoedens, maar

op grond van oud-Egyptische originele bronnen betreffende het Atlantis

verhaal. Het bericht van Solon, zo zegt hij verder, is werkelijk en niet

verzonnen evenals de zware natuurcatastrofe omstr. 1200 v. Chr. die “die

alte Welt gestürzt und die Grundlagen für eine neue Welt geschaffen hat.”

Plato is de eerste antieke schrijver, die gewag maakt van Atlantis. Hij

beroept zich op aantekeningen, nagelaten door de wijsgeer Solon, een

beroemd Atheens wetgever, die in Egypte de priesters van Saïs bezocht,

welke als adepten der Mysteriën, in het bezit waren van zorgvuldig

bewaarde overleveringen uit de geheimzinnige oertijd van het land der

Pharao’s. “Solon, Solon, gij Hellenen zijt gij allen van geest, want in uw

brein wonen geen gedachten door oude overleveringen en zetelt geen door

de tijd vergrijsde wetenschap. Dit is echter de schuld van het volgende:

Vaak en op velerlei wijze zijn de mensen ten gronde gegaan -meest door

vuur en water, doch ook door duizend andere oorzaken. Wat gij lieden

elkander vertelt van Phaëton, de zoon van Helios, hoe hij eens zijns vaders

wagen besteeg en, daar hij de juiste weg niet wist te houden, alles op aarde

verbrandde en eindelijk zelf door de bliksem werd verslagen - dat alles

klinkt als een schone fabel. Doch daarin ligt de ware kern verborgen:

namelijk de veranderde beweging der hemellichaam, die hun baan om de

aarde beschrijven, en de periodieke vernietiging van al het aardse door een

groot vuur. (Atoom-energie?) Het volk wordt dan steeds opnieuw jong en

moet telkens van voren aan beginnen. Zo komt het, dat gij niets van uw en

ons verleden weet. Daareven hebt ge ons het geslachten register van uw
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land voorgerekend, verheven Solon, maar wat zijn zij anders dan simpele

kindersprookjes? Gij, Grieken, weet slechts van één zondvloed, terwijl er

vele over de aarde zijn gegaan; gij weet niet, dat in uw land eens het

heerlijkste en beste volk geleefd heeft, waarvan gij en alle burgers van uw

tegenwoordige staat afstammen, daar een klein gedeelte dier natie behouden

is gebleven.” Voorts vertelden de priesters aan Solon, dat de godin Athene

hun een staatsinrichting had geschonken, gevestigd op sociale grondslagen

en door haar met wijze wetten werd bestuurd. Vandaar dat de Grieken alle

andere volken in wijsheid en arbeidsvermogen vooruit waren, gelijk dit van

afstammelingen en leerlingen der goden niet anders te verwachten is. Ten

slotte vernam Solon, dat eens de overmoedige bevolking van het eiland

Poseidonis, hetwelk deel uitmaakte van Atlantis, de Atlantische Oceaan

overstak en tegen gans Europa en Azië te wapen liep. Toen toonde de

Grieken wat zij aan kracht en heldenmoed bezaten en wist Athene de

onderwerping der vrije staten binnen de Zuilen van Herakles te beletten.

Later hadden geweldige aardbevingen en overstromingen plaats, en

gedurende een noodlottige dag en een rampzalige nacht verdween Atlantis

in de zee.

In haar werk Atlantis, waaraan het vorenstaande werd ontleend, haalt Mevr.

F. Wencker-Wildberg gedeelten aan uit Ignatius Donnelly’s “Atlantis, the

Antediluvian World”. Bij haar lezen we op pag. 159 “Donnelly’s warme

bewijsvoering voor het historisch bestaan van Atlantis is dikwijls niet vrij

van overdrijving en al te fantastische beweringen, waarom men goed doet,

zijn uiteenzettingen onder streng voorbehoud te aanvaarden. Niettemin kan

men zijn hypothese, volgens welke het fabelachtige Atlantis de zetel en

oorsprong is van onze huidige cultuur, niet zonder meer in de wind slaan,

daar deze bewering door tal van -anders onbegrijpelijke en duistere- sagen

en overleveringen der oude volken gesteund wordt. “De Atlanten waren,”

zo schrijft Donnelly, “de grondleggers van bijna al onze kunsten en

wetenschappen. Zij waren de stam ouders van al onze oorspronkelijke

wereld- en levensbeschouwingen; de eerste beschaving-brengers, de eerste

zeevaarders, de eerste kooplieden, de eerste kolonisten der aarde; hun

cultuur was reeds oud toen Egypte nog jong was; hun rijk bestond reeds

duizenden jaren, eer men nog droomde van een Babylon, Rome of Londen.

Het is hierom van belang dieper tot de bronnen der cultuur door te dringen,

wijl intussen de ijzeren eeuw ten einde kwam en de zielen der mensen

langzaam uit hun droom bestaan worden gewekt. Hieraan moet het worden
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toegeschreven, dat steeds meer mensen gaan twijfelen aan de waarde van

hun wereldbeeld en levensbeschouwing. Velen beginnen zich af te vragen

of er niet geheel andere waarden en normen bestaan, door bestudering en

toepassing waarvan een geheel nieuwe samenleving zou zijn te scheppen.

Het oude kerk geloof wordt meer en meer als ‘kinderlijk’ afgezworen. In de

eerste plaats omdat het de moderne mens, die wil weten en een natuurlijke

verklaring eist voor bovennatuurlijke zaken, onlogisch voorkomt. En ten

tweede omdat men zulk een hemelsbreeds verschil waarneemt tussen onze

‘christelijke’ samenleving en de leerstellingen, die er aan ten grondslag

heten te liggen. Dit neemt echter niet weg, dat meer ontwikkelde lieden, die

zich een gefundeerd oordeel over de levensproblemen trachten te vormen,

het bestaan van een ordenend en regulerend Beginsel, dat God, natuur,

intelligentie of hoe ook genoemd moge worden, niet kunnen ontkennen.

Want evenals een groot bedrijf zonder doelbewuste leiding in luttele jaren

in chaos zou ondergaan, zou ook een wereld, waarop miljarden mensen

leven, voor wie de natuur in eerste instantie heeft te zorgen, dat ze worden

gevoed en gekleed, in korte tijd tot chaos vervallen, zo er niet een soort

opperste Braintrust zouden bestaan, die, over de hoofden van alle aardse

leiders heen, zorg draagt, dat het leven blijft voortbestaan. Want als ge u

weleens in de historie hebt verdiept, zal het u zijn opgevallen hoe vele

ontzaglijke blunders er in de laatste eeuw alleen al werden begaan door de

z.g. machtigen der aarde (koningen, presidenten, staatslieden, diplomaten

e.d.) Bij het overpeinzen hiervan moeten we ons stomverbaasd afvragen aan

welke ‘speling’ van het lot het moet worden toegeschreven, dat de zaken

nog immer doorgaan, ook al neemt de kans van dag tot dag toe, dat ze

weldra zullen vastlopen. Men moge in zijn onwetendheid vaak spreken van

het ‘blinde’ lot, maar wie even nadenkt, moet wel tot de conclusie komen,

dat onbekende Schaakmeesters met wijs beleid hun partij spelen, er steeds

voor zorgdragend, dat wit ten laatste wint. 

Dat er in het algemeen gesproken zo weinig bekend is aangaande het

ordenend Beginsel, dat de wereld innerlijk bijeenhoudt, om met Faust te

spreken, moet worden toegeschreven aan het feit, dat de afgelopen 2100

jaren tot een nacht - of duistere periode hebben behoord, waarin de

menselijke ontwikkeling zich materieel verstandelijk voltrok, waardoor zij

van de geestelijke Levensboom afstierf. Vandaar dat het christendom

categorisch ontkent, dat er in het universum (op andere sterren of planeten

dus) intelligente Wezens kunnen leven, wier bewustzijn en vermogens die

van mensen ver te boven gaan. Niettemin spreekt men van engelen, aarts-
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engelen, cherubijnen en serafijnen, zonder men zich realiseert, dat zij

‘ergens’ hun domicilie moeten hebben. In de oudheid wist men, dat er

boven menselijke wezens bestaan. Zij werden tot de goden gerekend en

men onderscheidde hierin lagere en hogere Hiërarchieën. 

Het is bepaald bedroevend op te merken, dat onze geleerden, die toch een

klassieke opleiding genoten, en door kennisneming van de geschriften der

oudheid min of meer vertrouwd moesten zijn met het bestaan van hoger

ontwikkelde wezens, zonder meer hun leermeesters hebben nagepraat, en

het antieke wereldbeeld, waarin goden op aarde wandelden, hebben

beschouwd als uitingen van primitiviteit. Geen wonder dus, dat onze

moderne tijd afwijzend staat tegenover het begrip, dat de aardse

ontwikkeling onder toezicht staat van bovenmenselijke wezens, die te

onderscheiden zijn in Goden van het Licht en van de schaduw, of - om in de

terminologie der kerk te spreken, in hiërarchieën, waarvan Christus het

hoofd is en andere, die onder leiding staan van Satan, de vorst der duistere

machten. Gelijk licht en duisternis elkaar dagelijks opvolgen, zien we ook

deze hiërarchieën elkander afwisselen bij het verstrijken van kosmische

tijdkringen. Tijdens dag-perioden, wanneer positieve tekens als lentepunt

gelden (Ariës, Gemini, Leo enz.) regeren de Lichtgoden. Dan worden de

wetten van natuur en boven natuur bij de ordening van alle aardse zaken

toegepast. De verst-ontwikkelden in geestelijk opzicht worden in

Mysteriescholen in de kennis dier wetten (gnosis) ingewijd, en als

priesterkoningen, omringd door een geestelijke elite, scheppen zij culturen,

tijdens welke het mensdom de Gelukzaligheid beleeft. Dienaangaande lezen

wij in voornoemd werk van Mv. Wencker-Wildberg op pag. 142 het

volgende: “Nu is het waar, dat de grondlegger der door luchte dynastie geen

gewoon mens was, doch een ingewijde, een adept, in wiens aardse gestalte

zich de geest verborg van een goddelijk wezen. Het was toen trouwens nog

een heerlijke tijd, daar de mensen goddelijker en de goden menselijker

waren. Want evenals in de dagen van de Ilias en Odyssee, daalden hemelse

wezens tot de aarde af en tussen hemel en aarde bestond een even druk als

vriendschappelijk verkeer. De troon ging steeds van vader op zoon over, en

alle nakomelingen en opvolgers waren adepten, die de zegenrijke relatie

met de vierde dimensie aanhielden en uit het hemelse hoofdkwartier van de

Opper-generaal hun bevelen ontvingen, zodat de onberispelijke Tolteken

voortreffelijk geregeerd werden en wij hen om hun gouden tijdperk mogen

benijden. De regering was rechtvaardig en minzaam; kunsten en

wetenschappen bloeiden en de vorderingen op alle gebieden waren



                27

bijzonder groot, daar de geleerden met occulte middelen konden werken.”

Elders lezen we (pag. 66) “In het midden van de Koningsburg verhief zich

een tempel, gewijd aan de stamvader en moeder Poseidon en Kleito. Die

tempel, het allerheiligste van de burg, was door een gouden muur omgeven,

want in zijn vertrekken was eertijds het geslacht der zeven vorsten

gewonnen en geboren. Slechts door priesters mocht hij worden betreden, en

jaarlijks werden in de tempel de eerste voortbrengselen der tien

landschappen ten offer gebracht.” 

Het voorgaande duidt erop, dat in cultuur tijden de wetten van de heilige

Echt worden geëerbiedigd, als gevolg waarvan god-mensen worden geboren

in wie zich rijpe zielen incarneren, die, op aarde levend, niettemin in

‘bewuste’ relatie blijven met de planeet waarvan zij afkomstig zijn.

Hierover lezen wij op pag. 100 van voornoemd werk het volgende: “De

levenswijze der Atlanten werd, evenals bij andere priesterskasten, door

bijzondere wetten geregeld. Al die oude, uit één gemeenschappelijke bron

voortgekomen wetgevingen leggen de menselijke willekeur, de

voortplanting en de hartstochten aan sterke banden. Spijzen, dranken,

kleding, geslachtsleven en zeden, kortom de gehele levenswijze staan onder

de wet, die de grootste lichamelijke en geestelijke reinheid, vroomheid en

deugd eist, en als beloning daarvoor, behalve gezondheid, een lang en

gelukkig leven in uitzicht stelt.” 

Spoedt een cultuur-tijdperk ten einde omdat een nacht-periode aanbreekt,

dan trekken de Lichtgoden zich geleidelijk van de wereld terug. Er worden

geen priester-koningen meer geboren en langzamerhand komt de

priesterschap tot verval. Als gevolg hiervan worden de wetten, waarop de

wereld-orde berust, niet meer onderwezen; de harmonie verdwijnt uit het

menselijk gemoed, de driften gaan overheersen en de hartstocht wordt basis

van het huwelijksleven. Ongelijksoortige partners verbinden zich in de echt

en uit het ongeordende geslachtsleven worden kinderen geboren met ziekten

en afwijkingen behept. Zondeval en erfzonde doen hun intrede en doordat

het geestelijk bewustzijn in de mensen geleidelijk uitdooft, weten zij de

levensproblemen niet meer op te lossen. Hierdoor nemen de spanningen

hand over hand toe, welke tot ontlading komen in revoluties en oorlogen,

die met hun nasleep van honger en epidemieën het mensdom teisteren. De

menselijke gestalte, welke eertijds “het beeld en de gelijkenis van God”

droeg, degenereert in opvolgende generaties meer en meer, totdat ten laatste

zich in deze lichamen de duistere goden (demonische wezens) zelf
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incarneren, met het doel directe invloed op de gang van het wereld gebeuren

uit te oefenen.

In het reeds eerder geciteerde werk Atlantis lezen wij dienaangaande op

pag. 71 “Zolang nog het zaad der goddelijke afkomst in hen werkte, hadden

de Atlantis bewoners door vele geslachten heen de geboden gevolgd; waren

ze zich hun goddelijke afstamming bewust en haar trouw gebleven. Hun

inborst was grootmoedig, vrij van valsheid; in alle schommelingen van het

lot, evenals in het onderling verkeer, toonden zij zich zachtmoedig en kalm

bezonnen. Alle eigenschappen behalve bekwaamheid, hielden zij voor

waardeloos en zagen onverschillig, bijna als bezwaard, op de overvloed van

hun goud en de rijkdom hunner bezittingen neer. De weelde bedwelmde hen

niet en was niet in staat hen uit het evenwicht hunner wijze zelfbeheersing,

noch ten val te brengen. Met nuchtere, scherpe blik erkenden zij veeleer, dat

hun goederen slechts door wederzijdse liefde, gepaard aan vlijt en

volharding, konden gedijen, doch door al te grote hebzucht en

roofgierigheid ten gronde moesten gaan en daarmee ook de

rechtschapenheid. Bij zulke grondslagen en de voortdurende werkzaamheid

van de goddelijke vonk in hun binnenste, gedijde heel het rijk voortreffelijk.

Doch toen de van God afstammende verheven eigenschappen door de

voortdurende menging met de kinderen der sterfelijken begonnen te

verminderen, en al te menselijke (feitelijk onder menselijke of demonische,

schr.) eigenschappen bovenkwamen en de overhand kregen op de karakters

der mensen, waren zij niet meer bij machte hun geluk te dragen, doch

ontaardden zij.”

Dit laatste stemt weer overeen met hetgeen de bijbel ons leert.

In Genesis 6 is sprake van “Gods zone, die ingingen tot de dochteren der

mensen en kinderen wonnen, waarop de boosheid der mensen zich

vermenigvuldigde en al het gedichtsel hunner gedachten alleen boos was.” 

Beschouwen wij de huidige gang van zaken op de wereld, dan valt het niet

moeilijk u te overtuigen, dat het kwaad momenteel op aarde overheerst.

Weinigen evenwel zien het verband tussen dit optreden van het kwaad en de

overtreding der levenswetten, die in cultuur-tijden de grondslag vormen van

het menselijk geluk.

Nog geringer is het aantal, dat vermag in te zien hoe het kwaad direct

samenhangt met de menselijke geboorte in strijd met de natuur. Door de

geestelijke duisternis waarin wij leven, is het voor de meesten niet te

begrijpen, dat volmaakte mensen, in wie het Goddelijke over het
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demonische domineert, slechts geboren kunnen worden uit ‘bewuste’

ouderparen, die de seksuele gemeenschap beleven overeenkomstig de

wetten der natuur. Toch zou men deze zaken kunnen weten, want het is

zeker niet ‘toevallig’ dat het O. Testament aanvangt met de geschiedenis

van het paradijs, waaruit Adam en Eva werden verdreven omdat zij gehoor

hadden gegeven aan de slang (hartstocht), die hen verleidde tot seksuele

gemeenschap in strijd met de wet, aangeduid met de Levensboom. Hierdoor

wordt zinnebeeldig aangetoond, dat wanneer mensen hun nakomelingschap

in strijd met de goddelijke Voorschriften verwekken, zich in hun kinderen

onbewuste zielen incarneren, die onder de secundaire wet, die van oorzaak

en gevolg, vallen en door die van kosmische Harmonie werd overtreden.

Het N. Testament daarentegen opent met de geboorte van een Gods-zoon,

die op ‘wonderbaarlijke’ wijze werd ontvangen en geboren. In symbolen-

taal wordt hiermee weergegeven, dat man en vrouw bepaalde voorwaarden

hebben te voldoen om een hoger zielewezen te belichamen. Want dat Jezus

afkomstig was van een hoger-ontwikkelde wereld, moge blijken uit Zijne

woorden: “Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt uit deze

wereld, Ik ben niet uit deze wereld”(Joh. 8:23). Niet alleen in de bijbel,

doch in alle antieke en klassieke geschriften is sprake van hogere en lagere

klassen van wezens, zonder dat dit er met zoveel woorden bij staat vermeld.

Niet uit het oog mag worden verloren, dat al deze geschriften tot de

mystieke werken behoren, waarin waarheid en wijsheid achter duistere

zaken worden verborgen, opdat de innerlijke betekenis ervan slechts zouden

spreken tot hen, wier zielen het vereiste stadium van ontwikkeling hebben

bereikt. Daarom streefden alle ware wijsgeren en natuur-filosofen van

weleer er naar in hunne academies, hetgeen in de zielen hunner leerlingen

aan kennis aanwezig was, door een bepaalde training en methodiek tot

herinnering of waak-bewustzijn te brengen.

Het is algemeen bekend, en hiervan leggen de Meno zowel als de Phaedo

getuigenis af, dat Plato de ware wijsgerigheid slechts voor mogelijk hield

bij de volmaakte mens. In zijn Staat zegt hij, dat de menselijke

volmaaktheid praktisch nut moet hebben; dat de wijsgeer zich moet

onderscheiden van de gewone burger of staatsman, die over burgerdeugd

kunnen beschikken of soms over een soort intuïtie, die niet volledig te

beredeneren is. De ware wijsgeer echter streeft naar volledig inzicht. Dit

kunnen de sofisten hem niet geven, want zij houden zich bezig met

afgeleide begrippen, terwijl de Deugd, als hoogste Goed of het eeuwig-

onveranderlijk Zijnde, slechts met de ziel kan worden waargenomen. 
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Volledig inzicht is dus slechts mogelijk voor de mens, wiens ziel zich haar

bestaan op een hogere wereld zuiver herinnert. Die mens alleen zal in staat

zijn aardse zaken te herscheppen naar het model van die hogere wereld. Dit

is de waarlijk goede mens, bij wie de ziel, doch niet het verstand domineert;

wiens denkvermogen door de ziel wordt verlicht zodat hij in een menselijk

gestalte niettemin het Goddelijke vermag uit te beelden. Zulke mensen zijn

er op gezette tijden op aarde geweest, hetzij dat zij ‘verlichte’ geesten

kwamen om oude, uitgeputte godsdienstvormen te herstellen (Krishna,

Hermes, Mozes, Zarathunstra, Lao Tze, Boeddha, Jezus en vele anderen)

hetzij om als kunstenaars op velerlei gebied aan de vernieuwing van

materiële levenswaarden deel te nemen.

In deze tijd, waarin een nieuwe kosmische jaarkring is ingegaan, dient er

aan de verheffing van het spirituele en materiële leven te worden gearbeid.

Daarom is het noodzakelijk alle dingen wederom te beschouwen sub specie

aeternitatis.
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IV

Het geheim der Mysterie-scholen

In alle cultuurtijden bestonden er Mysteriescholen, waar men in de kennis

der levenswetten werd onderwezen. Hierdoor kon men een ‘bewust’

schepper worden en medewerker van Moeder natuur. De jeugd werd er

opgevoed in alle zaken, betrekking hebbend op het geslachtsleven en was

hierdoor in staat de juiste levenspartner te kiezen, zomede om het juiste

kosmische tijdstip te leren bepalen voor de ontvangenis en geboorte van

kerngezond en welgeschapen nageslacht. Hierdoor waren zij in staat

‘adellijke’ geslachten in het leven te roepen. Gezien het feit, dat in onze taal

de woorden ‘edelman’ en ‘edelvrouw’ nog voortleven, moet er een tijd zijn

geweest waarin deze woorden méér waren dan een holle klank. Toen

onderscheidden dezen zich ook van het gewone volk door ware ziele-adel,

doch helaas is hiervan in onze tijd niet veel meer te bespeuren. Alles, wat

nu nog tot de bloed-adel wordt gerekend, van welks leden men voorheen

niet ten onrechte beweerde, dat zij ‘blauw’ bloed bezaten, is voortgekomen

uit de Graal-cultus der Middeleeuwen. Deze was op haar beurt de

voortzetting van het zuivere Oer-christendom. Omstreeks de twaalfde eeuw

was in Zd. Frankrijk, in de Provence en Languedoc, waar voorheen

machtige Griekse koloniën hadden gebloeid, wier nazaten, de Druïden,

lange tijd een zuivere religie in stand hadden gehouden, een nieuwe

geestelijke opbloei ingetreden. Afstammelingen van Raimon V van

Toulouse en Ramon-Trencavel van Carcassonne, die met de kruisvaarders

naar het H. Land waren getrokken, hadden aldaar in eenzaamheid levende

kluizenaars ontmoet, van wie zij de ware toedracht van Jezus’s geboorte en

omwandeling op aarde vernamen. Hun bleek toen, dat wel ver van een

nieuwe godsdienst te stichten, Jezus de bestaande slechts van ingeslopen

fouten had willen zuiveren. De Mysteriën werden door Hem hersteld, en

bepaalde mysterie-wijsheid, die tot dan aan het volk was onthouden, werd

door Hem aan de massa geopenbaard. Dit wekte de woede der priesters op,

die, liever dan het volk in de goddelijke Voorschriften te onderwijzen, dit

dom hielden om het des te gemakkelijker te kunnen exploiteren. Vandaar

Zijn fulmineren tegen deze gemakzuchtigen, wien Hij verweet de sleutel tot

de wet (is kennis) te hebben weggenomen, en een ieder tegen te werken, die

meerdere kennis wilde verschaffen. Niet voor niets verweet Hij de priesters
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hun letterknechterij en huichelarij, zomede het geven van leringen, die

geboden van mensen zijn.

Dat Jezus aan het kruis gestorven zou zijn, is niet helemaal juist. Zijn z.g.

dood hield verband met bepaalde Inwijdingsgebruiken, waarbij het

vergankelijk lichaam werd afgelegd om na de inwijding in het

onvergankelijk lichaam opgewekt te worden en als herrezen Christus onder

de zalige goden te worden opgenomen. Dat de wijsheid, welke Jezus bracht,

werkelijk met de Mysteriën verband hield, moge blijken uit hetgeen

hierover staat opgetekend bij Markus 4:11 “Het is u gegeven de

verborgenheden te verstaan van het Koninkrijk Gods, maar degenen, die

buiten (de Mysteriën) zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen”.

In Zijn gesprek met Nicodémus (Joh.3) zegt Jezus: “Tenzij dat iemand

wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.”En omdat

deze overste der Joden Hem niet verstond, zeide Jezus: “Voorwaar,

voorwaar, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het

Koninkrijk Gods niet ingaan.” M.a.w. tenzij de mens als levende ziel

(Christus) uit de dood (der onwetendheid en onbewustheid) wordt

opgewekt, kan hij niet tot het hogere Leven opgaan. Nicodémus, als de

verstandelijk-redenerende mens, begrijpt Hem nog niet en daarom zeide

Jezus: “Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij (de ingewijden) spreken wat Wij weten,

en getuigen wat Wij gezien hebben (omdat zij de visio dei bezitten). Maar

gijlieden (die de Mysteriën niet kent) neemt Onze getuigenis niet aan.”

Bij het laatste Avondmaal, dat aan de hoogste Inwijding placht vooraf te

gaan, had Jezus de drinkbeker (Graal) genomen en gesproken van Zijn

bloed, dat de zonde wegneemt. Hiermee werd echter allerminst bedoeld, dat

Hij hiermede onze zonden zou hebben gedelgd, want anders zou Hij zeker

niet bij een andere gelegenheid hebben gezegd: “Niet voordat de laatste

cijns is betaald, zult ge uit uw gevangenis (waarmee het gedegenereerde

lichaam wordt bedoeld) worden ontslagen.” Is er sprake van het bloed van

Jezus, dan onderscheidt zich dit van dat der mensen door ,zuiverheid’, die

een gevolg is van een onbevlekte ontvangenis en maagdelijke geboorte.

Slechts in een volmaakt lichaam, waar zuiver bloed doorheen stroomt (en

dat is de betekenis van het ‘blauwe’ bloed van adel) kan de ziel zich

volmaakt openbaren.

Deze drinkbeker, welke door Josef van Arimathea uit een volmaakte

edelsteen heet gesneden te zijn, werd later door Maria Magdalena en andere

discipelen naar Zd. Frankrijk overgebracht en aan de hoede van aldaar
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levende Druïden toevertrouwd. Lange tijd bleef hij, nadat de Keltische

priesters door Romeinse legioenen onder de voet waren gelopen, in een grot

van de uitlopers der Pyreneeën verborgen. Doch toen enige kruisvaarders,

na in het H. Land in de geheimen van het Levensmysterie te zijn ingewijd,

naar Frankrijk terugkeerden, gaven zij gevolg aan de ontvangen opdracht

om de Graal-beker te gaan zoeken en de cultus van het zuivere Christendom

te herstellen. Ridder Guyot en edelevrouwe Esclarmonde de Foix slaagden

er in het kleinoord te ontdekken, waarna begonnen werd op de z.g. Pic du

St. Barthelemy, alwaar voorheen een Druïdische zonnetempel stond, de

ruïne te slechten om er de Graalburcht Mont Ségur te vestigen. Hier was

het, dat Parcifal koning der Graalridders was, die tezamen met hun

edelvrouwen het Allerheiligste van hun Minnekerk hoedden. Minnezangers

of troubadours trokken als boodschappers door de verschillende landen om

aan de hoven van vorsten, graven en baronnen de mare te verkondigen, dat

een nieuwe tijd aanstaande was, waarin de menselijke ontwikkeling in

nieuwe banen geleid zou worden. Tot dan had men in het collectief-

Onbewuste geleefd en zonder meer de aanwijzingen der kerk opgevolgd,

doch het moment naderde waarop men in volle vrijheid van geweten moest

leren handelen en zelf de verantwoording dragen voor alle daden. Aan dit

ontwikkelingsproces moest door een geestelijke voorhoede leiding worden

gegeven. Daartoe moest een nieuwe adel worden gevormd, gerekruteerd uit

de jeugd, die bereid was zich aan de wetten en voorwaarden van een hogere

huwelijksmoraal vrijwillig te onderwerpen,. Hun werd het begrip duidelijk

gemaakt, dat aan incarnerende ‘bewuste’ zielen volmaakte lichamen ter

beschikking gesteld dienen te worden om later leiding aan de aardse

ontwikkeling te kunne geven. Immers, regeren is vooruit-zien, en niemand

kan met vooruitziende blik leiding geven, die de wetten niet kent waaraan

het leven van individu en gemeenschap van Godswege is onderworpen.

Naar mate de jeugd uit die dagen zich in grote getale aanmeldde om in de

hoogste levensvoorwaarden ingewijd te worden, werd het huwelijk als

heilig sacrament hersteld. Uit deze heilige huwelijken werden de

godskinderen geboren, die later als ‘Perfecti’ leiding gaven aan allerlei

groepen als Waldenzen, Albigenzen en Katharen, welke ernaar streefden

een Gode-welgevallig leven te leven door de wetten des hemels in alles in

acht te nemen. Naar mate men hier in de loop der tijden beter in slaagde,

nam hun geestelijke en materiële welvaart hand over hand toe. Weldra

werden alle belangrijke plaatsen op geestelijk en maatschappelijk gebied

ingenomen door hen, die direct of indirect bij de Graal cultus betrokken
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waren. Het gevolg hiervan was, dat de macht van Rome in de Provence en

andere streken van Zd. Frankrijk sterk afnam. Bekend is o.a., dat ganse

klooster-gemeenschappen zich bij de Graal-beweging aansloten en zieke

bisschoppen zich door ingewijden van de Graal-orde lieten behandelen en

werden genezen.

Vanzelfsprekend was dit alles de kerk een doorn in het oog, en zij besloot

alles in het werk te stellen om de verloren gegane macht te herwinnen. Er

werd in 1163 in Toulouse (een van de brandpunten van het Graal-

christendom) een concilie bijeengeroepen, waaraan de paus Alexander III

met 17 kandidaten, 184 bisschoppen en 400 abten deelnamen. Het volgende

bevel werd uitgevaardigd: “Niemand mocht katharen (welke naam later

werd verbasterd tot ketters) opnemen, van hen kopen of aan hen verkopen.

Alles onder bedreiging met ex-communicatie. Toen deze maatregelen

echter niets uitwerkten, zocht Rome contact met enige vooraanstaande

Katharen, teneinde een compromis te sluiten. Hierdoor veranderde niets in

haar voordeel. Want toen in 1198 paus Innocentius III werd gekroond, bleek

het gezag der kerk in die streken volledig verdwenen. Heel de handel en

industrie dier dagen (het gildenwezen vond hier zijn oorsprong en kwam er

tot hoge bloei) was in handen van Graal-christenen. Hun macht en aanzien

in de wereld namen dermate toe, dat de kerk uit behoudzucht zocht hier een

eind aan te maken.

In 1207 werd opnieuw een concilie bijeengeroepen in deze streken als een

demonstratie van Rome’s macht. Maar in Pamiers liet men zich niet

intimideren, ofschoon, de leidende figuren van de Graal-orde, met

Esclarmonde de Foix aan het hoofd, wel wisten, dat zij het ten slotte tegen

de wereldlijke macht van Rome niet zouden bolwerken. Inquisitie en

kruistochten tegen de Graal werden ingesteld; niet te beschrijven

wreedheden gepleegd aan hen, die de zuivere leer van Christus

verkondigden en in toepassing brachten. Infernale tonelen hebben zich bij

het uitmoorden van de bloeiende steden van Zd. Frankrijk afgespeeld.

Vrouwen, kinderen en grijsaards werden evenmin ontzien als ridders en

krijgers, die ter verdediging werden ingezet. Bij bepaalde gelegenheden,

wanneer de overlevenden in kerken waren gevlucht, werden deze in brand

gestoken, waarbij vriend en vijand omkwam. Men rechtvaardigde dit met de

uitspraak, dat de hemel wel zou uitmaken wie verdoemd en wie behouden

zouden worden. In bloed en tranen werd het Graal-christendom gesmoord,

doch tot op de huidige dag dragen vele kathedralen en andere Godshuizen

in Frankrijk en elders de kentekenen, dat zij door grote kunstenaars en
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bouwmeesters van de Graal-orde werden opgetrokken en versierd. Later

werden ze door Rome in beslag genomen en vele Perfecti der Katharen

worden nu nog door haar als Heiligen vereerd. De tijd nadert evenwel

waarop de weegschaal van het goddelijk Recht tot evenwicht komt. Dan zal

alle geleden onrecht worden hersteld en het Graal-christendom zal schoner

en zuiverder dan ooit over de ganse aarde worden gekend.

De ondergang van het Graal-christendom leidde tot de vlucht van velen naar

Italië en elders om aldaar het wetenschappelijk onderzoek verder op gang te

brengen. Zij ontmoetten er vele Griekse geleerde, die na de val van

Constantinopel door de Turken, in 1453, in Italië belangstelling wisten te

wekken voor de instellingen en wijsheid der antieken. Als gevolg hiervan

werd in Florence in 1457 een Platonische academie, gesticht onder

beschermheerschap van Cosimo de Medici, die Ficino, Leon Battista

Alberti en later pico della Mirandola e.a. als leden kende. De meeste directe

uitwerking van deze academie op de geesten harer tijdgenoten was, dat de

idee der ‘humanitas’ werd aanvaard, en een nieuwe levensstijl ontstond,

waardoor wereld en mensheid een geestelijke wedergeboorte ondergingen.

Haar hoofddoel was de menselijke geest weer toegankelijk te maken voor

de hemelse Orde. Men keerde zich tot de antieken, omdat volgens Vasarie,

die het eerst het woord ‘rinascita’ schijnt gebezigd te hebben, de

voortreffelijkheid der ouden berustte op hun diepe kennis van natuur en

boven natuur, welker wetten zij toepasten om in hun scheppingen het

Volmaakte uit te beelden. De Renaissance bereikte een weergaloze hoogte,

omdat haar leidende geesten in alles de wetmatigheid der natuur navolgden.

In die tijd was de ‘ingewijde’ Meester waarlijk de rector magnificus; de

verheven leider, die met hoofd en schouders boven zijn discipelen uitstak,

wien hij de immer geldende maatstaven van schoonheid, staatsbeleid, deugd

en waarheid uit de natuur verklaarde en in onpersoonlijke, vast omlijnde,

ondubbelzinnige en volkomen stelsels van wijsbegeerte, kunst en

wetenschappen wist uit te drukken. Ongetwijfeld is het waar, dat onze

Westerse beschaving, een flauwe afschaduwing is van de Griekse-

Romeinse, zij het ook, dat de geestelijke grondslagen ervan ons niet meer of

althans onvoldoende bekend zijn. Dat is geen wonder, want in de laatste

eeuwen is de geestelijke duisternis toegenomen. Thans is evenwel de tijd

van het einde gekomen. Dat wil niet zeggen, dat er een eind aan de wereld

of het menselijk bestaan zal komen. Het betekend eenvoudig, dat de

duistere eeuw van Pisces voorbij is, waarmee tevens een eind is gekomen

aan het ijzeren tijdperk. Een nieuwe kosmische tijdkring is ingegaan, de z.g.
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aera van Aquaris en hierom is nu het moment gekomen waarop de

Lichtgoden het bestuur over wereld en mensheid wederom ter hand nemen

en de goden van de schaduw, die alom verwarring en chaos verwekten, de

aftocht moeten blazen.

De nieuwe Area

Onder invloed van allerlei nieuwe vindingen en technische mogelijkheden

is het luchtverkeer (Aquaris = luchtteken) zodanig gegroeid, dat alle

grenzen tussen staten en werelddelen verdwijnen en men zich ernstig bezig

houdt met de ruimte vaart. De kosmos wordt voor ons ontsloten. Bovendien

zien we alom nieuwe verlangens in de mensen wakker worden, welke bezig

zijn totaal andere betrekkingen en verhoudingen tussen mensen en volken

onderling te scheppen (emancipatie der vrouw, van de onderste volkslagen

en koloniale volken). Een en ander als gevolg van een zich uitbreidend

bewustzijn, waardoor de blik der mensen zich verruimt en men met

versleten opvattingen en uitgeleefde normen niet langer genoegen neemt.

De groei van het economisch- en bedrijfs-leven doet de behoefte gevoelen

aan steeds nieuwe energiebronnen en meer en meer zal men op atoom-

energie zijn aangewezen om de levensstandaard van alle volken te verhogen

en van deze wereld een paradijs te maken.

Vooralsnog schijnen slechts enkelingen te beseffen, dat verhoging van de

levensstandaard noodzakelijk met vernieuwing van de levensstijl gepaard

dient te gaan. Meer en meer zal blijken, dat er niet aan te ontkomen is, dat

eerst de gedachten, gevoelens en handelingen der mensen zich radicaal

moeten wijzigen, alvorens duurzaam betere toestanden op aarde

verwezenlijkt kunnen worden. Deze verandering zal ook plaatsgrijpen, of

liever gezegd, ze is reeds bezig zich te voltrekken. Want de Lichtgoden, die

sedert kort het wereldbestuur weer ter hand hebben genomen, projecteren

geheel nieuwe begrippen en denkbeelden in de wereldaura, die als

wereldziel de totaliteit vormt van alle menselijke zielen. Hieraan moet het

worden toegeschreven, dat kunstenaars, uitvinders en geleerden, voor zover

zij voor hogere inspiratie openstaan, flitsen van hogere waarheden en

mogelijkheden opvangen, die zij vervolgens pogen in materiële vormen

gestalte te geven.

Wat is inspiratie anders dan de werking van bepaalde hoogfrequente

trillingen, die gelijk radio-golven ‘ergens’ van uit de kosmische ruimte
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worden uitgezonden door hoger-ontwikkelde wezens, die met elkaar een

soort kosmische Braintrust vormen. Gelijk aardse sprekers voor de radio

hun voordrachten houden met de bedoeling nieuwe begrippen of betere

inzichten bij te brengen, ten einde daardoor misstanden op te heffen of

verbeteringen mogelijk te maken, zo moet men zich de goden en godinnen,

die deze Braintrust vormen, voorstellen. Ook zij maken van de ether

gebruik om in de hersenen van hiervoor gevoelige lieden voorstelling of

denkbeelden te doen ontstaan, waarop zij eigener beweging nimmer zouden

zijn gekomen. De ontvankelijke mens beschikt over ‘intuïtie’ en is hierdoor

in staat zijn ziel als een antenne te benutten en via haar op de hersencentra

datgene in te drukken wat nodig is om meer te weten dan de doorsnee-

mens.

In alle tijden zijn er enkelingen geweest, wier inspiratie hen in staat stelde

als kunstenaars (componisten, dichters, schilders, beeldhouwers en

architecten) of wijsgeren leiding aan de menselijke ontwikkeling te geven.

Steeds beschikten zij over een fijner besnaarde ziel dan de massa mens, die

meestal slechts de bevrediging nastreeft van de botte lusten en grove

genoegens. Gaan we de levens van deze kunstenaars bij de gratie Gods na,

dan blijkt steeds dat zij de natuur als hun leermeesteres beschouwen (Natura

artis magistra). Zij vereerden haar als ‘orde’, steunend op vaste wetten, door

middel waarvan mogelijk is de Volmaaktheid in de materie uit te beelden.

Alle antieke en klassieke Groten beschouwden de natuur als aan het denken

Gods ontsproten, en zagen haar als een bezielde eenheid, beheerst door een

grote, universele wet (Wil), waarop alle harmonie berust in macro- en

micro-kosmos. Da Vinci, Galileï en Keppler maakten gebruik van de

wiskunde om aan te tonen volgens welke verhoudingen Moeder natuur

arbeidt. Zulks in navolging van Plato, die eveneens wist, dat deze

verhoudingen zijn te berekenen, al is dit niet ieders werk.

Gods Wil volbrengen -zeiden de ouden- staat gelijk met het gehoorzamen

aan de Wet. Wie de natuur-orde verstoort, zondigt tegen God, die hoogste

Orde is. Vandaar dat in cultuur tijden het persoonlijk-, huwelijks- en

maatschappelijk leven in al zijn vertakkingen overeenkomstig deze Wet

werd geordend, en alle voorschriften, door profeten, leraren en wetgevers

geschonken, als ‘godsdienst’ golden, ten doel hebbend het evenwicht te

bewaren tussen de mensen en volkeren. Evenals zonnen en sterren haar vaste

banen hebben, wier omloop op wetmatigheid berust, verlopen ook alle

gebeurtenissen op aarde strikt wetmatig. Vandaar dat de leiders der volken

bij het besturen van deze wetten behoren uit te gaan om overal het natuurlijk
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evenwicht te bewaren. Daartoe moeten zij de natuur uit haar eigen

beginselen leren begrijpen en haar uit inherente krachten en machten

verklaren. Gelijk Plato en andere wijsgeren hun leerlingen van binnen-uit tot

metafysici opleidden, zou er ook thans een geestelijke élite gevormd moeten

worden, die de beschikking krijgt over kennis, die zonder zintuiglijke

waarneming wordt verkregen en niet uitsluitend uit afgeleide begrippen of

louter verstandelijk wordt opgedaan. Zij dient verworven te worden door

studie en overpeinzing, als gevolg waarvan de ziel tot innerlijk schouwen

komt en de visio dei verwerft.

Op die wijze ontdekte William Harvey de bloedsomloop en Antoni van

Leeuwenhoek het bestaan van het micro-leven. Aanvankelijk werden zij

bestreden, doch later moest de wetenschap erkennen dat de abstracte idee

immer verder reikt dan het menselijk verstand. Zo zal er in onze dagen

dieper doorgedrongen moeten worden tot het macro-leven; tot het

aanvaarden van het denkbeeld, dat er wezens van hogere orde bestaan.

Hierdoor zal men een uitgangspunt krijgen voor de verklaring van

gedachten, ideeën en begrippen, die ‘in de lucht’ schijnen te zweven, doch

de wetenschap niet voldoende houvast bieden om mee te werken. Zij moet

evenwel niet menen tot een kennis van hogere orde te kunnen geraken,

zolang de wetenschap haar rationalistische methoden blijft volgen. “There

are more things between earth and heaven than you dream of in your

philosophy”, legt Shakespeare Ho-ratio in de mond, ten bewijze, dat hij

kennis droeg van het bestaan van intuïtief verkregen wijsheid, die eerst

later, wanneer de wetenschappelijke instituten over betere instrumenten

beschikken, bevestigd zal worden. Laat ons toch nimmer uit het oog

verliezen, dat het 50 jaren geleden voor onmogelijk werd gehouden om via

radio en televisie dingen te horen of te zien, welke zich elders op de wereld

afspelen. Wie zal zeggen hoe dicht het moment nabij is waarop het

mogelijk zal zijn om waar te nemen wat er op andere planeten geschiedt;

welke wezens daar leven en hoe hun samenleving en bestuursvorm zijn? Er

kan nu wel met veel omhaal van woorden door wetenschappelijke

onderzoekers worden beweerd, dat op andere werelden geen leven mogelijk

is, maar als we nagaan hoe vele hypothesen in de loop der jaren reeds door

de feiten zijn achterhaald, zal men aan deze uitspraken niet te veel waarde

toekennen.

Er dient ernstig rekening mee gehouden te worden (ook al is dit momenteel

nog niet te bewijzen), dat de Lichtgoden, die zich in vroegere cultuur

perioden eveneens direct met de mensen bezig hielden, op het punt staan
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deze wereld opnieuw te betreden. Mogelijk kunt u zich dit niet voorstellen,

maar....wil dit nu ook zeggen, dat zo iets ‘onbestaanbaar’ is? Ongetwijfeld

hebt u al eens iets vernomen van ‘vliegende schotels’ en andere nog niet

geïdentificeerde voorwerpen, die in het luchtruim werden waargenomen.

Toegegeven, dat er veel mystificatie bestaat op dit gebied en x personen het

willen doen voorkomen alsof zij reeds contact hadden met wezens van Mars

en Venus, toch zullen ernstige onderzoekers, die zich naarstig met de

bestudering van deze zaken bezighouden, en van wie Major Donald E.

Keyhoe een der bekendste is, wiens boek “Flying Saucers from outer

Space”, boordevol officiële documentaire staat, het als een uitgemaakte

zaak beschouwen, dat deze voorwerpen niet anders dan van andere planeten

afkomstig kunnen zijn. Hieruit zou dan tevens volgen, dat zij, die aldaar

leven, ons in vernuft en technische vaardigheid ver vooruit moeten zijn om

deze voorwerpen te maken niet alleen, maar er ook reizen mee te

ondernemen door de ruimte. Het mag dus zeker niet bij voorbaat reeds

uitgesloten worden geacht, dat bedoelde Lichtgoden straks met ruimte-

schepen naar deze wereld zullen komen, ten einde er de ordening en

harmonisatie van alle toestanden en verhoudingen ter hand te nemen.

Hieraan zal -naar is te verwachten- nog het een en ander vooraf moeten

gaan. Immers, allerlei geschriften der oudheid maken melding van ‘hevige

strijd’, welke de Lichtgoden hebben te voeren tegen de machten der

duisternis, wanneer hun tijd is gekomen om van de aarde te vertrekken.

(Z.g. krijg in de hemel). Vandaar dat in overgangstijden de aarde steeds

opnieuw het toneel is van rampen en catastrofes, ten doel hebbend de

goeden af te scheiden van de bozen. In Genesis 19:24 lezen wij: “dat de

Heer zwavel en vuur deed regenen over Sodom en Gomorra; dat alle

inwoners werden vernietigd op enkelen na, die werden uitgeleid.” Hiermee

wordt ons een spiegel voorgehouden, want in onze tijd leveren

zedeloosheid, corruptie, rechteloosheid en machtswaan het bewijs, dat de

mensheid van een leven overeenkomstig de goddelijke Wet totaal is

afgeweken. Dat de levenswetten geëerbiedigd dienen te worden, wil men in

vrede, liefde en geluk met elkaar kunnen omgaan, weten weinigen, want de

geestelijke ontwikkeling der mensheid werd in de verschenen eeuwen door

de kerk, wetenschap en staat schromelijk verwaarloosd. Vandaar dat men

algemeen niet beseft, hoe de strijd zich in eerste instantie keert tegen de

demonische machten, in en door de mensen werkzaam. In deze tijd, waarin

wij allen met de gevaren van atoom-explosies en toenemende radio-

activiteit worden geconfronteerd, is het nodig deze bedreiging als van
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‘demonische’ aard te leren zien. Het behoeft wel geen nader bewijs, dat zij,

die als regeerders en leiders op geestelijk en maatschappelijk gebied

‘vooraanstaande’ plaatsen innemen, bepaald niet tot de ‘innerlijk-

verlichten’ behoren. In het algemeen worden zij door ‘angst’ beheerst,

reden waarom zij -zonder het zelf te beseffen- werktuigen zijn van duistere

machten, die via machts- en bezitswaan, ijdelheid, eerzucht en andere

zwakheden of gebreken invloed op de menselijke gedragingen uitoefenen.

De mens in ‘t algemeen wordt veel meer door demonie bezeten dan hij zelf

voor mogelijk houdt. Immers, wanneer wij toegeven aan gedachten en

gevoelens van haat, geweld, vernielzucht, naijver en ik-zucht, dan

versterken wij de macht van het kwaad en hiermee tevens de vernietigende

elementen der natuur, welke te eniger tijd als een boomerang op ons hoofd

terechtkomen. Want een natuurwet wil, dat het kwaad -zo het zijn

natuurlijke grenzen overschrijdt- een gevaar oplevert voor het voortbestaan

van het Goede, en dan zichzelf vernietigt.

Atoom-gevaren afwenden door middel van protest-acties heeft geen enkele

reële zin, zo dit niet tevens gepaard gaat met verbetering van de eigen

levenshouding. Deze behoort in overeenstemming te worden gebracht met

de goddelijke Wet. Wordt hieraan niet voldaan, dan zijn wij zelf schuld, dat

onder inwerking van de wet van oorzaak en gevolg in de komende jaren

zodanig gruwelijke toestanden worden teweeggebracht door de machten der

duisternis, dat wij door de nood gedwongen zullen worden tot herziening

van ons gedrag over de ganse linie.

Zoals de toestanden en verhoudingen thans zijn op de wereld, kunnen ze

niet blijven. Ze zijn met alle hogere begrippen van eer, fatsoen en moraal in

flagrante strijd. Hierover behoeft niet nader uitgeweid te worden, want ieder

rechtschapen mens zal begrijpen wat wij bedoelen. En wie de bestaande

toestanden ‘zo slecht nog niet’ vinden, omdat ze zelf alles bezitten wat hun

wenselijk of begerenswaard voorkomt, moesten zich eens afvragen of hun

teveel niet is gebaseerd op het tekort van miljoenen, welke door de

verkeerde inrichting van de maatschappij beneden een ‘menselijk’

minimum leven. Wetenschap en techniek zijn momenteel in staat ieder

mens van af de wieg tot aan het graf een zorgen vrij bestaan te waarborgen.

Doch uit hebzucht, wangunst en naijver wordt de ‘vooruitgang’ misbruikt

om kapitalen verslindende atoom-wapens te vervaardigen, die de massale

vernietiging van het mensdom kunnen bewerken. Hieruit blijkt zonneklaar,

dat de groei der techniek sneller is gegaan dan ‘s mensen ontwikkeling op

geestelijk en zedelijk gebied. Doordat wij eeuwenlang in strijd hebben
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geleefd met de wetten, waarop de wereld-orde steunt, hebben we in onze

onbewustheid alle zaken op aarde in de war gestuurd en nog wensen we dit

niet in te zien, verblind als we zijn door demonie. Dit neemt echter niet

weg, dat we straks worden geconfronteerd met de gevolgen van onze

overtredingen. Toestanden, gelijk ze worden beschreven in Matth. 24 en

Openbaring 18 staan dicht voor de deur en zijn nodig om de aarde te

zuiveren van de misdaden der mensen. Daarna zullen hogere Wezens de

grondslagen leggen voor een samenleving op hoog niveau. Daarin zal niet

langer voor materieel gewin alleen worden gearbeid. Integendeel, de

broederschaps-gedachte zal dan in toepassing worden gebracht. Hierbij zal

uitgegaan worden van het gebod van Christus: “Wie uwer groot wil zijn in

Mijn Rijk, zij de dienaar van allen”.  Geen zelfzucht en egoïsme zal in de

komende samenleving mogelijk zijn. Liefde en God en de naaste zal het

uitgangspunt zijn. Maar....deze liefde zal niet langer op het emotionele vlak

liggen, waardoor zij zo gemakkelijk ontaardt in eigen liefde. Zij zal worden

opgeheven tot hoger plan en aldaar met Rechtvaardigheid worden

gelijkgesteld. Recht zonder wet is niet denkbaar en straks zal de ‘redelijke’

mens beseffen, dat ook Liefde zonder wet tot willekeur leidt. Liefde tot God

is niet mogelijk zolang wij het Goddelijke niet verstaan. Immers, wat wij

niet begrijpen, kunnen we niet liefhebben.

Waarom is de afval van de kerk zo schrikbarend groot in onze tijd? Omdat

zij -door zich blind te staren op dood formalisme en een ritueel, waaraan

iedere scheppende kracht ontbreekt,-   de mensen stenen voor brood geeft.

Haar fossiele dogma’s bevredigen de innerlijke behoeften niet en daarom is

de kerk buiten de levensstroom geraakt. Tenzij zij de massa een ‘levende’

godsdienst brengt, die op weten berust, zal de kerk haar greep op het volk

totaal verliezen. Alle weten berust op wetten en gelijk in het verleden moet

ook thans het mensdom de wetmatigheid des levens worden verklaard, ten

einde de goed willende in staat te stellen in harmonie met de hemel te leven

en hierdoor vrede, liefde en geluk op aarde te herstellen. Zodra men het

Goddelijke als wet en orde leert kennen, zal men inzien, dat alles wat

‘ordeloos’ en ‘wetteloos’ wordt gedaan, in strijd is met het Goddelijk-

volmaakte. Begrijpt men, dat de Godheid een eenheid is; dat ‘leven’ uit de

goddelijke Bron ontspringt en dus noodzakelijk eveneens een eenheid is,

dan beseft men ook, dat elke levensvorm in de natuur, ongeacht of het een

plant, een dier of een mens is, ‘goddelijk’ in wezen is. Wie dit verstaan,

zullen begrijpen, dat het niet toelaatbaar is zich aan deze zaken te vergrijpen

door roofbouw, onverantwoorde jacht en het gebruik van giftige

                42

verdelgingsmiddelen. Vele planten en dier soorten leven in veelzijdige en

gecompliceerde relaties met elkaar, en door hieruit bepaalde schakels te

verwijderen, haalt de mens veel overhoop. Door het onoordeelkundig

kappen van bossen veroorzaakt hij bodem-erosie, tengevolge waarvan

jaarlijks miljoenen tonnen kostbare humus in zee spoelen, waardoor grote

delen der aarde tot woestijn worden. Dat alles als gevolg van het

onvolprezen menselijk intellect, dat op verkeerde wijze wordt gebruikt.

Omdat wij geen eerbied voor het leven bezitten, worden er miljarden dieren

gedood ter bevrediging van de menselijke vraatzucht. 

Moderne onderzoekingen hebben onomstotelijk aangetoond, dat de mens

zonder dierlijk voedsel gezonder is; minder aan vermoeienis onderworpen,

over groter uithoudingsvermogen beschikt en langer leeft. Wanneer men

aard en wezen van ‘leven’ verstond, zou men geen dieren doden om zich

met hun pelzen of veren te versieren; er zouden evenmin miljarden dieren

worden opgeofferd aan allerlei nodelozen proeven (vivisectie), ter bereiding

van of contróle op geneesmiddelen, die deze naam niet verdienen, en

bovendien overbodig zijn voor allen, die overeenkomstig de levenswetten

leven. In dat geval zou men niet langer door ziekten, kwalen en afwijkingen

naar lichaam, ziel of geest worden bezocht. Kortom, de toestanden op de

wereld dienen over de ganse linie herzien te worden, doch dit zal niet eer

werkelijkheid worden, of onze moraal moet op hoger niveau liggen. Velen

twijfelen aan de mogelijkheid hiervan en wel in hoofdzaak wijl zij totaal

onkundig zijn gelaten omtrent de ware grondslagen des levens. Weliswaar

wordt algemeen beweerd, dat het Westen (Europa en Amerika) een

‘christelijke’ cultuur bezit, maar niets is minder waar. Het zijn juist de

‘christelijke’ landen (ook het Grieks-katholieke Rusland behoort hiertoe)

waar de techniek de ethiek volkomen verdrong, waardoor de vorderingen op

atoomgebied, die een zegen zouden kunnen zijn voor de ganse mensheid,

tot een infernale verschrikking zijn geworden. Onder boeddhisten,

brahmanen en mohammedanen mogen haat, na-ijver en hebzucht eveneens

welig tieren, doch het menselijk voortbestaan wordt uitsluitend bedreigd

door de ‘christelijke’ atoombom.

Aan de vruchten kent men de boom. A- en H-bommen zijn voortbrengselen

van een verdorven geest; van mensen, die -zonder het zelf te weten

misschien- onder invloed staan van demonische machten. Heel de

godsdienst wordt hierdoor beïnvloed, zomede de samenleving. Vandaar dat

er allerwegen wordt geijverd voor vrede en vrijheid, ofschoon zelfs in de

meest-democratische landen de menselijke geest wordt geknecht. Hierdoor
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kunnen de meeste mensen niet zelfstandig denken, zodat ze geen

gefundeerde meningen, opvattingen en opinies bezitten. Ze praten

eenvoudig na wat door anderen van kansel of katheder, voor microfoon of

in de pers, wordt voorgekauwd. Dit maakt, dat wat in de wandeling

‘christendom’ heet, in werkelijkheid Mammon-dienst is. Want nog immer

spannen de 3 K’s (kerk, kapitaal en kazerne) samen om het volk onwetend

te houden en hierdoor te kunnen exploiteren. Door te appelleren aan

‘nationale’ gevoelens, wordt de verdeeldheid tussen de volken in stand

gehouden, indachtig het bekende; divide et impera! De christelijke

godsdienst is méér dan enige andere misbruikt voor politieke en

staatkundige belangen ten bate van kleine groepen, die hun macht

aanwenden om de volkeren te knechten en uit te buiten (kolonialisme en

imperialisme).

Dit alles was mogelijk doordat de machten der duisternis in de afgelopen

eeuwen de wereld meer en meer hebben overheerst onder aanvoering van

het overste (Satan). De atoom-bom is de bekroning van hun werk! En nu zij

door de Lichtgoden worden genoopt deze planeet te verlaten, moet er

ernstig rekening mee worden gehouden, dat zodra hun door de loop der

gebeurtenissen (welke loop door hogere Wezens wordt gedirigeerd) de

machtsposities worden ontnomen, zij het er op zullen toeleggen de aarde als

een puinhoop achter te laten. Tot zulke voornemens kan slechts de

geïncarneerde haat komen. Wanneer men meer van de geestelijke zijde des

levens afwist, zou men begrijpen dat vele geleerden en autoriteiten, captains

of industry, geldmagnaten en hoogwaardigheidsbekleders van kerk en staat

belichaamde demonen zijn, onder wier supervisie de atoom-experimenten

plaatsvinden. Idealisten en goed-willende groepen moesten dan ook willen

inzien, dat tegen het georganiseerde satanische geweld niets is te beginnen

met enkele protest-acties, die bovendien nog incidenteel en los van elkaar,

en zonder enig systeem worden ondernomen. Er zal geen kracht ten goede

worden ontwikkeld zolang wij niet tot de kern der levensproblemen

doordringen en niet tot het inzicht komen, dat, zolang wij in strijd met de

goddelijke Wet blijven leven, wij door onze onbewuste levenshouding de

machten der duisternis in stand houden. Reeds Paulus beschreef in zijn

brieven de tijd waarin wij thans leven. In Efeze 2:1-3 typeert hij de mens

van heden als volgt: “Daar gij dood (onwetend) waart door de misdaden en

zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld

(tijdens de Pisces-aera), naar de overste van de macht der lucht, van de

geest (Satan) die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder
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dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes

vlees, doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature

kinderen des toorns, gelijk ook de anderen.” En dat het in dit tijdsgewricht

niet gaat tegen mensen in de eerste plaats, doch veel meer tegen

demonische invloeden, welke op hen inwerken, wordt beschreven in het

zesde hoofdstuk van dezelfde brief, waarvan de verzen 12-13 als volgt

luiden: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de

overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der

duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.” Om ons

tegen deze invloeden te verweren -zegt Paulus- dienen wij “de gehele

wapenrusting Gods aan te nemen opdat wij kunnen wederstaan in de boze

dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.”

D.w.z. nu de Lichtgoden, onder leiding van hun Heer, Jezus Christus, bezig

zijn alle zaken op de wereld te ordenen overeenkomstig de wetten der

universele Orde (ook al onttrekt zich dit proces aan onze blik wijl het op

bovenzinnelijke wijze geschiedt) gaat het er om, dat idealisten en allen die

van goeden wille zijn hun gedragingen in overeenstemming gaan brengen

met het bovenzinnelijke. Want zolang dit niet geschiedt, hebben manifesten

en protesten, hongerstakingen en gebedsdagen tot behoud van de vrede

generlei zin. Men moet tot het inzicht komen, dat de demon, wiens naam

Legio is (zie Lukas 8, waarin sprake is van de bezetene van Gadara, welke

symboliek mede van toepassing is op onze tijd), via de menselijke lusten en

begeerten werkzaam is. Zulks in tegenstelling tot de Lichtgoden, die op de

rede inwerken. Satan hangt zijn plannen nimmer aan de grote klok. Achter

de schermen oefent hij invloed uit. Zijn trawanten beïnvloeden pers, radio,

film, televisie en andere publiciteits-organen en bereiken hiermee het volk

zowel als zijn regeerders. Democratie (de woorden demos en demon zijn

nauw verwant) is een wassen neus, want zodra het gaat om zaken, waarbij

de belangen van het volk in de meest directe zin zijn betrokken, legt de

stem van het volk generlei gewicht in de schaal. Immers, dat kan nog zo

veel protesten uiten tegen verdere atoom-experimenten, doch zolang zij, die

achter de schermen hun bevelen geven, het nuttig en noodzakelijk achten,

dragen zij de resp.  regeerders op ermee voort te gaan. Hoogstens paait men

het volk met sluwe mededelingen omtrent ‘schone’ bommen, die geen enkel

gevaar opleveren, en in slaap gesust, geeft men zich over aan allerlei

onbenullige zaken (Tour de France, voetbal- en andere wedstrijden) of

zoekt afleiding van het laagste allooi.
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Zelfs goed-willende mensen zijn zich de ernst van de huidige

wereldtoestand onvoldoende bewust. Er zijn veel te veel groepen en

verenigingen, die zich met de bestrijding van allerlei misstanden en

wanverhoudingen bezighouden, zonder tot de oorzaak ervan door te

dringen. Men blijft ‘eigen’ meningen en opvattingen koesteren betreffende

de verwezenlijking van zijn ideaal, zonder te willen of te kunnen inzien, dat

ze worden gevoed door de demon en deswege de verwerkelijking in de weg

staan. Zolang wij ‘persoonlijke’ eer, macht en aanzien nastreven met ons

idealisme (ook al wordt dit nog zo fraai gemaskeerd) opereren onze

gedachten en gevoelens op het plan, waar de demon heer en meester is. Wat

in vele gevallen voor ‘eigen’ denkbeelden wordt gehouden, zijn doorgaans

inblazingen van duisterlingen. Vandaar dat er van al die schone en

goedbedoelde plannen in de praktijk zo weinig terecht komt. Ze hebben

geen levensvatbaarheid omdat ze werden ontworpen zonder rekening te

houden met wetten, die toegepast dienen te worden om uit de bestaande

chaos harmonie te scheppen. Idealisten, die op ‘eigen’ houtje de wereld

willen verbeteren, zijn als kinderen, die aan het strand hun zandkastelen

bouwen, welke gedoemd zijn te verdwijnen als de zee er overheen spoelt. 

Nu de demonen het veld moeten ruimen voor de Lichtgoden, komt het er op

aan, dat idealisten aan de voorwaarden voldoen om met Hem te kunnen

samenwerken. D.w.z. zij moeten de wetten leren kennen volgens welke Zij

arbeiden ten einde gelijke tred met hen te houden. Doet men dit niet, hetzij

omdat men er het nut niet van inziet, hetzij omdat men te gemakzuchtig is

om zich extra inspanning te getroosten, dan zal er van de bestaande

organisaties niet veel overblijven, eenvoudig omdat ze door de opkomende

levensstroom, als strijdig met de tijdgeest, worden weggevaagd. In deze

tijd, nu wereld en mensheid aan de voor-avond staan van diep-ingrijpende

veranderingen en radicale wijzigingen op elk levensgebied, zouden goed-

willende mensen zich in de eerste plaats moeten verdiepen in wat de Geest

van de nieuwe tijd ons heeft te zeggen. Deze geest wordt gevormd door

intelligibele Wezens, die als een kosmische Braintrust zijn te beschouwen.

Zij stuwen op onzichtbare wijze de zaken in de gewenste richting, doch

hebben mensen nodig om deze stuwing op te vangen en in concreto uit te

werken. Gelijk de architect zijn visie op het te scheppen bouwwerk eerst in

verschillende schetsen en later in uitgewerkte tekeningen en blauwdrukken

neerlegt, om vervolgens diverse besprekingen te houden met zijn

medewerkers alvorens met de bouw te beginnen, zoeken ook de Lichtgoden

momenteel contact met hen, die bij de verwezenlijking Hunner plannen
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ingeschakeld moeten worden. Daarvoor in aanmerking komen zij, die er

niet tegenop zien hun denkbeelden en gevoelens te herzien nadat ze tot het

inzicht zijn gekomen, dat er ‘ergens’ een lek in hun denk-systeem zit en ze

hierom niet verder komen. Naar mate zij dieper over de problemen van deze

tijd gaan nadenken, en zich vrij durven maken van de sjablone-opvattingen,

die algemeen voor juist en normaal worden gehouden, maar die -in verband

met de nieuwe ontwikkelingsfase waar de mensheid voor staat- als onjuist

en abnormaal moeten worden gezien, zullen zij gevoeliger worden voor de

hogere trillingen door de Lichtgoden uitgestraald, als gevolg waarvan

nieuwe begrippen en ideeën zich in hun brein zullen vormen. De intuïtie

breidt zich uit, en inspiratief zullen zij denkbeelden ontvangen, die hun een

andere kijk op het leven en de menselijke gewoonten en instellingen zal

geven. Hierdoor zal het hun duidelijk worden, dat in de nabije toekomst alle

zaken aan een totale wijziging moeten worden onderworpen ten einde het

leven op hoger niveau te beleven.

Om te beginnen zal men er toe overgaan het gebruik van dierlijk voedsel af

te schaffen. Dit zal tot ingrijpende veranderingen leiden. Niet alleen omdat

hierdoor de veeteelt van karakter verandert, doch ook de weilanden zullen

een andere bestemming krijgen. Vee-handelaren, slagers, abattoir en talloze

andere beroepen en instellingen, die hiermee samenhangen, zullen

verdwijnen en doordat er steeds minder melk, boter en kaas ter beschikking

komt, zullen de voedingsgewoonten een grote verandering ondergaan. In

plaats hiervan zullen meer verse groenten en fruit worden gebruikt,

waardoor de volksgezondheid zich meer en meer zal herstellen. Het spreekt

vanzelf, dat ook de bodem gezond gemaakt moet worden door betere

bemesting, waardoor het bacterie-leven zal herstellen en het bespuiten met

gifstoffen achterwegen kan blijven. Leert men bovendien inzien hoeveel

schade het gebruik van alcohol en tabak ons berokkent (door het verband,

dat werd aangetoond tussen roken en keel-en longkanker, gaat het al in deze

richting) en hoe schadelijk overmatig zingenot is voor de mens, dan zullen

alle verkeerde gewoonten geleidelijk verminderen. Dan zal blijken hoeveel

verkeers- en bedrijfsongevallen toegeschreven moesten worden aan het feit,

dat de meeste mensen te traag reageren omdat hun hersens door alcohol en

tabak werden vergiftigd. Schaft men alle verkeerde gewoonten af, dan zal

de volksgezondheid met sprongen omhoog gaan. Als gevolg hiervan zal er

steeds meer ziekenhuis-ruimte vrij komen: er zijn minder artsen en

chirurgen nodig en het aantal apotheken kan sterk worden ingekrompen

terwijl alle farmaceutische fabrieken gesloten kunnen worden. Voor zover
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er dan nog geneesmiddelen nodig mochten zijn, kan men zich wenden tot

Moeder natuur, die voor iedere kwaal een kruid doet groeien. Leren de

mensen zich eenmaal gedragen naar haar wijze wetten, dan zullen er zelfs

weinig kruiden nodig zijn in de toekomst. Hoogstens zal men ze gebruiken

om ziekten te voorkomen, want nog altijd geldt: “prevention is better than

cure”.

Alle beroepen en instituten, welke thans dienen om zieke, zwakke en

gebrekkige stumpers te verplegen en te verzorgen, inbegrepen inrichtingen

voor krank- en zwak-zinnige, epileptici etc. etc. zullen dan gaandeweg

gesloten kunnen worden. Allen, die zich thans wijden aan hun verzorging,

zouden hun gaven dan kunnen besteden aan de opbouw van een

harmonische samenleving, die niet langer door wanklanken behoeft te

worden verstoord.

Velen zullen het vorenstaande als ‘utopie’ beschouwen; als niet

realiseerbare wenselijkheid. Vooral wanneer men gedachteloos anderen

napraat, die zeggen, dat een betere wereld onbestaanbaar is vanwege de

‘zonde’ der mensen. Hoogstens zal men het Betere in de (verre) toekomst

projecteren of zoeken op een plaats, die niemand kent en ‘hemel’ wordt

genoemd. Hiervoor hebben wij aangetoond, dat de zonde in de wereld

kwam toen men begon de levenswetten te overtreden. De enige manier om

de zonde uit te bannen is derhalve tot deze wetten terug te keren. Sedert de

kennis der levenswetten zoek raakte en het kosmische bewustzijn in de

menselijke geest uitdoofde, kon de demon zich in menselijke gedaanten

incarneren. Want als de kennis verloren gaat, dat het geboorteproces door

natuurwetmatigheid wordt beheerst, is men niet meer bij machte hoger-

bewuste zielen op aarde te doen geboren worden om het Goddelijk-

volmaakte in stand te houden. Dan paren zich ongelijksoortige mannen en

vrouwen en door het tijdstip van de geslachtsgemeenschap van het toeval te

laten afhangen, worden er op kosmisch-ongunstige tijden ‘demonische’

zielen belichaamd, wier bewustzijn niet voldoende is ontwikkeld om te

kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

Omdat men de wetten niet kent, door toepassing waarvan Gods kinderen

worden geboren, heeft men in grote getale kinderen voortgebracht waarover

de demon macht uitoefent. Dit is de reden waarom de wereld momenteel

sterke gelijkenis vertoont met een middeleeuwse stad, door welker poorten

men uit onachtzaamheid de vijand liet binnensluipen, waardoor deze de

gelegenheid kreeg de bewoners uit te moorden. Ook de mensheid van thans
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wordt met ondergang bedreigd omdat het aantal demonische geboorten van

eeuw op eeuw toenam en het kwaad momenteel sterk overheerst. Doordat

men eeuwenlang geen acht heeft geslagen op ‘kosmische’ wetten, en de

huwelijken ‘willekeurig’ werden gesloten, terwijl de seksuele gemeenschap

op alle tijden plaats vindt, heeft men minderwaardige geslachten in het

leven geroepen. Uit verregaande onbewustheid hebben de vrouwen

‘onvolwaardige’ kinderen gedragen, gezoogd, gekoesterd en verzorgd;

doorgaans veel om hen geleden en in sommige gevallen het leven voor hen

gelaten. Dit kon geschieden, wijl de vrouwen zich de gevolgen harer daden

niet bewust zijn en niet weten, dat ten tijde der bevruchting groepen van

lager- en hoger-bewuste natuurwezens aan het werk gaan om de vrucht-

ontwikkeling in te leiden. Trouwens, wat weet de vrouw in ‘t algemeen van

zaken, die met het voortbrengen van kinderen nauw samenhangen?

Doorgaans begrijpt ze niet, dat de mogelijkheid bestaat op dit proces

‘bewust’ invloed uit te oefenen, zelfs in die mate, dat het geslacht van het

komende kind vooraf kan worden bepaald. Nog altijd worden natuur-

processen als ‘mechanisch-verlopend’ beschouwd, waaraan alle

intelligentie vreemd is. En toch is de werkelijkheid zó, dat achter het

simpelste natuurgebeuren, b.v. de groei van een grasspriet of het ontstaan

van een eencellige wezen, bepaalde natuurwezens werkzaam zijn. Doch

omdat de mens in ‘t algemeen niet meer over het vermogen beschikt om

zulke wezens (kabouters, elfen, sylphiden en undinen) waar te nemen,

beslist hij in zijn grenzeloze hoogmoed en onwetendheid eenvoudig, dat ze

niet bestaan. Punt, uit! En toch zijn er vele kinderen, die jarenlang méér

contact hebben met deze natuurwezens dan met de wezens van vlees en

bloed uit hun omgeving. Het zijn de stille, dromerige kinderen, die door hun

‘verstandiger?’ ouders worden gedwongen hun gedroom op te geven. Want

het intellectuele gedril begint in onze dagen reeds vroeg, en is een van de

oorzaken waardoor het contact tussen mens en natuur volledig verloren

ging. Wij zijn volkomen buiten het natuur-gebeuren komen staan en niet

meer bij machte hierop enige invloed uit te oefenen. Men acht dit ook in ‘t

geheel niet noodzakelijk, want zo zeer is ons bestaan doordrongen van

onnatuur, dat we alle voortbrengselen van de natuur willen ‘verbeteren’,

hetgeen in de praktijk doorgaans hierop neerkomt, dat we ons met ersatz of

minderwaardige artikelen tevreden moeten stellen.

Niet alleen de vrouwen gaan onbewust door het leven; ook met de mannen

is dat het geval. Zij zien in de vrouw doorgaans niet veel meer dan een stuk

wild, dat gejaagd wordt om het te bezitten en de dierlijke driften op bot te
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vieren. Ook dit is een teken van demonische bezetenheid! Hieraan is het te

danken dat er op heden in hoofdzaak horde-mensen worden geboren uit

wellust en hartstocht. Dat de wereld eens aan deze horden zou ondergaan,

werd in de laatste eeuw door tallozen verkondigd.

Nietzsche, Schopenhauer, Wagner, von Spengler, von Suttner, Swoboda,

Flammarion, Fliesz, Bellamy, Blavatsky, Wells, Carrell, Ortega y Gasset en

vele anderen hebben aangetoond, dat er veel in de menselijke natuur moet

veranderen, wil men met succes een betere wereld kunnen scheppen.

Weliswaar worden hun werken gelezen en geprezen, doch helaas niet

begrepen. Vandaar dat men nog steeds niet tot de kern van alle levens- en

wereld-problemen is doorgedrongen. Weliswaar staat momenteel de kern-

fysica in het middelpunt der belangstelling, maar omdat men de kern van

het leven, i.c. de wetten waaraan het van Godswege is onderworpen om

harmonie te scheppen en in stand te houden, niet kent, heeft onze

demonische wetenschap A- en H-bommen voortgebracht, die -hoe vreemd

het ook moge klinken- een eind zullen maken aan het kwaad.

Alvorens de wereld te kunnen verbeteren, is het noodzakelijk te beginnen

met de verbetering van de mens. Dat is mogelijk door te zorgen, dat hij

overeenkomstig de natuur-harmonie wordt geboren. Immers, wanneer hij

eenmaal met fouten en gebreken behept ter wereld is gekomen, helpt geen

enkel middel om hem van aangeboren kwalen te genezen. Het is nodig

jonge mensen voor het leven op te voeden. Wanneer zij begrijpen, dat in het

universum alles aan getal, maat en gewicht is onderworpen, zullen ze ook

beseffen, dat het scheppen van nageslacht evenzeer aan wetmatigheid is

gebonden. Is men voor het leven opgevoed, dan weet men de levenspartner

‘bewust’ te kiezen en kan er aan de voorwaarden worden voldaan om

duurzaam geluk te vinden en te schenken in het huwelijk. Dan kan men ook

de gunstige tijden bepalen om harmonische kinderen voort te brengen.

Worden er edele mensengeslachten geboren, dan zal geen demon hierop

invloed kunnen uitoefenen en bijgevolg zullen zonde en kwaad van de

wereld verdwijnen.

Meen niet, dat dit alles zonder slag of stoot geschieden zal. Hiervoor is de

geestelijke duisternis nog te dicht en worden de mensen te zeer door

demonen belaagd. Zeker, er zijn reeds honderdduizenden mensen op de

wereld, die zwak beginnen te beseffen, dat de zaken niet kunnen blijven

zoals ze zijn. Maar de meesten van hen zien nog tegen een persoonlijk offer

op; het ontbreekt hun aan voldoende energie en volharding om met de oude
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sleur te breken. Men wil wel gaarne tot de idealisten en wereld-dienaren

worden gerekend, doch realiseert zich onvoldoende, dat dan ook allerlei

verkeerde gedachten, gevoelens en gewoonten afgeleerd moeten worden.

Men kan geen wereld vernieuwen en mede-schuldig zijn aan moord op

dieren, omdat men het vlees-eten niet wenst op te geven, noch het

bewustzijn uitbreiden zolang men zichzelf blijft vergiftigen met borrels en

sigaretten. Men kan de jeugd niet opwekken tot zelf-beheersing en het

overwinnen van de driften en hartstochten, als men zelf voortgaat zich aan

overmatig zingenot te buiten te gaan. Willen wij een hogere moraal

prediken, dan behoren we die in het eigen leven toe te passen. Anders

onderscheiden we ons in niets van de horde, die haar driften uitleeft en

hierdoor de omstandigheden schept, dat onze beschaving door de opstand

der horden verdwijnt.

Een betere toekomst tegemoet!

Steeds wanneer een ijzeren Eeuw ten einde spoedde, werd zij gevolgd door

een nieuwe gouden Eeuw. Hierop komen geen uitzonderingen voor, want de

kosmische ontwikkelingsgang is aan strikte wetten gebonden. Vandaar dat

ook thans een gouden Eeuw aanstaande is, zij het ook, dat betere toestanden

niet ‘van zelf’ tot stand zullen komen. De mensen moeten hieraan gaan

medewerken en dit kan vrijwillig geschieden ofwel door de nood gedreven.

Maar hoe dan ook, wij moeten onze denkbeelden, gevoelens en gedragingen

gaan herzien. Helaas zijn de meeste mensen hiertoe niet in staat. Ze zijn te

onontwikkeld van ziel en demonische bezetenheid verhindert hen zich aan

de driften en hartstochten te ontworstelen. In de toekomst zal er voor

dezulken geen plaats meer zijn op de wereld, welker hoger-ontwikkeling zij

zouden tegenhouden.

Ter voorbereiding van een nieuwe wereld behoort er een geestelijke élite

gevormd te worden. Uit alle bestaande groeperingen en partijen zouden die

enkelingen zich moeten verenigen, die tot het inzicht zijn gekomen, dat op

de wijze als tot dusver werd gearbeid, het behoud van vrede en vrijheid niet

is te waarborgen. Hun vereniging dient in boven-natuurlijk verband te

geschieden en te zijn gericht op de toepassing van ‘kosmische’ maatstaven

waar tot heden met ‘menselijke’ begrippen en opvattingen werd gearbeid.

Het spreekt vanzelf, dat zij -om te kunnen slagen- een studie hebben te

maken van alles wat met ‘levenswetten’ verband houdt, ten einde straks te
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kunnen aangeven wat er gedaan moet worden om harmonie te scheppen uit

de bestaande chaos. Het zal nodig blijken, dat zij zelfstandig leren oordelen

over personen en zaken en alles in het werk stellen om het bewustzijn

zodanig uit te breiden, dat ze in staat zijn in hogere categorieën te denken

en in contact te treden met de Wezens, die richting geven aan de

ontwikkeling van wereld en mensheid. Niet alvorens zij enig inzicht hebben

verkregen in het kosmische Ontwikkelingsplan, en iets hebben leren

verstaan van de middelen en methoden waarmee het wordt uitgevoerd,

zullen zij de bedoelingen van de Braintrust kunnen volgen.

Een ervaring van tientallen jaren heeft ons geleerd, dat het uiterst moeilijk

is om overigens goedwillende mensen tot het accepteren van ‘kosmische’

begrippen te brengen. In deze tijd van geestelijke verwarring, waarin de

profeten elkaar verdringen en de meest dolzinnige opvattingen worden

gelanceerd, is het niet eenvoudig simpele waarheden ingang te doen vinden,

ook al dateren ze van vóór de grondlegging der wereld. Eenvoud is het

kenmerk van het ware, doch in onze eeuw van rationalisme en

overgecompenseerd intellectualisme, wordt het eenvoudige met achterdocht

beschouwd. Vandaar dat men de simpele denkwijze der ouden, die méér het

wezen dan het verschijnsel op het oog hadden, voor primitief houdt. Maar

zei Jezus niet, dat tenzij wij worden als de eenvoudigen, wij het Goddelijke

niet zullen verstaan? Hoe meer men heeft gehoord of gelezen van

‘geestelijke’ zaken, hoe verder men als regel van de eenvoudige waarheid is

afgeraakt. Dan worden allerlei ingewikkelde systemen en dogma’s

uitgedacht, die evenwel weinig waarheid bevatten. Zo komt het, dat men

onzichtbare wezens en zaken doorgaans als vorm-loos, wezenloos en

wetteloos beschouwd en invloeden, die onzichtbaar op zichtbare zaken

zouden inwerken, voor ‘nonsens’ verklaart. Doch evenals het mogelijk is

via de aether allerlei trillingen over te brengen, op welke mogelijkheid

radio, televisie e.d. berusten, kan er van uit hoger-dimensionale gebieden op

deze wereld worden ingewerkt. Dezelfde wetten, die op aarde gelden,

heersen ook elders in het universum. Geestelijke zaken zijn niet

toegankelijk voor het raisonnerende verstand. Door de intuïtie echter kan

het verstand worden verlicht, waardoor men het wezen achter de

verschijnselen leert kennen. Dan kan de ‘universele’ waarheid worden

waargenomen, die zal blijken te bestaan uit vele facetten. De verstandelijk

redenerende mens neemt doorgaans een enkel facet als uitgangspunt en

bouwt daarop voort. Is het dan wonder, dat een ander -die de zaak van een

andere kant belicht- met hem in tegenspraak komt? En toch kunnen beiden
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gelijk hebben van het eigen standpunt uitgaande. Door de intuïtie echter

vermag men boven de bekrompenheid van het menselijk redeneren uit te

stijgen en de zaak in haar geheel te overzien. Men neemt alle facetten in

eens waar en ervaart hierdoor, dat verschil van standpunt en overtuiging

uitsluitend op ‘eenzijdigheid’ berusten. 

Wie tot een geestelijke élite wensen te behoren, moeten alle eenzijdigheid

achter zich laten, en zich ontwikkelen tot ‘universele’ denkers, die alle

zaken van een kosmische standpunt vermogen te bezien. Zij zullen

onderscheid kunnen maken tussen waarheid en verdichtsel. Hun zal het

duidelijk zijn, dat zo onze geleerden, ongeacht tot welke faculteit zij

behoren, werkelijk wisten, de wereld onder hun leiding niet tot chaos zou

zijn vervallen. Dan behoefd thans niemand de toekomst met angst en beven

tegemoet te zien als hij aan de gevolgen van de kern-explosies denkt en zich

rekenschap geeft wat toenemende radio-activiteit voor het mensdom

betekent. Allen, die bij de wetenschap zweren, moesten zich eens afvragen

wat zij in feite heeft voortgebracht?

Een geestelijke élite heeft tot taak pionierswerk te verrichten. Zij behoort

een keur-korps te zijn; de voorhoede der mensheid. 

Zonder haar is geen verbetering mogelijk: geen toekomst überhaupt!

Immers, wanneer er geen mensen zouden zijn, in staat om naar de

aanwijzingen van de Braintrust te handelen, zou alles in chaos ondergaan.

De zaak, waar het in deze kritieke tijd om gaat, is deze mensen te ontdekken

en hen te bewegen in samenwerking met gelijk-gestemden de wegen en

middelen te ontdekken, die uit de chaos voeren. Daartoe is nodig de

goedwillende mensen ervan te overtuigen, dat ze op heden nog op een

negatieve wijze aan wereld-vernieuwing bezig zijn. Zij moeten de positieve

manier leren kennen en hiervoor is het noodzakelijk, dat ze alles in het werk

gaan stellen om hun bewustzijn uit te breiden. Meer dan ooit hebben ze zich

in de geestelijke grondslagen des levens te verdiepen, door een studie te

maken van de metafysica. De tijd van emotioneel reageren op de

gebeurtenissen is voorbij. Met toegeven aan de gevoelens werd nooit een

enkele kwaad genezen. De huidige grote kwalen moeten met even grote

remedies worden bestreden. M.a.w. in plaats van menselijke, dienen thans

goddelijke methoden toegepast te worden. We behoren tot de kosmische

grondslagen van ons bestaan weer te keren en te breken met al het gewoon-

menselijke. Het boven-menselijke dient hiervoor in de plaats te treden,

omdat slechts de edele mens het Goddelijke in zichzelf kan beluisteren. 
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In de nabije toekomst behoren alle aardse zaken naar kosmische maatstaven

geordend te worden, en wie hieraan wensen deel te nemen moeten zich de

kennis eigen maken, die hiervoor noodzakelijk is. Zij moeten zich

verdiepen in de boeken en geschriften waarin dit staat beschreven en door

bestudering ervan een eind maken aan hun onbewustheid. Is men tot

‘kosmisch’ bewustzijn gekomen, dan vallen als bij toverslag de oogkleppen

weg, die tot heden hebben belet, dat wij hogere mogelijkheden waarnamen.

Dan beseft men tevens, dat de idealen van heden, de werkelijkheden van

morgen zijn, zodat men bereid zal zijn zich in te spannen om deze

werkelijkheid binnen ons bereik te brengen. In de eerste plaats zal men dan

het offer van zichzelf willen brengen, en ‘eigen’ opvattingen en meningen,

wensen en verlangens ondergeschikt maken aan de goddelijke Wil en Wet.

Zwakheid van wil en gebrek aan volharding zullen ons dan niet meer

beletten allerlei verderfelijke gewoonten als roken, drinken, het nuttigen

van dierlijk voedsel en toegeven aan zingenot op te geven. Het zal ons

duidelijk zijn geworden, dat wie de lusten en begeerten niet weet in te

tomen, in de macht van de demon blijft en hierom aan de vernieuwing van

wereld en mensheid niet kan deelnemen.

Het moet de goed-willende mensen worden ingehamerd, dat door

negativisme de schuld bij onszelf ligt, dat er zulke miserabele toestanden op

de wereld bestaan; dat wij aan de verbetering slechts kunnen deelnemen

wanneer onze relatie met de demon is verbroken. Het is een uiting van

demonie, dat elke kerk, partij, groep of beweging in de waan verkeert als

zou de zaligheid uitsluitend via haar zijn te bereiken. Door hun

verdeeldheid hebben deze groepen - zonder het zelf te beseffen- de macht

van het kwade versterkt en verhinderd, dat het Goede zou zegevieren. Want

alleen eendracht maakt macht! Onbewust als men leefde, heeft men

eeuwenlang gebeden: “Uwe Wil (Wet) geschiede in de hemel, alzo ook op

aarde” zonder ooit de ‘eigen’ wil ondergeschikt te maken aan het

Goddelijke. Door hun ego-isme uit te leven, hebben de mensen in alles het

natuurlijk evenwicht verstoord en zouden niets liever wensen dan dat God

alles in een handomdraai ten goede keerde. Nimmer zal dit echter

geschieden, wijl de Godheid zelve hoogste Wet is én hierdoor in

tegenspraak zouden komen met zichzelf.

Wanneer straks de wereld in toenemende bewogenheid komt en de

moeilijkheden zich op elk gebied vermenigvuldigen, hebben we daarin de

uitwerking te zien van de wet van oorzaak en gevolg. Zij zorgt ervoor -

alvorens nieuwe toestanden en verhoudingen kunnen worden geschapen,-
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dat alles wat hieraan tegengesteld is van de aardbodem wordt weggevaagd.

Daarom is het ontegenzeggelijk waar, dat de wereld aan de voor-avond staat

van pijnlijke en diep-ingrijpende gebeurtenissen. Overal op aarde rommelt

het! Cyclonen, wervelstormen, slagregens en overstromingen, zeehozen en

aardbevingen nemen in aantal en omvang regelmatig toe en eisen steeds

meer slachtoffers. Dit is alles nog maar een begin der smarten.

Verschrikkelijker toestanden zullen volgen wanneer door ‘kosmische’

inwerkingen de volken worden bewogen en in beroering komen. Dan zullen

zij rekening en verantwoording eisen van hun regeerders. De laatsten vrezen

de opstand der horden, die onafwendbaar is, want niemand heeft de

vorming ervan tegengegaan. Om zichzelf te sauveren, zullen de

machthebbers in hun wanhoop overgaan tot het gebruik van atoom-wapens.

Wat zij ermee beogen (schrik en ontzetting in te boezemen, waardoor zij

hopen zelf de dans te ontspringen) zal evenwel niet worden bereikt.

Integendeel, zelve kunnen zij in het ontketende geweld ondergaan. En

welke verschrikkingen er ook met het gebruik van atoom-wapens gepaard

mogen gaan, toch dienen zij het doel, dat de Lichtgoden beogen, nl. De

bevrijding van deze wereld van demonen. Door het atoom-geweld zal de

oude wereld ineenstorten en uit de ruïnes zal een betere wereld worden

opgebouwd. Door het zuiveringsproces zullen allen verdwijnen, die de

Mammon meer liefhebben door de goddelijke Waarheid, Gerechtigheid en

Deugd.

Zodra de Demon van aarde is verjaagd, en de mensen niet meer blootstaan

aan demonische inblazingen, zullen er nieuwe toestanden geschapen kunnen

worden onder supervisie van hogere Wezens. Dan is de weerstand van het

kwaad gebroken en zal alles zich snel in de gewenste richting kunnen

ontwikkelen. Dan zal Christus als de Heer der Hemelen het bestuur over

deze wereld uitoefenen met de Zijnen en een Rijk van Vrede, Geluk en

Welvaart stichten. Dit alles weten de leiders der demonen, en door angst

verduisterd, sturen zij op de ondergang der wereld aan om deze plannen zo

mogelijk te verijdelen. In werkelijkheid echter bezegelen ze hiermee het

eigen lot, want gelijk een steen, van de berg afrollend, niet is te stuiten, zo

min is de verwijdering der demonische horden van deze wereld ongedaan te

maken.

Ongetwijfeld zullen er straks door allerlei rampen miljoenen slachtoffers

vallen. Dat is niet te vermijden! Doch dit laatste Oordeel vindt niet

willekeurig plaats. Ook daarin is de grote Wet werkzaam. Dit betekent, dat

er met liefde en grote kennis van zaken wordt geoordeeld. Wie van deze
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wereld verdwijnen, gaan over naar andere werelden in het universum,

alwaar zij nieuwe lessen krijgen te leren. De rampen overleven doen allen,

in wie het Goede tot een bepaalde graad van ontwikkeling werd gebracht.

Bevrijd van demonische storingen, zullen ze snelle vorderingen maken en

tot ‘kosmisch’ bewustzijn gekomen, ontdekken hoe onvolkomen en

gebrekkig hun werelddeel en levensbeschouwing tot heden waren. Dan zal

het hun duidelijk worden hoe de overste dezer wereld (Satan of Mammon)

gedurende de afgelopen 20 eeuwen in hoofdzaak via de kerk op de mensen

heeft ingewerkt en in sommige gevallen zelfs via geestelijke bewegingen.

De topleiding der kerk weet, dat haar ondergang aanstaande is, ofschoon zij

alles in het werk stelt om dit moment uit te stellen. Dit is evenwel

onmogelijk, want tegen ‘kosmische’ invloeden kan geen mens op. Zij

begrijpt drommels goed dat de degeneratie der mensheid hand over hand is

toegenomen; dat de horde-vorming met de gezagscrisis parallel loopt. De

overheid kan thans de jeugd, en straks de horden, niet meer baas blijven en

kerk en kapitaal zien de afgrond reeds gapen waarin zij binnenkort zullen

verdwijnen. Daarom roepen zij de kazerne te hulp en hechten zij hun

goedkeuring aan het gebruik van atoom-wapens. Momenteel kan men de

horden door angst voor het atoom-gevaar nog enigszins binnen de perken

houden. Maar zodra zij de perken te buiten gaan en naar de macht grijpen,

is één druk op de knop voldoende om vliegtuigen en raketten in beweging te

stellen, die hun atoomlandingen op de grote woon- en industrie centra

zullen deponeren. 

Dan helpen geen protesten meer! Dan heeft men de gelegenheid om de

verschrikkingen te voorkomen, door lauwheid en onverschilligheid, door

ongeloof in de kracht van het Goede, verblind als men is door ik-zucht,

voorbij laten gaan. Men heeft meer het goud dan God gezocht en meer

vertrouwen gesteld in militaire kracht dan in de versterking der morele en

geestelijke wapenrusting. Wel wordt er over morele herbewapening

gesproken op bijeenkomsten waarvoor de schoonste en meest comfortabele

plaatsen worden uitgezocht en waartoe slechts de selected few uit de

kringen van kapitaal en industrie worden uitgenodigd. Voor de ‘show’

mogen daar dan ook enkele arbeiders c.s. komen, maar gedaan wordt er

niets om een nieuwe geest onder de mensen wakker te roepen. Alle

verouderde en verrotte toestanden en verhoudingen op de wereld laat men

rustig voortbestaan en daarom moet het als een Godsoordeel worden

beschouwd, als straks het atoomgeweld finaal afrekent met al deze

onoprechtheid.
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De kerk kan zich niet handhaven. Immer heeft zij de waarachtige

vooruitgang in de weg gestaan. Nu het goddelijk Recht baan breekt, zal zij

verdwijnen. Ook het kapitaal kan zich niet handhaven. Zolang zich dit in

handen bevond van enkelingen en kleine groepen, hebben zij misbruik

gemaakt van hun macht en de massa uitgebuit. Omdat de goddelijke

Wijsheid baan breekt, zal de onmondigheid der volken een eind nemen. De

mensen zullen tot weten komen en niet langer uitgebuit kunnen worden.

Door de komende eindstrijd zal het kapitaal worden vernietigd. Niemand

zal na de derde wereldoorlog nog iets zijn eigendom kunnen noemen. De

strijd zal fel en heftig zijn, doch uiteraard niet lang duren. Daarna zal de

nood onder alle volken toenemen en uit deze nood zal de Broederschap aller

schepselen worden geboren. Heel het maatschappelijk bestel zal op losse

schroeven komen staan en nadat alle bestaande verhoudingen tot oplossing

zijn gekomen, zal het mogelijk zijn nieuwe betrekkingen tussen mensen en

volken onderling te scheppen. Of de mensen met deze gang van zaken

instemmen of niet; er zich tegen willen verzetten of niet, speelt geen enkele

rol. En of men deze voorstelling van zaken wenst te accepteren om er zijn

voordeel mee te doen, of haar als ‘wilde waanzin’ van zich wil zetten, legt

evenmin gewicht in de schaal. De teerling is geworpen. Sedert meer dan

honderd jaren reeds heeft de hemel op verschillende tijdstippen Afgezanten

naar de aarde gezonden om haar bewoners te waarschuwen. In woord en

geschrift hebben zij erop gewezen, dat de menselijke gedachten, gevoelens

en handelingen zich radicaal moeten wijzigen om nieuwe toestanden en

verhoudingen mogelijk te maken. Men heeft niet geluisterd. Als gevolg

hiervan ontstond de eerste wereldoorlog 1914/18. Weliswaar traden daarna

allerlei veranderingen in, doch reactie en conservatisme zagen kans iedere

wezenlijke vernieuwing tegen te houden. Kerk, kapitaal en kazerne bleven

de vooraanstaande plaatsen bezetten, de volken verder onderdrukkend en in

onwetendheid latend. Hierdoor werden de brandstoffen opgehoopt waaruit

noodzakelijk de tweede wereld-oorlog moest ontstaan. Wie hadden

gehoopt, dat de mensheid hierna tot bezinning zou zijn gekomen, kwamen

bedrogen uit. Want niettegenstaande men voortdurend -door de loop der

gebeurtenissen-  met de neus op feiten wordt gedrukt, die duidelijk taal

spreken en erop wijzen, dat de huidige verhoudingen niet langer

gehandhaafd kunnen worden, gaan de machthebbers op de uitgesleten paden

voort, zij het met angst in het hart, omdat zij onbewust aanvoelen, dat deze

houding te eniger tijd op een debácle moet uitlopen. Zij hopen slechts, dat

het hun tijd zal uitduren.
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Thans staan we evenwel aan de vooravond van de dag waarop de

beslissende ontknoping wordt ingezet en weinige machthebbers zullen deze

dag overleven. Van deze gang van zaken kunt ge lezen bij Daniël 5, alwaar

sprake is van Belsazar, de machtige koning, die met zijn duizend

geweldigen een feestmaal hield, tijdens hetwelk er vingeren verschenen van

eens mensen hand, die op de wand van het koninklijk paleis het bekende

Mené, Mené, Tekël, Upharsén schreven. Ook de moderne geweldigen

worden gewogen en wie te licht zijn bevonden, zullen het lot delen van

Belsazar, die in diezelfde nacht stierf.

De wereld van thans is als een schip zonder roer, dat in de kokende storm

dreigt onder te gaan. We beleven de barensweeën van een nieuwe tijd,

waaruit een betere wereld te voorschijn zal komen, die zal worden bestuurd

door een wereldregering, steunend op metafysische grondslagen. Zij zal in

waarheid met vooruitziende blik kunnen regeren omdat zij de zaken in hun

kosmische samenhang zal beschouwen en alle ellende en strijd kan

voorkomen. Zij zal alle zaken op het juiste moment inzetten en hierdoor in

harmonie blijven met de universele Orde. Zij zal samenwerken met de

hemelse Hiërarchieën en omdat de hemelse wetten niet worden overtreden,

zal op aarde het evenwicht in alle rijken der natuur gehandhaafd worden.

Het korte bestek van deze studie laat niet toe uitvoerig in te gaan op hetgeen

allemaal behoort te geschieden om harmonie te scheppen. Dit werd

uitvoerig beschreven in het werk ‘Van Chaos tot Harmonie’, dat we u ter

lezing dringend aanbevelen. Men moet algemeen nog leren inzien, dat de

eigen opvattingen en gedragingen radicaal moeten veranderen om in

harmonie met de hemel te komen. Hiervoor is in de eerste plaats nodig, dat

de rede wordt ingeschakeld. Het denken moet worden gezuiverd en op

hoger plan gebracht. In plaats van het eenzijdig, verstandelijk rationalisme,

moet het alzijdig, intuïtieve denken tot norm worden verheven. Door de

geoefende intuïtie leert men het wezen der dingen kennen. Dit is nodig om

de wetten, waaraan de innerlijke krachten en machten der natuur zijn

onderworpen, met kennis van zaken te kunnen toepassen. Zij, die leiding

geven aan het religieuze, staatkundig, wetenschappelijk en culturele leven,

behoren met wijsheid te handelen om harmonie te scheppen op elk

levensgebied. Wijsheid is niet anders dan toegepaste kennis van deze

innerlijke natuur-wetmatigheid.

Vele schrijvers, o.a. Edw. Bellamy, hebben in hun werken een beschrijving

gegeven van de maatschappij der toekomst, ofschoon er nergens in wordt

vermeld hoe tot verwezenlijking hiervan te geraken. 

                58

Dat was in hun tijd ook niet noodzakelijk. Toen ging het er slechts om het

grote publiek vertrouwd te maken met de gedachte, dat alles ook anders

kan. Intussen is wegens het doorwerken van de Idee of kosmische

Werkelijkheid het moment aangebroken om hetgeen eens utopie leek, tot

werkelijkheid te maken. Hiervoor moeten de middelen en methoden van

Moeder natuur worden aangewend. In de eerste plaats moeten haar wetten

worden onderwezen. De jeugd behoort ‘levens-bewust’ gemaakt te worden.

Ze moet leren inzien, dat het Geluk van bijzondere voorwaarden afhankelijk

is en worden opgevoed om deze voorwaarden te leren kennen. Nu de tijd

aanstaande is, waarop het Ideale werkelijkheid zal worden en het geluk door

de mensen zal worden gekend, moeten ze ook de weg willen gaan, die naar

het Geluk voert. Hun moet duidelijk worden gemaakt, dat de wet van

Karma (oorzaak en gevolg) hun niet toestond het geluk te vinden, wijl zij in

vroegere bestanen de wetten overtraden waarop het steunt. Als we zo

weinig geluk hebben in ons leven, is dit een gevolg van eigen

onverantwoordelijke daden in het verleden, die ons het plukken ervan in de

weg staan.

Er wordt in onze dagen veel gepraat over karma, zonder er naar te handelen.

Wie tot de éen of andere geestelijke bewegingen behoren, praten klakkeloos

na wat daar wordt beweerd. Doorgaans hebben deze bewegingen een sterk

Oosterse inslag, en dit is oorzaak, dat men er gaarne in mijmeringen

verzinkt, zonder zich te realiseren, dat de wetten van de geest toegepast

behoren te worden om zich van karma te bevrijden. Men zoekt het geluk in

de beoefening van meditatie, ademhaling etc. etc. zonder enig besef, dat aan

al deze oefeningen en systemen grote fouten kleven. Men zoekt het in

uiterlijke zaken en verliest geheel uit het oog, dat zij, die deze bewegingen

in oorsprong stichtten, in opdracht handelden van de Hiërarchie, die belast

is met de uitbreiding van het menselijk bewustzijn en voorbereidingen treft

om hen, die de materiële gehechtheid weten te overwinnen, in bewust

contact te brengen met de Lichtgoden. Decennia lang reeds wordt er langs

ongeziene wegen op het denken van de menselijke voorhoede ingewerkt

met het doel hen ‘kosmisch’ te leren denken, en, door het afwerken van hun

karma, op positieve wijze aan de vernieuwing van wereld en mensheid te

doen deelnemen. Helaas zijn de meeste geestelijk- of idealistisch-

afgestemde mensen nog negatief ingesteld. Men laat Gods water kalm over

Gods akker (de wereld) lopen, zonder zich in het minst in te spannen om dit

water te kanaliseren en hierdoor betere resultaten te bereiken. Lang voor de

intrede der 20ste eeuw stichtte Mv. Blavatsky een beweging om het denken
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der mensen in nieuwe, meer vergeestelijkte banen te leiden. Sindsdien

breidde de beweging aan kracht in, zodat zij voor de positieve vernieuwing

van wereld en mensheid momenteel zo goed als niets betekent. Zo is het

alle overige verenigingen en bewegingen min of meer vergaan. Men spreekt

er over zaken, waarvan men de portee niet kent en in het algemeen

gesproken dient men er meer zichzelf dan de zaak, die men zegt voort te

staan. Vandaar dat de meeste kringen en loges uitgeput zijn en niets doen

om het bestaande negativisme om te zetten tot een positieve kracht. Het

zout is zoutloos geworden; er is geen feu sacré en men doet niets om de

Geest van de tijd te leren verstaan en in de lijn van de Lichtgoden mede te

arbeiden aan de schepping van betere toestanden. Integendeel, in vele van

deze kringen heeft de demon zich genesteld, en evenals vele simpele zielen

zondag aan zondag naar de kerk gaan, -en menen hiermee een God-

welgevallig werk te verrichten, terwijl ze in hun onbewustheid dagelijks

dingen doen, die de macht van Satan versterken- menen ook vele

‘geestelijk-gerichten’ de wijsheid in pacht te hebben en aan de verbetering

van de wereld te arbeiden, waar ze eigen fouten en gebreken rustig laten

voortwoekeren, omdat ze aan de kern van het geestelijk leven voorbij gaan

en in strijd met de wetten des geestes blijven voortleven en hierdoor

eveneens de machten der duisternis in de kaart spelen.

Indien er van de gezamenlijke geestelijke groepen, en alle individuen, die

idealen zeggen voor te staan, een positief-gerichte kracht was uitgegaan,

doordat men -in plaats van eigen eer en belangen na te streven-, had

gestreefd naar uitbreiding van het bewustzijn tot de kosmische graad, ten

einde de mensheid te kunnen dienen, dan zou er direct na 1945 begonnen

zijn de mensen met hogere denkbeelden en gevoelens te bombarderen op

een wijze, dat er nieuwe toestanden en verhoudingen uit zouden zijn

voortgevloeid. In plaats hiervan is men zoetsappig blijven praten over

zaken, die reeds lang uit de tijd zijn geraakt. Daarom is het zeker, dat,

evenals de kerken het komende geweld niet zullen overleven, omdat zij niet

langer als ‘zuurdesem’ haar taak vervullen en verzuimen het volk tot morele

begrippen en handelingen op te voeden, ook de geestelijke bewegingen

zullen verdwijnen om in de toekomst plaats te maken voor de ene

universele Godsdienst, die op Wet en Wijsheid berust en deswege Liefde en

Gerechtigheid zal dienen. In alle kringen zijn mannen en vrouwen, die

‘innerlijk’ aanvoelen, dat er naar andere normen en hogere begrippen

gehandeld zal moeten worden in de nabije toekomst. Uit hen zal de
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geestelijke élite gerekruteerd worden, waarbij  geen onderscheid gemaakt

wordt naar rang en stand, sekse en huidskleur. 

Het criterium zal zijn of ze met hun denken boven het persoonlijk niveau

weten uit te stijgen en in staat zijn boven persoonlijke of universele

begrippen te aanvaarden en zich hierdoor te voegen bij de onzichtbare

Groep van Werelddienaren, welker organisatie ligt op de innerlijke

gebieden, vanwaar de impulsen uitgaan om de mensheid ten leven te

wekken.

Wie tot een geestelijke elite wensen te behoren, zullen de eigen gedragingen

onder de loep hebben te nemen en er voor moeten zorgen hun morele en

geestelijke levenshouding tot hoger niveau op te werken. Zij zullen het

bewustzijn zodanig hebben uit te breiden, dat ze de noodzaak leren inzien

van het opvoeden der jeugd tot levensbewustwording. Want door haar voor

het leven op te voeden zal het failliete huwelijk gesaneerd kunnen worden

en zullen er volwaardige mensengeslachten geboren worden, die in een

harmonische wereld passen. Wanneer er in overeenstemming met de

levenswetten wordt gehandeld, zullen er kinderen voortgebracht worden, op

wie de toenemende radio-activiteit geen schadelijke uitwerking zal hebben.

Door toeneming van de gevaren zullen de ogen eindelijk open gaan en zal

het besef algemeen ontwaken, dat zo men zou voortgaan met de overtreding

der levenswetten, de wereld totaal ontvolkt zou worden.

Tot op heden hebben goed-willende mensen even negatief geleefd als de

rest en in geen enkel opzicht rekening gehouden met de kosmische klok.

Ook zij hebben wars van goddelijke Wetten geleefd en door hun onbewuste

levenswijze alom de chaos en verwarring in de hand gewerkt. Met de hemel

werd geen rekening gehouden; liever zocht men het met de hemel op een

akkoordje te gooien. Dat de Godheid Hare wetten in sterre-schrift aan de

hemel heeft geschreven, liet hen koud. Zij beseffen echter niet, dat door de

overtreding dier wetten de mens geen meester kon zijn over zijn lot en

volledig afhankelijk blijft van het toeval. Wat ons toevalt, wordt ons

geschonken krachtens de wetten, die over het menselijk bestaan heersen, en

wat ons wordt ontnomen, geschiedt eveneens overeenkomstig deze wetten.

Ook de meest goedwillende mens leeft voortdurend in hoop en vreze,

zonder ooit een dag zeker te zijn van zijn geluk. Is dit mens-waardig? Neen!

Daarom moet het denken hoger ontwikkeld worden, totdat wij via de

intuïtie de wezenlijke waarden des levens leren kennen. Dan zullen wij het

als vanzelfsprekend beschouwen overeenkomstig de levenswetten te

handelen, waardoor we tevens het roer van ons levensschip in eigen hand
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kunnen nemen. In de toekomst zal het bewustzijn der mensen een hogere

trap van ontwikkeling bereiken. Niet langer zal hij dan in onbewustheid

afhankelijk zijn van hetgeen anderen voor hem bedisselen; niet langer

behoeft hij onbewust de inwerkingen van demonen te ondergaan. Neen, als

een waarlijk vrij men zal hij zich kunnen opwerken tot een zodanig peil van

vrijheid en verantwoordelijkheid, dat hij een bewust schepper en

medebouwer in de natuur wordt. Dan zal hij in staat zijn een nieuwe wereld

te scheppen, die bevolkt zal worden door nieuwe mensen, in wie het

Goddelijke tot volle ontplooiing kan komen. Hierdoor zal het Paradijs

wederom worden ontsloten en het hemels Jeruzalem op aarde wederkeren

en het woord van Jesajah zal worden vervuld, dat zegt: “Zij zullen niet

tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het zaad der

gezegenden des Heren, en hunne nakomelingen met hen. En het zal

geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo

zal Ik horen. De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal

stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen

kwaad doen noch verderven op Mijn ganse heilige berg, zegt de Heer.” 
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Naschrift

Na het lezen van de voorafgaande bladzijden zult u het hopelijk met ons

eens zijn, dat er onverwijld aan de vorming van een geestelijke élite behoort

gearbeid te worden. Allen, die persoonlijke meningen en opvattingen

ondergeschikt weten te maken aan universele waarden, zouden daartoe een

geestelijk Kracht-centrum moeten vormen. Daarin zouden de plannen van

de Hiërarchieën des Lichts, die in opdracht van de Godheid van het

Koninkrijk der Hemelen voorbereiden, bestudeerd kunnen worden. Door

eendrachtige samenwerking van ‘verlichte’ en deskundige mannen en

vrouwen zouden ze vervolgens nader uitgewerkt moeten worden om ze ten

slotte in praktijk te brengen.

Wanneer straks door ‘kosmische’ inwerkingen de macht der demonen finaal

wordt gebroken, zal er van bestaande toestanden en verhoudingen niet veel

resten. Niemand der levenden kan zich enige voorstelling maken van de

dingen, welke aanstaande zijn. Dat is ook niet nodig! Van belang is slechts,

dat er rekening wordt gehouden met uitbreiding van de chaos tot de uiterste

grens. Tengevolge hiervan zullen radeloosheid, redeloosheid en

reddeloosheid zodanige afmetingen aannemen, dat slechts krachtig

ingrijpen door een geestelijke élite, werkzaam onder supervisie van

bovenmenselijke Wezens, de totale ontwrichting kan voorkomen. Deze

woorden hebben allerminst ten doel vrees aan te jagen of een

paniekstemming te kweken. Integendeel, zij beogen slechts te

waarschuwen, want een gewaarschuwd mens geldt voor twee. 

In verband met de toenemende radio-activiteit zal steeds duidelijker blijken,

dat slechts diegenen zich kunnen handhaven, welke bereid zijn naar de

wetten des hemels te handelen. Er zal dus op grote schaal voorlichting

nodig zijn om de mensen erop te wijzen hoe ze zich -in verband met zich

wijzigende kosmische invloeden- hebben te verdragen. Gezien de

uitwerking van radio-activiteit op de generatieve vermogens van mens en

dier, zal het beslist noodzakelijk zijn de jeugd in de kennis der levenswetten

te onderrichten. Door de heiligheid van het huwelijksverbond te herstellen,

en de geslachtsdaad wederom als ‘sacraal’ te leren beschouwen, zal men het

in eigen hand hebben, door de wetten van Moeder natuur te gehoorzamen,

de regeneratie van het menselijk ras te bevorderen. Worden de wetten, die

het geboorte-proces beheersen, vrijwillig toegepast, dan kan men

voorkomen, dat zieke, zwakke, gebrekkige en misvormde kinderen worden

geboren of de wereld door voortschrijdende steriliteit wordt ontvolkt. Alles
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wat nodig is om de mensen tot betere inzichten en een hogere en meer

verantwoorde levensstijl op te voeden, behoort vanuit bedoeld Kracht-

centrum gedirigeerd te worden.

Momenteel bevinden wij ons aan een kruispunt. Ieder van ons wordt op dit

ogenblik geconfronteerd met de vraag: op de oude wijze voortleven en een

onbekende toekomst tegemoet gaan, of nieuwe wegen inslaan? In het laatste

geval behoort de relatie met de demonen te worden verbroken door alle

ego-istische neigingen, driften en hartstochten uit te bannen en de

vrijkomende energie te benutten tot onzelfzuchtige dienst aan anderen.

Hierdoor zal niet alleen de vrede in het eigen gemoed worden hersteld, doch

evenzo die met de naasten en de hemel. Bereikt het zedelijk bewustzijn der

volwassenen een hogere graad, dan zullen zij door hun voorbeeld een

gunstige invloed op de jeugd vermogen uit te oefenen. Dan kan haar het

besef worden bijgebracht, dat ‘ongebondenheid’ en toegeven aan de driften

en hartstochten als de wortel beschouwd moet worden van alle kwaad.

Hierdoor immers worden de levenswetten veronachtzaamd, en als gevolg

hiervan stort men zich hals over kop in allerlei avonturen, waarvan het

onberaden huwelijk wel de meest te betreuren gevolgen met zich brengt.

Hieruit toch worden de kinderen geboren met een verdorven aanleg, door

wier ‘onbewuste’ handelingen de chaos wordt voortgebracht, die oorlogen

veroorzaakt, armoede, honger, gebrek en ongeluk. Daarom moet de

ongebondenheid worden overwonnen door zelftucht en zelf-discipline, die

het gevolg is van gehoorzaamheid aan ongeschreven wetten, die de

grondslag vormden van het oorspronkelijke, zuivere Christendom. Worden

deze geëerbiedigd, dan verdwijnt de erfzonde, die duizenden jaren lang de

mensen tot slaven maakte van hun hartstochten en hen bond aan een

onvrijwillig lot. 

Tot bovenstaande visie behoren alle goed-willende mensen te worden

opgevoed en hieraan dient richting en leiding te worden gegeven door een

geestelijke elite, in staat en bereid door het eigen levensgedrag het goede

voorbeeld te geven. Zijt ge na lezing van deze studie overtuigd geworden,

dat in de nabije toekomst wereld en mensheid niet anders vernieuwd kunnen

worden dan door het in praktijk brengen van hoog-morele en geestelijke

waarden, dan zult ge wellicht -na gehouden zelf onderzoek- aan de vorming

van bedoeld Krachtcentrum willen deelnemen. Dat vernemen we dan

gaarne van u.
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Mocht u daarentegen onze visie niet geheel kunnen onderschrijven, om

welke reden ook, tracht dan - door u te verdiepen in de hierachter

geannonceerde werken- u met deze nieuwe denkbeelden en begrippen meer

vertrouwd te maken. Dan zult ge ongetwijfeld dieper tot de kern der wereld-

en levensproblemen doordringen en in staat zijn op positieve wijze aan het

scheppen van mens-waardige toestanden en verhoudingen deel te nemen.

Heemstede, najaar 1957                                           J. & M. Henschel

 


