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Overname van gedeelten uit deze studie

 is verboden, tenzij met volledige

 bronvermelding.

Immers, wijl alle gedierte, voorover gebogen, naar de aarde ziet, 

Hief naar omhoog hij des mensen gelaat, en beval naar den hemel

Opwaarts te slaan hem het oog, den blik naar de sterren te Heffen!

Ovidius-Metamorfosen.

De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan

afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. Rom.

13:12

Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren en niet

Gode; en ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. 1Kor. 10:20
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Ten geleide

Na een aantal smartelijke ervaringen, die mij aan de zin van het

menselijk bestaan deden twijfelen, begon ik mij af te vragen of er

wellicht een bepaalde oorzaak was aan te wijzen waaruit het menselijk

leed wordt geboren. Kerkelijk opgevoed, kwam ik dra tot de

ontdekking, dat theologen GEEN bevredigend antwoord vermogen te

geven op de meest pregnante levensvragen, reden waarom ik mij van

de kerk, als van een voor mij nutteloos instituut, afwendde.

De gedachte liet mij echter niet los, dat ergens aan antwoord op alle

vragen te verkrijgen moet zijn en ijverig begon ik mij te verdiepen in

de raadsels des levens zowel als in het lot mijner medemensen, met het

doel dit antwoord te vinden. Door jaren van strijd en studie werd het

mij duidelijk, dat de staat van onbewustheid waarin de mens ter wereld

komt, zomede het gebrek aan voorlichting waardoor zijn levens-

onbewustheid blijft voortduren, als DE grond-oorzaak van alle

menselijke strijd en lijden moet worden beschouwd.

Niemand zondigt opzettelijk; altijd ligt er onwetendheid aan menselijke

overtredingen en dwalingen ten grondslag. Geleidelijk werd het me

duidelijk, dat slechts opheffing van deze onwetendheid aangaande de

grond der dingen ons de sleutel verschaft, waarmee de poort tot het

GELUK kan worden geopend.

Door de jaren van zoeken en naspeuren bleek zich een verandering in

mijn bewustzijn te hebben voltrokken, onmerkbaar was ik in aanraking

gekomen met denkbeelden en begrippen, die a.h.w. tot een hogere

dimensie behoren. Gelijk door de zieners van weleer, werden ook door

mij op de innerlijke gebieden zaken waargenomen , die onuitsprekelijk

zijn. Het heeft mij veel moeite en inspanning gekost om het weer te

geven. Talloze artikelen werden door mij in de dertiger jaren

geschreven en aan de pers toegezonden, overwegende dat de tijd rijp

geacht kon worden om een eind te maken aan de menselijke

onbewustheid op levensgebied, die oorzaak is van alle leed op aarde.

Helaas was de grote pers niet bereid mijne pennenvruchten op te nemen

en op kosmisch-verantwoorde wijze mee te werken aan de verheffing

der mensheid op geestelijk/zedelijk gebied. ten slotte vond ik een

provinciaal blad bereid mijne beschouwingen te publiceren. Dit

geschiedde in de jaren 1930/35. Wat destijds werd gepubliceerd, heeft
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nog niets van zijn actualiteit verloren; wat meer zegt, eerst nu schijnt de

mensheid rijp om met vrucht kennis te nemen van hogere denkbeelden

en begrippen. Dit deed mij besluiten, tezamen met mijn echtgenoot,

met zie ik sedert 20 jaren werkzaam ben op psychologisch en

bionomisch gebied, een samenvatting te geven van hetgeen destijds

door mij werd geschreven.

Het geschrift dat wij u hierbij aanbieden, is hieruit ontstaan; het werd

aangevuld en afgerond tot een geheel met de uitkomsten van recente

onderzoekingen en studies op velerlei gebied. ik spreek de hoop uit, dat

het boekje zijn weg moge vinden onder goed-willende mensen zomede

moge bijdrage tot de uiteindelijke oplossing van het menselijk leed.

M. Henschel-Fischer
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Voorwoord.

In dit geschrift willen wij aantonen dat in vroegere tijden de goden en

godinnen op aarde hebben vertoefd en zich met de harmonische

ontwikkeling van alle natuurrijken bezighielden. Als gevolg hiervan

zijn er tijdperken geweest, die als gouden Eeuwen in de herinnering

van alle volken voortleven en nu nog in de edelsten der mensen het

verlangen wekken naar een toekomst, waarin de harmonie wederom

gekend zal worden op de wereld.

Voorts beoogt deze studie duidelijk te maken waarom het denkbeeld,

dat goden en godinnen zich met de zaken der mensen inlieten,

geleidelijk uit het bewustzijn is verdwenen, zodat ze thans uitsluitend

als legendarische of mythologische figuren worden beschouwd, welke

voor de moderne tijd generlei betekenis meer bezitten.

Ten slotte wil dit werkje er toe bijdragen de menselijke gedachten en

gevoelens in nieuwe banen te leiden, en zodoende een renaissance op

geestelijk gebied voor te bereiden, waarvan het gevolg zal zijn dat men

de Geest des tijds beter leert verstaan. Mensen van goeden wil behoren

tot het inzicht te komen dat de wereld momenteel een overgangstijd

beleeft, dat uit de ruïnes van een tot ondergang gedoemde beschaving,

nieuwe en hogere cultuurwaarden voortgebracht dienen te worden,

zomede dat wij hierbij de hulp en bijstand van hogere wezens niet

kunnen ontberen.

Heemstede, september 1956
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DE WEDERKOMST DER GODEN.

EERSTE HOOFDSTUK

De goden sluiten de Godheid niet uit.

Wij in het Westen zijn opgevoed in de beginselen van het christendom

en geloven dat er één enkele God bestaat, die wij kennen als een

Drievuldigheid: Vader, Zoon en H.Geest. Weinigen zullen u evenwel

duidelijk kunnen maken wat hieronder in feite is te verstaan.

Is er sprake van goden, dan worden deze door christenen algemeen als

afgoden beschouwd, ook al spreekt de bijbel op talloze plaatsen van

wezens, met meer macht bekleed dan mensen. Ze worden serafijnen,

cherubijnen, aarts-engelen en engelen genoemd, en uit de betreffende

verhalen blijkt dat zij als dienaren van de Allerhoogste over de mensen

waken, hen beschermen, doch evenzeer ter verantwoording roepen of

zelfs bestraffen. (Gen. 3:24)

In wezen bestaat er geen onderscheid tussen de bijbelverhalen, waarin

engelen en cherubijnen optreden, en de mythologie van oude volken,

waarin de lotgevallen van hun goden, en uit de goden stammende

heroën, worden beschreven. Voor de bewoners van Hellas ging de

wereld der goden onmerkbaar over in hun eigen wereld. Zij

beschouwden hen niet als producten van de verbeeldingskracht, doch

als hun eigen lijfelijke voorouders. Dit stemt weer overeen met Gen.

1:26, alwaar sprake is van Elohim of scharen van scheppende goden en

godinnen, die zeiden: “Laat ons mensen maken naar Ons beeld, naar

Onze gelijkenis”.

In Griekenland kende bijna elke stad een mythe aangaande haar

stichter, haar tempel en feesten waren aan deze of gene god of godin

gewijd en haar adellijke geslachten voerden hun afstamming op tot een

god of godin.

Bij de Grieken gold in de wetgeving als het eerste en voornaamste, het

geloof aan de goden, waarin Lycurgus de Spartanen heeft ingewijd, Ion

de Atheners en Deucalion alle Grieken. Deze mannen hebben hun

volken door middel van gebeden en eedformules; door orakels en
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stemmen bezield van geestdrift voor al wat goddelijk is, een geestdrift

voortvloeiend uit eerbied zowel als ontzag.

Een stad zonder tempel of god; een stad die zich niet bedient van

gebeden of eden, orakels of offers, ter verkrijging van het goede of ter

afwending van het kwade, zulk een stad had onder de Grieken nooit

iemand aanschouwd en zou ook niemand wensen te aanschouwen. Nog

eer zou een stad gebouwd kunnen worden of blijven bestaan zonder

fundamenten dan een staatsregeling zonder geloof aan de goden.

In de oudheid beschouwde men tijdens de bloei der culturen de natuur

als het laboratorium waarin goden werkzaam zijn om alle processen

geordend en harmonisch te doen verlopen. Jupiter bij de Grieken en

Agni bij de Hindoe’s werden vereerd als goden der vuurs, en

verzinnebeeld door de bliksem. In Exodus 3:2 is eveneens sprake van

een engel des Heren, die aan Mozes verscheen als een vuurvlam uit het

midden van een braambos, terwijl in Exodus 19:16&18 wordt

beschreven hoe de Heer in vuur neder kwam op de Sinaï onder donder

en bliksem en het geluid ener zeer sterke bazuin.

Neptunus of Waruna werden als goden van het water vereerd,

verzinnebeeld door de een of andere heilige rivier of bron. Ook kende

men goden van de aarde en van de lucht. Deze werden beschouwd als

kosmische goden en elke kosmologie of mythologie der oudheid

beschouwde hen als alles in één samenvattend. Vandaar dat de Grieken

hun Jupiter van Dodona kenden, de vier elementen en de vier

hemelstreken in zich bevattend, waarom hij als de Vader der goden

werd beschouwd.

Eertijds onderscheidde men hemelgoden en hellegoden, die beurtelings

het beheer over de aarde voeren. Tijdens de christelijke aera is dit

begrip. Met vele andere, verloren gegaan, zodat men thans niet meer

begrijpt welk verschil er gemaakt dient te worden tussen Adonai, de

god der Israëlieten en Jehovah, de god der joden.

Onder Israël moet niet één bepaald volk worden verstaan, doch een

aantal volken, wier cultuur steunt op de goddelijke Wet, waarvan

Jeruzalem, de H. Stad het symbool is. Toen de cultuur verviel, werd

Jeruzalem verwoest en Israël ging over tot heidendom (aanbidding van

het gouden kalf). De joden leefden in de verstrooiing omdat ze van de

Wet afweken en werden door Jehovah, als de god der wrake (Karma,
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Satan) ter verantwoording geroepen. Want Satan is de richter van

God’s rechtvaardigheid; hij draagt weegschaal en zwaard, zegt Hermes.

Paulus, uit wiens brieven blijkt, dat hij van deze zaken afwist, spreekt

in 2 Kor. 4:4 niet voor niets van “de god der eeuw” of Pisces-aera,

waarin de zinnen werden verblind. Het is hier niet de plaats daarop

nader in te gaan. In het derde hoofdstuk wordt hieraan verdere uitleg

gegeven.

Tijdens bloeiperioden van cultuur waren de priesters, ingewijd in de

geheimen der magie, in staat de goden in hun eigen taal toe te spreken.

Toen wist het volk dat de spraak van de mensen der aarde de Heer niet

kan bereiken, zomede dat Hij toegesproken dient te worden in de taal

van zijn eigen element. Deze elementen-taal is samengesteld uit

klanken, getallen en figuren, en hij die deze drie weet te verenigen, zal

de heersende kracht, d.i. de over het betreffende element heersende

god, doen antwoorden.

Deze taal is die van bezweringen of mantra’s; het geluid is het meest

krachtige en werkzame magische agens en vormt de sleutel die de

verbindingsdeur tussen stervelingen en onsterfelijken opent. Ook dit

wordt bevestigd door de bijbel, waarin we bij Exodus 19:19 lezen:

“Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak

Mozes, en God antwoordde hem met een stem.”

De meeste mensen kunnen zich het bestaan van goden niet indenken,

wijl ze in de mening verkeren, dat wat niet ‘zichtbaar’ is, ook niet kan

bestaan. Bovendien kan men zich ‘geestelijke’ wezens niet voorstellen

in ‘menselijke’ gedaanten, zij het ook dat hun lichamen uit aether zijn

opgebouwd. In het zesde boek van zijn Odyssee beschrijft Homerus de

Olympus als volgt: “Waar men zegt, dat onwrikbaar en eeuwig ‘t

Godenverblijf is gevestigd. Geschokt wordt het nimmer door stormen

noch door regen bevochtigd, door sneeuwbuien nimmer genaderd!

Nevelloos drijft er een heldere Aether, een zilveren lichtglans zweeft er

om heen. En de zalige Goden doorleven hun dagen daar in

altijddurende blijheid.”

Het begrip ‘aether’ is de meeste mensen vreemd. Er wordt onder

verstaan het vijfde element, de z.g. quints essentia, waaruit de vier

aardse elementen zijn voortgekomen. Daarom kan men zich ook niet

voorstellen dat de goden over uitgebreider vermogens beschikken dan
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de mensen en niet aan de begrenzing der drie dimensies zijn gebonden.

Toch zou men deze zaken kunnen weten, want de bijbel leert ons dat

Jezus na de opstanding, toen Hij onder de onsterfelijke goden was

opgenomen, over het vermogen beschikte zich zichtbaar of onzichtbaar

te maken naar behoefte. Immers, in Joh. 20:19 lezen wij: “als de deuren

gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der

joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: ‘Vrede zij

ulieden’” en in hoofdstuk 21 lezen wij dat Hij zich wederom aan de

discipelen openbaarde aan de zee van Tibérias, en ongetwijfeld kent he

het verhaal van de Emmaus-gangers, waarvan Lukas spreekt in

hoofdstuk 24.

Alle stoffelijke dingen zijn van aether gekomen en zullen daarin

wederkeren. De beelden van alle dingen zijn er onuitwisbaar in gegrift.

Aether is de voorraadschuur van de kiemen van alle zichtbare vormen

en zelfs van denkbeelden. Hieruit volgt dat goden niet beperkt worden

door hun ijler stoffelijk voertuig en daarop door hun denken invloed

vermogen uit te oefenen.

Vele christenen menen dat geloven in het bestaan van goden in

tegenspraak zou zijn met het aanvaarden van een monotheïstisch

Godsbeginsel. Niets is echter minder waar, want het bestaan van goden

sluit de opperste Godheid niet uit. Integendeel, Zij openbaart zich in

alle goden.

De moderne mens ziet in het geloof aan goden iets primitiefs of

achterlijks, dat meer past bij onontwikkelde natuurvolken. De laatste

ervaren de natuur als ‘bezield’ waar wij spreken van natuurkrachten

zonder meer. Hierbij wordt evenwel uit het oog verloren dat de

natuurwetenschap zich uitsluitend bezighoudt met natuur-

verschijnselen en -vormen, doch generlei interesse heeft voor de

onzichtbare werkingen, die de verschijningsvormen teweeg brengen.

Zij is onvoldoende bekend met de oorzakelijke krachten, welke van de

elementen uitgaan en weet de fysica niet te verbinden met de meta-

fysica. Als gevolg hiervan ziet zij de stoffelijke vorm los van de

belevendigende  ziel, via welke de geest of het levensbeginsel op de

materie inwerkt. In de oudheid schreef men deze oorzakelijke krachten

toe aan de arbeid der goden en ongetwijfeld stond men toen dichter bij

de werkelijkheid dan thans.



11      De wederkomst der Goden

Nu de wetenschap de natuur naar lengte, breedte en dikte der stoffelijke

vormen heeft bestudeerd, is het ogenblik aangebroken waarop zij zich

met de onbekende diepten van haar levend en werkelijk Wezen, haar

substantie zal moeten bezighouden, ten einde het noumenon der

komende en weder-uit-het-gezicht verdwijnende stof te ontdekken.

Hierdoor zullen begrippen als ‘goden’ en ‘bezielde’ natuur, die

algemeen voor versleten bijgeloof worden gehouden, blijken op feiten

te steunen en overblijfselen te zijn van oude wetenschap en wijsheid,

die in de loop der tijden verloren ging.

In onze dagen worden Aartsengelen, Cherubijnen en Serafijnen, die in

het Oosten Dhyan Chohans, Dewas en Pitris worden genoemd, als

voortbrengselen der verbeelding beschouwd, terwijl alle leidende

geesten der oudheid o.a. Pythagoras, Socrates, Plato en Democritus in

goden geloofden, of beter gezegd, wisten dat ze bestaan. Het zelfde was

het geval met de profeten van weleer, Ezechiel, Henoch, Jesaja en

Jeremia.

Voor de natuurfilosofie der oudheid leed het geen twijfel of er bestaan

scharen van onzichtbare Verstandswezens van verschillende

ontwikkelingsgraad, onder wier leiding de processen in de

werkplaatsen der natuur zich voltrekken. En tot op de huidige dag

wordt aan uitgelezen individuen op geheimzinnige wijze hulp verleend

bij het doorgronden harer mysteriën. Hoe zou men anders achter de

geheimen der atoom-energie zijn gekomen?

Volgens de christelijke theologen is er slechts één zelfgeschapen,

persoonlijk God en een hoogste hemel, weergalmend van de

Hallelujah’s van geschapen engelen; de overigen zijn valse goden,

Satan en duivelen.

Hermes Trismegistus wist beter, en schreef dat “de verschillende delen

van het heelal zijn gevuld met lichamen, die in hoedanigheid en vorm

uiteenlopen, hunne soorten en grootten hebben en vast zijn of ijl

(etherisch). Wij kennen hun bestaan -zegt hij- alleen door de

gewaarwording van het gevoel, reden waarom velen ontkennen dat

dergelijke wezens lichamen zijn, zodat men ze eenvoudig voor ruimten

houdt. Indien er inderdaad iets buiten het heelal zoude bestaan, dan zou

het ruimte zijn, ingenomen door begrijpelijke wezens, overeenkomende

met de Godheid van het heelal.... Ik spreek van de genie, want ik houd
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het er voor dat zij bij ons wonen, en van de goden, die boven ons,

tussen de aarde en de hogere luchten vertoeven, waarin wolken noch

stormen zijn.”

Elders zegt hij: “Er zijn vele Orden van goden en in al deze is er een

begrijpelijk deel. Men moet niet menen dat zij niet binnen het bereik

onzer zintuigen komen. Integendeel, wij nemen ze waar, beter zelfs dan

die, welke zichtbaar genoemd worden.”

Hermes verstaat onder goden ook de waarneembare natuurkrachten, de

elementen en verschijnselen van het heelal. Als het opperste Wezen

van de hemel, of van al wat onder deze naam verstaan wordt,

beschouwde hij Zeus, want juist door de hemel schenkt Zeus aan alle

dingen leven. Zeus heet de Vader van goden en mensen.

Wijsgerig gesproken, zowel als naar de geest der Oosterse esoteriek,

zijn alle natuurkrachten als geluid, licht, warmte, elektriciteit en radio-

activiteit te beschouwen als goddelijke werkingen of uitstralingen van

hogere wezens. In de oudheid beschouwde men goden als bewuste

geestelijke Ego’s of met denken begiftigde bouwmeesters, in staat om

volgens het in het goddelijke Denkvermogen aanwezige plan te

arbeiden.

Volgens de leringen van Pythagoras en Plato is Zeus of de

onmiddellijke vervaardiger van het heelal, niet de hoogste God. Want

niemand met gezond verstand zal van een ontwerper of bouwmeester

aannemen dat deze met eigen hand het door hem bewonderde gebouw

heeft opgetrokken. Homerus zwijgt niet alleen over het eerste Beginsel,

doch ook over de twee, die onmiddellijk na dit eerste komen, de Aether

en Chaos van Orpheus en Hesiodus en het Begrensde en de

Oneindigheid van Pythagoras en Plato. Proclus zegt van dit hoogste

Beginsel dat het is: “De eenheid der Eenheden... onuitsprekelijker dan

alle stilte en occulter dan alle Inwezen... verborgen te midden der

kenbare goden.” Daarom beginnen alle scheppende of persoonlijke

goden op de tweede trap der kosmische ontwikkeling.

Zeus is geboren in en uit Kronos = tijd. Odin is de Vader van goden en

Asen evenals Brahma de Vader is van goden en Asoera’s. Zij zijn de

scheppers en vormers van het geopenbaarde heelal, d.w.z. zij bestaan

uit scharen van mannelijke en vrouwelijke goden, uit wier samengaan

het universum is ontstaan; de Elohim, waarvan het boek Genesis

spreekt. Zij bezielen en leiden het; zij zijn de denkende wezens die de
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ontwikkeling ordenen en beheersen en in zichzelven die openbaringen

der ene Wet belichamen, welke wij kennen als de wetten van natuur en

bovennatuur (fysica en meta-fysica).

De sleutels van het heiligdom zijn niet anders als de Wijsheid of kennis

der natuurwetten, en het ‘Heilige der heiligen’ is de schoot der natuur,

Eros, of de goddelijke Liefde om te scheppen volgens de hoogste

maatstaf der Harmonie, en zodoende volmaakte wezens voort te

brengen. Volmaaktheid ontstaat waar het Goddelijke zelf in de stof

nederdaalt; dan verlicht de ‘vlam’ de duisternis.

In de achter ons liggende eeuwen heeft de mensheid in geestelijke

duisternis geleefd als gevolg waarvan haar Godsbegrip meer en meer

uitdoofde. Vandaar dat Jezus zeide: “De tijd komt, dat er duisternis

over de aarde zal heersen en grote verblindheid over het mensdom zal

komen; dat de vijanden der waarheid en rechtschapenheid in Mijn

naam zullen regeren en een werelds koninkrijk stichten en de volkeren

onderdrukken. Zij zullen de vijand doen spotten met het heilige door

voor mijn leer menselijke meningen in de plaats te stellen en in mijn

naam leringen te geven, die Ik nooit gegeven heb en door in hun

overlevering veel te verduisteren ven hetgeen Ik onderwezen heb.” (Het

evangelie van de heilige Twaalven, Hfdst. XCV:3)

vandaar dat het kwade (onvolmaakte), gesymboliseerd door Satan, in

deze eeuwen geleidelijk de overhand kreeg. Satan was gedurende die

tijd de god van onze planeet, doch heeft niets te maken met boosheid en

verdorvenheid, want hij is één met de Logos. Volgens Hermes is Satan

de dienaar van God, de Heer van de zeven verblijven van de Hades, de

engel der geopenbaarde werelden. 

Tweevoudig zijn de legers van God; in de hemel de scharen van

Michael, in de afgrond (geopenbaarde wereld) de legioenen van Satan.

Deze zijn de ongeopenbaarde en geopenbaarde; de vrije en de (in de

stof) gebondene, de maagdelijke en de gevallene. En beiden zijn de

dienaren des Vaders, die het goddelijke Woord vervullen. 

Vandaar dat Hermes zegt: “Gezegend en geheiligd is de naam van de

engel van Hades (Satan), want de heerlijkheid van Satan is de schaduw

des Heren (God in de geopenbaarde wereld), de troon van Satan is de

voetbank van Adonai (ganse Kosmos).”
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Wanneer de kerk derhalve Satan vervloekt, vervloekt zij de kosmische

weerkaatsing van God, zij doet God in de stof of in het objectieve

geopenbaard, in de ban; zij verwenst God of de immer onbegrijpelijke

wijsheid, die zich, op de enige wijze welke het beperkte verstand der

mensen begrijpen kan, in de natuur openbaart als licht en schaduw,

goed en kwaad.

De christenen hebben nooit begrepen dat de joodse Jehovah de god van

duisternis en onderwerping was, die tijdens de Pisces-aera als Heer der

wereld over het mensdom moest regeren, zomin als men heeft verstaan

dat het evangelie van Licht en Vrijheid hiermee niet in

overeenstemming is te brengen.

Evenals Zeus zijn vader Kronos in de diepten van de kosmos slingerde

en Brahma door Shiwa in de afgrond der duisternis werd geworpen,

betekent de gevallen engel in esoterische zin dat Lucifer, de

Lichtdrager, op aarde werd geïncarneerd als noodzakelijke voorwaarde

om de ganse kosmische ontwikkeling te doorlopen. De z.g. val in de

stof houdt verband met de wet van Karma, zonder welke de

aanwezigheid van het kwade op aarde voor het ware wijsgerige denken

voor immer een gesloten geheim zou blijven. Het kwade heeft in iedere

duistere eeuw de overhand op het goede totdat de mensheid wordt

verlost door de ware goddelijke Verlichting en alle dingen in hun ware

gedaante leert zien.

Het menselijk ras is gesproten uit goddelijke rassen. M.a.w.

tweevoudige goden, die uit hun hemels verblijf nederdaalden, schiepen

de mensen en onderwezen hen in sterrenkunde, bouwkunde en alle

andere wetenschappen. Eerst verschijnen zij als goden en scheppers

(Elohim), vervolgens gaan zij in de opkomende mens op om te

voorschijn te komen.

Zo erkenden de oude Egyptenaren dat de wetenschap in hun land eerst

na de tijd van Isis-Osiris heeft gebloeid. Deze werden als goden

vereerd, hoewel zij vorsten in menselijke gedaanten waren geworden.

Van de Grieken is het bekend, dat hun wetenschap tot bloei kwam toen

Orpheus de mysterie-scholen en tempels in dat land had gevestigd en

alle wetenschappen uit de sluimerende toestand tot die van

werkzaamheid bracht.

Herodotus, de vader der geschiedschrijving, gelijk hij wordt genoemd,

is niet de enige die ons van de wonderbaarlijke dynastieën van goden
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verhaalt, welke aan het bestuur der stervelingen zijn voorafgegaan. Ze

werden gevolgd door dynastieën van halfgoden, helden en tenslotte van

mensen. Alle klassieke schrijvers bevestigen deze opvatting en Plato

verhaalt ons in één zijner werken hoe de wijsgeer Solon de priesters

van Sais bezocht en aldaar vernam hoe de stad Athene haar naam

ontving van de godin van die naam, welke haar met wijze wetten

bestuurde. Derhalve waren hare bewoners andere volken in werkkracht

en arbeidsvermogen vooruit, gelijk dit van afstammelingen en

leerlingen der goden niet anders is te verwachten.

Champollion, de man die er in slaagde het Egyptische beeldschrift te

ontcijferen, ontdekte een lijst van dynastieën, de oudste tijden, waarin

goden en helden regeerden, omvattend. Goden als Seb, Osiris, Horus,

Thoth-Hermes en de godin Ma komen er als koningen over Egypte in

voor, die elk eeuwenlang de regering uitoefenden. De tijdrekening dier

goddelijke koningen en dynastieën is, evenals die van de ouderdom der

mensheid, steeds door priesters bewaard, welke haar voor de

oningewijde menigte geheim hielden.

Panodorus zegt: “Gedurende duizend jaar (vóór de zondvloed) had de

regering der 7 goden, die de wereld besturen, plaats. In dat tijdperk

daalden de weldoeners der mensheid op aarde neer en zij leerden hun

de loop van zon en maan door middel van de twaalf tekens van de

dierenriem.”

Creuzer, de schrijver van een boek, getiteld ‘Egypte’ schrijft daarin,

volgens de Geh. Leer 2, 454, “Wij hedendaagse Europeanen zijn

verrast wanneer wij over de geesten van de zon, de maan enz. horen

spreken. Doch wij herhalen nogmaals dat de oude volkeren, aan wie

onze gehele materiële denkbeelden van de mechanica en de

natuurwetenschappen volkomen vreemd waren, met hun natuurlijk

gezond verstand en juist oordeel....in de sterren en planeten geen

eenvoudige massa’s licht of duistere lichamen konden zien, die zich

louter volgens de wetten van aantrekking en afstoting door de

hemelruimte bewegen, zij zagen daarin levende lichamen, bezield door

geesten, gelijk zij dat in alle natuurrijken zagen.... Deze leer van

geesten, zo overeenstemmend en overeenkomend met de natuur,

waaraan zij ontleend was, vormde een groots en enig begrip, waarin het

stoffelijke, het zedelijke en het staatkundige aanzicht ineengevloeid

waren.”
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Ofschoon ten tijde van Homerus (ca. 800 v. Chr.) de mensen nog van

het bestaan van goden afwisten, die ingrijpen in het menselijk lot, was

toch de goden-schemering reeds ingegaan. De hoog-verheven goden

hadden plats gemaakt voor lagere goden, die dichter bij de mensen

staan, maar dan ook niet meer almachtig zijn. Vandaar dat de Zeus van

Homerus, ofschoon boven alle andere goden verheven, aan het Noodlot

is onderworpen. Het feit, dat Zeus niet langer alwetend en alziend is,

blijkt o.a. hieruit dat men zich voor hem kan verbergen. Ook is hij niet

alomtegenwoordig, want hij maakt reizen. Kortom de mythologische

figuren der Grieken staan niet op het niveau van de hoogste goden.

Vandaar ook dat deze lagere goden gebreken hebben en met elkander

twisten. Niettemin waren zij de mensen in vermogens en

eigenschappen ver vooruit.

Ook Ovidius schetst ons in zijn meesterlijk getekende sage van Phaeton

het onderscheid tussen de hogere en lagere goden. Als zoon van de

zonnegod werd Phaeton vergund door zijn vader de zonnewagen te

mennen. Doch de zwakke hand van de jongeling was niet in staat de

wilde rossen in toom te houden. Ze slaan met de zonnewagen op hol,

wijken af van de vastgestelde baan en verongelukken, Phaeton

meeslepend in hun val.

In het vierde boek van de Ilias lezen we hoe Poseidon zich in de

vergadering der goden beklaagt en tot Zeus zegt: “Is er wel iemand op

de eindeloze aarde die aan de goden nog zegt wat hij denkt en zijne

plannen nog meedeelt?” Hieruit blijkt hoe in die tijden reeds weinig

rekening werd gehouden met de wetten waaraan het leven van goden en

mensen van Godswege is onderworpen. Dit blijkt o.a. uit de lotgevallen

van Odysseus die de tocht naar Troje meemaakte, doch eerst na

jarenlange omzwervingen en na veel strijd en ontbering, in zijn paleis

in Ithaka wederkeerde.

Wordt er van de vaste baan (goddelijke Wet) afgeweken dan wordt er

niet langer met ‘vooruitziende’ blik gehandeld, doch ‘op goed geluk’

en als de held ten laatste heelhuids thuiskomt, is dit dankzij de hulp van

de godin Athene, die hem op de meest kritieke momenten verscheen in

allerhande gedaanten om te zeggen wat hij moest doen om aan

dreigende gevaren te ontkomen.

Eeuwenlang, tot na de intrede van de christelijke aera, werden de goden

aangeroepen om hulp en uitkomst; ja feitelijk werd er geen belangrijke
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zaak ondernomen of men wilde weten of de goden deze onderneming

gunstig gezind waren of niet. Naar mate de tijd verstreek, werd de kloof

tussen mensen en goden breder. Enkelingen slechts waren in staat het

contact met de goden te onderhouden en namens deze tot de mensen te

spreken. De pythia te Delfos b.v. sprak in orakeltaal de mededelingen

der goden uit en het stond iedereen vrij deze naar eigen verkiezing uit

te leggen. Waar ook destijds de wens doorgaans de vader was der

gedachte interpreteerde men de voorzeggingen veelal verkeerd. De

zaken verliepen dan meestal niet zoals men had gehoopt en het gevolg

hiervan was twijfel aan de macht der goden.

Toen de goden zich niet meer rechtstreeks met de mensen

onderhielden, moesten deze de uitspraken van weleer raadplegen. Zo

bezaten de Romeinen hunne Sibyllijnse boeken, 3 0f 9 in getal, welke

volgens de sage een geschenk waren van de Cumaeische Sibylle (d.i. de

verkondigster van der goden wil) aan Tarquinius Superbus en bevatten

in Griekse hexametri voorspellingen en raadgevingen in moeilijke

omstandigheden van de staat. Augustus liet ze in de tempel van de

Palatijnse Apollo deponeren, waar ze in 2 gouden kastjes werden

bewaard in het voetstuk van Apollo’s standbeeld.

In latere eeuwen ging het besef meer en meer verloren dat machtige

wezens het menselijk bestaan leiden, totdat in onze dagen de doorsnee-

mens in de waan ging verkeren als zou hij zó verlicht zijn, dat hij

niemand nodig heeft om zijn bestaan goed in te richten, ook al blijkt

telkens opnieuw dat hij voor onverwachte en schier onoplosbare

raadsels komt te staan, die hij in verreweg de meeste gevallen niet in

staat is op te lossen, zodat hij gedwongen is de afloop ervan aan het

toeval over te laten.

In deze overgangstijd zullen steeds meer enkelingen tot het besef

komen dat er geen toeval bestaat, dat ondanks het feit, dat de mensen

hen niet erkennen willen, de loop der gebeurtenissen ertoe zal leiden

dat het bestaan van goden en godinnen niet langer ontkend kan worden.

Men zal ervaren dat de gang der dingen niet door de mensen wordt

bepaald en ten laatste inzien dat hogere wezens over de wereld en hare

bewoners waken.
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TWEEDE HOOFDSTUK

Waar leven de goden?

Wie overtuigd zijn, dat er tussen Godheid en mensheid een groot aantal

wezens moet bestaan, die engelen of goden worden genoemd, zal zich

weleens afvragen waar zij wel mogen vertoeven, en waarmee zij zich

bezighouden. Het zou naïef zijn te menen dat zij ‘ergens’ in de lucht

zweven of niets anders te doen hebben dan uitsluitend te juichen voor

God’s troon. Het gezonde verstand zegt ons dat er andere werelden

moeten zijn, die hun tot woonplaats dienen, en alwaar zij hun arbeid

verrichten ten dienste van het geheel.

Dat velen deze opvatting niet kunnen delen, is begrijpelijk. Immers,

eeuwenlang heeft de kerk gesuggereerd dat er buiten deze aarde en de

hemel geen plaatsen zijn, waar zich levende wezens kunnen bevinden.

En de wetenschap, die het doorgaans met de kerk niet eens is, stemt op

dit punt geheel met haar in, en beweert dat er generlei bewijs is te

leveren voor het bewoond-zijn van andere hemellichamen. Hoogstens

wil zij de mogelijkheid erkennen dat op enkele planeten, b.v. mars, laag

ontwikkeld vegetatief leven mogelijk is. Doch dat er intelligente

wezens zouden kunnen leven op andere planeten, wordt volstrekt

onaannemelijk geacht.

Nu heeft de wetenschap zich vaker vergist, zodat we haar scepsis niet

al te tragisch behoeven te nemen. Te meer waar er in alle tijden

geleerden zijn geweest, voor wie het bestaan van bewoonde werelden

buiten onze eigen planeet, onomstotelijk vaststond. Ook al konden zij

ze zelf waarschijnlijk niet bezoeken, tenzij in de geest, noch op enige

wijze het bewijs leveren voor hun overtuiging, toch hebben ze op

logische gronden kunnen aantonen dat er met het bestaan van

bewoonde werelden overal in het universum, ernstig rekening moet

worden gehouden.

Een van hen, de Franse astronoom Camille Flammarion, (1842 - 1925)

heeft aan dit onderwerp diepgaande studies gewijd, waarvan hij de

uitkomsten in talloze werken heeft neergelegd. Eén dier geschriften

werd in een Nederlandse bewerking door prof. Dr. H. Blink in 1923

uitgegeven onder de titel: “Zijn de hemellichamen bewoond?” 
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Flammarion begint dit werk met een aanhaling van Lucretius, die 2000

jaren geleden schreef: “Het voor ons zichtbare heelal is niet enig in de

natuur, en wij moeten aannemen dat er in andere streken van de ruimte

nog andere werelden bestaan met andere mensen”. Voorts toont hij aan

hoe alle grote wijsgeren en natuurfilosofen der oudheid de pluraliteit

van bewoonde werelden als een natuurfeit accepteerden. Met de

opkomst van het rationalisme trad een stilstand in aangaande het z.g.

‘Kosmisch’ denken, hetgeen heeft geleid tot achteruitgang op geestelijk

gebied.

Op. Pag. 210 van bedoeld werk zegt Flammarion: “De natuur leert ons

dat haar harmonie niet bestaat uit een zekere hoeveelheid

overeenstemmende tonen, maar wel uit klanken van ongelijke kracht en

hoogte, voortkomend uit de reeks van opklimmende toonschalen; zij

toont ons in het geheel van de levende schepselen een onmerkbare

opklimming van de laagste tot de hoogste trap”. Vergelijk hiermede

Jacob’s droom te Beth-El waarin hij een ladder waarnam, gesteld op de

aarde, welker opperste aan de hemel raakte, en ziet de engelen Gods

klommen daarbij op en neder (Gen. 28:12).

“In haar methode -vervolgt Flammarion- is onwederlegbaar erkend, dat

dit een van de meest onaantastbare axioma’s van de natuurkunde is,

welke deze grote wet der overgangen uitdrukt: Natura non facit saltum,

d.i. de natuur maakt geen sprong. Plaatsen wij ons tegenover de vraag

van de universaliteit der bewoonde werelden, wie zegt ons dan dat deze

werelden en hare mensheden niet in haar geheel een hiërarchische reeks

of eenheid vormen; van de werelden af, waarop de som der gelukkige

toestanden van bewoonbaarheid het geringst is, tot aan de hemelbollen,

waar de gehele natuur in het toppunt van haar pracht en heerlijkheid

schittert? Wie zegt ons dat de grote collectieve mensheid niet wordt

gevormd door een onafgebroken reeks van individuele mensheden,

geplaatst op alle sporten van de ladder der ontwikkeling tot

volmaaktheid?

Op pag. 214 lezen wij: “Indien er vele woningen zijn in het huis onzes

Vaders, zijn het niet zo vele rustbedden, maar woningen, waar de

vermogens der ziel zich in al hun werkzaamheid oefenen met een des te

hoger ontwikkelde energie. Het zijn gewesten, welker rijkdom

voortdurend aangroeit, en waar het menselijk wezen al voortdurend en

onophoudelijk vorderingen maakt tot de volmaaktheid. De schepping is

oneindig, zowel in de tijd als in de ruimte.
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Hoe zou men God en zijn werk kunnen begrijpen, als men opgesloten

bleef in deze lage wereld? Op de bodem van dit duistere hol, waarin wij

ons bevinden, zeide Plato, is het licht ons onbekend en de waarheid

voor ons niet toegankelijk. Wij zijn als blindgeborenen die over de zon

spreken; onwetendheid is ons deel en onze oordeel-vellingen over de

Godheid zijn onvolkomen en vol dwalingen. Plato zei de waarheid!

De absolute openbaring van God, welke studie ons tot de waarheid zou

kunnen leiden, is de wereld in haar geheel; is het universele koor der

wezens. Op aarde kennen wij slechts geïsoleerde individualiteiten, wier

verhouding tot het geheel ons onbekend is; onze afzondering, de

oorzaak van onze onwetendheid, is de eerste oorzaak van al de

drogredenen en van al de moeilijkheden die de filosofie bezwaard

hebben.”

Is het niet in strijd met de logica te achten, wanneer wij aannemen dat

andere hemellichamen niet bewoond zouden zijn? Immers, beschouwen

wij de kosmos als een oneindige bolvorm, waarvan het centrum overal

en de grenzen nergens zijn, dan is er geen punt denkbaar, waarop de

toestanden WEZENLIJK verschillen van enig ander punt. Ook al sluit

dit geenzins in dat de levensomstandigheden en -verschijnselen op alle

planeten gelijk zouden zijn. Hieruit volgt, dat zo op het punt, dat wij

‘aarde’ plegen te noemen, leven bestaat, zich openbarend in vormen,

afgestemd op de omstandigheden van dit gebied, er op alle overige

punten (planeten) openbaring van leven mogelijk moet worden geacht,

ook al zullen de vormen waarin het zich manifesteert, plaatselijk

verschillen.

Het absolute omvat alles, ook het betrekkelijke. Bestaat er ‘leven’ op

onze planeet, dan moet het overal elders in de ruimte mogelijk zijn.

Leven openbaart zich als vorm en als beweging. In het laatste geval is

het ‘bewustzijn’ en dit behoeft vormen om tot zelf-bewustzijn te

geraken. Het onderscheid tussen leven op deze planeet en andere

hemellichamen kenmerkt zich door verschil in bewustzijnsgraad. De

hoogste vorm van bewustzijn is AL-bewustzijn, en alle leven streeft

ernaar deze hoogste graad te bereiken. M.a.w. elke levensvorm zal eens

volmaakt zijn zodra het daarin werkzame bewustzijn tot goddelijk AL-

bewustzijn is uitgegroeid. 
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Gezien het verschil in bewustzijnsgraad, zullen er dus werelden in de

ruimte wentelen, waarop leven (bewustzijn) hoger of lager is

ontwikkeld dan hier op aarde. Bijgevolg moeten er werelden zijn,

waarop alle toestanden ‘volmaakt’ zijn, en er zullen aldaar culturen

bestaan, waarbij vergeleken de aardse ontwikkeling zich in een stadium

van primitiviteit bevindt. Niet alleen technisch zal men ons daar ver

vooruit zijn omdat men er alle natuurkrachten beheerst, doch ook de

wetten van de geest zullen er volledig worden toegepast, zodat men er

volgens de hoogst denkbare normen der moraal zal handelen. Oorlogen,

ziekten, misdaad en gebrek kunnen er NIET bestaan, want krachtens

hun goddelijk bewustzijn zullen de bewoners aldaar niet anders als het

Goede, Schone, Ware en Verhevene voortbrengen.

Bedenken wij, dat ondanks de onvolmaakte toestanden op de wereld,

talloze onderzoekers bezig zijn met het bestuderen van allerlei

problemen, samenhangend met de ruimte-vaart en als een onbewust

verlangen hogere vormen van samenleving en cultuur te aanschouwen,

dan ligt het voor de hand dat hogere wezens, die ons op elk gebied ver

de baas zijn, in staat geacht mogen worden ons met ruimteschepen te

komen bezoeken. En waar er op onze planeet voor hen niets te leren

valt, gezien het hoog-morele peil waarop zij staan, kan het niet anders

of evt. bezoeken staan in het teken van hulpverlening; van opheffing

van de mensheid uit haar primitief en barbaars bestaan.

Deze zaken kan de doorsnee-mens zich niet indenken wegens gebrek

aan kosmisch inzicht. Voor zo ver men al denkt, draaien de gedachten

uitsluitend om aardse zeken, zodat er geen aandacht wordt geschonken

aan toestanden en verhoudingen in de kosmos, noch aan de betrekking

waarin wij tot deze zaken staan.

Dat het universum is gevuld met miljoenen zonnestelsels is u natuurlijk

bekend. Maar dat elk stelsel is te beschouwen als de belichaming van

een stoffelijk - geestelijk wezen, de zonnelogos, zal u minder

vertrouwd in de oren klinken. Elk hemellichaam bestaat uit elkander

doordringende fysieke, astrale en mentale gebieden, die zijn te

beschouwen als resp. Lichaam, ziel en geest van een aetherisch wezen;

de planeet-logos.

Tezamen met zijn vrouwelijk tegendeel ( In de Zohar 3, 290 lezen we:

“Al wat bestaat, al wat door de Oude, wiens naam heilig is, gevormd is,

kan alleen door middel van een mannelijk en vrouwelijk beginsel
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bestaan.”) vormen zij het hoofd van de hiërarchie, voor welke de

planeet het arbeidsveld is om nieuwe ervaringen op te doen en aldus in

kennis en wijsheid (bewustzijn) toe te nemen.

Op iedere planeet ontwikkelt zich een mensheid op een bepaalde trap

van ontwikkeling, onder leiding van een goddelijk Hoofd.

Verschillende planeten tezamen vormen het zonnestelsel, waarin elk

van haar een geëigende taak vervult, die kan worden vergeleken met de

functie der organen in het menselijk lichaam.

Omdat in de kosmos alles analoog aan elkaar is opgebouwd en

functioneert, vinden we in de astrologie een verklaring waarom de

organen van het menselijk lichaam corresponderen met de resp.

planeten. Zo stemt de functie van de zon in het stelsel overeen met die

van het centrale orgaan, het hart in het menselijk lichaam; Mercurius

met het denkvermogen en Jupiter met de lever etc. Op analoge wijze

staan planten en kruiden onder beïnvloeding van bepaalde planeten, en

hierop berust de geneeskrachtige werking derzelve voor ermee

overeenstemmende organen. Want genezing betekent herstel van het

verstoorde evenwicht, en Paracelsus was de grootmeester der

geneeskunst door middel van planten en kruiden en bijgevolg ook een

kundig astroloog.

Ook de zonne-logoi ontwikkelen zich in wisselwerking met een

vrouwelijk tegendeel, en beider, aan elkaar tegengestelde bewegende

zonn-stelsels, bewaren door hun gelijkwaardig-verschillende werking

en weerstand het evenwicht in hun ontwikkelings-beweging. Zij

wentelen in door dierenriemen begrensde ruimten, die deel uitmaken

van het universum. Hierbij treden beurtelings tijdperken van involutie

(verdichting der materie) en evolutie (ijler worden van de materie) op.

Gaat het ene stelsel tot involutie over, dan vangt de evolutie van het

andere aan. Door deze tegengestelde beweging blijft het kosmisch

evenwicht bewaard.

Wordt het eind van een tijdperk bereikt, dan wisselt de manifestatie, het

involuerende stelsel gaat tot evolutie over en omgekeerd. Dit betekent

voor de bewoners der resp. hemellichamen dat de levensbeweging

wordt versneld of vertraagd, hetgeen zich openbaart in uitbreiding,

resp. vernauwing van bewustzijn. M.a.w. op werelden waar culturen

bloeien, treedt het verval in en waar chaos heerst, wordt een aanvang

gemaakt met de harmonisatie van alle toestanden.
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Een en ander berust op kosmische wetten, waaraan de ontwikkeling van

alle wezens, vanaf de hoogste goden tot aan het nietigst insect, is

onderworpen. Deze ontwikkeling doorloopt een gehele klaviatuur,

waarin iedere periode van involutie en evolutie aan kosmische toon

vormt.

Het leven op iedere planeet is op een bepaalde kosmische toon

afgestemd. D.w.z. dat alle levens-vormen en -uitingen er aan zekere

trillingsverhoudingen zijn gebonden. Zo kent het leven op aarde

bepaalde grenzen, waar het niet buiten kan treden. Voor andere

planeten zijn deze grenzen nauwer of ruimer, al naar de kosmische toon

lager of hoger klinkt, waarop het leven aldaar is afgestemd. Aan deze

grenzen is ook de graad van bewustzijn gebonden, en dit betekent dat

niet alle planeten tot eenzelfde hoogte van ‘bewust’ leven zijn

ontwikkeld. Er zijn derhalve werelden, waarop het menselijk

bewustzijn minder ver is ontwikkeld dan op aarde. Daarentegen zullen

er andere werelden zijn, waarop de intelligentie in het algemeen hoger

is ontwikkeld dan bij de gemiddelde wereldburger.

Beschikt een mensheid over uitgebreider bewustzijn, dan zullen hare

geestelijke en morele vermogens op hoger plan liggen, waardoor zij

meer invloed op de materiele omstandigheden kunnen uitoefenen.

Hieruit volgt dat werelden, die door goden worden bewoond, hogere

cultuurwaarden kennen dan onze planeet, zodat de verhoudingen aldaar

harmonisch zijn en het geluk der daar levende wezens volmaakt. Alle

hoger-ontwikkelde wezens kennen de goddelijke Volmaaktheid of

Harmonie, wijl de levenswetten door hen worden geëerbiedigd.

Evenals op deze wereld alle natuurrijken (mineraal, plant, dier en

mens) een opklimmende reeks van levensmogelijkheden vormen en als

zodanig een bewustzijns-octaaf uitmaken (hoe lager de bewustzijnstrap,

hoe eenvoudiger levensvormen) is dit ook op andere werelden het

geval. Heeft aldaar de natuur een hogere trap van ontwikkeling bereikt,

dan zullen alle daar aanwezige levensvormen volmaakter zijn en over

meer mogelijkheden beschikken.

Gelijk de natuurrijken ten opzichte van elkaar een bewustzijns-octaaf

vormen, is dit eveneens het geval met de planeten onder elkaar. En

evenals de mens in staat is invloed op de lagere natuurrijken uit te

oefenen en de veredeling van planten en dieren ter hand te nemen,

24      De wederkomst der Goden

zullen de bewoners van hoger-ontwikkelde werelden -door hun

uitgebreider bewustzijn- beschikken over meerdere vermogens en

derhalve in staat zijn het menselijk bestaan op hoger plan te brengen.

Nu een nieuwe fase in de menselijke ontwikkeling is ingegaan, waarin

wij de beschikking krijgen over hogere natuurkrachten (atoom-

energie), is het begrijpelijk dat het tijdstip aanbreekt waarop de goden

zich weer rechtstreeks met de zaken der mensen zullen inlaten.

Verwacht mag dan ook worden, dat onder hun leiding eerlang weer

tempels en scholen zullen worden gesticht waarin de geestelijk- en

moreel-verst-gevorderden onder de mensen in de kennis der

levenswetten onderwezen worden. Hierdoor zullen zij in staat zijn,

door fysica en meta-fysica in onderling verband te bestuderen, de

hogere natuurkrachten zonder schade voor zichzelf en anderen aan te

wenden en zodoende tot de vernieuwing van alle aardse toestanden bij

te dragen, waardoor uit de huidige chaos de harmonie zal ontstaan.
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DERDE HOOFDSTUK

Kosmische Tijdkringen.

Hiervoor werd vermeld dat tijdperken van involutie en evolutie elkaar

beurtelings opvolgen. Elk van deze perioden duurt ca. 2160 jaren. Ze

worden kosmische maanden genoemd, wijl ze onderdelen vormen van

een grotere cyclus, het z.g. kosmische of platonische jaar, welks duur

ca. 25920 jaren omvat en verband houdt met de z.g. praecessie der

nachteveningspunten.

De gehele sterrenhemel beweegt zich langzaam om een as, die in de

pool der ecliptica eindigt. De ecliptica is de weg, dien de zon aan de

hemel schijnt af te leggen bij haar jaarlijkse beweging om de aarde.

Deze schijnbare baan van de zon aan de hemel noemt men de ecliptica

en de langzame beweging van de sterrenhemel is oorzaak, dat de

sterren, van de aarde af gezien, geen twee jaren achtereen aan hetzelfde

punt van de hemel staan. Hierdoor komt het dat de beweging van de

aardas ten opzichte van de hemelpool voortdurend verandert, en deze

omwenteling voltrekt zich in ca. 259eeuwen. Hierdoor verplaatst zich

het lentepunt met een gemiddelde van 50 boogseconden per jaar, als

gevolg waarvan om de 2160 jaren ongeveer, bij de intrede van de lente,

de zon in een ander dierenriemteken opkomt. De praecessie is een

teruggaande beweging die van het oosten naar het westen plaats vindt.

Zij verloopt in tegengestelde richting van de jaarlijkse beweging der

zon, en dit verklaart waarom het lentepunt, dat gedurende de afgelopen

21 eeuwen in het sterrenbeeld Pisces, de Vissen, lag intussen is

overgegaan naar Aquarius, de Waterman.

Evenals het aardse jaar, is ook het kosmische jaar onderverdeeld in vier

seizoenen van ongelijke duur, die resp. gouden, zilveren, koperen en

ijzeren Eeuw worden genoemd. Het boek Daniël, zomede het Wishnoe

Poerana en Ovidius’ Metamorfosen verhalen hoe door het verstrijken

van de tijd (ten onrechte menen velen dat ‘tijd’ een menselijk begrip

zou zijn, dat buiten de aarde ophoudt te bestaan) de volmaaktheid der

gouden Eeuw geleidelijk overgaat tot het verval van de ijzeren Eeuw,

waarin het mensdom ten slotte zijn eigen ondergang bewerkt. Want als

de menselijke geest niet langer toegankelijk is voor bovennatuurlijke
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waarden, ziet men geen verband meer tussen de aardse ontwikkeling en

de kosmos, als gevolg waarvan het begrip verdwijnt, dat alles op de

wereld behoort geordend te worden overeenkomstig de wetten der

meta-fysica, waarop de universele wereld-orde steunt.

Ovidius beschrijft in het eerste boek van zijn Metamorfosen hoe onder

de zegenrijke regering van Saturnus, de vader van Jupiter, de gouden

Eeuw bloeide, waarin geen krijgsrumoer werd gekend; eeuwige lente

heerste op aarde en het menselijk geluk door geen wanklanken werd

verstoord. 

Na het verstrijken van deze tijdkring kwam de aarde onder de regering

van Jupiter en ving de zilveren Eeuw aan, waarin de duur der lente

inkromp en hete zomers met koude winters afwisselden en

ongelijkmatige herfsten ontstonden. Toen werd voor het eerst het land

geploegd en strooide men in de lange voren de zaden van Ceres.

Daarop volgde de koperen Eeuw, waarin grimmige oorlogen

ontstonden. Deze werd gevolgd door de ijzeren Eeuw die het aanzijn

gaf aan leugen, ontrouw en schaamteloosheid en het haken naar

rijkdom. De akker, eerst algemeen goed, werd angstvallig langs

grenzen gemeten; ook werd er roofbouw op toegepast, terwijl er ook in

de aarde naar schatten werd gedolven, die de misdaad in de hand

werkten. Alom leefde men van roof; het leven der vrouw werd belaagd

door de man, van de man door zijn gade. Eerbied en liefde waren dood,

en de aarde, van ’t moorden bezoedeld, werd door de laatste der goden,

de maagdelijke Astrea, godin van het Recht, verlaten.

Een en ander wordt verduidelijkt door de volgende voorstelling.

Toen de mensen zonder ontzag waren voor de goden, en niet te

verzadigen van bloeddorst, kwam de raad der goden bijeen onder de

Saturnische God uit de hoogste hemel en Hij sprak: “Laten allen dus

aanstonds lijden de straf, die zij hebben verdiend. Zo heb ik besloten!”

Sommige goden vroegen zich af hoe straks de gedaante der aarde zou

zijn zonder mensen, en wie op het altaar de wierook zal brengen? Toen

sprak de koning der goden, dat hun vrees ongegrond was, daar hij uit

wondere afkomst een volk zou scheppen, verschillend van het vroegere.

Hij stond gereed de bliksem te slingeren, doch vreesde dat zoveel vuur

wellicht ook de heilige Aether vlam zou doen vatten. Waarop hij

besloot het mensengeslacht in de golven te doen omkomen.
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Hij liet Notus, de regen brengende Zuidenwind los, en riep de hulp in

van zijn zeeblauwe broeder Neptunus, die zijn Stroomgoden opriep en

met zijn drietand de aarde geselde om een weg te banen voor de

golven. Weldra was er geen onderscheid meer te vinden tussen de aarde

en zee. Onder water bewonderden de dochters van Nereus de wouden,

steden en huizen. Het grootste gedeelte der mensheid verdronk, en wie

door de golven werden gespaard, stierven een langzame hongerdood

door gebrek aan voedsel.

Uit deze ramp bleven slechts één man en ene vrouw behouden,

Deucalion en Pyrrha, beiden onschuldig en vereerders der goden. Als

blijkt dat zij de enige overlevenden zijn, besluiten zij der goden hulp in

te roepen en raad aan het heilige orakel te vragen. Bij de tempel van de

godin Themis gekomen, vragen zij haar hoe de ondergang van het

menselijk geslacht is te herstellen. De godin zegt: “Gaat uit de tempel

en omwikkel u het hoofd, ontbindt de u omgordende kleren en werpt

achter uw rug het gebeente uwer machtige moeder.” Beiden staan

sprakeloos. Hun is de zin dezer woorden niet duidelijk, doch ten laatste

begrijpen zij dat met deze moeder de aarde is bedoeld, en met het

gebeente de stenen, die zij achter zich werpen. Dan ontstaan uit deze

stenen langzaam menselijke vormen, ruw in aanvang, doch geleidelijk

tot wekere lijven overgaande. Totdat in een ogenblik, door de wil der

goden, de stenen door de man geworpen, gestalten krijgen van mannen

en die van vrouwen de stenen, door de vrouw geworpen. Daarom is

hard ons geslacht; in allerlei arbeid volhardend, geven wij steeds het

bewijs uit welke stof wij ontstaan zijn.

In beeldspraak schetst Ovidius hier de geschiedenis van het menselijk

ras, dat door de kosmische seizoenen heen gaande, zijn zuivere,

goddelijke aard verloor en geleidelijk tot een materieel bestaan verviel,

waardoor het besef, van goddelijke afkomst te zijn, allengs verdween.

De bijbel verhaalt ons hetzelfde, zij het in andere vorm. In het boek

Daniël is sprake van de droom van koning Nebukadnezar, die een beeld

zag met een hoofd van goud, borst en armen van zilver; buik en dijen

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

eensdeels van leem. Er werd een steen afgehouwen zonder handen, die

dat beeld sloeg aan zijn voeten en het beeld verstoof als kaf in de wind.
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Ook hier wordt de kosmische ontwikkelingsgang in symbolen

weergegeven, waarbij steeds gouden, zilveren, koperen en ijzeren

tijdperken elkaar opvolgen. In het laatste tijdvak zijn de mensen hard

als ijzer en broos als leem, want zij zullen zich wel door menselijk zaad

vermengen, doch niet aan elkaar hechten, gelijk als ijzer zich niet met

leem vermengt (Daniël 2:43).

De steen die het beeld verbrijzelde, symboliseert de nieuwe cyclus, die

opnieuw met een gouden Eeuw aanvangt. Dan keren de goden des

hemels weder om een aanvang te maken met de vernieuwing van

wereld en mensheid. En dat wij in het laatste der dagen leven, blijkt uit

de huwelijken van deze tijd, waarin man en vrouw zich niet aan elkaar

hechten, terwijl hetgeen uit deze huwelijken wordt geboren, zwak is en

broos.

Tenslotte kan nog worden verwezen naar het boek Genesis, waarin

gelijke zaken worden beschreven. Ook daarin is sprake van een

zondvloed, die over de mensen kwam omdat zij van de wetten des

hemels waren afgeweken. Natuurlijk kunnen al deze verhalen als

‘dichterlijke fantasie’, fabels of wat dies meer zij worden beschouwd,

doch als onder alle volkeren de herinnering aan een gouden Eeuw van

Gelukzaligheid voortleeft, moet er wel een diepe waarheid achter

verborgen liggen.

Exoterisch liet men de bijbel overeenkomen met deze vier kosmische

tijdperken, zegt Mv. Blavatsky in haar ‘Isis ontsluierd’ 2, 532, alwaar

wij lezen:”Zo rekent men het gouden tijdperk van Adam tot Abraham,

het zilveren van Abraham tot David, het koperen van David tot de

gevangenschap en van die tijd af het ijzeren. Doch de geheime

berekening is geheel anders, en verschilt in het geheel niet van de op de

dierenriem gebaseerde berekeningen der Brahmanen. Wij zijn in het

ijzeren tijdperk of Kali yoega, dat begon met Noach, de mythische

voorvader van ons ras.“

Ook bij de Egyptenaren sprak men van vier tijdperken, die resp. werden

beheerst door goden, halfgoden, helden (zoons van goden, doch

geboren uit sterfelijke moeders) en gewone mensen. Deze

onderverdeling stemt overeen met de bijbelse Elohim, zonen Gods,

reuzen en sterfelijke zonen van Noach.
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Marie Corelli schrijft in haar boek “Het eeuwige leven” van “de

vroegste dagen van ‘s werelds jeugd, toen onze planeet dichter bij de

zon was. In de tegenwoordige tijd keert zij terug naar de positie in het

luchtruim, die het leven aanmoedigt en onderhoudt. Daarom leven de

mensen langer zonder te weten waarom; er niet aan denkend dat dit het

gevolg is van de stand van de planeet ten opzichte van de zon. De aarde

is niet waar ze was in de dagen toen Christus op aarde leefde; ze is door

de ruimte gesneld gedurende deze twee duizend jaren, en toch vergeet

de mensheid dat haar plaats in het luchtruim verschillend is van die,

welke zij vroeger innam, en dat met dit verschil de wetten van klimaat,

gewoonte en levenswijze zijn veranderd. Het is niet de mens, die zijn

omgeving verandert, het is de natuur, aan wier bevel men niet

ongehoorzaam kan zijn. De mens gelooft dat de groei der wetenschap,

wat hij noemt zijn ‘vooruitgang’ het resultaat is van eigen knapheid

alleen. Integendeel, het is het resultaat van een verandering in de

atmosfeer, die niet slechts de wetenschap helpt, doch er ook toe

medewerkt de mens groter macht te verlenen over de elementen; zijn

leven te verlengen en zijn intellectuele geschiktheid te verhogen. Er is

niet zo iets als ‘stilstand’ in het heelal. Elk atoom, elk organisme doet

iets of gaat ergens heen; er is geen stilstand. Rust is slechts een vorm

van vooruitgang naar schoonheid en volmaking, er is nergens een

gaping in de majestueuze pracht van God’s plan voor het geluk van de

gehele schepping.”

Het meest kenmerkende verschijnsel van een gouden Eeuw is, dat dan

het leven naar zijn geestelijke aspecten wordt beleefd, als gevolg

waarvan geest en stof een harmonische eenheid vormen. Niet alleen

zijn dan alle maatschappelijke toestanden en verhoudingen volmaakt,

doch ook het menselijk lichaam is dan volmaakt van vorm en

hoedanigheid, en draagt inderdaad gelijkenis met God.

De materie waaruit het is opgebouwd, is ijler van substantie en

bijgevolg zijn de mensen minder log en zwaar, zomede beter

geproportioneerd. Doordat de lichaamscellen fijner zijn, functioneert

ook het brein beter, zodat de geest daarop via de ziel meer rechtstreeks

kan inwerken en de mensen meer overeenkomstig de wetten van natuur

en bovennatuur vermogen te leven. Als gevolg hiervan zijn ziekten en

gebreken in gouden tijdperken onbekend. Ook is dan de levensduur der

mensen aanmerkelijk langer dan thans, gelijk de bijbel bevestigt,
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waarin staat te lezen dat Adam en zijne nakomelingen honderden jaren

leefden (Genesis 5).

Hoe is dit mogelijk, zult u zich afvragen? Niet alleen waren de

menselijke lichamen beter van samenstelling en alle organen gezond,

zodat ze hun taak naar behoren vervulden, doch wijl men in

overeenstemming met de natuur leefde en het juiste voedsel gebruikte,

bleef de gezondheid bewaard en was het lichaam minder aan slijtage

onderworpen. Afwijkingen kwamen niet voor.

In gouden Eeuwen staat alles onder toezicht van de goden des hemels,

zodat de levenswetten, d.i. de wetten van natuur en bovennatuur) op

alle gebieden worden toegepast. 

In de tempels en scholen in de kennis dier wetten ingewijd, geven de

edelsten van het volk, als ingewijde priesters en priesteressen dit de

voorschriften, ten doel hebbend de lichamelijke, geestelijke en morele

gezondheid en zuiverheid van het mensdom te bestendigen. In haar

geheel vormen deze voorschriften de godsdienst; ze zijn er op berekend

natuur en leer tot een gesloten eenheid te maken, waardoor een ieder,

die de goddelijke geboden in acht neemt, in harmonie blijft met de

hemel en met de natuur. Op deze wijze strekten eredienst,

staatsregeling, maatschappelijke orde en culturele zaken de ganse

gemeenschap ten voordeel, waarvan liefde en broederschap de leidende

beginselen waren.

Doordat men meester was over de eigen natuur, liet men zich niet door

driften of emoties meeslepen tot ondoordachte daden, welke

ongewenste gevolgen na zich slepen. Men wist zichzelf te beheersen

omdat men over de kennis beschikte van alle krachten en machten,

welke in natuur en bovennatuur werkzaam zijn, en waaraan de

onbewuste en onbeheerste mens blijft onderworpen.

Onder inleiding van ingewijde priesters en priesteressen werd de jeugd

vroegtijdig met de geheimen van het seksuele leven vertrouwd

gemaakt. Haar werd duidelijk gemaakt dat de scheppingskracht

waarover de mens beschikt, op tweeërlei wijze kan worden aangewend,

nl. ter bevrediging van eigen lusten ofwel ter handhaving van de

reinheid, zuiverheid en gezondheid van het menselijk ras naar lichaam,

ziel en geest.

Tevens werd haar verklaard waarom het voortbrengen van nageslacht

‘bewust’ dient te geschieden. De mens behoort hierbij namelijk leiding
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te geven aan bepaalde hiërarchieën van natuur-wezens, die zijn belast

met de bouw van het menselijk lichaam, dat de ziel tot tijdelijke

woning moet dienen om op deze wereld haar taak naar behoren te

kunnen vervullen.

Dit bouwen is aan wetten gebonden en zonder kennis hiervan is de

mens niet in staat de noodzakelijke leiding te geven, in welk geval de

natuurwezens naar eigen inzicht handelen en minderwaardige

producten afleveren, waarbij zich later ziekten en/of gebreken

openbaren.

Tijdens bloeiperioden van cultuur werd jongen mensen duidelijk

gemaakt hoe gezonde en welgeschapen lichamen tot stand komen waar

man en vrouw als tweeling-zielen zijn gepaard en op het juiste

kosmische moment tot de geslachtsdaad overgaan. In dat geval vloeien

ei- en zaadcel ogenblikkelijk ineen, zodat er geen nodeloze

weerstanden optreden bij het delingsproces, dat harmonisch behoort te

verlopen om volmaakte vruchten op te leveren. 

Vandaar dat in die tijden de godsdienst de voorschriften omvatte

waarbij huwelijk en geslachtsleven werden geregeld ten dienste van het

zuiver bewaren van het nageslacht. Steeds werden deze voorschriften

achter bepaalden symbolen verborgen, die we in de geschriften der

oudheid onder allerlei namen en verhalen tegenkomen, o.a. de tocht

van jason om het gulden Vlies te halen; de strijd tegen de Minotaurus

op Kreta, het Paradijsverhaal, zowel als de aankondiging door de engel

Gabriël aan Maria. Doorgaans ligt echter het mysterie van de zuivere,

(goddelijke) geboorte zo diep verborgen, dat het slechts na langdurig

speuren en onvermoeide studie gelukt het geheim te doorgronden. In

dit verband wijzen we nog op hetgeen Horatius in zijn ‘Eeuwdicht’

schreef over “uitgelezen kuise meisjes en knapen, die een lied zingen

ter ere der goden. Hunne ouders moesten tot de Senatorenstand

behoren, beiden nog in leven zijn, en in de strengste en heiligste vorm

zijn gehuwd.” (confarreatio)

dat men tijdens gouden Eeuwen de waarde van de Scheppingswet

kende, en er naar streefde door toepassing ervan het menselijk geslacht

zuiver en gezond te houden, moge blijken uit hetgeen Plato

dienaangaande schrijft in de Kritias. Daarin lezen we dat door

handhaving van de goddelijke Wet de menselijke willekeur, de
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voortplanting en hartstochten aan sterke banden werden gelegd. Spijzen

en dranken, kleding, geslachtsleven, kortom de ganse levenswijze werd

door de wet beheerst, die de grootste lichamelijke en geestelijke

reinheid, vroomheid en deugd eist, doch in ruil daarvoor gezondheid en

een lang leven in uitzicht stelt.

Elders spreekt hij van het eiland Poseidon, als laatste rest van het

ondergegane Atlantis, waarop zich de koningsburg verhief, in het

midden waarvan zich een tempel bevond, gewijd aan de stamvader en -

moeder, het godenpaar Poseidon en Kleito. Die tempel, het

allerheiligste van de burg, was door een gouden muur omgeven; in zijn

vertrekken was eertijds het geslacht der zeven goddelijke Vorsten

gewonnen en geboren. Steeds ging de troon over van vader op zoon,

want alle nakomelingen werden rein geboren en waren adepten, die de

zegenrijke relatie met de vierde dimensie (gebied van de Aether)

aanhielden. Uit het hemels hoofdkwartier ontvingen zij de

aanwijzingen waardoor het volk op volkomen wijze kon worden

geregeerd en de aardse ontwikkeling zich in harmonie met de hemel

voltrok.

Gedurende de tijdperken van cultuur-bloei was ieder volgend geslacht

beter dan het voorafgaande. Toen plantten de mensen zich niet voort,

doch door toepassing van de scheppingswet kon het geslacht hoger

worden geplant, waardoor het mogelijk was mensen als goden voort te

brengen. D.w.z. hoger-bewuste zielen of goden van andere werelden

werd de gelegenheid geboden zich op aarde te incaneren. En het zijn

immer deze goddelijke mensen geweest, die de ware cultuurscheppers

waren.

Hiervóór werd opgemerkt, dat in het heelal geen stilstand bestaat. Als

gevolg hiervan beleeft alles onder de hemel zijn opkomst, bloei en

verval. Vandaar dat gouden Eeuwen steeds weer overgaan in zilveren

en koperen en er ten laatste een ijzeren tijdperk aanbreekt, waarin geen

ware culturen worden gekend, doch slechts periodiek beschavingen

ontstaan, die spoedig daarop tot verval komen.

Loopt een gouden Eeuw ten einde, dan treed een z.g. Goden-

schemering in. De goden, die als hoger-bewuste wezens op aarde leven,

trekken zich geleidelijk terug en geven het bestuur over aan half-goden,

geboren uit de vermenging van de zonen der goden met de dochters der

mensen, gelijk de bijbel ons leert (Gen. 6:2-4). Hierdoor beginnen de
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van de goden afstammende verheven eigenschappen geleidelijk te

verminderen en menselijke eigenaardigheden krijgen de overhand op

de karakters.

M.a.w. er treedt ontaarding in! Nu is het eigenaardige dat juist waar in

Plato’s mededelingen de god over deze ontaarding wil spreken, de tekst

afbreekt, zodat men zich geen zuiver beeld heeft kunnen vormen van de

OORZAAK ervan. Wel lezen we in de Kritias: “Eerst toen zij van God

afvielen en de sterfelijke natuur in hen de overhand kreeg, werden zij

slecht en God verdelgde hen”, hetgeen overeenstemt met wat de bijbel

ons vertelt aangaande het lot, dat de tijdgenoten van Noach trof.

Wat moet er in feite worden verstaan onder het ‘afvallen van God’?

Niet meer en niet minder dan het verwaarlozen van de goddelijke

Scheppingswet. Want toen niet langer gelijkgestemde zielen in het

huwelijk tot een harmonische eenheid werden verbonden (twee zielen,

ene gedachte) en men de voorschriften van de godsdienst, berustend op

de wetmatigheid van natuur en bovennatuur niet langer eerbiedigde,

hield ook de geboorte van volmaakte kinderen op.

Wordt het geslachtsleven in strijd met deze wetten beleefd, dan gaat de

kwaliteit van het menselijk lichaam achteruit; door verkeerde

bloedmenging treedt degeneratie in, en geleidelijk verzwakt het

menselijk ras. Ziekten en afwijkingen naar lichaam, ziel en geest doen

hun intrede en waar de mens de maat is val alle aardse dingen,

vervallen hierdoor godsdienst, staatsinrichting, kunsten en

wetenschappen, kortom alle cultuur.

Degenereren de menselijke lichamen, dan incaneren zich daarin niet

langer hoog-ontwikkelde zielen (goden); dan worden er zielen uit

lager-ontwikkelde werelden aangetrokken, welke van demonische aard

zijn. Zij vermeerderen het KWAAD op de wereld.

Lezen we bij Joh. 3:31 “Die van boven komt, is boven allen” en bij Joh.

8:23 “Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven”, dan blijkt hieruit

hoe veel onderscheid er mogelijk is in de menselijke aard en aanleg.

M.a.w. de waarde van een mens wordt bepaald door de

bewustzijnsgraad van zijn ziel en dit hangt weer samen met de vraag of

zij vóór haar aards bestaan op een wereld leefde waar het leven hoger is

ontwikkeld dan op de aarde of lager.
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Dat de wijze waarop de huwelijken tot stand komen en het

geslachtsleven wordt beleefd, bepalend is voor het al dan niet bloeien

van culturen, is geheel uit het menselijk bewustzijn verdwenen. Maar

daarom leven we thans ook in een ijzeren eeuw. Dat men hiervan vóór

onze jaartelling meer heeft geweten, bewijst hetgeen Horatius in Book

3, 6e ode, waarschijnlijk in 29 v. Chr. schreef: “De goden, wier dienst

gij verwaarloost, hebben reeds vele rampen over Italië gebracht en het

in diepe rouw gedompeld.” (bedoeld worden de burgeroorlogen van 88-

30 v. Chr.)

Vooral ons geslacht heeft, schuld op schuld stapelend, huwelijk, kroost

en familieleven bezoedeld en bedorven. Het uit deze onreine bron

voortvloeiende ongeluk heeft over ons vaderland en over ons volk zich

uitgestort. Het jonge meisje, nog nauwelijks rijp voor het huwelijk,

vindt er een genot in schaamteloze Ionische dansen te leren en wordt,

zo jong nog, reeds afgericht op koketterie en denkt met hart en ziel

slechts aan onkuise liefdesavonturen. Later zoekt zij, te midden der

drinkgelagen van haar man, omgang met echtbrekers, jonger dan hij en

zoekt niet eerst uit, wien zij, zonder licht en getuigen, haastig het

ongeoorloofd genot zal schenken, neen, openlijk daartoe aangezocht,

staat zij, met medeweten van haar man van het drinkgelag op, en

verwijdert zich om het even of een marskramer dan wel een

scheepskapitein, die met veel geld haar schande kopen, haar tot zich

roepen.

Wat heeft de allesvernielende tijd niet verzwakt en ontzenuwd? Het

geslacht onzer ouders, slechter dan dat der grootouders, verwekte ons,

een nog slechter geslacht, dat weldra een nog meer verdorven kroost

zal voortbrengen.

Toen had de ijzeren eeuw, die immers 5000jaren geleden aanving, haar

intrede reeds gedaan. Sedertdien zijn de toestanden nog verslechterd. In

onze dagen wordt er in het geheel geen aandacht meer geschonken aan

goddelijke of levenswetten. Vandaar dat momenteel niet alleen het

aantal zieken en ziekten, gebreken en afwijkingen regelmatig toeneemt,

doch bovendien neemt de horde-vorming (van demonisch-gerichte

beest-mensen) zodanige afmetingen aan, dat iedere vorm van

beschaving er onmogelijk door wordt.

Dit zedelijk verval leidt periodiek tot verdelging van de mensheid.

Daarin moet men de voltrekking dier ongeschreven wetten leren zien,
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wier doel is het natuurlijk evenwicht te handhaven. “Er is, zegt Dr.

Anna Kingsford in haar werk ‘De ware weg’ “in het kwaad een element

van zelf-vernietiging, dat door zijn werking de veiligheid van het heelal

waarborgt. Als het anders was, als individuen eeuwig konden blijven

doorgaan zich te verzetten tegen de goddelijke Wil, dan zou ‘kwaad’

zelf vereeuwigd worden, en het heelal, tegen zichzelf verdeeld, zou

instorten.” 
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VIERDE HOOFDSTUK

De onvolmaaktheid van de ijzeren eeuw.

Toen ca. 2160 geleden het lentepunt in het teken Pisces kwam, trad een

negatief kosmisch tijdperk in; een z.g. nachtperiode, waarin de

godenschemering in volslagen duisternis (aangaande de geestelijke

oergrond des levens) overging. Tot diep in de Middeleeuwen duurde de

verduistering voort, waarna Renaissance en humanisme een kentering

inluidden, die de menselijke geesten uit een onbewust bestaan ophief

en vooral met de materiele zijden van het aards bestaan vertrouwd

maakten (rationalisme, kapitalisme, industrialisatie). Deze materiele

vooruitgang werd gekocht ten koste van de spirituele waarden. Immers,

de oer-oude kosmologie, welke van de mens der oudheid een filosoof

en wiskundige had gemaakt, die het verband tussen hemel en aarde

begreep omdat astronomie en astrologie als een eenheid werden

beschouwd, viel uiteen. Vandaar dat moderne astronomen met hun

spiegeltelescopen de ruimte afzoeken, zonder ergens een spoor van

God te ontdekken. 

Geestelijk blind als ze zijn, begrijpen ze niet dat het universum met zijn

miljoenen sterren, nevels en melkwegstelsels niet ‘toevallig’ kan zijn

ontstaan. Het feit, dat in het universum alles wetmatig in vaste banen

cirkelt, wordt door hen niet uitgelegd als een bewijs voor het bestaan

van een Opperwezen, dat dit alles tot aanschijn riep en onderhoudt.

Doordat men de geestelijke ondergrond der dingen uit het oog verloor,

verviel de alchemie der magiërs van weleer tot de chemische

wetenschap onzer dagen. De kennis der wetten van natuur en

bovennatuur schonk de oude wijzen inzicht in het bestaan van een

‘innerlijke’ band, die alle ‘leven’ tot een eenheid verenigt, terwijl de

chemie van onze dagen uitsluitend op vernietiging des levens is gericht.

Hoe verder de wetenschap vordert, hoe meer zij van de hemel en God

af komt te staan, hetgeen noodzakelijk op zelf-vernietiging moet

uitlopen.

Dit alles zijn fasen in de ontwikkeling der mensheid. Ze liggen in het

wezen van negatieve kosmische tijdperken, waarin het contact tussen
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goden en mensen verloren raakt. Dan komt de aarde in de sfeer der z.g.

helle-werelden, als gevolg waarvan de machten der duisternis gaan

heersen over alle schepselen die haar bewonen.

Vandaar dat in de afgelopen 21 eeuwen het kwade steeds meer toenam

op de wereld. Door vernauwing van het bewustzijn ging het besef dat er

‘levenswetten’ bestaan, gans en al verloren en als gevolg hiervan werd

het aardse leven in strijd met het Goddelijke beleefd.

Zondeval en erfzonde, d.i. huwelijkskeuze en seksueel leven in strijd

met de Wet van kosmische Harmonie, kregen hoe langer hoe steviger

greep op de mensen, want door verwaarlozing van de geboorte-wetten

werden steeds meer kinderen geboren, op wier geesten en zielen de

demon vat kreeg. Een en ander als gevolg van karmische

gebondenheid, waaraan men zich zelf heeft te ontworstelen, want

iedere overtreding der wet moet tot de laatste cijns worden geboet.

(Matth. 5:26)

de demonie is op de wereld van eeuw tot eeuw toegenomen. Demonen

zijn wezens van lager orde dan de mens. Omdat zij uit andere

substantie bestaan, zijn ze onzichtbaar voor het stoffelijk oog. Via de

begeerten vermogen zij invloed op de menselijke gevoelens en

gedragingen uit te oefenen. Zonder dat men zich ervan bewust is,

nemen deze wezens bezit van het menselijk lichaam (bezetenheid)

brengen zij storing teweeg in de levensfuncties en -uitingen

(psychische en mentale remmingen en defecten) waardoor sommige

mensen tot misdaad en wangedrag komen, die ze uit zichzelf niet

zouden begaan.

Alleen de karmische schuld uit vroegere bestanen rechtvaardigt deze

gebondenheid, waarvan men zich uiteindelijk heeft te bevrijden door

tot het Goddelijke, d.i. een bestaan overeenkomstig de Wet weer te

keren.

Van demonische (duivelse) invloeden spreekt de bijbel op schier elke

bladzijde. Algemeen bekend is b.v. het verhaal van de bezetene van

Gadara, in wie vele duivelen waren gevaren, die door Jezus werden

uitgedreven en in een kudde zwijnen voeren, die daarop van de steilte

afstortten in het meer. (Luk. 8:27-36)

het kwaad op de wereld is van demonische oorsprong en ontstaat door

overtreding van de goddelijke wet. Daarom kan het kwaad slechts
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overwonnen worden, zodra alle mensen weer overeenkomstig de

wetten van God handelen.

Niet alles wat een mens denkt, gevoelt of wenst komt uit eigen innerlijk

voort. Lagere geesten werken op hem in door aan de hartstochten en

driften te appelleren. Veelal onbewust can deze inwerking, zoekt men

afleiding en verstrooiing om te ontkomen aan de kwellingen van de

demon. Het is deze inwerking, waardoor de mensen in’t algemeen zo

slecht maat weten te houden en zo zwak van wil zijn. Reeds Paulus had

hiervoor een open oog, toen hij schreef: “Het goede dat ik wil, doe ik

niet, maar het kwade dat ik haat, doe ik” (Rom. 7:19).

Door zwakheid van wil geeft men toe aan allerlei lusten en begeertenen

wordt er ziek door. Om beter te worden, volgt men een bepaald dieet,

doch niet zodra waant men zich beter of men keert tot zijn verkeerde

gewoonten terug, en de demon verheugt zich in de geringe wilskracht

van zijn slachtoffer.

In de meeste gevallen zetten demonen de mensen aan tot het gebruik

van geestrijke dranken, ten einde er op hun wijze van mee te profiteren.

Hierdoor, zomede door overmatig roken wordt het brein beneveld en op

het kritieke moment beschikt men niet over ‘tegenwoordigheid van

geest’, wijl de demon de menselijke geest belet om in te grijpen.

Allerlei ongevallen zijn hiervan het gevolg.

Door gebrek aan zelf-beheersing leven de mensen zich seksueel uit

waardoor kinderen worden verwekt, tot wier lichamen de demon

toegang heeft. Zelfs kunnen ouders tot een zodanig laag moreel peil

afzakken, dat ze zich liederlijk gedragen en dan zelfs demonen

belichamen. Dit zijn doorgaans kinderen, die onopvoedbaar zijn en van

wie men zegt, dat ze opgroeien voor galg en rad.

Het is niet voor niets dat de bijbel zegt hoe de zonden der ouders

worden bezocht aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht.

Daarom is het zo uiterst belangrijk dat a.s. ouders zich afvragen welke

ziel zij zullen belichamen, zomede of het geboorte-moment wel gunstig

is voor de volledige ontplooiing der zielevermogens.

Demonen zetten de mensen tot wreedheid aan jegens mens en dier, en

doden elk gevoel van verantwoording in hen. Allen, die in concentratie-

kampen e.d. werden gemarteld en vermoord, zagen zich in de meest

letterlijke zin tegenover demonen geplaatst en de wereld kan slechts

van het kwaad worden verlost, wanneer er ‘bewust’ naar wordt
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gestreefd het geboorte-proces overeenkomstig de wetten van natuur en

bovennatuur te doen verlopen. Dan wordt de toegang tot deze wereld

voor de demon afgesloten.

Door hun geboorte in strijd met de wet des hemels, komen alle mensen

ter wereld met de een of andere afwijking naar lichaam, ziel of geest.

Door een verkeerde leef- en voedingswijze verzwakt men het lichaam

nog meer en wenst men dan op een gegeven moment de strijd aan te

binden met de demon, dan kan het lichaam de spanningen niet

doorstaan, waardoor het bezwijkt. Vele plotselinge sterfgevallen zijn

hier aan toe te schrijven.

Ofschoon de psychologie in het middelpunt der belangstelling staat,

weet de doorsnee-mens nog veel te weinig af van ‘ongeziene’

invloeden, die zijn gedrag in sterke mate bepalen. Vandaar dat de

meeste handelingen zo ‘onbewust’ geschieden en men zich achteraf

verbaast afvraagt waarom men zus of zo handelde. Het is nodig, dat de

mensen zich veel meer gaan afvragen WAT hen feitelijk tot handelen

noopt, door welke motieven zij worden bewogen en waarom zij

bepaalde zaken nastreven.

Wanneer wij er in slagen de invloed van de demon te elimineren, zullen

niet slechts de betrekkingen van mens tot mens beter worden, doch

door het wegvallen van egoïsme, machtswaan en persoonlijk bezit,

zullen ook de maatschappelijke, economische en sociale toestanden

verbeteren, waardoor ten laatste uit de chaos een paradijs zou ontstaan.

Onnodig te zeggen dat dit niet zonder slag of stoot zal geschieden, al

was het alleen maar omdat de demon niet van de aarde wenst te

verdwijnen. Door de kosmische inwerkingen echter is hij gedwongen

binnenkort deze planeet te verlaten. Want de geestelijke duisternis

spoedt ten einde en het Licht van wijsheid gaat op over de wereld.

Nieuwe begrippen en denkbeelden zullen door de mensen geaccepteerd

worden, en als gevolg hiervan zal men tot het inzicht komen dat in de

nabije toekomst de huwelijks-keuze en -beleving in overeenstemming

gebracht behoren te worden met de wetten van natuur en bovennatuur,

ten einde een hogere mensensoort ter wereld te brengen, waar de

demon geen vat meer op heeft. Dan is tevens het moment daar, waarop

hogere zielen zich op aarde kunnen incaneren om aan de grondlegging

van een nieuwe gouden Eeuw te arbeiden.
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Bij het scheppen van meer paradijselijke toestanden op de wereld,

behoort de godsdienst een leidende rol te vervullen. Vandaar dat men in

de nabije toekomst de ware leer van Jezus Christus zal leren kennen als

voorwaarde om in vrede met de hemel te kunnen leven. Alle versteende

dogma’s en verkeerd geïnterpreteerde plaatsen in de bijbel zullen

verdwijnen en de religie zal wederom als een zaak van ‘innerlijke’

waarde worden beschouwd.

Door het Licht van wijsheid, dat over de wereld is opgegaan, zal de

onwetendheid verdwijnen en alle vervalsingen, die in der eeuwen loop

in alle godsdienststelsels inslopen, zullen er uit verdwijnen.

Door uitbreiding van rationalisme en materialisme kon de godsdienst in

de achter ons liggende eeuwen slechts als een uiterlijke zaak worden

beleefd. Door een bekrompen denkwijze meende men dat hier op aarde

slechts het onvolkomene zou kunnen bestaan, waarvoor men later, in

een ver-verwijderde hemel, waarvan niemand plaats en hoedanigheid

nauwkeurig kent, schadeloos wordt gesteld omdat het Geluk er met

volle teugen genoten zal worden.

Denkt men over de dingen wat dieper na, dan zal het duidelijk worden

dat het niet waar kan zijn dat ons het Geluk straks als een rijpe vrucht

in de schoot zal vallen, doch een toestand van harmonie betekent,

waartoe een ieder via een innerlijk ontwikkelingsproces geleidelijk

behoort op te klimmen.

In stede van te geloven dat Jezus voor onze zonden stierf, moeten we

leren weten, dat ieder mens de neiging tot zondigen, die hem aan de

demon bindt, in zichzelf heeft te overwinnen. In alle grote werken der

wereldliteratuur vinden we dit innerlijk proces beschreven. 

Homerus’ Odysee; Goethe’s Faust zowel als Dante’s Commedia en

Ibsen ‘s Peer Gynt, beschrijven in dichterlijke taal de verschillende

stadia, welke de ziel heeft door te gaan om van lust gebonden mens tot

vrije god-mens op te gaan.

Beatrice b.v. kan worden beschouwd als de gereinigde ziel, die aan de

demon der eigenliefde ontstegen, zich herenigt met haar tweeling-ziel

om op te gaan ij het wezen Gods, dat -naar Dante in de eerste zang van

het paradijs beschrijft- hoogste Orde is, naar welker wet de hoge

schepselen het Goddelijke of volmaakte voortbrengen. Als zodanig

symboliseert Beatrice de ideale vrouw, die als harmonisch tegendeel
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van de ideale man, gelijk Maria en Gabriël Godskinderen ter wereld

brengen door gehoorzaamheid aan de goddelijke Wet (Lukas 1:38).

Ieder mens behoort eens tot een ‘christus’ uit te groeien, d.w.z. het

Goddelijke uit eigen innerlijke aanschouwing waar te nemen. Als

zodanig zal hij naar de hoogste maatstaf leven en het Goede doen, wijl

hij qua innerlijke ontwikkeling der ziel niet anders kan. Waarin

onderscheidt zich de mens in Christus van de doorsnee-mens? Doordat

hij boven rationalisme en materialisme uitgestegen, als moderne

mysticus in staat is de ratio door de ziel te doen verlichten en het

intuïtieve of kosmische denken in te schakelen, waardoor hij meester

wordt over zijn lagere, dierlijk-gerichte aard. 

De mens der toekomst behoort boven de beperkingen van het drie-

dimensionale levensvlak uit te stijgen. Hij zal dan niet langer

uitsluitend reageren op de indrukken uit de buitenwereld, doch tevens

gevoelig worden voor de impressies, welke de geest via de ziel op het

brein inwerkt. Als gevolg hiervan zal er in hogere dimensies worden

gedacht, hetwelk zijn invloed op de gedragingen doet gelden. Straks

moeten geest en ziel leiding geven aan het menselijk bestaan en niet

langer de zinnen en lusten, waarop de demon invloed uitoefent.

Hierom is het noodzakelijk dat de vrouwen vooral tot andere inzichten

komen en zichzelf leren beschouwen als de potentiele voortbrengsters

van een hogere mensensoort. Het is niet voldoende haar de gelijke te

maken van de man in economisch opzicht. Haar waarde ligt vóór alles

in de medewerking, die zij verleent aan het brengen van het seksuele

leven op hoger plan, met het doel beter, d.i. hoger-ontwikkeld

nageslacht ter wereld te brengen.

Het maagdelijk moederschap, waarvan de werken der oudheid spreken,

dient in ere hersteld te worden. Deze geschriften behoren met andere

ogen te worden gelezen, opdat de diepere zin ervan, in gesluierde taal

beschreven, en gelegen in de schepping van de volmaakte mens,

ontstegen aan de machten der duisternis, worde verstaan.

Men moge menen, dat door de vooruitgang der techniek, alle

problemen tot oplossing gebracht zullen worden, doch vergeet daarbij

doorgaans dat steeds dit ene probleem overblijft, nl. dat het menselijk
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ras degenereert, wanneer de wetten die het geboorte-proces beheersen,

worden overtreden.

Volgens de natuurlijke gang van zaken worden zwakke en zieke

exemplaren immer weggenomen, opdat slechts de gezonderen

levenskrachtige exemplaren aan de voortplanting zouden deelnemen.

Door menselijk ingrijpen wordt thans het zwakke en ziekelijke

kunstmatig in leven gehouden, met het gevolg dat komende generaties

steeds meer zwakke en gebrekkige exemplaren bevatten. Vandaar dat

in onze dagen het menselijk ras niet alleen lichamelijk, doch ook

psychisch en geestelijk degenereert, hetgeen zich uit in het afnemen

van het aantal sterke en gave karakters. En de mensen ondergaan steeds

krachtiger de nivellerende invloed van hun omgeving, omdat zij

ontaard en zwak van karakter zijn.

het aantal fijnbesnaarde kunstenaars en diepzinnige filosofen, die een

louterende invloed behoren uit te oefenen op de leiders van het

godsdienstig, staatkundig, maatschappelijk en culturele leven neemt,

van generatie op generatie af, en in onze dagen drukt de horde-mens

door zijn groeiend aantal een stempel op alle normen en vormen der

samenleving.

Dat het mensdom zo zwaar wordt bezocht door allerlei ziekten, o.a.

kanker, rheuma, t.b.c, vaat- en hartgebreken, is eveneens toe te

schrijven aan voornoemde degeneratie, die een gevolg is van het

verwaarlozen van de levenswetten.

Onze vooruitgang op technisch gebied is gegaan ten koste van de

ethiek. Daarom is de oplossing van de wereldellende geen vraagstuk

van de techniek alleen. Er is dringend behoefte aan een nieuwe ethiek;

een hogere moraal. Daarom is vollediger voorlichting op seksueel

gebied een eerste vereiste. Het inzicht moet rijpen, dat er niet méér

kinderen nodig zijn, doch kinderen van beter gehalte. Toekomstige

ouders moeten zich tot een eer en plicht gaan rekenen uitsluitend

kerngezond en welgeschapen nageslacht ter wereld te brengen.

Hierdoor zullen niet slechts alle ziekten, kwalen en gebreken ten laatste

verdwijnen, doch bovendien zal het geestelijk en zedelijk besef der

mensen toenemen, waardoor uiteindelijk de harmonie op aarde zal

ontstaan.
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In deze tijd van overgang zouden vóór alles de vrouwen zich op de

hoogte moeten stellen van alle factoren, die op de gezondmaking van

het menselijk ras hun invloed doen gelden. In plaats van toe te geven

aan allerlei driften en lusten, die haar binden aan de demon, waarvan

demonische geboorten het gevolg zijn, zouden de vrouwen in

overeenstemming met haar natuurritme een gezond en geordend

huwelijksverkeer moeten onderhouden, waarbij alle tegennatuurlijke

middelen achterwege blijven. Dan zouden ze kinderen voortbrengen,

gezond naar lichaam, ziel en geest.

Terugkeer tot de natuur en hare wijze wetten, zal niet slechts de

gezondheid en levenskracht van komende generaties ten goede komen,

doch tevens leiden tot herstel van de basis waarop het huwelijk van

oudsher heeft gesteund. Dit zal mede de huwelijks-vruchtbaarheid

binnen natuurlijke grenzen houden, waardoor de wereld overbevolking

een eind zal nemen.

En wat het aller-voornaamste is, door tot de wetten van God terug te

keren, zullen de goden zich wederom op aarde kunnen incaneren.

Wanneer zij de leiding der zaken op zich nemen, zal er harmonie

worden geschapen in alle verhoudingen, als gevolg waarvan het

Koninkrijk der Hemelen gevestigd zal worden op aarde.
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VIJFDE HOOFDSTUK

Op de duisternis volgt het licht.

Zodra meer algemeen het inzicht rijpt, dat ziekten en lijden gevolgen

zijn van menselijke onwetendheid, zal men tot de wetten der natuur, en

hierdoor tot een gezonder levenswijze terugkeren. Gelijk hiermede

zullen de menselijke gedragingen op hoger plan komen, waardoor er

een eind zal komen aan alle onrecht.

De tijd waarop deze dingen werkelijkheid zullen worden, nadert met

rasse schreden ofschoon er nog veel weggeruimd moet worden aleer de

grote dag des Heeren aanbreekt.

Wijl de goden sedert vele decennia bezig zijn de nodige

voorbereidingen te treffen, kunnen we ervan verzekerd zijn dat eerlang

alle ongerechtigheid, waarop het maatschappelijk en godsdienstig

bestel steunde, zal verdwijnen. Er zal een einde komen aan alle

volksmisleiding en alle geheime overeenkomsten, door kerk- en andere

vorsten gesloten om materiele voordelen voor zich te reserveren, zullen

teniet gedaan worden, zo goed als de onrechtmatige verdeling van bezit

zal ophouden te bestaan. Zij die het kwade trachten in stand te houden,

op welke plaatsen zij zich mogen bevinden, zullen de openbare mening

door hun gekuip en verdraaide voorstellingen niet langer kunnen

beheersen. Want door de invloed van kosmische denk-stromen breidt

het menselijk begrip zich uit, als gevolg waarvan in steeds breder lagen

het besef ontwaakt dat godsdienst, kunsten en wetenschappen

oorspronkelijk niet waren bedoeld om enkelingen het leven te

veraangenamen, doch ten doel hebben alle mensen te dienen en betere

levensvoorwaarden te scheppen.

Momenteel verkeert de wereld in een toestand van geestelijke

uitputting, wijl men de samenhang tussen de ontwikkeling van alle

aardse zaken met de kosmische evolutie niet opmerkt. De kloof tussen

hemel en aarde werd voortdurend wijder en door het negeren van de

goddelijke Wet zijn alle aardse normen en vormen op niets uitgelopen,

waardoor de algemene verwarring hand over hand is toegenomen. Dit

proces leidt uiteindelijk tot de afscheiding van mensen en demonen.

Planetaire invloeden werken dit alles uit, en hoe zeer men ook moge
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trachten bepaalde misstanden en onrecht te verbloemen, toch werken de

hiërarchieën van Pluto, Mars, Zon en Uranus zodanige conflicten uit,

dat de volle waarheid er door aan het licht zal treden. Niets zal er in de

nabije toekomst kunnen verheimelijkt worden op politiek, diplomatiek

of enig ander gebied. ook waar men meent de gaten nog te kunnen

stoppen, zal het Recht met toenemende kracht door de schone schijn

heen breken totdat niets dan de naakte Waarheid overblijft.

Met name de goden van Pluto en Uranus, welke momenteel in

samenwerking arbeiden met de hiërarchieën van het sterrenbeeld Leo,

werpen hun licht vooral op de aardse vorsten en regeerders, wier fouten

en gebreken zonder aanzien des persoons onthuld worden. Vandaar dat

diegenen onder hen, welke niet wensen te voldoen aan de eisen van de

goddelijke Rechtvaardigheid, straks door de loop der gebeurtenissen tot

aftreden genoopt zullen worden. Onder leiding van betere regeerders,

met een open oog voor de ontwikkeling die wereld en mensdom

tegemoet gaan, zal alles worden gedaan om de levensonbewustheid op

te heffen en het volk hogere begrippen bij te brengen. Als gevolg

hiervan zal het aan de eigen gezondmaking wensen te arbeiden en de

menselijke ondeugden meer bewust willen tegengaan. Het gebruik van

medicijnen en verdovende middelen, die de OORZAAK der kwalen

niet wegnemen zal geleidelijk afnemen, en door alle voedsel van

dierlijke afkomst te weigeren, zomede het gebruik van alcohol en tabak

na te laten, zullen verstandige mensen hun gezondheid veel verbeteren.

Men zal het als een misdaad tegen het leven leren zien om dieren te

kwellen (vivisectie) of te slachten, ter verkrijging van genees- of

voedingsmiddelen, welke deze naam beslist niet verdienen. De

veestapel zal geleidelijk afnemen wanneer er geen dieren meer geslacht

behoeven te worden. Hierdoor zal tevens de wereld-aura worden

gezuiverd van alle haat- en wraakgevoelens, door de dieren-zielen

daarin gebracht vanwege kwellingen, van de mensen ondervonden.

Het denkbeeld dat ‘leven’ van goddelijke Oorsprong is, en als zodanig

een eenheid vormt, zich openbarend in myriaden Levensvormen, is den

doorsnee-mens onbekend. Vandaar dat men meent het recht te hebben

dieren te kwellen of te doden om zich met hun vlees te voeden (?) of

hun veren en bont voor opschik en ijdelheid te misbruiken. Omdat men

de eenheid van alle leven niet als een natuur-feit wenst te erkennen,

46      De wederkomst der Goden

noch beseft dat het door strikte wetmatigheid wordt beheerst, meent er

naar willekeur over te mogen beschikken.

Nu de atoom-eeuw is ingegaan en wij hogere natuurkrachten hebben

leren kennen, zou deze instelling tot de menselijke ondergang leiden.

Want door het ongebreideld gebruik van krachten, welker potentie de

mens niet kent, zouden zich de catastrofes herhalen, die eertijds een

einde maakten aan de culturen van Atlantis.

Straks zal het steeds meerderen duidelijk worden hoe nodig het is het

intuïtieve denken tot ontwikkeling te brengen.  Hieronder wordt

verstaan de innerlijke verlichting of visio dei, waardoor men de

Waarheid leert kennen uit eigen innerlijke aanschouwing in plaats van

door redenering. Deze verlichting is slechts mogelijk wanneer de

belichaming een zodanige is, dat de geest via de ziel direct op het brein

kan inwerken, waardoor wijsheid ontstaat. ‘Mens sana in corpore sano’

geldt ook thans nog en om gezonde lichamen te scheppen is het

noodzakelijk het seksuele leven ondergeschikt te maken aan de wetten

van natuur en bovennatuur.

Door deze wetten op alle andere gebieden eveneens toe te passen, zal

men zonder gevaar de hogere natuurkrachten kunnen aanwenden tot

heil van de ganse mensheid. Tevens zal haar dan de aard van het

bovenzinnelijke verklaard kunnen worden, waardoor de zin van de

Religie zuiver zal worden verstaan.

Zodra de mensheid in staat is volmaakte lichamen aan incarnerende

zielen aan te bieden, zullen grote kunstenaars, die vroeger op aarde

leefden, zomede zij, die op hoger-ontwikkelde werelden wonen, in de

gelegenheid worden gesteld zich naar deze planeet te begeven om er

machtige kunstwerken te scheppen gelijk de wereld nog niet eerder

aanschouwde of hoorde.

Onder hun leiding zal tevens de historie worden herschreven, waarbij

dan zal blijken hoe onvolledig zij ons op heden bekend is, en hoe zij

van onnauwkeurigheden, vervalsingen en tendentieuze voorstellingen

aan elkaar hangt. Ook de godsdienst zal worden gezuiverd van alle

ingeslopen misvattingen en menselijke kortzichtigheid. Niet langer zal

God nog worden voorgesteld als een mannelijke Drievuldigheid. Men

zal ook de Moederzijde der Godheid leren kennen, nl. de Natuur,

waarin het evenwicht berust op de juiste verbinding en wisselwerking
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van mannelijke (scheppende) en vrouwelijke (vormende) wezens. De

kennis der wetten, waarop de juiste verbinding berust, werd in de

oudheid onder allerlei symbolen verborgen, o.a. H. Geest, Orde van

Melchisedek, gulden Vlies of Graal. Is er sprake van ‘zonde tegen de

H. Geest’, dan wil dit eenvoudig zeggen: Wie de wetten der natuur

verwaarloost, vermag geen harmonische of volmaakte vormen of

toestanden te scheppen. Deze zonde wordt NIET vergeven, want onder

de wet van karma dient men haar door strijd en lijden uit te boeten, ten

einde hierdoor het inzicht te verwerven dat Harmonie berust op

handelen naar de wetten des hemels. 

Wil men met de hemel in vrede leven, dan dient men zich stipt aan de

goddelijke Wet te houden. In de achter ons liggende eeuwen werd it

geheel uit het oog verloren, en dit is DE oorzaak van de totale

ontwrichting van het menselijk en maatschappelijk bestaan. Afgesloten

als men is voor ‘geestelijke’ begrippen en waarden, kunnen de mensen

dit verband (nog) niet zien. Dit zal wel veranderen, want door de gang

der gebeurtenissen in de naaste toekomst, zullen veler ogen opengaan,

waardoor men zal leren inzien dat het overtreden van de goddelijke

Wet inderdaad als DE OORZAAK moet worden beschouwd van alle

menselijke ellende.

Onophoudelijk worden nieuwe openbaringen aan de mensen

geschonken, en naar mate hun bevattingsvermogen zich uitbreidt,

zullen hogere aspecten van Waarheid en Wijsheid ons deel worden.

Ogen, die lange tijd het licht moesten ontberen, zouden door de volle

lichtschijn worden verblind, reden waarom zij slechts langzaam aan

meer licht blootgesteld mogen worden. Hetzelfde geldt voor geestelijke

zaken. Daarom worden hogere leringen slechts mondjesmaat gegeven,

totdat het moment aanbreekt, waarop het verlangen onder de mensen

naar MEER LICHT zo sterk wordt, dat dit hun zonder gevaar

geschonken kan worden. 

Tegen die tijd zullen de goden op de wereld verschijnen om er het heft

in handen te nemen, en op alle gebieden de goddelijke Wet in

toepassing te brengen en orde te scheppen in de chaos. Alsdan zullen de

besten onder de mensen worden opgeroepen om met de goden samen te

werken. Vandaar de noodzaak zich NU REEDS zoveel mogelijk in

‘kosmische’ zaken te verdiepen en meer inzicht te verwerven in de
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wetten des levens, die straks op alle gebieden toepassing moeten

vinden.

Via het orgaan, dat 20 jaren geleden reeds door dit doel in het leven

werd geroepen, en de naam Wereld Dienst ontving, kan men in het

bezit komen van allerlei boeken en geschriften, waarin de meest

elementaire zaken, op de kosmische voorwaarden des levens

betrekking hebbend, welke in de naaste toekomst alom zullen gelden,

worden toegelicht en verklaard.

Niettegenstaande allerlei aansporingen om niet langer op de oude wijze

voort te leven, heeft men zich algemeen weinig ingespannen om zich

met hogere begrippen en denkbeelden vertrouwd te maken. Er is te

weinig gedaan om op positieve wijze een eind te maken aan allerlei

misstanden en hierom zullen er straks grote rampen over de wereld

gaan. Deze zijn nodig om de mensen van hun oude gewoonten,

opvattingen en instellingen los te scheuren.

Het oordeel is over de mensheid gaande. Daarom is het zaak waakzaam

te zijn en een aanvang te maken met het ordenen van het eigen bestaan

naar kosmische maatstaven. Dat is de enige weg om een betere

toekomst voor te bereiden.
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ZESDE HOOFDSTUK

Het contact met de goden wordt hersteld

tot dusver hebben we gepoogd u duidelijk te maken dat:

1. Wij mensen NIET de enige intelligente wezens zijn in het

universum.

2. Op andere werelden hoger-ontwikkelde wezens leven, die ons

ver vooruit zijn in technisch en ethisch opzicht.

3. Deze wezens tijdens gouden Eeuwen rechtstreeks invloed

uitoefenen op de gang der aardse zaken en onder de mensen

wonen om hen in te wijden in de geheimen van natuur en

bovennatuur.

4. Tijdens de afgelopen 5000 jaren het kali-yuga of ijzeren tijdperk

op aarde heerste, als gevolg waarvan het menselijk bewustzijn

voor zuivere begrippen aangaande het Goddelijke, d.i. het

Goede, Ware en Schone was afgesloten.

5. Er in de afgelopen eeuwen geen zuivere cultuurwaarden werden

voortgebracht op aarde door gemis aan kennis van de wetten

waarop de universele wereld-orde steunt, en

6. door het verloren gaan van deze kennis minderwaardige

lichamen werden voortgebracht, waardoor het mogelijk was dat

demonen sterke invloed uitoefenden op de menselijke gedachten,

gevoelens en handelingen, en uit de toenemende zelfzucht ten

laatste de complete chaos onzer dagen ontstond.

Thans beleven wij de overgang naar een nieuw kosmisch tijdperk, als

bewijs waarvan slechts behoeft te worden gewezen op de ongekende

perspectieven, welke zich voor het mensdom openen, nu wij de

beschikking hebben gekregen over tot dusver onbekende natuur-

krachten (energie van het atoom en het geluid).

 

Met de intrede van de nieuwe aera gaat gepaard de wederkeer der

goden. In de nu volgende bladzijden zullen wij pogen u enigermate het

beeld te schetsen van hetgeen dit voor individu en gemeenschap zal

betekenen; welke eisen en voorwaarden het leven straks aan ons zal
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stellen en wat wij hebben te doen en na te laten om ons op de

toekomstige ontwikkeling voor te bereiden.

In de bijbel zowel als in theosofische overleveringen en andere

geschriften der oudheid, op cultuurtijden betrekking hebbend, zijn legio

bewijzen te vinden voor het optreden van periodiek-wisselende

tijdkringen, waarin Lichtgoden de duistere goden opvolgen. Daarin

komt evenwel niet duidelijk tot uitdrukking dat tijdens de regering der

stralende goden de wetten des hemels worden geëerbiedigd waardoor

alom volmaakte toestanden worden geschapen en bestendigd, terwijl

gedurende nacht-perioden, tijdens welke de goden der duisternis

heersen, deze wetten worden overtreden, zodat ten laatste alles op de

wereld tot chaos vervalt.

De wisseling dezer tijdkringen vindt plaats om de 2160 jaren en houdt

verband met de overgang van het lentepunt naar een ander teken van de

dierenriem. Is dit een negatief teken, zoals het geval was tijdens de

afgelopen 21 eeuwen, dan spreekt men van een z.g. nacht-periode, wijl

dan de wereld door de duistere goden wordt bestuurd. In zulke tijden

heerst de wet van oorzaak en gevolg (Karma) over allen. Dit wordt in

de bijbel uitgedrukt in het bekende “Oog om oog en tand om tand”.

Daarom gold in deze eeuwen Jehovah als de god der wrake, dezelfde

als Satan, de schaduw van het goddelijk Licht.

Aan het eind van een nacht-periode gaat de zon bij het intreden van de

lente in een ander dierenriem-teken op. Vandaar dat thans het positieve

teken Aquarius aan de hemel staat en er een kosmische dag-periode is

ingetreden, tijdens welke de Lichtgoden wederom als leraren der

mensen gaan fungeren. Dezen worden dan ingewijd in de kennis

aangaande de wetten des levens. Hierdoor zijn ze in staat al hun

gedragingen in overeenstemming te brengen met de grote kosmische

Wet van Harmonie, als gevolg waarvan zij hun leven zullen ordenen,

zodat Karma geen vat meer op hen zal hebben.

Voor vele mensen schijnt dit denkbeeld moeilijk aanvaardbaar te zijn.

Bij enig nadenken zal men evenwel moeten toegeven dat deze

redenering logisch is. Immers, des nachts is men geneigd overal

tegenaan te stoten omdat in het donker niets wordt onderscheiden,
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terwijl men overdag alle obstakels weet te vermijden omdat ze in het

licht worden waargenomen.

Omdat men tijdens nacht-perioden aangaande de grond der dingen in

het duister tast, kent men uitsluitend de materiele zijde des levens.

Voor zover men zich met geestelijke zaken inlaat, kent men die niet uit

eigen aanschouwing, reden waarom men tot ‘geloven’ zijn toevlucht

moet nemen. In de bijbel vindt men het onderscheid tussen weten en

geloven op onopvallende wijze beschreven bij Joh. 3:1-21 alwaar het

gesprek van Jezus met Nicodemus staat opgetekend. Jezus, als

Godszoon en Lichtgod zegt: “Hetgeen uit het vlees (materie) geboren

is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.”

Nicodemus verstaat de zin dezer woorden niet, waarop Jezus zegt: “Zijt

gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar,

voorwaar zeg Ik u, Wij spreken wat wij weten, en getuigen wat wij

gezien hebben; gijlieden echter neemt onze getuigenis niet aan.”

Tijdens kosmische nacht-perioden is het menselijk bestaan op de

eindigheid der materie ingesteld. Van niets is men dan zeker, alleen van

de dood! In dag-perioden daarentegen wordt de oneindigheid des

levens als opperste Waarheid ervaren. Dan bestaat er geen vrees voor

de dood en nadat men zijn taak op deze wereld heeft volbracht, gaat

men ‘bewust’ over naar een van de ontelbaar vele werelden, die het

universum bevat. Want om met Paulus te spreken: (1Kor. 15:53/56)

“Het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en het sterfelijke

onsterfelijkheid.” dan is de dood verslonden tot overwinning en kan

men zeggen: Dood! Waar is uw prikkel? Hel! Waar is uw overwinning?

De prikkel nu des doods is de zonde, d.i. een leven in strijd met de Wet,

de kracht der zonde is de wet d.i. door kennis van de Wet bezit men het

vermogen om de zonde te overwinnen.

Nu we aan de voor-avond staan van een nieuw kosmisch tijdperk

(Aquarius-aera) zullen alle aardse toestanden en verhoudingen zich

binnenkort gaan wijzigen, gelijk in de zomer de natuur verschilt van de

winter. Reeds kondigen zich overal vernieuwingen aan op technisch,

sociaal, economisch en ander gebied, die vooral in het Oosten tot diep

ingrijpende veranderingen bezig zijn te leiden. Nog staan wij eerst aan

het begin van wereld-omvattende wijzigingen, en er zullen weinig

mensen gevonden worden die zich een voorstelling kunnen vormen van

hoe de wereld er over honderd jaar zal uitzien.
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Dit ontwikkelingsproces is allerminst van het toeval afhankelijk, en

mensen vermogen hierop minder invloed uit te oefenen dan algemeen

wordt aangenomen. De ganse ontwikkeling staat onder toezicht van de

goden en godinnen, die in samenwerking met de Zonne-logos of

Christus de plannen uitwerken om de mensheid gereed te maken voor

een hogere fase van haar bestaan. Daarom komt het er niet zo zeer op

aan of men deze of gene vernieuwing of verbetering wenst te

accepteren of niet. Want door de krachten en machten waarover de

goden beschikken, worden alle zaken in de gewenste richting gestuwd,

met of zonder goedvinden van de mensen.

Of wij dan niets dan automaten zijn en generlei invloed op de gang van

zaken vermogen uit te oefenen, zult u geneigd zijn zich af te vragen?

Integendeel! Maar....de mensen hebben zich naar de goden te schikken,

niet omgekeerd. Daartoe werken zij door middel van gedachtekracht

bepaalde denkbeelden op het menselijk bewustzijn in. Evenals het

mogelijk is vanuit ver-verwijderde studio’s radio- en televisie-

programma’s door middel van onzichtbare en ongrijpbare aethergolven

in uw huiskamer hoorbaar en zichtbaar te maken, evenzo kunnen

hogere wezens via dezelfde aether bepaalde trillingen uitzenden, welke

in de hoofden en harten van hen, wier innerlijke ontwikkeling daarop is

afgestemd, denkbeelden en gevoelens opwekken, die wel-overwogen

en meer-verantwoorde daden en handelingen tot gevolg hebben.

De doorsnee-mens weet van deze zaken zo weinig af omdat zijn

metafysische ontwikkeling te gering is. Kerken en geestelijke

bewegingen zijn tekort geschoten omdat ze zich uitsluitend hebben

beziggehouden met de buitenkant der dingen en in stede van tot de kern

der vraagstukken door te dringen om de geest van de nieuwe tijd te

leren verstaan. Dit was mogelijk geweest wanneer men zich had willen

verdiepen in de verborgen zin der bijbelboeken en andere heilige

geschriften der oudheid in plaats van oppervlakkig over de woorden

heen te lezen.

Wat in deze tijd geschiedt, wordt in symbolen-taal beschreven in

Handelingen 2, alwaar sprake is van de uitstorting van de H.Geest,

waardoor men begon te spreken naar de geest het ingaf. “En het zal zijn

in de laatste dagen (van de bedeling, welke we nu beleven, schr.) zegt

God: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees, en uwe zonen en

dochters zullen profeteren en uwe jongelingen zullen gezichten zien en
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uwe ouden zullen dromen dromen. En op mijne dienst-knechten en -

maagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten, en zij zullen

profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven (vliegende

schotels e.d.) en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en

rookdamp (atoom-explosies). De zon zal veranderd worden in

duisternis (wijsheid verdwijnt in de algemene verwarring) en de maan

in bloed (oorlogen en revoluties) eer dat de grote en doorluchtige dag

des Heren komt.”

In de nabije toekomst zal de mensheid worden tot een tempel des

levenden Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en

Ik zal onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een

volk zijn. (2 Kor. 6)

Omdat de meeste mensen traag en gemakzuchtig zijn, nemen zij niet de

moeite om naar de innerlijke stem te luisteren. Eerst moeten er

schokkende gebeurtenissen in hun leven plaats grijpen alvorens tot

nadenken gebracht te worden. Is dit punt eenmaal bereikt, dan gaat men

inzien dat wereld-vernieuwing afhankelijk is van de mate waarop het

individu begint met de verbetering van zichzelf, en hierdoor streeft naar

het herstel van de harmonie met God.

Naar mate de mensen ontvankelijk worden voor hogere denk-beelden

en gevoelens, als door de goden uitgezonden, zal hun materiele

instelling veranderen. Door het atoomexperiment is komen vast te staan

dat bij de splitsing van het kleinste deel, waaruit de materie is

opgebouwd, men energie overhoudt. Een bewijs te meer dat er geen

wezenlijk onderscheid bestaat tussen geest en stof. Stof is

gekristalliseerde geest.

Valt de materialistische wereld- en levensbeschouwing straks uiteen,

dan zullen er in de mensheid twee divergerende richtingen ontstaan.

Het ene deel, dat de nieuwe begrippen aanvaardt, zal aan de

vernieuwing vrijwillig gaan deelnemen; de meerderheid echter,

conservatief en negatief als zij is ingesteld, zal het oude wensen te

handhaven. Door de weerstand echter, die zodoende aan de instroming

van onzichtbare kosmische stralingen wordt geboden, schakelt dit deel

zichzelf meer en meer uit.

Zouden de mensen in geestelijk opzicht verder ontwikkeld zijn, en

begrijpen dat het vernieuwingsproces van mens en wereld aan de
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wetten van natuur en bovennatuur is gebonden, dan zou men eigener

beweging in de nieuwe richting gaan medewerken, waardoor veel

ongemakken voorkomen zouden worden. Door de algemene levens-

onbewustheid echter worden ‘eigen’ opvattingen en meningen liever

vastgehouden, speciaal waar het ‘geestelijk’ zaken betreft. Vandaar dat

zo vele mensen van goeden wil in de mening verkeren aan de

vernieuwing werkzaam te zijn, waar ze in werkelijkheid -door hun

ongeordende, zelfzuchtige en materialistische levenshouding- de macht

van de demon voeden en weerstand bieden aan de werkingen der

goden.

Het is in hoofdzaak deze houding, welke aansprakelijk is voor de

toenemende verwarring op geestelijk gebied. Talloos zijn de kringen en

secten, waarin ‘geestelijke’ zaken als tijdverdrijf of hobby worden

beoefend en waar klein-menselijke opvattingen worden beschouwd als

de zuivere interpretatie van de zuiverste Waarheid. Op de keper

beschouwd waart in deze kringen veelal een ‘demonische’ geest van

eerzucht, ijdelheid, geldingsdrang, verwaandheid en egocentriciteit

rond. Hierdoor vergenoegt men zich met de schone schijn en doet niets

om tot de KERN der vraagstukken door te dringen. Iedere groep

beschouwt zichzelf als ‘uitverkoren’ en beseft in’t geheel niet dat we

het tijdsgewricht beleven, waarover in Matth. 24 wordt gezegd: “Want

er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, die grote tekenen

en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de

uitverkorenen zouden verleiden.”

Om de problemen tot in hun kern te doorschouwen, is kennis nodig van

de wetten waarop de universele wereld-orde steunt. Zonder deze kennis

is geen zedelijk leven mogelijk, want naar het woord van Plato is

zedelijk handelen: zich gedragen naar deze wetten. De goden keren

weder om deze kennis te herstellen en allen, die ongeordend wensen te

blijven voortleven, brengen zichzelf in conflict met de hogere wezens.

De meeste invloed zullen nieuwe denkbeelden hebben op hen, die

zelfstandig over de dingen plegen na te denken. Ook uitvinders en

kunstenaars staan open voor de inspiratie uit hogere regionen. Dit wil

echter geenszins zeggen dat zij in elk opzicht goede ‘ontvangers’ zijn.

evenals bij het fotograferen allerlei storingen kunnen optreden ofwel

fouten worden gemaakt, waardoor de beelden onscherp of vertrokken
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worden weergegeven, kunnen bepaalde gedachten associaties bij-

beelden oproepen, die het geheel vertroebelen. Ook wanneer men meer

‘persoonlijk’ dan ‘universeel’ is ingesteld, dreigt het gevaar dat de

ontvangen beelden een ‘eigen’ kleur krijgen. Dit verklaart waarom

‘geestelijke’ zaken zo verschillend worden geïnterpreteerd en er

dienaangaande zo vele ‘eigen’ meningen bestaan. Door zich in

‘kosmische’ zin te ontwikkelen wordt het persoonlijke aan het

universele ondergeschikt gemaakt, waardoor men in staat is een zuiver

en vruchtbaar telepathisch contact te onderhouden met hogere regionen

en hun bewoners.

Gezien het vorenstaande zult u begrijpen dat het niet zo eenvoudig is

om mensen voor hogere begrippen toegankelijk te maken, te meer waar

zij onbewust nog zo sterk met de demon zijn verbonden. Emotioneel

als de meeste mensen zijn, droomt men liever over ‘betere’ toestanden,

dan zich in te spannen en de rede in te schakelen, waardoor het

duidelijk zou worden dat in de eerste plaats het eigen levensgedrag op

kosmisch niveau gebracht behoort te worden.

Ofschoon de mensen in’t algemeen zich weinig inspannen om met de

hemel in het reine te komen, kan toch het tijdstip waarop alles gereed

moet zijn, niet worden verschoven. Het ontwikkelingsproces van

wereld en mensheid is aan een bepaald tijd-schema gebonden. Helaas

wordt algemeen aangenomen, dat de factor ‘tijd’ in kosmische zin niet

geldt, omdat dit begrip zuiver menselijk zou zijn. een grotere

misvatting is niet denkbaar! Hoe zou er ‘orde’ kunnen bestaan in het

heelal, zo er geen regelmaat was, en wat is regelmaat anders als tijds-

indeling? Men moet het zó leren zien, dat op bepaalde tijdstippen door

de goden nieuwe impulsen of denk-stromen worden uitgezonden met

het doel de menselijke ontwikkeling in de gewenste richting te stuwen.

Omdat het mensdom niet op de juiste wijze op deze impulsen reageert,

veroorzaakt men allerlei conflicten en moeilijkheden, die tot rampen,

ongelukken, stakingen, oorlogen en epidemieën kunnen leiden op het

wereld-gebied.

Want evenals het individu ziek wordt of anderszins met moeilijkheden

krijgt te kampen, wanneer met de wet van oorzaak en gevolg geen

rekening wordt gehouden, evenzo wordt de mensheid op gezette tijden

geconfronteerd met de gevolgen van alle ondoordachte en

onverantwoordelijke daden, die hebben geleid tot de verstoring van het
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natuurlijk evenwicht der dingen. Door deze schokkende gebeurtenissen

moet men tot het inzicht komen dat er in strijd met de goddelijke Wet

werd geleefd. Immers, een verstandig mens vat onmiddellijk dat het

geen God kan zijn die de mensen straft. Wij zijn het zelf, die onze

eigen moeilijkheden veroorzaken door de levenswetten te overtreden.

Zelf moeten wij derhalve de weegschaal van het Recht weer in

evenwicht brengen. Eerst dan zullen wij -door lijden gelouterd- in staat

zijn met de Godheid in vrede te leven en Hare wetten eerbiedigen.

Onder inwerking van de denk-golven, door de goden uitgezonden,

zullen straks allerwege nieuwe opvattingen gaan gelden, en als gevolg

hiervan zullen straks totaal nieuwe toestanden en verhoudingen op de

wereld ontstaan. Hieraan behoren de mensen ‘bewust’ te gaan

deelnemen en dit impliceert dat onze morele standaard wordt verhoogd.

Momenteel zoekt men de verbetering van allerlei misstanden en

wanverhoudingen nog in de bestrijding van kwade gevolgen waarbij de

wortel van het kwaad onaangetast wordt gelaten. Deze wortel is de

overtreding der levenswetten. 

In geestelijk opzicht zijn de meeste mensen nog analfabeten wien het

begrip vreemd is, dat in de hemel alles aan maat, getal en gewicht is

onderworpen. Door gebrek aan inzicht in de levenswetten botst men

voortdurend tegen onvoorziene omstandigheden op, waardoor builen en

schrammen ontstaan. Men wordt ziek, omdat men niet overeenkomstig

de wetten der natuur leeft. Men ondervindt verdriet en teleurstelling in

het huwelijk, wijl men het bestaan niet kent van wetten, die het

samengaan van man en vrouw regelen. Men sticht disharmonische

gezinnen omdat men de wetten niet kent, waaraan het geboorte-proces

van nature is onderworpen, noch beseft dat niet alle karakters,

temperamenten en levens-ritmen elkaar aanvullen of met elkander

overeenstemmen. Men voelt zich onbevredigd in zijn beroep wanneer

dit niet strookt met de aangeboren aard en aanleg. Allemaal gevolgen

van het feit, dat de mens zichzelf niet kent, noch weet aan welke wetten

zijn psyche is onderworpen. Om al deze kwalen te genezen en

harmonie te brengen in het eigen bestaan, het gezin en het

maatschappelijk leven, is er slechts één middel: de kennis der

levenswetten herstellen opdat ze toegepast worden op elk gebied des

levens. Dan alleen zal het mogelijk zijn de harmonie te herstellen in

alle inter-menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen.
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Om de wortel van het kwaad uit te snijden, behoort het menselijk

bestaan naar de hemel te worden gericht. De wet der Godheid dient

uitgangspunt te worden van al onze handelingen. In de eerste plaats

zouden huwelijk en geslachtsleven gesaneerd moeten worden ten einde

de mogelijkheid te openen voor de goden zich IN de mensheid te

incaneren. Hierdoor zouden tevens -door gezonde en welgeschapen

kinderen in het leven te roepen- de demonen niet langer tot deze wereld

worden toegelaten. Hierdoor zal het kwaad geen voedingsbodem meer

vinden en zullen nieuwe cultuurwaarden worden voortgebracht, waaruit

de Gelukzaligheid ten slotte zal opbloeien.
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ZEVENDE HOOFDSTUK

De afgezanten der Goden.

Gedurende gouden Eeuwen wordt het opperbestuur over de wereld

uitgeoefend door hogere goden en godinnen, die zich daartoe in

menselijke lichamen incaneren. Vandaar dat in de bloeitijden van

cultuur de cultus zuiver werd bewaard en alle menselijk en

maatschappelijk verkeer werd geordend naar goddelijke wetten, die het

volk werden onderwezen via de godsdienst. Hierdoor konden huwelijk

en geslachtsleven rein en zuiver worden beleefd en zolang de

goddelijke Scheppingswet werd geëerbiedigd, konden mensen als

goden worden geboren.

Treedt op het einde van een kosmische tijdkring het verval in, dan

neemt de godenschemering een aanvang. De goden met het stralende

aangezicht trekken zich geleidelijk van deze planeet terug, waarna het

bestuur der aardse zaken in handen wordt gelegd van half-goden,

helden en ten laatste van sterfelijke mensen. In hen incaneren zich

aanvankelijk de duistere goden, doch naar mate het bestaan van

geslachtswetten uit het menselijk bewustzijn verdwijnt, wordt de grote

Scheppingswet overtreden, als gevolg waarvan het menselijk ras

langzaam degenereert.

Van eeuw tot eeuw neemt het aantal mensen, dat met hoofd en

schouders boven hun omgeving uitsteekt, af en op het laatst van de

ijzeren eeuw zijn er welhaast geen mensen van formaat en karakter

meer te vinden, aan wie de leiding der zaken op godsdienstig,

staatkundig, wetenschappelijk en cultureel gebied kan worden

opgedragen. Bijgevolg worden de zaken niet langer met vooruitziende

blik bestuurd, zodat de verwarring van jaar op jaar toeneemt totdat de

chaos ten laatste compleet is.

Gezien het feit, dat het in onze tijd aan waarlijk grote figuren ontbreekt,

behoeft het niet te verwonderen, dat overal de conflictstof zo hoog

werd opgestapeld, dat er weinig behoeft te geschieden om geweldige

explosies en ontzaglijke rampen teweeg te brengen. Want gezien de

huidige vorderingen op technisch gebied, en de demonische

afstemming der mensen in het algemeen, zullen de gevolgen van evtl.
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ontladingen dermate wereld-omvattend zijn, dat het merendeel der

aardbewoners erdoor van het toneel zou verdwijnen.

Omdat de gevolgen van evtl. Verkeerde aanwending van atoom-energie

(A-en H-bommen) zich niet tot deze planeet zouden beperken, doch een

terugslag hebben op de levensmogelijkheden elders in het universum, is

het begrijpelijk dat er op andere planeten ‘wachtposten’ worden

betrokken, met het doel in te grijpen zodra hier op aarde de grenzen van

het toelaatbare worden overschreden.

Immers, de leiding over alle zaken, betrekking hebbend op de

ontwikkeling van wereld en mensheid is sedert de intrede van het

nieuwe kosmische tijdperk (Aquarius) in handen gelegd van hogere

goden, die zich gereed maken tot deze wereld af te dalen.

De menselijke ontwikkeling op geestelijk gebied is ver achter gebleven

bij de vorderingen der techniek. Vandaar dat men zich met het begrip

‘goden’ nog niet vertrouwd heeft gemaakt. Zaken en wezens, die niet

‘wetenschappelijk’ onderzocht kunnen worden (waarbij echter uit het

oog wordt verloren dat de wetenschap nog niet ver genoeg ontwikkeld

is om metafysische verschijnselen te kunnen meten) worden

‘onbestaanbaar’ geacht, ofschoon reeds Paulus schreef, dat het

waarneembare van voorbijgaande aard is, terwijl het onwaarneembare

onvergankelijk is.

Gezien het lage peil van ‘s mensen geestelijke ontwikkeling, zou de

wederkomst der goden op het huidige tijdstip met grote gevaren

gepaard gaan. Immers, radioactief als de hogere Wezens zijn, stralen zij

bepaalde krachten en machten uit, welke door de gemiddelde mens niet

verdragen zouden worden.

Daarom moet de wereld op hun komst worden voorbereid. Met dit doel

zenden zij hunne afgezanten tot de aarde. Als een soort geestelijke

stoottroepen staan zij dichter bij de mensen, en door hen zullen de

nodige voorbereidende maatregelen worden getroffen.

Wanneer u over deze zaken eens rustig gaat nadenken, zal het u

duidelijk worden dat allerlei berichten, welke in de loop der jaren met

betrekking tot het onderwerp ruimtevaart in’t algemeen en ‘vliegende

schotels’ in het bijzonder verschenen, met de wederkomst der goden in

direct verband staan.
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Zoals u wellicht weet, hebben verschillende auteurs, o.a. Major Donald

E. Keyhoe, Desmond Leslie, George Adamski en vele andere een

zondanige hoeveelheid feiten verzameld aangaande deze Ufo’s

(Unidentified Flying Objects) dat aan hun bestaan niet langer wordt

getwijfeld, ook niet in wetenschappelijke kringen.

Dr. J.C. Mackenzie, voorzitter van de Atomic Energy Control Board,

voorheen president van de National Research Council, schreef in een

officieel rapport: “Het scheen fantasie om het bestaan van deze dingen

aan te nemen en de eerste indruk was dat het allemaal nonsens is ofwel

berust op optisch bedrog. Doch er zijn zo vele rapporten ontvangen van

verantwoordelijke waarnemers, dat ze niet langer ontkend kunnen

worden. Want het is uitgesloten te achten dat al deze rapporten optische

illusies zouden betekenen.”

Ook Dr. Peter Millmans, een bekend sterrenkundige, zei na kennisname

van deze rapporten: “Het heeft geen zin om alleen maar te lachen over

deze zaken omdat we geen enkele conventionele verklaring kunnen

ontdekken, die de gerapporteerde bewegingen dezer voorwerpen

duidelijk maken.”

Het onderzoek heeft voorts genoegzaam duidelijk gemaakt, dat deze

ruimteschepen niet door aardbewoners geconstrueerd kunnen zijn; dat

ze van andere planeten afkomstig moeten zijn en worden voortbewogen

door krachten, die op aarde nog niet bekend zijn. Dr. Franz Zwicky van

het California Institute of Technology schreef reeds in 1953 in het

tijdschrift van de American Rocket Society, dat naar zijn opvatting

Ufo’s gebruik maken van de elektriciteit van de ionensfeer. In deze

hogere lagen worden ionen ontdaan van enige hunner buitenste

elektronen door de ultra-violette zonnestralen. Deze ionisatie maakt

moleculen vrij, die grote elektrische ladingen dragen. Zouden wij in

staat zijn deze elektrische energie af te tappen, zei Dr. Zwicky, dan zou

ze waarschijnlijk doelmatiger blijken voor voortstuwing dan atoom-

energie. 

In het boek van Leslie Desmond “De vliegende schotels zijn geland”

zet deze auteur uiteen hoe de vroegere Atlanten een hoog cultuur-peil

bereikten en het probleem van het inter-planetaire verkeer hadden

opgelost. Hun ruimteschepen -zegt Leslie- werden voortbewogen door

middel van energie, ontleend aan elektro-magnetische krachtvelden,

dan wel door supersonische trillingen. Het moet dezelfde energie zijn
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geweest, door middel waarvan men in de oudheid de zwaartekracht

wist op te heffen, zodat men in staat was ten behoeve van het

construeren van piramiden en andere reusachtige bouwwerken,

massieve rotsblokken zonder bezwaar over afstanden van duizenden

km. te vervoeren en honderden meters hoog te brengen zonder

gebruikmaking van hijs- of hefwerktuigen.

In de oudheid dienden vliegende schotels of Vimana’s, gelijk de

Hindoe’s deze hemelwagens noemden, om hen die gespaard moeten

blijven, van bedreigde plaatsen naar veiliger oorden over te brengen,

zomede om hoger-ontwikkelde wezens naar deze planeet te vervoeren,

ten einde na de rampen, die de mensen door hun onverantwoordelijk

gedrag over zichzelf hadden gehaald, wederom orde te scheppen in de

chaos en de overlevenden te onderrichten hoe men heeft te leven om in

vrede te blijven met de hemel.

Ook de bijbel maakt melding van soortgelijke verschijnselen, o.a. bij

2Kon. 2, waarin sprake is van Elia’s hemelvaart. In het elfde vers lezen

wij: “En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo

was er vurige wagens met vurige paarden, die tussen hen beiden

scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.”

De wetenschap staat sceptisch tegenover alles wat van het bekende

afwijkt. Doordat iedere geleerde, hoe breed van visie hij persoonlijk

ook moge zijn, tegenover zijn eigen sector verplicht is rekening te

houden met hem bekende factoren, laat hij alle onwaarschijnlijkheden

liever maar buiten beschouwing. Vandaar dat men verschijnselen als

‘vliegende schotels’ beoordeelt naar ons bekende maatstaven. Aardse

maatstaven uiteraard, terwijl kosmische maatstaven ongetwijfeld

passender zouden zijn.

Leslie schrijft in voornoemd boek het volgende:

“En de geleerden?

Er zijn er heel wat en ik heb er enige gesproken, die geloven dat er

maar weinig grond is voor de veronderstelling, dat het menselijk leven

op het planeetje, dat aarde heet, de hoogste vorm van leven in het

heelal is. Een geleerde in de ware zin des woords is tevens een

wijsgeer. En een wijsgeer gelooft niet, dat leven een op zichzelf staand

en uniek verschijnsel is maar dat het de hele kosmos doortrekt.

Niet de wijsgeer-geleerde maar de technicus-geleerde, het mannetje,

dat niet in God kan geloven omdat hij zijn temperatuur niet kan
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opnemen of zijn spectraal-analyse narekenen, stuit de gedachte van een

wezen groter dan hijzelf tegen de borst. Want als een mens uit de

andere wereld genoeg weet om door de ruimte te kunnen trekken dan

moet hij meer weten dan wij. Hij zou zelfs een ander soort wetenschap

kunnen kennen. Hij zou zelfs de door ons aanvaarde theorieën kunnen

weerleggen, onze dierbare opvattingen omver kunnen werpen en onze

speciale afgoden kunnen onttronen. Hij zou waarschijnlijk net zo

welkom bij de kleine technicus-geleerde zijn, als Einstein het zou zijn

bij de middeleeuwers van voor de tijd van Copernicus. Daarom mag hij

dus niet bestaan. Het zou onverdraaglijk zijn als een ruimte-mens er de

studenten in de astrophysica vriendelijk op wees, dat hun lichtjaren

onzin zijn; hun metingen systeemloos en dat de omstandigheden op

andere planeten volkomen anders zijn dan zij zo trots hebben

verkondigd. En dit alles dank zij het falen en de onnauwkeurigheid van

hun instrumenten. En daarom mag er in ‘s hemel naam geen ruimte-

mens bestaan behalve in kosmische beeldverhalen, en vliegende

schotels moeten als oud roest worden opgeruimd. 

Politici hebben een geldig excuus. Het is hun plicht als herders des

volks geen verontrustende verklaringen af te leggen zolang er nog geen

dwingende redenen zoor zijn.

maar de kleine technicus-geleerde, half gevormd met wat

oppervlakkige kennis van chemie en physica, kan zich niet met zo’n

excuus schoon wassen. Hij moet alle aanspraken laten varen op de ere-

naam van ‘geleerde’, waar zowel ‘denken’ als ‘weten’ onder begrepen

wordt. Want hij kan noch het een noch het ander.”

Ook in kosmische zin geldt het bekende l’‘ Histoire se répéte.

Wederom is het einde van een ijzeren tijdperk bereikt, en staan we aan

de vooravond van grote calamiteiten, gelijk in Matth. 24 en Openbaring

18 staan beschreven. Want het eind van de Pisces-aera is gekomen en

een nieuwe gouden Eeuw staat voor de deur. Al het oude gaat voorbij

en uit de ruïnes zal een nieuwe cultuur opbloeien, gelijk de wereld

voordien nog niet heeft aanschouwd. Daarom dient de mensheid in

kosmische zin te worden opgevoed, en alle zaken behoren van een

totaal ander standpunt te worden beschouwd. In plaats van materieel en

verstandelijk moet men de dingen van hun spirituele en

bovenzinnelijke zijde leren zien. De menselijke intuïtie behoort
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ontwikkeld te worden, opdat men hierdoor het wezen der dingen door

innerlijke waarneming lere aanschouwen.

Zo lang het merendeel der mensen uitsluitend reageert op de lagere

driften en begeerten, zodat haat, zelfzucht en machtswaan hen bewegen

tot kwelling van mede-mensen en dieren, zullen oorlogen, revoluties,

gevangenissen, concentratie-kampen, vivisectie-laboratoria en

slachthuizen in stand worden gehouden.

Door deze gedachten- en gevoels-uitingen wordt deze wereld omgeven

door onzichtbare gifdampen, die a.h.w. een besmettelijke, psychische

sluier vormen. Om langere tijd op de wereld te kunnen vertoeven,

zouden hogere wezens, na hier met ruimte-schepen te zijn geland, deze

sluier, die hen met besmetting bedreigt, moeten vernietigen. Daar deze

sluier feitelijk deel uitmaakt van allen, wier uitingen het gevolg zijn

van dierlijke driften en demonische prikkels, zouden -bij het opruimen

ervan- tevens allen omkomen, wier bewustzijn niet in staat is zich op

hogere zaken te richten. Kunt u zich voorstellen welke ontwrichting en

verwarring hierdoor op aarde zou ontstaan?

In dit verband zouden we een gedeelte willen overnemen uit een weinig

bekend werkje van grote waarde, getiteld “De Geest van het

Ongeborene”. Daarin lezen we op pag. 10 e.v. “Over de wereld der

mensen, over de steden, overal waar de mensen hun tehuizen hebben

gevestigd, hangt een wolk, een troebele, kleverige, astrale wolk van

zinnelijkheid.

Wanneer Ik, van Mijn rein geestelijk gebied uit Mijne blikken over de

aarde laat dwalen, zie Ik haar gehuld in een roodbruine mist, die uit de

mensen is voortgekomen. Van uur tot uur schijnt het Mij dat de vuile

nevel dichter en zijn walgelijke stank verpestender wordt, doordat de

aanhoudende wellustige daden, de zinnelijke taal en gedachten der

mensen zich ophopen en samenpakken. In die wolk moet Ik afdalen!

Door die bijna ondoordringbare laag moet Ik mijn weg zoeken, Ik, de

Geest van het Ongeborene, opdat Ik nieuwe belichaming zal kunnen

vinden.

Hoe kunt ge verwachten dat Ik, bezoedeld door die vuile walm der

aarde, reeds vóór Ik haar bereik, passende lichamen zal vinden,

geschikt voor mijn zuivere Openbaring, geschikt voor het komende

geslacht?”
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Ruimte-wezens, die met ‘vliegende schotels’ tot ons komen, zijn te

beschouwen als herauten van het Licht. Hun strijd gaat in de eerste

plaats tegen de demonen, die als duisterlingen op de mensen inwerken

en hen tot het kwade aanzetten. Deze demonie is momenteel zo sterk

dat zelfs goed-willende mensen de inwerking hiervan krachtiger

ondergaan, dan zij zelf voor mogelijk houden.

Miljoenen mensen bedoelen het zo goed, doch handelen zo verkeerd,

omdat ze niet beseffen hoe in deze tijd geheel andere normen en

maatstaven gaan gelden. De tijd waarin men naar ‘eigen’ opvattingen

en meningen kon handelen, is voorbij, doch omdat 99,99% der mensen

hierin blijft volharden, roepen ze zelf de weerstanden op waardoor

straks grote gebeurtenissen zullen plaats grijpen, die de mensen zullen

nopen hun denkbeelden en gevoelens te herzien en andere

levenshouding aan te nemen.

Tevens werken deze gebeurtenissen een auto-selectie onder de mensen

in de hand. Wie alleen voor zichzelf wensen voort te leven en zuiver

ego-centrisch blijven ingesteld, bezitten niet de geschiktheid om van

een samenleving, gebaseerd op liefde en broederschap, deel uit te

maken.

Vanzelfsprekend is het niet mogelijk omtrent details of het verloop dier

gebeurtenissen nadere bijzonderheden te verstrekken, aangezien ze ten

dele worden bepaald door de reacties der mensen zelf. Zal men op

korte termijn tot het inzicht komen dat we een grootse tijd tegemoet

gaan, en bereid zijn de eigen levenshouding ondergeschikt te maken

aan goddelijke Levensvoorwaarden? Of zal men op de oude wijze

wensen voort te gaan onder het motief: “We zullen wel zien?”

Helaas zijn de groeven, die een verkeerde denkwijze in de menselijke

hersenen maakte, zó diep dat de meesten niet in staat schijnen in te zien

hoe het eigen levensgedrag een verbetering op korte termijn in de weg

staat.

Weliswaar schrijft men de huidige verwarring toe aan het verkeerde

beleid van anderen; aan het bestuur van kerk en academie, van

gemeente, provincie, of staat, doch vergeten wordt maar al te vaak hoe

ieder volk de regering heeft die het verdient. Is de regering laks, en niet

geneigd met de voortdurende wijziging der toestanden, onder invloed

van wisselende kosmische impulsen rekening te houden, dan is dit een
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gevolg van de algemene traagheid waarmee men op het nieuwe

reageert. Dit maakt dat men het liefst op de oude voet blijft voortleven.

In dit verband is lezing van Genesis 18, waarin sprake is van de

verwoesting van Sodom en Gomorra, aan te bevelen.

Nog altijd is men geneigd voor ‘waar’ en ‘gewoon’ te houden, wat de

omgeving als zodanig accepteert, niettegenstaande de massa immer

ongelijk heeft. Steeds waren het de zelfstandige denkers, die nieuwe

denkbeelden en begrippen hebben openbaar gemaakt, hoe zeer zij ook

door hun tijdgenoten werden miskend. Door de loop der gebeurtenissen

werden zij immer in het gelijk gesteld. Alle profeten werden in hun tijd

gehoond en bespot, doch als de zaken, die zij voorzegd hadden, in

vervulling waren gegaan, was het te laat om er zijn voordeel mee te

doen.

Ook in de verschenen decenniën zijn er profeten geweest, die op

komende veranderingen wezen. Thans zijn ze bezig zich onder onze

ogen te voltrekken. Jules Verne, Flammarion, Blavatsky, Bellamy,

Marn, Nietzsche, Wagner en talloze anderen hebben denkbeelden

gepubliceerd en mogelijkheden in het vooruitzicht gesteld, die zich het

zij op technisch, hetzij op maatschappelijk of geestelijk gebied zouden

verwezenlijken. Tijdens hun leven werden zij als ‘fantasten’,

‘bedriegers’ of ‘geestelijk gestoorden’ uitgekreten, doch momenteel

zijn vele zaken, die eens ‘hersenschimmen’ werden genoemd,

grotendeels reeds werkelijkheid geworden, zodat er niet aan getwijfeld

behoeft te worden dat ook de rest in vervulling zal gaan. Het is de

algemene menselijke negativiteit waardoor het Betere zich zo

moeizaam baan breekt. Liever blijft men steunen en klagen over allerlei

verkeerde toestanden dan tot het inzicht te komen dat wij zelf moeten

veranderen om een eind te maken aan de menselijke ellende en een

tijdperk van Geluk, Vrede en Welvaart in te luiden.

Wat thans algemeen als ‘waar’ en ‘normaal’ geldt, zou men rustig

kunnen vergeten. Want eerlang zullen er gans andere begrippen en

opvattingen worden gebracht door hen die als ruimte-vaarders van

andere planeten op aarde verschijnen. Ons denken behoort zich in HUN

richting te gaan bewegen en hiervoor moeten bepaalde mentale en

psychische weerstanden worden overwonnen, welke als gevolg van

66      De wederkomst der Goden

demonische beïnvloeding geleidelijk in ons denk- en gevoels-leven zijn

binnengeslopen.

In verreweg de meeste gevallen werkt deze beïnvloeding op de mensen

in via de seksuele begeerten, vanaf de grofste tot de meest subtiele

vorm. Nog steeds zucht de mensheid onder de ‘vloek’ van zondeval en

erfzonde, en niet voordat men zich bewust is geworden, dat het leven

gereinigd en gezuiverd behoort te worden van alle zinnenlust, zal men

de demon in eigen binnenste kunnen overwinnen. En zolang men

toegankelijk is voor demonische inblazingen, leeft men instinctief in

plaats van intuïtief. Door de intuïtie te ontwikkelen zal men in staat zijn

de hogere levensvoorwaarden te begrijpen, die straks door de

Lichtwezens worden onderwezen en waarvan het gevolg zal zijn dat

onze gedragingen in overeenstemming worden gebracht met de

levenswetten.

Om het intuïtieve denken te helpen bevorderen, zal de mens der

toekomst over een betere (volwaardige) belichaming moeten kunnen

beschikken. Vandaar de noodzaak het seksuele leven op hoger niveau

te beleven. Want om nogmaals het reeds eerder genoemde werkje “De

Geest van het Ongeborene” te citeren, lezen we daarin op pag. 11

“Immer waakzaam verbeid Ik iedere mogelijkheid om te incaneren in

reiner lichamen, verwekt door ouders, die in kuisheid leven, zelfs al

zijn zij gehuwd.

Wat hebt gij mensen gemaakt van het huwelijk, de heilige liefdebond,

door middel waarvan Ik verwacht in reinheid geschapen lichamen te

vinden? Het is ontheiligd, verlaagd tot een instelling van gewettigde

onzedelijkheid, onteerd door de tot een gewoonte geworden vleselijke

voldoening. Dit moet veranderen wanneer gij wilt dat Ik komen zal!

Slechts tot reine lichamen kan Ik ingaan, Ik, de Geest van het komende

ras.”

Wanneer straks de afgezanten der goden in grote getale op aarde

verschijnen, zullen zij overal het roer in handen nemen en

voorschrijven wat er gedaan behoort te worden om de bestaande chaos

te beëindigen. Zij, die met hart en ziel aan de materie vastzitten, en

door hun streven naar macht en bezit ‘eigen’ voordelen zoeken, zullen

door de loop der gebeurtenissen van hun plaatsen worden gestoten.

Geleidelijk zullen alle groepen, die verkeerde begrippen en toestanden

op geestelijk, staatkundig, wetenschappelijk en cultureel gebied in
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stand trachten te houden, uitsterven en van hun macht worden

ontheven. In hunne plaatsen zullen geestelijk-verlichte lieden treden, in

staat naar de aanwijzingen van hogere wezens die toestanden en

verhoudingen te scheppen, door welke orde, recht en geluk worden

hersteld.

Mede onder invloed van denk-stromen, door de hogere goden op de

wereld gericht, zullen wijdere perspectieven zich ontsluiten aan

intuïtieve denkers, die hierdoor tevens in nauwer contact met de

Lichtwezens zullen kunnen arbeiden.

In verband met de grote veranderingen die straks zullen plaats grijpen,

is het noodzakelijk alom groepen te vormen, die zich met de

bestudering van ‘kosmische’ zaken gaan bezighouden. Dit is dringend

gewenst om -zo er door de komst van ruimte-schepen- hier of daar

paniek zou ontstaan, door verstandig optreden en met kennis van zaken

te kunnen spreken, de vertwijfelden nieuwe moed te schenken en

zodoende tot het herstellen van de rust bij te dragen.

In het algemeen zullen de eenvoudigen van geest de komende

gebeurtenissen gemakkelijker accepteren dan zij, die menen dat hun

bezit hen wel tegen schokkende gebeurtenissen en derzelver gevolgen

zal beschermen. Helaas wordt van boven-af nog immer gesuggereerd

dat de huidige periode van welvaart ‘blijvend’ zal zijn. toch groeit het

aantal verantwoordelijke mensen dagelijks, die vrezen dat we dicht bij

een conjuncturele ommekeer staan.

En wat dan?

Nog veel te weinig is het tot de mensen doorgedrongen, dat alles wat

hoog gezeten is op het gestoelte der ere, zonder hiervoor de nodige

geestelijke en morele kwaliteiten te bezitten, kosmisch gesproken, aan

de vooravond staat van zijn val. Velen, die nu nog als vorsten regeren,

al is het slechts in schijn, zullen verdwijnen en de tronen, die nog zijn

blijven staan, zullen een voor een omver worden gestoten. De toekomst

verdraagt geen onwaarachtigheid meer; geen schone schijn en

machtsvertoon waarachter zich het grote NIETS uitstrekt.

Macht, geweld en onrecht, gedragen door geld en allerlei manipulaties,

kunnen niet langer voortduren, want de tijd van afrekening is in volle

gang. Het onzedelijk gedrag, dat tot in de hoogste kringen heerst, tracht

men weliswaar op alle manieren te bemantelen, doch dringt niettemin
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naar buiten door. En worden de geruchten al ontkend of

tegengesproken, toch voelen de innerlijk-goede en waarachtige mensen

aan dat er veel corruptie is; dat de samenleving door en door verrot is

zodat om die reden grote veranderingen ONAFWENDBAAR zijn.

Velen zullen zich afvragen wat er komen gaat en hoe de veranderingen

tot stand zullen komen. Hieromtrent zegt de bijbel “Maar weet dit, dat

zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen

zou, hij gewaakt zou hebben, en zijn huis niet zou hebben laten

doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke ure gij het niet

meent, zal de Zoon des mensen komen.” (Matth. 24:43/44)

Dit moet wel bedacht worden: Zij die komende zijn, maken een

aanvang met de voorbereiding van het Koninkrijk Gods dat weldra

gevestigd wordt op aarde. En zij die straks de ordening van alle aardse

zaken ter hand gaan nemen, beschikken over zodanige krachten en

machten, dat niemand een haar gekrenkt zal worden, wien dit van

Karma-wege niet moet geschieden. En moge hier en daar al een begin

van paniek ontstaan, dan zal toch -gezien de deskundigheid der wezens,

die het omzettingsproces leiden- verwacht mogen worden dat de zaken

zich ten slotte rustig zullen ontwikkelen. Niettemin zullen zeer veel

mensen ondergaan bij de komende rampen. Dit zijn evenwel uitsluitend

diegenen, wier aard en karakter hen ongeschikt maken zich aan een

kosmisch-geordende samenleving aan te passen. Onder hen zal veel

angst en wanhoop zijn in de nabije toekomst, want velen zullen

trachten het vege lijf te redden, die evenwel karmisch gesproken, niet te

redden zijn.

Behalve dat vele intuïtieve denkers straks met de hogere wezens zullen

gaan samenwerken, ten einde bij te dragen tot de vernieuwing van

wereld en mensheid, zullen velen uit de rangen der stervelingen, die in

de afgelopen jaren stierven, in de kring hunner verwanten terugkeren

en hen hierbij steunen. Zij zullen niet alleen de onsterfelijkheid der ziel

bewijzen, doch bovendien de mensen overtuigen dat hetgeen tot nog

toe onder ‘geestelijk’ leven werd verstaan, met de goddelijke

Werkelijkheid volkomen in strijd was.

Nog staat men algemeen tegenover de dood als een groot Mysterie.

Weldra zullen de inzichten dienaangaande zich wijzigen, waardoor

men de mogelijkheid zal leren kennen, door uitbreiding van het
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bewustzijn te beschikken over meer macht, waardoor het mogelijk zal

zijn het stoffelijk lichaam af te leggen en weder aan te nemen. In

duistere bewoordingen schreef Paulus hierover in 1 Kor. 15:50-55.

Onder leiding van hen, die de geestelijke grondslagen des levens

kennen, en weten wat ‘levenswetten’ betekenen, zal de mensheid aan

de vernieuwing van stoffelijke en geestelijke waarden leren deelnemen.

Als gevolg hiervan zullen ziekten en gebreken geleidelijk verdwijnen.

De levens-, voedings- en andere gewoonten zullen zich wijzigen en

doordat de bodem gezond wordt gemaakt, zullen alle ongewenste

insecten en microben verdwijnen, zodat zonder aanwending van

gifstoffen, alle bomen, planten en gewassen gezond gemaakt zullen

worden, waardoor slechts gezonde voedingsstoffen worden geleverd

ten dienste van de gezondmaking en instandhouding van de lichamen

van mens en dier.

Breidt het menselijk bewustzijn zich uit, zodat men algemeen meer

toegankelijk wordt voor ‘universele’ begrippen dan zal als gevolg

hiervan het interplanetaire verkeer worden beschouwd als een

uitbreiding van het luchtverkeer tussen de aardse continenten. Er is een

tijd geweest waarin het onmogelijk leek via de lucht b.v. Europa en

Amerika met elkaar te verbinden. Nauwelijks 25 jaren later wordt het

luchtverkeer tussen alle werelddelen als de meest gewone zaak

beschouwd. Over nog eens 25 jaar zal men tochten naar de Maan, naar

Mars en Venus als heel gewoon beschouwen, en de bewoners van deze

planeten als hogere wezens hebben leren kennen, naar wier

aanwijzingen en wijze raadgevingen men zich gaarne zal richten.

Niet uit het oog verloren mag worden, dat wij in de afgelopen eeuwen,

geestelijk gesproken, als onder een stolp hebben geleefd. Alles wat zich

daar buiten uitstrekte, werd als terra incognita beschouwd, als zaken die

in werkelijkheid niet bestaan. Onze blik was zeer beperkt en alles wat

met de stoffelijke zintuigen niet werd waargenomen, werd als

onbestaanbaar beschouwd. Niettegenstaande er talloze geschriften uit

de oudheid werden overgeleverd, waarin van hemelse zaken werd

gesproken, heeft men de verborgen betekenis dier geschriften niet

verstaan omdat het aan waarachtig metafysisch inzicht ontbrak.
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In de nabij toekomst zullen velen, wanneer zij de bijbelse en andere

verhalen opnieuw onder ogen krijgen, tot zichzelf zeggen: “Voorheen

heb ik nooit begrepen wat ik nu lees, maar thans zijn deze zaken mij

klaar en duidelijk.” Tot heden was men voor het hemelse afgesloten,

omdat men te zeer vervuld was van het aardse en zich alleen

bekommerde om zijn tijdelijk, materieel bestaan, waarin voor

geestelijke en immateriële zaken weinig belangstelling was.

Gezien deze geesteshouding is het begrijpelijk dat de meeste mensen

het interplanetair verkeer als ‘humbug’ of een hersenschim

beschouwen. Zouden zij meer inzicht hebben in de mogelijkheden die

‘leven’ in zich bergt, ze zouden ook begrijpen, dat er altijd verkeer

tussen alle hemellichamen heeft bestaan. Het menselijk bewustzijn was

voor deze zaken afgesloten, mede als gevolg van de onvoldoende

belichaming, die ons gezichtsveld zeer beperkte. Er zijn nu eenmaal

meer dingen tussen hemel en aarde dan waarvan wij het bestaan

vermoeden. En er zijn geleerden die het niet onmogelijk achten dat

andere werelden zijn bewoond door wezens, die wij niet kunnen

waarnemen, omdat ons oog ten slotte alleen maar is ingericht op het

ontvangen van elektromagnetische stralen met een golflengte van

enkele tienduizendste millimeters. Zij menen (en zeker niet ten

onrechte) dat de verklaring van het verschijnsel ‘vliegende schotels’ op

geheel ander gebied moet worden gezocht dan tot dusver geschiedde.

Zou dus het menselijk oog een verbetering ondergaan (en waarom zou

dit in de toekomst niet geschieden wanneer er met de wetten, die het

geboorte-proces beheersen, rekening wordt gehouden?) dan worden er

zaken en wezens waargenomen, die thans onzichtbaar zijn. nog

afgezien van het feit, dat hogere wezens over meer vermogens

beschikken dan mensen, en in staat zijn -door verdichting van hun ijlere

voertuigen- van de onzichtbare in de zichtbare toestand over te gaan,

waarover reeds op pag. 9 werd geschreven.

In alle tijden hebben er hogere wezens onder de mensen verkeerd,

zonder dat iemand heeft geweten hoe ze op aarde kwamen en weer

verdwenen. Men beschouwt zoiets als ‘absurd’ of irreëel, en verdiept er

zich liever niet in, omdat men bevreesd is met de Waarheid in

aanraking te komen, waarvan men innerlijk wel aanvoelt niet immer op

goede voet te verkeren.
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Men weet dat er in alle tijden genieën op aarde hebben geleefd, die met

hoofd en schouders boven hun omgeving uitstaken. Nooit heeft men

echter begrepen waar zij vandaan kwamen. Zij zijn het, die immer

stimulerend hebben ingewerkt op het geestelijk, wetenschappelijk en

culturele leven en de grote kunstwerken schiepen op literair en

muzikaal gebied. alle vooruitgang op de wereld moet worden

toegeschreven aan het werk van genieën, die als hoger-ontwikkelde

zielen een stempel drukten op de ontwikkeling van wereld en

mensheid. Steeds hebben zij bevruchtend ingewerkt op het denken en

de gevoelens der menigte, die pas eeuwen na hen hunne geniale

vondsten naar waarde wisten te schatten.

Nu de tijd is aangebroken waarop mensen in ‘bewust’ contact zullen

treden met hogere wezens, zal het denken in weinige decenniën een

grote vlucht nemen. Als gevolg hiervan zal datgene wat momenteel

leeft in de geesten der verst-gevorderde lieden, op korte termijn door de

massa worden aanvaard waardoor zij in staat zal zijn ‘bewust’ aan de

vernieuwing op aarde mee te werken. Dat zal echter niet eer geschieden

dan nadat er een groot verlangen gaat leven onder de mensen naar

verlossing uit hun huidige onwetendheid en onbewustheid in geestelijk

opzicht.

Naar mate men meer algemeen gaat inzien hoe weinig bevredigend het

leven in deze tijd is, en leert beseffen welke mogelijkheden de

toekomst in haar schoot verborgen houdt, zal ook het verlangen

toenemen om van hogere wezens de leringen te mogen ontvangen,

waardoor men in staat zal zijn aan de ordening van het menselijke en

maatschappelijk bestaan volgens kosmische maatstaven, deel te nemen.

Dat hiervoor de weg-cijfering van het eigen ik een eerste vereiste is,

behoeft geen betoog.

 

Voordat de aardse mens in staat zal zijn via de ruimtevaart het verkeer

van planeet tot planeet te onderhouden, zullen eerst de bewoners van

hoger-ontwikkelde werelden hem vertrouwd moeten maken met de

wetten van natuur en bovennatuur.

Gezien de enorme uitbreiding van de luchtvaart in amper 50jaren, is het

aan geen twijfel onderhevig of ook de ruimte-vaart zal eerlang vanaf de

aarde een feit geworden zijn. hiervoor zullen evenwel niet uitsluitend

72      De wederkomst der Goden

problemen van technische aard opgelost moeten worden, waarvoor

uitbreiding van onze kennis der fysica noodzakelijk is, doch bovenal

zullen er vraagstukken van metafysische aard aan de orde gesteld

worden, die een grondige wijziging van onze ethische beginselen ten

gevolge zullen hebben. om deze op behoorlijke wijze tot een oplossing

te brengen, zal er vóór alles weer ‘kosmisch’ gedacht moeten worden.

Op het moment wordt het merendeel der mensen nog slechts

lichamelijk volwassen, doch bereikt geestelijk nauwelijks de puberteit.

Doorgaans blijft men in de emotionaliteit steken, zonder in staat te zijn

via de rede leiding te geven aan het gevoelsleven. Voor zover men

heeft leren denken, heeft dit uitsluitend betrekking op materiele zaken,

doch wordt er met spirituele waarden geen rekening gehouden. Omdat

er slechts op impressies uit de buitenwereld wordt gereageerd, sluit

men het brein af voor de subtiele inwerking van de ziel, waardoor men

niet toegankelijk is voor het begrip dat er ook een binnenwereld

bestaat; de wereld der ziel, deel uitmakend van de wereld-ziel.

Slechts waar het denken door de ziel wordt verlicht, heeft de mens deel

aan hogere bestaansmogelijkheden of een bestaan in meerdere

dimensies, waardoor hij in staat is toekomstige gebeurtenissen in snelle

opvolging aan zijn blik te zien voorbijgaan. Alle inspiratie is uit de

wereld der ziel afkomstig en slechts de intuïtieven (denkers, dichters en

kunstenaars) zijn in staat de dingen, die komen gaan, te beschrijven of

te bezingen.

In de toekomst zal het denken der mensen verder uitgebreid dienen te

worden, waardoor de intuïtieve vermogens zullen toenemen en steeds

meerderen in staat zullen zijn in telepathisch contact te treden met de

goden, die voor de gedachte-overdracht niet zijn aangewezen op het

gesproken woord alleen. Zij stralen hunne denk-beelden uit, en het

menselijk brein moet ontvankelijk worden om deze beelden zuiver te

registreren. Eerst dan zal men in staat zijn toekomst mogelijkheden te

zien en zaken te begrijpen, welke voor het onverlichte verstand

ontoegankelijk zijn.

Een bepaalde training is voor de ontwikkeling van het intuïtieve denken

noodzakelijk. Vandaar dat in de scholen der Griekse wijsgeren de

leerlingen, na de noodzakelijke voorbereiding, met de aard van

‘mathesis’ werden vertrouwd gemaakt. Mathesis is niet van buiten af in
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het verstand gebrachte kennis door waarneming van het zichtbare. Zij

is niet twijfelachtig, zoals op meningen gegronde kennis, doch wordt

opgewekt door dingen, die eens innerlijk werden beleefd op gebieden

alwaar de ziel vertoefde voordat zij in de stof nederdaalde. Mathesis is

de herovering van verloren kennis aangaande de eeuwige, scheppende

Beginselen, die de grondslag vormen van al het bestaande. Wie over

deze kennis beschikt, is in staat het Volmaakte te scheppen en hiervoor

diende oorspronkelijk de wiskundige wetenschap.

In de nabije toekomst zal deze training wederom ter hand genomen

dienen te worden. Een noodzakelijke voorwaarde hiertoe is dat de aard

van het onderwijs grondig gewijzigd wordt. Ook de lichamelijke

gesteldheid van de mens behoort een wijziging te ondergaan, want bij

de ontwikkeling van het intuïtieve denken speelt het endocrinon een

zeer belangrijke rol. Hypofyse en epifyse, de beide klieren met interne

secretie, dienen in wisselwerking met elkaar te gaan functioneren,

waardoor hun trillingsgetallen dermate worden verhoogd, dat ze om zo

te zeggen een antenne vormen, door middel waarvan hogere

denkgolven in beelden omgezet worden in het brein.

Om deze klieren voor een hogere functie gereed te maken, heeft de

mens acht te slaan op zijn seksuele gedragingen. Bepaalde hormonen,

door deze klieren voortgebracht, beïnvloeden de geslachtsklieren, en

omgekeerd oefent een ongeremd seksueel verkeer een nadelige invloed

uit op deze klieren. Want de hersenklier of hypofyse beheerst centraal

alle endocriene klieren, die zij dirigeert en beïnvloedt. Een overmaat of

tekort van één hormoon-soort heeft min of meer belangrijke

functiestoornissen of ziekteverschijnselen tot gevolg. Men bedenke dat

er in het lichaam geen afzonderlijke systemen bestaan. Zenuwstelsel,

bloedvaten, endocriene klieren en andere organen vormen een

raderwerk, dat in elkaar grijpt en op elkaar behoort te zijn afgestemd.

Het endocrinon staat om zo te zeggen onder directe beïnvloeding van

de ziel, doch omdat de psyche bij de meeste mensen sluimert,

vermogen zij op hun lichaamsfuncties zo goed als geen invloed uit te

oefenen. Dat het anders zou kunnen, wordt duidelijk gedemonstreerd

door yogi’s en fakirs, wier verrichtingen door de gemiddelde mens niet

nagevolgd kunnen worden. Zij zijn in staat -na levend begraven te

worden en na weken te worden opgegraven- zonder meer voort te

leven. Ofwel zij kunnen het vermogen van levitatie ontwikkelen,

74      De wederkomst der Goden

waardoor de zwaartekracht gedeeltelijk wordt opgeheven, zodat zij in

staat zijn door het nemen van grote sprongen snel voorwaarts te komen.

Ook weten zij een zodanige lichaamswarmte te ontwikkelen, dat zij te

midden van de felste kou a.h.w. zonder lichaamsbedekking blijven

voort leven zonder te bevriezen. Volgens Mv. Blavatsky verrichten zij

deze ‘wonderen’ gewoonlijk door de kracht van de wil. De meest

gewone openbaring ervan is het doen ontstaan van  zekere

zenuwstromingen, welke de spieren in beweging stellen, die voor het

bereiken van het beoogde doel nodig zijn. een rol vervulde hierbij

tevens de geheimzinnige kracht der gedachte, die haar in staat stelt

door haar eigen inwonende kracht uiterlijke, waarneembare,

fenomenale gevolgen teweeg te brengen. De ouden waren van mening

dat elk denkbeeld zich uiterlijk zal openbaren wanneer iemands

aandacht er diep op is samengetrokken. Evenzo zal een krachtige

wilsvorming het begeerde gevolg teweeg brengen.

De franse parapsycholoog Osty heeft in zijn laboratorium

experimenteel aangetoond, dat iemand met para-normale vermogens

begaafd in staat is, een voorwerp, dat hij fysiek niet kan bereiken, te

doen bewegen, waarbij ver buiten het lichaam van de proefpersoon een

op een hand gelijkend object zichtbaar werd.

Elders spreekt Mv. Blavatsky over de Amerikaan John Worrell Keely,

welke over geheimzinnige vermogens bleek te beschikken, waardoor

hij in staat was het perpetuum mobile te demonstreren. Zelf sprak hij

van een inter-etherische kracht, door toepassing waarvan hij in enkele

seconden even gemakkelijk een geheel leger in atomen zou kunnen

oplossen als hij dat met een dode os deed.

Keely, die een geniaal constructeur wordt genoemd, had een machine

vervaardigd, die alleen in zijn handen en door hemzelf bediend, liep

omdat er vermogens in zijn eigen natuur aanwezig waren, die a.h.w. de

energie leverden. Daarom kon zij niet practisch door anderen

aangewend worden, tenzij zij zelf over deze innerlijke vermogens

beschikken. Mensen, met dergelijke vermogens geboren -zegt Mv.

Blavatsky- zijn niet zeer zeldzaam. Dat men niet meer van hen hoort is

daaraan toe te schrijven dat zij nagenoeg altijd leven en sterven zonder

maar in’t minst te weten dat zij buitengewone vermogens bezitten.

Keely’s krachten zijn in deze tijd even weinig bekend als de

bloedsomloop voor de rijd van Harvey. Het bloed heeft zich in de mens



75      De wederkomst der Goden

altijd zo gedragen en evenzeer is er in hem steeds een beginsel geweest,

dat de etherische trillingskracht beheersen en leiden kan. Het bestaat

althans in al die stervelingen, wier innerlijk Zelf ten gevolge van hun

afstamming in de rechte lijn van de aanvang af in verband staat met de

groep van Dhyan Chohans, die de ‘eerstgeborenen van de Aether’

worden genoemd.

Waarlijk, de mens is tot veel meer in staat dan hij doorgaans zelf weet,

maar een eerste vereiste om de innerlijke vermogens te activeren en

bewust aan te wenden is: overeenkomstig de wetten van natuur en

bovennatuur te handelen. Speciaal ten aanzien van de laatste is de

menselijke kennis nog uiterst gering. Wat weet de moderne wetenschap

b.v. van de kracht van het geluid?

Daarin schuilt zulk een verbazende kracht, dat hij die haar met occulte

kennis zou weten te besturen, over miljoenen malen méér elektriciteit

zoude beschikken dan er momenteel op de ganse aarde wordt

opgewekt.

“Er kan geluid worden voortgebracht” -zegt Mv. Blavatsky- “van

zodanige aard, dat het de piramide van Cheops zou kunnen opheffen, of

een stervende, ja zelfs iemand, op het punt de laatste adem uit te

blazen, doen herleven en met nieuwe energie en kracht bezielen.

Want het geluid brengt de elementen voort -of veeleer trekt ze te

zamen- die een ozon voortbrengen, welks bereiding buiten het bereik

der scheikunde, doch binnen de grenzen der alchemie valt. Het zoude

zelfs een mens of een dier, waarvan het astrale ‘levenslichaam’ nog

niet door het breken van het magnetische of odische koord

onherstelbaar van het stoffelijk lichaam gescheiden is, weder uit de

dood kunnen doen opstaan.”

Gevallen, als in de bijbel vermeld, o.a. van de opwekking van Lazarus,

en het dochtertje van Jairus, wijzen er op dat Jezus over boven-

menselijke macht beschikte door Zijn kennis van de wetten van natuur

en bovennatuur.

Alvorens het huidige geslacht over hogere natuurkrachten zal kunnen

beschikken, en deze zonder gevaar voor ons voortbestaan zal weten aan

te wenden, moet er een totale ommekeer plaatsgrijpen in ons denk- en

gevoels-leven. Men behoort tot het inzicht te komen, dat het seksuele

leven nog bijna uitsluitend onder invloed van primaire driften staat,
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zomede dat een blinde natuurdrang de meeste mensen in het huwelijk

drijft. Niet de eigen vrije en bewuste keuze beheerst de huwelijks-

sluiting; integendeel, door de genius der soort, die voor de

instandhouding van het genus mens verantwoordelijk is, worden

partijen tot elkaar gebracht om aan de voortplanting deel te nemen. Er

dient begrip te komen onder de mensen dat het dit-gedreven-worden is

waardoor zo vele huwelijken uiteenvallen wanneer het besef rijpt dat

men niet bij elkander past en elkaar dus niet aanvult.

Men behoort tot het inzicht te komen dat de wijze waarop thans de

huwelijken tot stand komen en worden beleefd, niet deugt naar

kosmische maatstaf gemeten, zomede dat de vruchten, uit deze

huwelijken ontstaan, niet volwaardig kunnen zijn.

Het huwelijk der toekomst, zo goed als het seksuele leven, zullen naar

aard en karakter moeten veranderen, en wie hierover nader

geïnformeerd wensen te worden, verwijzen wijn aar onze uitgaven ‘Het

harmonische Huwelijk’ en ‘De Jeugd en het seksuele probleem.’

Daarin wordt uiteengezet op welke wijze er ‘betere’ d.i. hoger-

ontwikkelde en fijner besnaarde zielen van een volwaardig lichaam

voorzien kunnen worden, hetgeen noodzakelijk is zowel om de

intuïtieve vermogens tot ontwikkeling te brengen als in staat te zijn om

aan het interplanetaire verkeer deel te nemen.

Momenteel wordt veelal aangenomen dat het tot ontwikkeling brengen

van dit verkeer een kwestie is van de techniek alleen. Ongetwijfeld

spelen technische vraagstukken hierbij een rol, doch waar het in eerste

instantie op aan komt, is dat het menselijk lichaam in staat is zich aan

te passen aan snel zich wijzigende omstandigheden als toename der

snelheid, minder zuurstof, druk, en wat dies meer zij. Op de verbetering

van het menselijk lichaam komt het derhalve op de eerste plaats aan.

Want als men nu reeds te kampen heeft met moeilijkheden bij vluchten

naar de tropen, omdat het lichaam zich niet onmiddellijk weet aan te

passen, dan kan men zich voorstellen dat de mens, zoals hij thans

gebouwd is, nimmer in staat zou zijn aan de ruimte-vaart deel te

nemen, ook al zou men tot drukcabines en speciale ruimtekleding zijn

toevlucht wensen te nemen.

In kosmische zin bestaan er velerlei mogelijkheden om wezens van

andere planeten naar de aarde te brengen. Hiervoor komt niet slechts
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het geboorte-proces in aanmerking. Ook met ruimte-schepen kunnen zij

ons bezoeken en zaken van universele betekenis onderrichten, welke

voor de hoger-ontwikkeling van het menselijk ras van het grootste

belang zijn.

Zij die tot ons komen van hoger-ontwikkelde gebieden, moeten ons

noodzakelijk in kennis en ervaring ver vooruit zijn. zodoende kunnen

zij ons voorlichten aangaande de wetten, middelen en methoden, welke

in aanmerking komen om bij de verbetering van toestanden en

verhoudingen op de wereld toegepast te worden; niet alleen materieel,

doch tevens spiritueel en moreel. Zij zullen door hun meerdere kennis

niet slechts de fysica vooruit brengen, zodat door vorderingen op

technisch gebied de instrumenten en apparaten verbeterd zullen

worden, waardoor het mogelijk zal zijn het Ongeziene zichtbaar, en het

Onwaarneembare waarneembaar te maken, doch tevens zullen zij de

metafysica gaan onderrichten zoals het behoort. Daardoor zal het besef

ontwaken in de menselijke geest dat er buiten het zichtbare en tastbare

nog ontelbare toestanden van Zijn bestaan, die toegankelijk worden

voor hen, die de wetten der metafysica kennen en weten toe te passen.

Dat elektriciteit, zwaartekracht, licht en geluid zaken zijn van

immateriële aard, waarvan wij het fijne nog lang niet kennen, doch

waarvan men begint te vermoeden, dat ze grote mogelijkheden voor

aanwending in de toekomst in zich bevatten, wijst erop dat de fysica

alleen nimmer tot ontgrenzing van ons beperkte weten zal voeren.

Noodgedwongen zal de wetenschap straks het gebied van de meta-

fysica moeten betreden, en nadat bepaalde moeilijkheden, die het

werken met immateriële krachten voor de ratio oplevert, zijn

overwonnen, zal er een arsenaal van begrippen en mogelijkheden

opengaan, waarvan geen wetenschappelijk denker ooit het bestaan heeft

durven vermoeden.

Het is zeker niet te veel gezegd, dat over 25jaren alle huidige

wetenschappelijke stellingen en hypothesen afgedankt zullen zijn. dan

zal men zich stomverbaasd afvragen hoe het mogelijk was, dat

‘geleerden’ zo hardnekkig konden vasthouden aan hun voor-oordelen

en gebrekkige opvattingen, waardoor de menselijke vooruitgang werd

vertraagd. Het kan niet duidelijk genoeg worden gezegd, dat de

geleerden van deze tijd door hun waanwijsheid en gepreoccupeerdheid,

als gevolg van het rationele denken, de grootste weerstanden in de weg
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hebben gelegd aan de menselijke vooruitgang op stoffelijk en geestelijk

gebied.

In de nabije toekomst zullen de wetten van natuur en bovennatuur in

het middelpunt der belangstelling komen staan. Want door alle levens-

omstandigheden overeenkomstig deze wetten te ordenen, zal er

harmonie geschapen worden in het persoonlijk-, gezins- en

maatschappelijk bestaan. Tevens zal hierdoor paal en perk gesteld

worden aan de onverantwoordelijke overbevolking van steden en

landen. Het inzicht zal rijpen dat het menselijk ras meer is gebaat bij de

voortbrenging van een voldoend aantal mensen van superieure

kwaliteit, dan bij de geboorte van ongewenste miljoenen van inferieure

hoedanigheden. Immers, de menselijke onvolwaardigheid speelt bij het

veroorzaken van bedrijfs- en verkeers-ongevallen een grote rol.

Vanzelfsprekend zijn op de laatste mede van invloed de toestanden der

wegen in steden en dorpen, welke op het snelverkeer, dat zich in de

toekomst nog aanmerkelijk zal uitbreiden, niet zijn berekend. Daarom

zullen vele steden in de naaste toekomst herbouwd moeten worden en

ingericht op ondergronds verkeer. De meeste plannen, door sociologen

en planologen ontworpen, zullen evenwel in de papiermand

verdwijnen, omdat er geen rekening werd gehouden met kosmische

factoren, die op korte termijn een totale ommekeer in alle verhoudingen

zullen brengen.

Onder leiding van hogere wezens zullen straks overal ter wereld

moderne steden worden gebouwd, zodat er nergens nog krotten en

onbewoonbare huizen zullen overblijven. Dit zullen tuinsteden worden

met veel parkaanleg, bomen, bloemen en speelweiden voor de

kinderen. Brede straten en wegen zullen door grote pleinen worden

afgewisseld en alle snelverkeer zal in tunnels onder de grond worden

geleid, waardoor rust en stilte zijn gewaarborgd.

Ook fabrieken en werkplaatsen zullen zodanig worden ingericht dat

ongevallen tot het verleden zullen behoren. Ze zullen

architectentonisch verantwoord gebouwd worden en niet langer storend

inwerken op hun omgeving of het landschap. Hun afval stoffen zullen

niet langer de lucht of het water verontreinigen en de producten, die

worden voortgebracht, zullen van superieure kwaliteit zijn. Bazargoed

en prullaria zullen door de mensen niet langer geaccepteerd worden en
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derhalve geen afzetgebied vinden. Doordat allen gelijkelijk in de

voortbrenging zullen delen, zal een ieder over voldoende koopkracht

beschikken en hierdoor in staat zijn zich het beste van het beste aan te

schaffen.

Uit het vorenstaande volgt, dat in de naaste toekomst het kapitalisme

zichzelf zal overleven en aan eigen fouten en gebreken zal bezwijken.

De mens der toekomst, volgens kosmische maatstaf geboren en

opgevoed in de grondslagen des levens, zal plichten voor rechten laten

gaan en er een eer in stellen zijn arbeid naar de hoogst mogelijke

normen te verrichten. Hij zal alle belangstelling voor bezitsvorming

hebben verloren en eerbewijzen en ereplaatsen niet langer wensen te

acceptteren zonder dat daar waarachtige, op het hoogste niveau

liggende prestaties tegenover staan. Kortom, niemand zal in de naaste

toekomst iets willen bezitten wat hem of haar krachtens de eigen

innerlijke ontwikkeling niet toekomt.

Tot dit alles zal door hen, die van boven komen, op krachtige wijze

worden bijgedragen. Reeds in de bijbel is sprake van ‘de val der

engelen’, en ofschoon hieraan tot heden een bepaalde uitleg werd

gegeven, zouden we deze woorden thans eens in een ander licht moeten

gaan beschouwen. Er zou b.v. de betekenis aan gegeven kunnen

worden, dat in vroegere tijden bewoners van andere werelden naar de

aarde kwamen om aldaar de cultuur een stoot opwaarts te geven en

betere menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen voor

te bereiden. Want als bepaalde geesteswetenschappelijke werken, o.a.

de geheime Leer, vermelden dat men tevergeefs naar de oorsprong van

bepaalde dieren, b.v. de bijen heeft gezocht en naar het ontstaan van

tarwe, terwijl oude overleveringen vermelden dat de zaden hiervan naar

de aarde werden gebracht door wezens van Venus, dan ligt daarin

opgesloten dat in vroegere tijden reeds van inter-planetair verkeer

sprake moet zijn geweest.

En wanneer in onze dagen de dagbladen berichten dat de directeur van

de radiodiensten van het observatorium van de universiteit van Ohio,

dr, John Kraus, heeft verklaard, dat hij opnieuw radiofonische signalen

heeft opgevangen “die waarschijnlijk van de planeet Venus afkomstig

zijn” dan moge hieruit blijken dat men vandaar pogingen in het werk

stelt om met ons in contact te treden.
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Reeds in het begin van de maand (juni 1956) had dr. Kraus gewag

gemaakt van dergelijke verschijnselen. De nieuwe signalen -gaat het

krantenverslag voort- tonen in vele opzichten overeenkomst met die,

welke door de stations op aarde worden uitgezonden. Dr. Kraus legde

er de nadruk op dat hij een voldoend aantal waarnemingen heeft gedaan

om de conclusie te rechtvaardigen dat deze signalen werkelijk

afkomstig zijn van de planeet Venus, waarvan dikwijls wordt gezegd

dat zij een ‘tweeling-planeet’ is van de aarde.

In de dertiger jaren werd door prof. Schiaparellie en dr. Pickering

melding gemaakt van signalen, ontvangen van de planeet Mars,

zomede tekenen, o.a. cirkel en kruis, aan de hemel waargenomen, die

zij beschouwden als een waarschuwing of iets dergelijks in

symbolentaal, dat men vanaf die planeet het contact wilde opnemen

met de aarde. Deze symbolentaal is universeel, en houdt verband met

de wetten van de kosmos. Vandaar dat alle godsdienstige symboliek

uitdrukking geeft aan deze wetten. Alle leraren der oudheid hebben er

naar gestreefd -door de taal der symbolen te onderrichten- en het

bewustzijn van hun leerlingen uit te breiden, ten einde de innerlijke

vermogens der ziel tot ontplooiing te brengen. Hierdoor werd het

mogelijk in telepathisch contact te treden met hogere wezens, die voor

de overdracht hunner gedachten niet op woorden alleen zijn

aangewezen.

Zoals reeds eerder gezegd, gingen -door de geleidelijke instulping van

het menselijk bewustzijn tijdens toenemende geestelijke verduistering

gedurende het negatieve Pisces-tijdperk- alle kosmische begrippen

verloren, waardoor het ‘bewuste’ contact op aarde met de hemel

verdween. Doch nu inmiddels een nieuw tijdperk is ingegaan, de z.g.

atoom-eeuw, waarin de zon van wijsheid wederom over ons opgaat, zal

ook het kosmische-denken weer worden hersteld waardoor de oer-oude

begrippen zullen boven komen in de menselijke geest dat alle leven op

onze planeet onverbrekelijk is verbonden met het universele Al-leven.

Vandaar dat steeds meer mensen gaan begrijpen dat het niet zo vreemd

is dat er stemmen opgaan, nu de afstanden op de wereld, door het

opvoeren van de snelheid almaar kleiner worden, die spreken van

interplanetair verkeer.
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Worden er in de toekomst vorderingen gemaakt op het gebied van

fysica en meta-fysica beide, dan zal men leren inzien dat de levens-

verschijnselen en -mogelijkheden op andere werelden in beginsel niet

verschillen van de aardse, doch alleen wat betreft hun trillingsgetal,

anders zijn. de wezens zijn er anders belichaamd en de lichamen zijn

afgestemd op aldaar heersende omstandigheden.

Dat de levensvoorwaarden in wezen niet verschillen, volgt o.a. uit de

spectraal-analyse, die aantoont hoe alle sterren en planeten uit gelijke

elementen zijn opgebouwd. Alleen de chemische toestand verschilt van

de onze, doch overal in het universum vormen de elementen een reeks,

overeenstemmend met de chromatische of de diatonische toonreeks.

Hierin ligt de bevestiging dat in de kosmos alles analoog aan elkaar is

opgebouwd of samengesteld, en beantwoordt aan eenzelfde

wetmatigheid. 

Universele wetten zijn gelijk aan die van het muzieksysteem en door

kosmologie te verbinden met de muziekleer zal men geheel andere

inzichten verwerven wat de hogere mogelijkheden aangaande het

verschijnsel ‘leven’ betreft.

Waarschijnlijk zeggen deze woorden u nog niet veel. Doch zodra het

verlangen in u wordt gewekt om meer van het leven en des zelfs wetten

te leren kennen, met het doel aan de ordening van het eigen bestaan te

arbeiden, zullen uwe gedachten zich om geheel andere zaken gaan

bewegen. Dan zal het eerlang van binnen-uit (door de geaccumuleerde

kennis, welke de ziel zich in de loop van haar ontwikkeling eigen

maakte, doch die tot heden nog niet op het hersen-bewustzijn kon

worden overgedragen) wel tot u doordringen, dat leven op onze

planeet, zo goed als elders in de kosmos, van geheel andere orde is, dan

men zich tot heden voorstelde.

Zodra dit besef in het hersen-bewustzijn gaat leven, zal men meer

wensen te weten van de wetten, waar aan leven van Godswege is

onderworpen. Want dan ziet men in dat het mens-onwaardig is van

onvoorziene gebeurtenissen of onbekende lotgevallen afhankelijk te

blijven. Het is zeker niet voor niets dat de bijbel als eis stelt: “Weest

gijlieden volmaakt gelijk uw Vader volmaakt is (Matth. 5:48) want gij

zijt Gods geslacht (Hand. 17:29).” Om zijn lot in eigen hand te kunnen

nemen, heeft de mens zich naar goddelijke wetten te gedragen.
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Het gaat in dit tijdsgewricht om de hoger-bewustwording van het

individu in kosmische zin. hebben wij tot heden algemeen in het

collectief-onbewuste geleefd, zodat als gevolg van onze ondoordachte

daden de chaos ontstond op elk levensgebied, thans dient het intuïtieve

denken tot ontwikkeling te komen, waardoor we ons bewust zullen

worden dat alles op de wereld aan wetten is gebonden.

Door hier aandacht aan te besteden en er naar te streven al onze daden

in overeenstemming te brengen met de levenswetten, zullen wij er in

slagen orde te scheppen in het eigen bestaan, zomede alle

maatschappelijke verhoudingen en inter-menselijke betrekkingen tot

harmonie te brengen.

Eén van de zaken, die in de naaste toekomst de meeste aandacht zal

opeisen, is de zorg voor het nageslacht. Immers, zonder dat de mens an

sich verbeterd wordt, zal geen enkele maatschappelijke verbetering

duurzaam standhouden. Daarom zal -gelijk dit in de grijze oudheid

geschiedde- ook thans de jeugd weer vertrouwd gemaakt behoren te

worden met de wetten die de harmonische huwelijkskeus bepalen. Het

inzicht moet rijpen dat man en vrouw helften zijn van een

oorspronkelijk geheel, zodat twee ‘passende’ helften zich moeten

samenvoegen tot een harmonische eenheid.

Marie Corellie schrijft in haar werk “Het eeuwige leven”: “Gij zijt

halve zielen, en de grootste moeilijkheid is, dat zo weinigen het

verstand hebben om dit te begrijpen, of een poging in het werk stellen

om een volmaakte en onscheidbare vereniging tot stand te brengen; de

heiligste taak, die in uwe handen is gelegd. De Natuur is voortdurend

bezig met de juiste helften bijeen te brengen, de mens tracht steeds

weer ze te verstrooien, en hoewel ten slotte alle terecht komt, wat ook

moet, is het niet nodig uitstel te veroorzaken waar maanden of eeuwen

mee gemoeid zijn. gij vrouwen waart bedoeld reddende engelen te zijn,

maar in plaats daarvan zijt gij de ondergang van uw eigen ‘idealen’.”

Wanneer het huwelijk volmaakt is, wijl tweeling-zielen elkander

hebben gevonden, zal hun verbond duurzaam zijn en leiden tot

wederzijdse liefde en geluk. Slechts uit zulke huwelijken zullen

‘volwaardige’ kinderen worden geboren wanneer man en vrouw op het

kosmisch-juiste moment tot de scheppingsdaad overgaan. Dan kunnen

zij zeker zijn dat hogere zielen door hen ter wereld gebracht, over meer



83      De wederkomst der Goden

vermogens en betere karaktereigenschappen zullen beschikken dan de

doorsnee-mens van heden.

In een nieuwe samenleving zijn nieuwe mensen nodig. Reeds Nietzsche

wees op de noodzaak de demonisch-gerichte dier-mens te vervangen

door de hoger bewuste god-mens. Ook Schopenhauer stelde in het licht

dat een hogere huwelijksmoraal dringend gewenst is, zomede dat door

het toepassen van de natuurwetten een beter mensengeslacht zal

worden geboren.

Wagner bezong deze zaken in zijn muziek drama’s, van welke de opera

Parcifal oorspronkelijk het ware harmonische huwelijk uitbeeldde,

zoals dit eertijds door de Graal-cultus der Middeleeuwen werd

voorgestaan. Aldaar droegen huwelijk en geslachtsleven een sacraal

karakter, hetgeen er toe leidde dat de zuiverheid van de adel werd

bewaard, zomede aan genieën het levenslicht werd geschonken.

Zo wij verlangen dat het huwelijk weer als een sacrament zal gelden,

dan dient de jeugd de nodige kennis der geslachtswetten te worden

bijgebracht. Haar behoort het besef ingeprent te worden, dat huwelijken

voor de duur van het ganse leven gesloten behoren te worden, en

derhalve op een stevige basis dienen te rusten.

Dit impliceert dat men de juiste levenspartner leert kiezen, hetgeen

mogelijk is door bij die keuze bepaalde psychologische factoren in acht

te nemen, en zich niet door onbestemde gevoelens (hartstochten en

emoties) te laten (mis)leiden.

Door de geboorte van een hoger mensengeslacht zullen niet slechts alle

ziekten en gebreken verdwijnen, doch bovendien wordt de OORZAAK

erdoor weggenomen van veel en velerlei wangedrag als prostitutie,

drankzucht, diefstal, misdaad en agressiviteit in’t algemeen. Hierbij

speelt de demonische beïnvloeding een voorname rol, doch zou de ziel

meer rechtstreeks invloed op het verstand kunnen uitoefenen, zo dit van

betere kwaliteit ware, dan zou de invloed van het kwaad weerstaan

worden en de misdaad verdwijnen.

De opvoeding van jonge mensen dient over de ganse linie in betere

banen geleid te worden. In navolging van de mysterie-scholen der

oudheid, zou de universiteit een aanvang moeten maken met het

84      De wederkomst der Goden

bijbrengen aan de jeugd van het inzicht, dat evenals er voor de bouw

van huizen, schepen en bruggen, berekeningen worden gemaakt,

steunend op de wetten der fysica, ten einde van volmaakte resultaten

verzekerd te zijn, ook het voortbrengen van volwaardig nageslacht aan

bepaalde voorwaarden is gebonden. Hierbij behoort de mens de wetten

der metafysica toe te passen om het ‘toeval’ uit te schakelen.

De jeugd moet tot het inzicht komen dat het mensonwaardig is, de

geboorte van het nageslacht van het toeval te laten afhangen. In stede

hiervan moet er ‘bewust’ invloed op het verloop van het geboorte

proces worden uitgeoefend door overeenkomstig de natuur te leren

handelen.

Het heeft bepaald geen zin snellere auto’s of vliegtuigen te bouwen en

machines en instrumenten te perfectioneren, zo lang er niet tevens naar

wordt gestreefd ‘volwaardige’ mensen te scheppen, die met deze zaken

weten om te gaan. Tot aan dat tijdstip zal het aantal bedrijfs-, auto- en

straaljager-ongelukken voortdurend toenemen.

De juist ingetreden atoom-eeuw maakt het noodzakelijk hoger

ontwikkelde mensenrassen voort te brengen. Niet slechts om gelijke

tred te houden met de voortbrengselen van een immer voortschrijdende

techniek, doch bovenal om de steeds groeiende problemen op elk

gebied te kunnen aanvatten en oplossen.

In komende jaren zal steeds sterker de behoefte worden gevoed aan een

geestelijke elite, bestaande uit super-mensen, in staat om de kosmische

invloeden, welke op onze planeet inwerken en haar ontwikkeling

bepalen, wetenschappelijk te verklaren en aan te geven wat er door de

mensen gedaan moet worden om in harmonie te leven met het

onzichtbaar Wereld-bestuur, dat door goden en godinnen wordt

uitgeoefend. Slechts zulk een elite zal in staat zijn helder en duidelijk

uiteen te zetten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om alle

aardse toestanden naar hemelse maatstaven te ordenen. Eén van de

voornaamste hiervan is dat de menselijke wil ondergeschikt wordt

gemaakt aan de goddelijke Wil, die op wetten berust.

God heeft nooit bedoeld van deze wereld een chaos te maken. God

heeft het leven op deze wereld, gelijk op alle overige werelden van het

universum, aan vaste wetten gebonden. Zolang deze door de mensen

worden geëerbiedigd, blijft de Paradijs-toestand bestaan. Niet zodra
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echter laat men zich verleiden door verstandelijke overwegingen om

‘eigen’ wegen te gaan, of men verstoort de bestaande wereld-orde

waardoor het paradijs tot een hel wordt.

Niet eer zal deze helle-toestand een einde nemen of de mens moet

wederom tot weten komen en hierdoor in staat zijn de aardse zaken te

ordenen overeenkomstig hemelse wetten.

Het is een verblijdend verschijnsel dat de jeugd zich hoe langer hoe

meer van de geijkte opvattingen en meningen begint te distantiëren,

ook al dreigt zij in het nihilisme der algehele ontkenning van

geestelijke en zedelijke waarden onder te gaan. De jeugd, die dichter

bij de natuur staat en nog niet zo is afgestompt door het heersend

rationalisme, voelt aan dat er andere waarden zullen gelden in de

toekomst, ook al is zij zich van het hoe en waarom niet bewust.

Niettemin groeit het verlangen in haar de diepere zin van het leven te

leren verstaan. Zij wenst niet langer in de geestelijke duisternis te

blijven omdolen. Daarom is het de taak van ons, ouderen, haar de

levenswetten te onderrichten. Door overeenkomstig de wereld-orde te

leren handelen, zal zij orde en klaarheid scheppen in het eigen bestaan

en zich niet langer behoeven af te vragen: “Waarom leef ik eigenlijk?”

Haar moet duidelijk worden gemaakt waarom in deze tijd het contact

met de goden hersteld dient te worden, zomede wat hiervan de

gevolgen zullen zijn voor mens en maatschappij. Het zijn de goden, die

alle zaken op de wereld in nieuwe banen leiden en het is noodzakelijk

de jeugd er op voor te bereiden, dat zij straks met Hen moeten kunnen

samenwerken. Daartoe behoort zij vertrouwd gemaakt te worden met

de kosmisch-voorgeschreven gang, waaraan de ontwikkeling van

wereld en mensheid van Gods wege is onderworpen.

Mens en mensheid zijn uiteindelijk op weg naar het Geluk, ook al lijkt

het tegendeel eerder waar op heden. Het geluk valt echter niemand

zonder meer in de schoot; het moet door eigen inspanning worden

verkregen. Daarom geldt voor ieder ‘denkend’ mens in dit tijdsgewricht

éénzelfde harde noodzaak: zich inzicht verwerven in de wetmatigheid

waaraan alles onder de hemel is gebonden. Iedereen moet zich

vrijwillig aan de levenswetten onderwerpen. Dit is mogelijk voor wie

begrijpt dat het Goede vrucht is van gehoorzaamheid aan de Wet,

terwijl het kwade ontstaat, overal waar de Wet wordt overtreden.
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De kerken zouden baanbrekend werk verrichten dor tot de zuivere leer

van het Christendom terug te keren en de kosmische grondslag van de

godsdienst te herstellen. Dan zou deze wetenschappelijk verklaard

kunnen worden, waardoor alle scepsis ten aanzien van zijn werkelijke

waarde zou worden overwonnen. Zou ook de wetenschap doordringen

tot het gebied der metafysica, dan zal zij religieus van aard worden en

aan het herstel van de wereld-orde in samenwerking met hogere

Wezens vermogen deel te nemen.

Godsdienst en wetenschap beide hebben aan het herstel van de

kosmische grondslag van het huwelijk het hunne bij te dragen, en dit

zijn sacraal karakter te hergeven. Dan zullen gelijk-gestemde zielen

elkaar vinden en wederkerig gelukkig maken, alsmede wensen te

voldoen aan de voorwaarden om een hogere mensensoort in het leven

te roepen. Door het voortbrengen van nageslacht niet langer van het

toeval te laten afhangen, zal er een einde komen aan de wereld-

overbevolking, die immer tot spanningen en oorlogen tussen volkeren

aanleiding heeft gegeven.

Door de harmonie van het huwelijk te herstellen, zal de jeugd in staat

zijn wederom harmonische gezinnen te stichten, waardoor uiteindelijk

de rust op de wereld zal wederkeren, en vrede, geluk en welvaart voor

allen binnen menselijk bereik komen.

Krijgt de mens der toekomst de beschikking over een betere

belichaming, dan staat niets de ontwikkeling van het inter-planetaire

verkeer in de weg. Immers, dan zal hij de volledige stofwisseling van

zijn lichaam in de meest uitgebreide zin kunnen beheersen. D.w.z. de

mens der toekomst moet in staat zijn het lichaam naar noodzaak tot een

meer etherische toestand te transformeren om erin te kunnen

functioneren op hogere werelden, en het weer te kunnen verdichten om

naar de aarde terug te keren. Deze mogelijkheden kent de mens van

heden niet, en wat meen niet kent, wordt als regel als ‘onmogelijk’

beschouwd. Maar wie de bijbel met het innerlijk oog weet te lezen, zal

tegenover deze begrippen minder vreemd staan. Daarin is immers

sprake van Adam en Eva (de mensheid op haar involutie-gang door de

materie), die werden voorzien van rokken van vellen om hun naaktheid

(zuivere spiritueel bestaan) te bedekken. Dit houdt in dat de volmaakte

mens zich zowel op materieel gebied moet kunnen manifesteren als op
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immateriële, hemelse gebieden, in lichamen, aan de bestaande

verhoudingen aangepast.

De menswording is nog niet voltooid, daar wij op heden nog slechts

half-volwassen zijn in geestelijk opzicht, en hierom nog niet in staat

‘volmaakte’ lichamen te scheppen. Toch is dit noodzakelijk voor de

komende ontwikkeling en hierom is het dat in dit tijdsgewricht de Wet

van kosmische Harmonie weer werd geopenbaard. Zij leert ons de

voorwaarden kennen, door toepassing waarvan steeds volmaakter

lichamen geschapen zullen worden.

Het lichaam dat ons nu omkleedt, werd door onze geest en ziel eerst op

de mentaal- en astraal-gebieden gevormd, waarna de onzichtbare zaden

ervan werden uitgezaaid in onze ouders. Onder de wet van Karma

ontstonden hieruit de onvolkomen lichamen waarover wij thans

beschikken, want door alle beperkingen en begrenzingen te midden

waarvan wij thans leven, moeten wij ons bewust worden van onze

overtredingen der goddelijke Wet.

Naar mate wij leren inzien dat alle moeilijkheden en verdrietelijkheden,

waarmee we hebben te kampen in ons leven gevolgen zijn van eigen

tekortkomingen in het verleden, naar die mate zal het verlangen in ons

groeien, de Harmonie, welke wij innerlijk aanvoelen als ideaal, in onze

omgeving te verwerkelijken.

Dit verlangen noopt tot nadenken en onderzoek. Nog immer geldt het

bekende: “Zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal worden open

gedaan” zodat zij, die ernstig en langdurig zoeken, ten laatste ook de

Waarheid des levens zullen vinden.

Heeft hierdoor het bewustzijn zich voldoende uitgebreid, dan zal ook

de drempelwachter gepasseerd kunnen worden die de poort naar het

hogere leven bewaakt. Door deze poort schrijdend, zal men op weg

gaan naar een betere toekomst, die men zelf moet willen tot stand

brengen door de wetten van de kosmos in acht te nemen.

Plato, die een van de laatste goden was, welke zich op aarde

incarneerden, leerde dat de kosmos evenwichtig is gebouwd naar strikte

wetten, waarop de Harmonie der sferen berust. Geleidelijk verdween

deze harmonie uit het menselijk leven toen de wetten werden

veronachtzaamd. Nu er een nieuw tijdperk ingaat, en de goden
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wederkeren, zullen de wetten wederom geëerbiedigd worden, als

gevolg waarvan de Harmonie op aarde zal worden hersteld.

Ook Goethe wist dit: Vandaar dat hij Faust als volgt laat spreken:

“Hoe alles toch te zamen streeft,

Het een in’t ander schept en leeft!

Hoe hemelkrachten op en neder strijken,

Elkaar de gouden emmers reiken!

En met zegenrijke vlerken

Van uit de hemel de aard bewerken,

‘t Heelal tot één akkoord versterken.”

Alle aardse zaken worden van de hemel uit bestuurd, doch dit werd

tijdens de afgelopen eeuwen ‘onbewust’ door de mensheid ondergaan.

Vandaar dat zij gebonden was aan haar lot. Nu er evenwel een nieuwe

gouden Eeuw is ingegaan, dienen wij ons van het verband tussen hemel

en aarde ‘bewust’ te worden. Dan zullen we ons wensen in te spannen

om met de komende goden en godinnen in contact te treden en door

Hen in de levenswetten te worden onderwezen met het doel nieuwe

cultuur-waarden te scheppen en het Koninkrijk der Hemelen te vestigen

op aarde.

Wie mochten menen dat het komende Godsrijk kant en klaar uit de

hemel zal nederdalen, vergissen zich. Het zijn de goden en godinnen,

die onder leiding van hun Heer, Jezus Christus, de mensen zullen

opvoeden en alle schikkingen zullen treffen, waardoor zij aan de

verwezenlijking ervan kunnen medewerken.

Zalig zijn, die Zijne geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom

des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad (Het hemels

Jeruzalem of komende Godsrijk). Maar buiten zullen zijn de honden

(dierlijk-gerichte mensen) de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers

en de afgodendienaars en een iegelijk, die de leugen liefheeft en doet.

Ik Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen

in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de

blinkende Morgenster. (Openb. 22:14-16)

Heemstede, september 1956 J. en M. Henschel
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