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GODEN EN MENSEN. 

                                                  HOOFDSTUK I                     

   De zuivering van het Godsbegrip.

Aan het woord 'goden' worden de meest vreemdsoortige gedachten-
associaties verbonden. Veelal worden ze als 'onbestaanbaar en onwezenlijk'
beschouwd; als mythische figuren, die slechts in legende en epische
verhalen voorkomen en daarin optreden als de verpersoonlijking van
geheimzinnige krachten en machten, zoals ze in de natuur optreden en
waarvan men herkomst en werking onvoldoende kent.                                  
Toch zijn goden minder onwezenlijk dan de mensen menen. Zij moeten
worden beschouwd als wezens, die een hogere graad van bewustzijn
hebben bereikt dan mensen, en uit dien hoofde over meer wijsheid en
vermogens beschikken dan wij. Zij beschikken dientengevolge over meer
kennis van de natuur en hare wetten, en zijn hierdoor in staat dingen te
verrichten, die in onze ogen, omdat wij de wetten waarop ze berusten niet
kennen, 'wonderen' lijken. Ieder wonder is voor de onwetende toeschouwer
een mysterie, ofschoon het immer verklaard kan worden door de rede.
Want dit vermogen moet ontwikkeld zijn om bovennatuurlijke zaken, die
voor zintuiglijke waarneming niet toegankelijk zijn, te leren kennen.           
Uiteindelijk zijn wonderen niet anders als natuurlijke gevolgen van
bovennatuurlijke oorzaken, waarvan de uitwerking op wetmatigheid berust.
Vanaf het atoom tot aan de verst verwijderde planeet is alles in
voortdurende wenteling, aangedreven door eenzelfde kracht en
gehoorzamend aan eenzelfde wet. Zolang wij deze wet niet kennen,
spreken wij van 'wonderen', die worden toegeschreven aan geheimzinnige
'occulte' machten, welke zich willekeurig manifesteren. Dit is evenwel
ongerijmd, wijl in de kosmos alle verschijnselen en manifestaties aan
strikte wetmatigheid zijn onderworpen.                                                          
                                                                         
Om een mysterie te doorgronden, behoort men 'mystiek' te zijn ingesteld.
De mysterie neemt onzienlijke dingen waar met het innerlijk oog of zesde
zintuig en vraagt nimmer, gelijk de menigte, naar stoffelijke bewijzen. Hij
verstaat de zin van Job 42:5 "Met  het gehoor heb ik u gehoord, maar nu
ziet u mijn oog",  zowel als van Ps. 51:8 "In het verborgene maakt Gij mij
wijsheid bekend". Het mystieke karakter is uit de godsdienst verdwenen, en
hierom voldoet hij slechts aan eenvoudige lieden, die er evenwel niets van
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begrijpen, omdat hun rede niet is ontwikkeld. Onder rede dient verstaan te
worden het verlichte verstand. Bij de ware mysticus functioneert de rede
zuiver omdat het verstand door de ziel wordt verlicht. Vandaar dat slechts
mystici met de goden in bewust contact kunnen treden; hun taal vermogen
te verstaan en hun beweegredenen begrijpen.                                                 
                                             
Meer en meer zal het nodig blijken dat de mensen van deze tijd die
geestelijke training toepassen waardoor zij mystici zullen worden of
'bewust levende' zielen en in contact leren treden met de wereld-ziel of
Christus. Want Hij zal slechts door de Zijnen worden herkend van binnen
uit. Vandaar de noodzaak de Mysteriën in de naaste toekomst te herstellen
en de mensheid onder hemelse leiding heen te voeren naar de ware
openbaring van de gnosis of Gods kennis, waarvan de oorspronkelijke
heilige geschriften der oudheid uitdrukking gaven, en waarover Jezus het
had toen Hij de priesters van Zijn tijd zo scherp hekelde over het
wegnemen en terughouden van de sleutels. (Lucas 11:52)                             
Zolang de kern van de godsdienst nog wordt opgevat als te bestaan uit en
afhankelijk te zijn van waarden, die materieel verklaard worden, heeft men
de werkelijke aard ervan niet begrepen. Zolang is men geestelijk nog
onbewust en onverlicht.                                                                                   
Het mystieke is uit de kerkleer verdwenen, want gelijk we bij 2 Kron.
36:18/19 lezen, is “de oude tempel neergeworpen en verwoest”.  D.w.z. de
goddelijke Wijsheid is verloren gegaan, en alle vaten van het huis Gods,
d.i. de kerkelijke leerstellingen - de grote en kleine schatten van het huis
des Heren en de schatten des koning en zijner vorsten, die alles voerde hij
naar Babel, de mystieke naam voor het bolwerk van het materialisme. Door
materialisme en hiermee samenhangend rationalisme is de godsdienst op
een dwaalspoor geraakt. Door deze dwaling heeft de kerkleer alle
aanspraken verloren op de naam een wijsgerig stelsel te zijn.                        
Toen de godsdienst zuiver werd bewaard, streefden de leraren er naar het
verstand hunner leerlingen te verlichten door de eenwording van de ziel
met Christus te bewerkstelligen. Dit streven vinden we terug bij alle
waarachtige God zoekers der oudheid; bij de Egyptische Epopten, de
Hindoese yogi's, de Griekse Neo- platonici, de Arabische Soefi's, de
Christelijke Gnostici en de middeleeuwse Humanisten. Zij allen zochten
volmaakt te worden, gelijk de Vader/Moeder, die in de hemelen is. (Matth.
5:48)                                                                                                                 
Hiervan spreekt ook de parabel van de zuurdeeg, dat een vrouw (Sophia of
goddelijke Wijsheid) in drie maten meels (geest, ziel en lichaam) verborg
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totdat het geheel gezuurd was, d.w.z. door de Wijsheid wordt de ganse
mens verlicht, waardoor hij ten laatste één wordt met de Godheid. Dit is
ook de diepere zin der woorden: “Indien uw oog boos is, zo zal geheel uw
lichaam verduisterd zijn; indien dan het licht dat in u is (de geest)
verduisterd is, hoe groot zal dan de duisternis zelve zijn”. Is de geest, als
het goddelijke Deel in ons, verlicht, dan zullen wij het Goddelijke verstaan,
en wie innerlijk is afgesloten voor de Waarheid, kan haar niet
aanschouwen. M.a.w. slechts de volmaakte mens naar lichaam, ziel en
geest zal de dingen met het oog van God waarnemen. Vandaar dat Paulus
zeide in 1 Kor. 13:12 “als dan zullen wij zien van aangezicht tot
aangezicht”.                                                                                                     
                                                     
Tot het niet verstaan en begrijpen van het Goddelijke heeft het denken in
tegenstellingen zeer veel bijgedragen. Immers hierdoor werd onderscheid
gemaakt tussen mannelijk en vrouwelijk en ging het besef teloor, dat beide
aspecten in de Godheid verenigd zijn. Men spreekt uitsluitend van God de
Vader en omdat de Moederzijde werd verzwegen en verwaarloosd, verviel
de godsdienst tot een stelsel van bijgeloof, dat belachelijk kon worden
gemaakt omdat het in conflict kwam met de rede. Tegen deze gemutileerde
godsdienst is de menselijke ziel -zij het onbewust voor het verstand- in
opstand gekomen. Want ofschoon de doorsnee mens als regel geen
redelijke verklaring zal kunnen geven voor zijn wegblijven uit de kerk, is
dit in feite een gevolg van deze onbewuste ziele verwerking dat het
verstand zegt: “Ik ga er niet meer heen!”                                                        
Door de intuïtie (ziel of vrouwelijk deel van de mens) op te offeren aan het
intellect of mannelijk deel, is de mens een halfslachtig wezen geworden,
niet in staat de diepe zin van het Goddelijke te verstaan. Vandaar dat onze
beschaving in over-intellectualisme is vastgelopen.                                       
Een van onze moderne psychologen had zeker gelijk toen hij schreef: “De
vrouw schept en verzorgt het leven; de man mechaniseert en verwoest het”.
Daarom zal in deze tijd het vermogen der intuïtie tot ontwikkeling gebracht
moeten worden als voorwaarde om een nieuwe cultuur te scheppen.            
Door het toegespitste verstands-denken verkeert men in de mening dat de
wetenschap ons uit de huidige misère zal kunnen verlossen, niet
tegenstaande zij bij herhaling heeft blijk gegeven daartoe niet bij machte te
zijn. Het eenzijdig gerichte verstand kan de kwalen van deze tijd, die in
wezen van psychische oorsprong zijn, niet genezen. De wetenschap der
oudheid echter, gebruik makend van innerlijke vermogens, waar moderne
geleerden slechts over behoeven te horen spreken om er de spot mee te
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drijven, erkenden de geest als grond oorzaak en de ziel als werkzame factor
bij alle creatieve arbeid.                                                                                   
                       
Zolang de mens uitsluitend het intellect van waarde acht en de betekenis
der intuïtie, als een vermogen der ziel dat het verstand kan verlichten om
hierdoor kennis op te doen aangaande zaken, die op bovenzinnelijk gebied
liggen, blijft hij een materialist, die alle geestelijke waarden als niet ter
zake doende beschouwt, met alle zedelijke en morele tekortkomingen aan
deze miskenning verbonden.                                                                           
Door de ziel te erkennen als het ware wezen des mensen en door zich de
innerlijke vermogens bewust te worden, zal men er in slagen de dierlijke
driften aard in te tomen en het Goddelijke in ons aan het woord te laten
komen. Dan eerst zal men de ware aard van het geestelijk leven leren
kennen en in staat zijn met het Oneindige in direct contact te treden. Dan
ook zal men leren weten en heeft alle agnosticisme afgedaan. Maar dan zal
men ook invloed op de gang van het wereld gebeuren kunnen uitoefenen en
niet langer aan het lot gebonden zijn. Door de vermogens der ziel tot
ontwikkeling te brengen, zal men kunnen waarnemen in welke richting de
wereld ziel de evolutie van wereld en mensheid leidt. Door zich geestelijk
te ontwikkelen zal de mens cultuur schepper worden en in staat zijn
'bewust' te bouwen in de natuur.

Zaken, waarvan de bijbel spreekt, betreffen niet immer stoffelijke
gebeurtenissen of toestanden. Deze hebben in vele gevallen betrekking
door hen, wier eigen zielen die graad van bewustzijn hadden bereikt,
waardoor zij  in staat waren het Goddelijke te aanschouwen. Zij alleen
konden beschrijven hoe de mens heeft te leven om tot de Visio dei te
komen. Volgens de goddelijke Orde der natuur behoort de ziel het lichaam
te beheersen. Als geopenbaard wezen is de mens drie-voudig, bestaande uit
geest, ziel en lichaam. In een stoffelijk lichaam levend, behoort de geest
via de ziel op de rede in te werken om richting aan het aards bestaan te
geven. Vandaar dat aan de ziel in elk opzicht prioriteit boven het lichaam
toekomt. De ziel immers is de werkelijke, blijvende individualiteit, waarop
de geest of het Hoger zelf als eeuwige idee inwerkt en waarvan het lichaam
het tijdelijk verblijf en de voorbijgaande uitdrukking is. Het is voor de ziel
dat de gewijde boeken werden geschreven, want het gaat om haar
ontwikkeling en hierom worden haar strijd en verlossing daarin symbolisch
uitgedrukt.
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De substantie van de ziel en van de Moeder godheid zijn één en dezelfde en
vertegenwoordigt de vormende Macht in de kosmos. Zij staat tegenover de
scheppende Kracht van de Vader, die 'leven' wordt genoemd. Beide
vormen de geopenbaarde Godheid, want uit beider samenwerking komen
alle werelden, wezens en verschijnselen voort (Zoon of Openbaring). Dit
drievoud vinden we weer in iedere stoffelijke vorm als : 
Geest                                  Ziel                                  Lichaam                        
scheppend Beginsel           vormend Beginsel            Openbaring.

Het Moeder aspect der Godheid wordt 'natuur' genoemd; in Haar
openbaren zich hoedanigheden en eigenschappen, die de substantie
ontvangt onder invloed van de goddelijke Geest of Vader-zijde der
Godheid. Zij is niet de stof, doch het WEZEN  van de materie; zij is geen
ruimte, doch het innerlijke ervan, haar vierde en oorspronkelijke dimensie,
waaruit alle stoffelijkheid is voortgekomen. Zij is de Oceaan van
oneindigheid; de Arché, de hemelse Wijsheid of Sophia, die alle dingen
insluit en omvat; uit wie afmeting, vorm en verschijnsel zijn; wier sluier
het astrale fluide is en die zelf de substantie is van alle zielen. Daarom
heeft sekse haar oorsprong in de dubbele natuur der Godheid, die
man/vrouwelijk is. Daarom ook moet er onderscheiden worden tussen God
de Vader als de bovennatuur en God de Moeder als de natuur; tussen
immateriële krachten en materiele verschijningsvormen.                               
God buiten ons (Vader, geest) en God in ons (Moeder, ziel) behoren zich te
verenigen, als gevolg waarvan het brein wordt verlicht, en de mens op
aarde levend, het hemelse vermag waar te nemen. Aldus vervuld van het
Goddelijke, wordt het individuele universeel en door de verlichte mens kan
de Godheid zich openbaren in woorden en in daden. Van Epicurus wordt
verhaald dat hij in staat was zich boven de beperkingen der lichamelijke
zintuigen te verheffen en over “de vlammende muren van de stoffelijke
wereld heen te schouwen en in de geest de ganse oneindigheid van het
bestaan te doorkruisen” en terug te keren om “aan de mensen de kennis
mee te delen van wat mogelijk is en niet mogelijk”.  

In het voorafgaande werkje “De Wederkomst der Goden” werd betoogd dat
er vele hiërarchieën van goden  bestaan. Dit was allen wijsgeren der
oudheid bekend. Zij immers waren gewoon om ieder hemellichaam
inwezenlijk als het arbeidsveld van planeet logos te beschouwen, wiens
stoffelijk voertuig de zichtbare planeet is en wiens astraal lichaam is
opgebouwd uit de zielen van planten, dieren en mensen, terwijl het mentaal
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lichaam wordt gevormd door de menselijke geesten, die zij 'nous' of
kosmische denk vermogen noemden.                                                              
Gelijk alle wezens, die een planeet bewonen, er deel van uitmaken, staan
alle planeten tot het heelal en alle goden tot de Godheid als de delen tot het
geheel. Daarom sluiten de goden de Godheid niet uit; integendeel, de
opperste Godheid manifesteert zich in alle goden. Deze kennis van hemelse
zaken dient vooraf te gaan aan die van aardse dingen. Immers, bij Joh. 3:12
lezen we: “Indien ik u de aardse zaken zeg en gij gelooft ze niet, hoe zult
ge dan geloven indien ik u de hemelse dingen zouden zeggen?” Aan hen,
die de dingen uitsluitend verstandelijk bewezen wensen te zien, zal de
Waarheid zich niet openbaren. Want tot Haar komt men niet door
verschijnselen uit te pluizen, doch door de oorzaak of verborgen werking,
die ze te voorschijn brengt te leren kennen. Dan is men in staat het
essentiële der dingen met het innerlijk oog waar te nemen.                           
Daar de innerlijke mens geestelijk is, kent hij alle levensprocessen, maar de
stoffelijke mens verstaat ze niet zolang hij louter verstandelijk blijft praten.
Bij de meeste mensen is begrip nog gebonden aan uiterlijke waarneming;
het innerlijke ontsnapt aan hun blik en aandacht, want de trillingen, die van
de essentie der dingen uitgaan, doen het onverlichte verstand niet aan. Niet
in staat tot absoluut weten te komen, zegt men van hen, dat zij 'onbewust'
door het leven gaan. Wat zij zien of waarnemen zijn slechts schaduwen of
schimmen van het Wezenlijke. Zij zijn zich niet bewust dat het ware leven
zich in hogere dimensies voltrekt, die slechts toegankelijk zijn voor de ziel.
Door haar te ontwikkelen, kan men de goddelijke Wil (wet) leren kennen
en hierdoor zichzelf verlossen van de neiging tot zondigen.                          
                                                                                                                         
 Toen op het eind van de gouden Eeuw het verstand denken iedere hogere
uiting van het ziele leven had versmoord ging Atlantis onder. Toen ging als
laatste der goden Astraea heen (Zie pag. 26 van De Wederkomst der
Goden). Nu een nieuw gouden tijdperk is ingegaan, zal de belofte van haar
wederkomst worden vervuld. Zij zal een geslacht van goddelijke wezens
met zich voeren om de wereld te verlossen. Hiervan getuigde Virgilius in
zijn vierde ecloga met de woorden: “Terug keert de Maagd der
Rechtvaardigheid, terug keert de gouden Eeuw van Saturnus. Een nieuw
mensengeslacht daalt van de hemel neder. Gij, Lucina, godin, die de
jonggeborenen naar het Licht leidt, bescherm het kind dat nu geboren gaat
worden (de hogere geslachten der toekomst). Dank zij zijn komst zal het
ijzeren geslacht ophouden te bestaan en het gouden geslacht overal ter
wereld verrijzen.”
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De bekende, maar zelden begrepen termen 'steen der wijzen',
'levens-elixir','universeel geneesmiddel', 'heilige graal' e.d. drukken het
hoogste doel van alle menselijk streven uit. Het zijn termen, die de zuivere
Rede of verstand, verlicht door de ziel, omschrijven en waarin ligt besloten
de kennis der wetten waarop Liefde, Geluk en Recht, als kosmische
begrippen, berusten. Wie tot de essentie van deze begrippen, berusten. Wie
tot de essentie van deze begrippen is doordrongen, weet wat nodig is om
tot het Goddelijke op te stijgen, nl. een vaste wil, ontoegankelijk voor
innerlijke zwakheid en uiterlijke aanslagen. Zonder zuiver Godsbegrip is
het doorgronden van het Levensmysterie niet mogelijk. Omdat het van
geestelijke aard is, kan het slechts worden verstaan door hen, die naar de
geest leven. Want God is geest en moet worden aanbeden en vereerd in
geest en in waarheid.                                                                                       
Het doel van hen die tot de Mysteriën opgingen, was het lichaam tot
onderwerping aan en in harmonie met de geest te brengen. Door het te
veredelen en de fijnere vermogens ervan te ontwikkelen was men in staat
het Goddelijke via de ziel met het verstand te omvatten en het Volmaakte
in schone en edele vormen uit te drukken. Iedere Mysterie school vormde
een onderdeel van de cultus. Vandaar dat aldaar de wetten werden
verklaard die op het geslachtsleven betrekking hebben. Want door deze
wetten praktisch toe te passen was men in staat het menselijke ras hoger te
planten en zodoende god-mensen in het leven te roepen.                               
Cultuur kan uitsluitend door mensen worden voortgebracht, die beseffen
dat een cultus op zuivere Gods kennis behoort te berusten en waar de
Godheid hoogste Orde is en tevens hoogste Wet, zullen god-mensen zich in
alles onderwerpen aan deze Wet. Vandaar dat cultuur niet mogelijk is waar
Zij wordt overtreden.

Omdat de kerk door de eeuwen heen haar mystieke karakter meer en meer
verloor, heeft zij deze Wet, die in symbolentaal werd beschreven in de
bijbel en andere gewijde boeken, niet kunnen verklaren. Daarom worden er
in deze tijd geen cultus wetten meer gekend en bijgevolg is er ook geen
sprake meer van cultuur in onze dagen.                                                          
Beroofd van het inzicht in de mystieke betekenis der bijbel verhalen,
worden deze uitsluitend naar de letter gelezen. Vandaar dat het verhaal van
Jezus geboorte -ofschoon dit met het innerlijke oog gelezen, duidelijk
maakt aan welke voorwaarden de mens heeft te voldoen om eveneens Gods
zonen en dochters ter wereld te brengen- door de kerk tot op de huidige dag
wordt uitgelegd op een wijze, die niet alleen met de rede in strijd is (o.a.
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wat de z.g. 'onbevlekte ontvangenis' betreft) doch tevens de aanwijsbare
oorzaak is, dat het mensdom na duizenden jaren christendom nog immer
zucht onder de vloek der erfzonde.                                                 
In plaats van een eenvoudige en redelijke verklaring te geven van de
'heilsfeiten' en hierdoor de vermogens der ziel tot ontplooiing te brengen,
zodat de weg gewezen zou zijn om in de voetsporen van Jezus gaande, het
Christusstadium te bereiken en in het Goddelijke op te gaan, blijft men Zijn
naam verbinden aan allerlei onheilige gebruiken en misvormde gewoonten,
omdat men de essentiële waarden van de godsdienst niet meer kent. Zo
worden er b.v. huwelijken ingezegend, waarop de zegen des hemels niet
kan rusten, omdat ze met de wetten van de heilige Echt in strijd worden
gesloten. De kinderdoop wordt in stand gehouden ofschoon iedere
feitelijke betekenis hieraan ontbreekt, wijl men het inzicht mist wat hiervan
de bedoeling was bij de inwijdingen der oudheid.                                
Door de letter en het symbool in de plaats te stellen van geest en waarheid,
werd van het oorspronkelijk zuivere Christendom een afgodendienst
gemaakt (Mammon), even grof en weerzinwekkend als het heidendom dat
men verfoeit. Hieraan is het toe te schrijven dat het de kerk niet is gelukt de
wereld te verlossen. Integendeel, door de mensen steeds verder van
Wijsheid en Waarheid af te voeren, staat zij thans aan de vooravond van
haar volledige ineenstorting. Het christendom is mislukt, niet omdat het
vals is, doch omdat het werd vervalst.
Indien de leiders van het geestelijk leven de essentie der dingen hadden
verstaan, zouden zij een uitleg hebben kunnen geven van veel wat ons uit
de oudheid werd overgeleverd. Neem b.v. het verhaal van het labyrint op
Kreta en dat van de Minotaurus, die allen verslond, die er binnentraden. De
draad van Ariadne symboliseert de ziel, die Theseus (verstand) de weg
wees waardoor hij het monster (hartstocht en begeerten) kon verslaan. Als
alle soortgelijke verhalen uit die tijd, gaven zij te kennen welke proeven de
kandidaten voor inwijding hadden af te leggen alvorens tot het hogere
leven te kunnen opgaan. Voor de onbewuste mens is het leven een labyrint
waaruit hij de weg niet vindt en ten slotte gaat hij aan de gevolgen van zijn
eigen misdragingen onder, gedreven als hij wordt door zijn lusten en
begeerten.                                                                                                         
Minotaurus of Stier van Minos was het monster uit de Griekse sagen, dat
op een menselijke romp de kop droeg van een stier. Kennelijk hebben wij
hier dus te maken met een Inwijdingsverhaal uit de Taurus-area. U
herinnert zich ongetwijfeld nog wel hoe de door de Atheners als schatting
aan Mino's geleverde jongelingen  en maagden aan het monster werden
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voorgeworden, totdat Theseus het doodde. Hierachter verbergt zich een
diepzinnige symboliek. immers, zij die geofferd werden, onderwierpen zich
aan een selectie proces dat ten doel had uit te maken wie in aanmerking
kwamen om overeenkomstig de wetten van natuur en bovennatuur in de
heilige Echt te worden verbonden en aldus tot de veredeling van het
menselijk ras bij te dragen. Jongelingen zowel als maagden hadden
proeven af te leggen, waaruit moest blijken of zij door zinnen lust
bedwelmd, toegaven aan de hartstocht dan wel door de rede in staat waren
de kosmisch juiste levenspartner te kiezen. 
Wie slaagden, trokken zich uit de wereld terug naar afgesloten plaatsen om
aldaar de lichamen te scheppen, waarin hoger ontwikkelde zielen en
geesten van de zon (goden en godinnen) zich op aarde konden incarneren.
Dit behoorde tot de essentiële aard van de Zonne-cultus en had dus niets te
maken met zon aanbidding zonder meer.                                                        
Uit  deze plaatsen van afzondering zijn de latere kloosters overgebleven.
Omdat de intentie waarvoor ze oorspronkelijk dienden, uit het menselijk
bewustzijn verdween, hield men zich in de kloosters niet langer bezig met
de veredeling van het mensdom in geestelijke en lichamelijke zin.               
Integendeel, door het verloren-gaan der kennis van de geslachtswetten,
vervielen de kloosters bewoners tot een tegen-natuurlijk leven. Want het
coelibaat, dat oorspronkelijk bedoelde een huwelijk te zijn naar hemelse
wetten, verviel tot het celibaat of de ongehuwde staat, waarmee de
menselijke natuur geweld wordt aangedaan. Geen wonder dan ook dat dit
in zijn gevolgen zoveel kommer en ellende over de wereld bracht en heeft
geleid tot degeneratie van het menselijk ras naar lichaam, ziel en geest. Zij,
die in strijd met de natuur moesten leven, hebben hun eigen natuur
gekromd. Dit heeft tot allerlei lichamelijke, psychische en geestelijke
afwijkingen geleid, zomede tot ontkenning van de diepste zin van het
menselijk bestaan, nl. het voortbrengen van volmaakte mensen in wie zich
de geest van Christus zoude openbaren, ten einde Zijn Rijk te vestigen op
aarde.
Een innerlijke verkromde priesterschap heeft de ware toedracht en
betekenis van Jezus geboorte uit een maagd niet kunnen begrijpen, noch dit
Mysterie aan de mensen kunnen verklaren. Maar hiermee schakelt zij zich
zelve uit om de mensen gereed te maken voor de hoge taak, die hun in de
toekomst wacht, nl. om kinderen in het leven te roepen, waarin het
Goddelijke zich volmaakt kan openbaren. Want slechts zo wij er voor
zorgen,  dat in de komende generaties zich hoger ontwikkelde geest/zielen
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en ziel/geesten kunnen incarneren, zal Christus Rijk een aanvang kunnen
nemen op aarde. 
Plaatsen, waar de jeugd voor het leven werd opgevoed door hen in te
wijden in de kennis der geslachtswetten, hebben in alle tijden bestaan. Niet
alleen in Delhi, Delfi en Troje, doch eveneens te Robe (denk b.v. aan de
Catacomben) dat vóór de tijd der Romeinen Troja werd genaamd omdat er
zich een z.g. Trojaburg bevond. Hiervan is ons woord 'trouw' een afleiding,
waarmee in oorsprong de huwelijkstrouw van de heilige Echt werd
bedoeld. Daarin werden de oorspronkelijke wederhelften met elkaar
verbonden, die de ongeschreven huwelijkswetten kenden ( twee zielen, ene
gedachten) en er zich aan hielden.                                                                   
Het begrip van 'kweekplaatsen' van een edeler mensensoort heeft niet
alleen de oudheid gekend. Voordat het z.g. christendom de heiligdommen
van Kelten en Germanen te vuur en te zwaard vernietigde en de
priesterschap uitmoordde, bloeiden in Gallie (Frankrijk) en Duitsland de
gemeenschappen van Druiden en Graalridders, in wier midden de Wijsheid
werd bewaard en gehoed, welke nodig is om het menselijk geslacht zuiver
en rein voort te planten. Hiervan zijn de Graalbeker, de duif en de lelietak
de symbolen.                                               

Tot in de veertiende eeuw is deze kennis blijven voortbestaan. Het is
bekend hoe omstreeks het jaar 1330 door de Wittelsbacher keizer Ludwig
de beier een soort gemeenschap werd gesticht, die bedoelde een Graal
tempel te zijn, waar onder de hoede van ridders en edel vrouwen de
Wijsheid der goddelijke Scheppingswet in toepassing werd gebracht.
Hierop heeft het oorspronkelijke epos van Parcifal betrekking, waaraan
Richard Wagner één van zijn meest grootse composities wijdde.                  
De paus verbood den keizer hiermee voort te gaan en het is bekend hoe
deze op reis toog naar Rome om het verbod ingetrokken te krijgen. Zijn
reis was tevergeefs, want Rome, als bolwerk van de machten der duisternis,
kon niet gedogen dat er stappen werden gedaan om mensen als goden te
doen geboren worden. Immers, wat zou er van haar macht over de
menselijke zielen overblijven, zo deze -door een betere belichaming- de
redelijke vermogens tot ontwikkeling konden brengen? Door de verlichting
van het verstand zou dan het vrome bedrog van de kerk te vroeg zijn
doorzien en de afval, die in onze dagen een niet meer te stuiten voortgang
maakt, zou dan reeds eeuwen tevoren een aanvang hebben genomen.  
Toen de keizer niettegenstaande het verbod deze cultus handhaafde met het
doel de zuiverheid der adellijke geslachten te waarborgen, en de plaats
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waar zij ontstond Etal of Ehaetal noemde omdat men aldaar voor de heilige
Ehe ( het geheiligde huwelijk) werd opgevoed, duurde het niet lang of de
paus liet allerlei maatregelen treffen, waardoor er een eind aan werd
gemaakt. De naam Etal werd gewijzigd in Ettal en nog immer staat in een
alpendal tussen Oberau en Oberammergau het bekende klooster der
Benediktijnen van die naam, dat oorspronkelijk zulk een verheven
strekking had.

In het licht van het vorenstaande krijgen de verhalen, die rond de tragische
dood van zijn verre nazaat en reïncarnatie Ludwig II  van Beieren, werden
geweven, een gans andere betekenis. Ook in deze mystiek aangelegde
koning brandde het verlangen naar het herstel van de menselijke
waardigheid. Onder leiding van zijn vriend Richard Wagner leerde deze
vorst de esoterische betekenis van de Graal-sage kennen. Dit leidde tot de
bouw van de koningsburcht Neuschwanstein bij Fuessen in Beieren, die
werd voorbestemd om als Graaltempel te dienen en als cultusplaats, alwaar
met de hoger planting van het menselijk geslacht een aanvang gemaakt
zoude worden.                                                          
Doch evenals in het verleden geschiedde, keerde ook nu de roomse kerk
zich tegen dit voornemen. Door allerlei intriges en zwart magische
hulpmiddelen wist de kerk een hetze tegen de vorst te ontketenen en hem
tot aftreden te nopen. Onder voorwendsel dat hij voor zijn gestoorde
geestvermogens (als gevolg van magische inwerkingen) rust behoefde,
werd de koning als een gevangene naar het slot Berg gevoerd en aldaar
opgeborgen. Men zegt dat hij door zelfmoord om het leven kwam, doch in
werkelijkheid heeft de arts, die hem in het  Starnberger Meer wilde doen
verdwijnen, deze daad zelf met de dood moeten bekopen. Want in zijn
doodsangst klemde de koning zich aan Dr. Gudden vast en beiden kwamen
door verdrinking om het leven. 
Richard Wagner, die intussen zijn muziekdrama Parcifal had voltooid,
werd door de kerk gedwongen de sterking ervan te wijzigen.
Oorspronkelijk bedoelde de kunstenaar ermee het waarachtige huwelijk,
dat tot stand komt door gehoorzaamheid aan de goddelijke Scheppingswet,
onder de aandacht van het volk te brengen, doch door deze ongewenste
inmenging kreeg het werk het onbevredigende slot zoals we het thans
kennen. In plaats van Parcifal met Konwiramur als 'geheiligden' in het
harmonische huwelijk te verbinden en daarin duurzaam geluk te vinden,
moest de hoofdpersoon voortijdig sterven.
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Deze eerste poging om de mensen wederom vertrouwd te maken met de
grondslagen waarop iedere waarachtige cultuur rustte, werd door de
machten der duisternis verijdeld. Als gevolg hiervan kon de degeneratie
van het menselijk geslacht voortgaan, en de verwarring op elk gebied des
levens zich uitbreiden. Tevens namen hierdoor de spanningen op de wereld
van jaar tot jaar toe. Deze hebben thans het stadium bereikt waarop grote
explosieve werking niet lang meer kunnen uitblijven. Het kwaad is in
omvang zodanig toegenomen dat door de zelf vernietigende uitwerking, die
het in zich bevat, de machten der duisternis elkander zullen vernietigen. Zij
zullen van deze wereld slechts puinhopen overlaten. Zodra het geweld is
uitgewoed, zullen de goden en godinnen op de wereld verschijnen en zij
zullen door de vertwijfelde mensen als Godsgezanten worden begroet.
Gelijk met hen zullen de grote kunstenaars van alle tijden, wier werken
door de machthebbers van staat en kerk werden vervalst, wederkeren. Dan
zal het bewijs worden geleverd hoe gedurende de achter ons liggende
eeuwen de aardse overheden hebben samengespannen om het Licht van
waarheid, wijsheid en gerechtigheid te doven en het mensdom in duisternis
te doen omdolen.                                                                        
Door de goden en godinnen zal straks het Recht aan de machthebbers
worden voltrokken, voor zover zij zich aan misdaden hebben schuldig
gemaakt. Weinigen van hen zullen vrij uit gaan.                                  
De meesten hunner zullen van de wereld verdwijnen, en doordat er in de
nabije toekomst geen nodeloze weerstand meer aan het Goede, Schone en
Waarachtige zal worden geboden, zullen nieuwe cultuur waarden
voortgebracht worden, die in luttele jaren deze wereld een totaal ander
aanzijn zullen geven.                                                                                       
In alle landen zullen de Mysterie-scholen worden gesticht en de jeugd voor
het leven opgevoed. Zij zal levensbewust gemaakt worden en de
grondslagen van het geluk leren kennen. Ingewijd in de kennis der
levenswetten, zal zij orde leren brengen in het menselijk bestaan en door de
juiste levenspartner te kiezen in staat zijn harmonische huwelijken tot stand
te brengen, waaruit door toepassing van de wetten, die het verkeer tussen
de geslachten regelen  kerngezonde en welgeschapen kinderen geboren
zullen worden, in wie zich het Goddelijke volkomen kan openbaren.           
Door de levenswetten in praktijk te brengen, zal men in staat zijn ziekten,
kwalen en gebreken bij de wortel weg te nemen en de voedingsbodem aan
de misdaad en het kwaad in het algemeen te ontnemen. Op deze wijze
zullen de mensen -onder leiding van de goden- in staat zijn een nieuwe
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wereld uit de ruïnes op te bouwen; een wereld vol van de kennisse Gods,
die het mogelijk maakt het koninkrijk der hemelen op aarde te vestigen.

16
HOOFDSTUK II

Het doel der Mysteriën.

Iedere waarachtige cultuur  der oudheid had haar uitgangspunt in de cultus.
Onder dit woord werd oorspronkelijk verstaan de zuivere Gods verering,
tot uitdrukking komend in religie, wetenschap en kunst. Door de
beoefening hiervan op het hoogste niveau kon het Goddelijke in de materie
worden uitgebeeld, waardoor het aanzijn werd gegeven aan een volmaakte
samenleving.                                             
Moderne cultuurfilosofen hebben van de oorsprong der culturen veelal een
totaal verkeerde voorstelling. Zij nemen aan dat de geesten cultuur zich op
een materiële basis ontwikkelt, en beschouwen uitvindingen als die van het
vuur, het mes, het wiel e.d. van beslissende aard voor de materiële
vooruitgang, die -naar zij beweren- in de huidige techniek haar hoogtepunt
vond.        
Nog steeds doet in de kringen der wetenschap de voorstelling opgeld, als
zou de mens uit een primitief, dierlijk stadium zijn geklommen tot het
beschavingspeil van heden. Meer dan een kern van waarheid mag aan deze
voorstelling niet worden toegekend, want in feite is aan 's mensen
stoffelijke vooruitgang steeds een geestelijke ontwikkeling vooraf gegaan,
die hem in staat stelde cultuur scheppend werkzaam te zijn. De
natuurvolken van thans moeten dan ook worden beschouwd als resten van
eens gebloeid hebbende culturen uit een ver verleden.
Dat de mens van oorsprong een geestelijk wezen is, vindt men beschreven
in Genesis 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”.  Als kind der goden is de mens derhalve begiftigd
met alle goddelijke vermogens. Hiervan is hij zich niet bewust en het aards
bestaan draagt ertoe bij om de latente vermogens in de dynamische
toestand over te brengen en ten slotte een 'bewust' medewerker te worden
van de goden. Zodra de mens deze toestand heeft bereikt, mag hij
aanspraak maken op de naam 'cultuurdrager'.  Eerder niet, want zolang het
Goddelijke in de mens nog sluimert, kan hij slechts beschavingen stichten,
die na korter of langer tijd verdwijnen omdat de kiem van het verderf in
zich dragen.
Wanneer wij het kind naar de lagere school zenden om aldaar wat
elementaire kennis op te doen, zal het bij het verlaten der school nog
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weinig begrip van en inzicht in de wezensgrond der dingen bezitten. Gaat
het vervolgens van de middelbare naar de hogere onderwijsinrichting over,
dan zal zijn kennis zich sterk uitbreiden. Doch waar deze uitsluitend op het
materiële vlak ligt en onze scholen wel voor een vak of beroep opleiden,
doch niet voor het leven opvoeden, ontmoet de jonge mens, die school of
universiteit verlaat en het volle leven instapt, allerlei moeilijkheden omdat
hij zin en doel van het leven niet begrijpt. Gelijk de jonge Parcifal loopt hij
in een narrenpak rond en moet allerlei zware beproevingen en bittere
ervaringen ondergaan alvorens te beseffen dat het Levensmysterie voor de
onervaren mens niet is te doorgronden. Slechts wie door lijden heeft
ontdekt dat het materiële voorbijgaand is en slechts waarde bezit voor
zover het bijdraagt tot onze geestelijke groei, zal zijn levensweg zien
uitlopen op de Graalstempel, in welks heilige hallen het geheim van het
leven wordt ontsloten aan hen, die de Graalbeker met het innerlijk oog
kunnen aanschouwen.

Gelijk een mens in materieel opzicht een bepaalde scholing ontvangen
moet hebben, en in de praktijk een zekere rijpheid moet hebben verworven,
voordat hij zich 'deskundig' op zijn gebied mag noemen, evenzo is er een
geestelijke scholing en training nodig om te kunnen beschikken over
innerlijke vermogens, zonder welke het niet mogelijk is het leven in hogere
zin te ordenen en moreel verantwoord te handelen.                                        
Naar mate men geestelijk meer is gerijpt, zal ook het geweten sterker
spreken. Dit is in feite het totaal van alle ervaringen door de ziel in haar
aeonen lange bestaan opgedaan, waardoor zij zich een dosis parate kennis
eigen maakte, die haar in staat stelt onder bepaalde omstandigheden uit
deze innerlijke schatkamer die wijsheid te putten welke nodig is om juist te
handelen. Krachtens deze innerlijke kennis weten wij -zij het veelal
onbewust-  wat in een bepaalde situatie geoorloofd is of niet en wat bij
deze of gene gelegenheid gedaan moet/mag worden of niet.                          
Door zich deze innerlijke kennis 'bewust' te maken, door zich via een
bepaalde geestelijke training te leren herinneren, wat de ziel in voorbestaan
door ervaring zich verwierf, kan de mens zo ver komen, dat hij op aarde
levend onder alle omstandigheden tot juist handelen in staat is. Dit doel
werd in de Mysterie scholen der oudheid nagestreefd. Daar werden de
leerlingen voor het leven opgevoed!                                                          
Plato b.v. beschouwde alle leren als 'zich herinneren' en alle onderwijs
moest, naar zijn opvattingen, ten doel hebben het gewetene in 's mensen
herinneringen wakker te roepen, ten einde hem in staat te stellen het
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Goede, d.i. het Goddelijke te doen. In zijn school moesten lange jaren van
inspanningen studie en training tot zelf discipline leiden, welke nodig is om
die graad van bewustzijn te bereiken waardoor de ziel in staat is ÉÉN te
worden met de wereld ziel.

Nu er in onze tijd geen Mysterie-scholen zijn, alwaar men wordt opgeleid
om het bewustzijn tot kosmische bewustzijn uit te breiden, kan er ook geen
sprake zijn van cultuur. Immers, de grote geesten ontbreken; de ware
wijsgeren en kunstenaars bij de gratie Gods, gelijk de oudheid ze kende.
Zij waren in staat de bezonken wijsheid der ziel, in aeonenlange bestanen
verworven, op het waak-bewustzijn over te dragen, en zodoende -op aarde
levend- de materiële verhoudingen en omstandigheden te ordenen naar
geestelijke wetten, die inherent zijn aan het Goddelijke. Dat onze tijd deze
grote geesten niet meer oplevert, hangt weer samen met het punt des tijds,
dat de evolutie van wereld en mensheid bepaalt. Want evenmin als in de
winter boom en plant vruchten voortbrengen, kan de mensheid in een
kosmische winter periode levend, geestelijke vruchten voortbrengen. Dan
zijn er slechts korte beschavings perioden mogelijk, die steeds in bloed en
tranen ondergaan.
Bestonden er voordien Mysterie scholen in Griekenland, Egypte, India en
elders in het Oosten, met het voortschrijden der eeuwen nam de
belangstelling voor deze instituten geleidelijk af, en in onze dagen wordt
-voor zo ver men met het bestaan-hebben ervan min of meer op de hoogte
is- haar waarde sterk onderschat. Feitelijk kan men zeggen dat de ware
betekenis dier scholen; haar hoogste doelstelling: de hogere mens voort te
brengen, levend in de ziel en hierdoor het menselijk ras voor ontaarding te
behoeden, op heden niet meer wordt gekend. Strikt genomen was er in de
voorbije eeuwen van het duistere tijdperk geen behoefte aan deze scholen.
De mensen waren er immers niet aan toe zich geestelijke waarden eigen te
maken. Niettemin zijn ze in het verborgene immer blijven voortbestaan ten
behoeve van enkelingen, die als dichters, kunstenaars en filosofen hun
stempel hebben opgedrukt op het denken en de gevoelens hunner
tijdgenoten. Omdat de Mysterie scholen in latere eeuwen niet anders als in
het geheim bestonden, bleef er een geheimzinnige waas over hangen.
Vandaar dat het doel, dat zij in diepste wezen voorstonden, door steeds
minder mensen werd begrepen. In de spaarzame geschriften aan deze
scholen gewijd, worden weliswaar allerlei bijzonderheden gegeven, zij het
ook lang niet altijd zuiver en waarheidsgetrouw, doch de quintessence der
zaak laten ze onbesproken.                                                                              
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In het algemeen gesproken kan men dan ook zeggen, dat de weinigen, die
zich voor het Mysterie wezen interesseren, er geen flauw besef van hebben,
dat de inwijdingsscholen oorspronkelijk bedoelden het menselijk
bewustzijn een uitbreiding te doen ondergaan, waardoor het mogelijk werd
onder de goden te worden opgenomen en nochtans op aarde te blijven
voortleven om leiding aan het evolutieproces der mensheid te kunnen
geven.

Toen de Mysteriën nog bloeiden, moesten zij die tot de hogere graden
wensten op te gaan, alles weten omtrent de goddelijke Scheppingswet.
Daartoe werden zij ingewijd in de kennis van de Wet van kosmische
Harmonie, want in navolging van zijn geestelijke ouders, de Elohim, moet
de mens tot een bewust schepper worden in de natuur. Wie de hoogste
graad had behaald, was in staat volmaakte voertuigen te scheppen voor
hoog geëvalueerde zielen, die dan als Gods-kinderen of genieën werden
geboren. Slechts het genie is in staat -door de volkomen beheersing van de
wetten van natuur en bovennatuur- cultuurwaarden te scheppen, van welker
volmaaktheid tot in verre nageslachten wordt gesproken.                    
Wie tot de hoogste graad opgingen, werden -na het doorstaan met goed
gevolg van de vereiste proeven- met de tweeling-ziel in de heilige Echt
verbonden. Uit hun vereniging op het kosmisch juiste tijdstip werd het
volmaakte Godskind ontvangen. Wie dit begrijpt, verstaat ook de
verborgen zin van het Kerstmysterie, zoals dat wordt beschreven in de
Evangeliën. 
Na hun hoogste inwijding waren priester en priesteres in staat anderen te
onderrichten in de wetten des levens en te bevorderen dat er kinderen
werden geboren, bij wie geest, ziel en lichaam volmaakte drie-eenheid
vormen, welke nodig is om het gewetene, waarover de ziel beschikt, op
volkomen wijze op het verstand af te drukken. Dan is er sprake van een
volmaakte werking der intuïtieve vermogens, waardoor de mens in staat is
overeenkomstig de wetten des levens te handelen.

Zoals gezegd, is deze hogere kennis in de achter ons liggende duisternis
eeuwen geleidelijk uit het menselijk bewustzijn verdwenen om plaats te
maken voor een eenzijdig gerichte verstandelijke ontwikkeling. Doch nu
intussen de Aquarius area is ingegaan, zal het verstand met de vermogens
der intuïtie worden uitgebreid. Want nu wij met allerlei hogere
natuurkrachten (elektriciteit, licht, geluid en atoomenergie) in aanraking
zijn gekomen, is het noodzakelijk het wezen dier krachten te leren kennen
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om er een nuttig gebruik van te maken ten behoeve van de ganse mensheid.
De essentie der dingen is slechts met de vermogens der ziel te benaderen en
hierom zijn er in de nabije toekomst wederom Mysterie scholen nodig,
waar de menselijke ziel kan worden getraind om de hogere krachten der
natuur zonder gevaar te leren aanwenden. Want zolang dit niet geschiedt,
blijven alle verdere ontdekkingen van energie, die van bovennatuurlijke
aard is, een bedreiging vormen voor de mensheid. Rationeel als de
doorsnee geleerde is, krijgt zijn ziel geen gelegenheid de in haar
sluimerende kennis van de bovennatuur of metafysica op het verstand af te
drukken, waardoor de hogere natuurkrachten voor vernietiging worden
aangewend. Ten slotte zal hierdoor het oude wereldbeeld ineenstorten en
de materialistische levensbeschouwing niet gehandhaafd kunnen worden.
Door de uitwerking van hogere natuurkrachten zal zonneklaar worden
aangetoond, dat onze op zintuiglijk waarneming berustende opvattingen en
meningen voor de toekomst van nul en gever waarde zijn. In plaats van
meningen te koesteren moet men leren weten en hiervoor is nodig dat de
kennis, die in de menselijke ziel sluimert, tot bewust zijn wordt gewekt.
Hiervoor is een geestelijke training nodig, die echter slechts onder leiding
van goden kan worden beoefend. Dit maakt de vestiging van het instituut
der Mysteriën in de naaste toekomst noodzakelijk. Want de mensheid staat
aan het begin van een hogere fase in haar ontwikkeling en moet in
geestelijke zin uit het dal der schaduwen des doods omhoog klimmen tot de
top van de berg, alwaar de Wijsheid wordt bewaard. Haar hoger-
ontwikkeling zal straks -wanneer het geweld de machten der duisternis zal
hebben vernietigd- onder leiding van de weerkerende goden en godinnen
met kracht ter hand worden genomen. Daarom is het noodzakelijk dat
allen, die beseffen in welk tijdsgewricht wij leven, de handen in elkaar
leggen om gezamenlijk de nodige voorbereidingen te treffen om mensen
gereed te maken, die aanstonds met de goden zullen moeten samenwerken. 
Thans reeds moet het besef worden gewekt bij alle weldenkende mensen
dat de jeugd voor het leven behoort opgevoed te worden. Haar moeten
hogere begrippen worden bijgebracht, ten einde haar een hogere
levensmoraal bij te brengen, zoals die in de toekomst algemeen geldend zal
zijn. Door de jeugd de waarde van de goddelijke Scheppingswet te
verklaren, zal zij gaan begrijpen dat het noodzakelijk is het huwelijk op een
gezonde basis te stellen, en -door de hartstochten aan banden te leggen
door inzicht in en toepassing van de levenswetten- te gaan medewerken aan
de geestelijke en stoffelijke verheffing van het menselijk geslacht. Het is
nodig in de toekomst mensen als goden te belichamen op aarde, want
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zonder deze is het onmogelijk om cultuur te scheppen in de ware zin van
het woord.                                    
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      Hoofdstuk III

         De ontwikkeling 

         van  het

         menselijk bewustzijn

Gelijk het jaar in seizoenen is onderverdeeld, en zomers en winters elkaar
regelmatig opvolgen, wisselen ook kosmische tijdperken elkaar
voortdurend af. Hierdoor volgt op iedere verval-tijd weer een tijdperk van
cultuur bloei waarin de kennis aangaande de wezensgrond der dingen weer
in het menselijk bewustzijn ontwaakt.                                                            
Weliswaar blijven er in vervaltijden nog wijsheidsgeschriften bestaan,
doch de levende kern verdwijnt er uit. In bloeitijden  wordt deze van mond
tot oor overgeleverd aan een geestelijke elite, die in de hoogste kennis des
levens ingewijd, in staat is richting aan het geestelijk en maatschappelijk
leven te geven. Omdat de hoogste Wijsheid uitsluitend in symbolen is uit te
drukken, en deze in tijden van verval niet worden verstaan, worden
begrippen als Israël, Gnosis, Manisola en Graal in zulke tijden zinledig. In
cultuur tijden daarentegen drukken zij de hoogste Wet uit waarop alle
harmonie steunt in macro en micro cosmos. Zij is de grondslag van de
universele wereld orde, die immers zonder wetmatigheid niet denkbaar is.  
Deze Wet van kosmische harmonie steunt op het beginsel dat het mannelijk
(scheppend) element, met het vrouwelijk (vormend) dito, gelijk positieve
en negatieve polen in gelijkwaardig verschillende verhouding tot elkaar
behoren te staan voor het scheppen en handhaven van het natuurlijk
evenwicht in alle levensverhoudingen en omstandigheden. Dit beginsel
drukten de Chinezen uit in de symboliek van het Yin en Yang, de
Israëlieten in de twee zuilen Yakin en Boaz, die de tempel, als een symbool
van het Goddelijk-volmaakte dragen.

Omdat de wereld in de verstreken 2000 jaren een kosmische nachtperiode
beleefde, is alle hogere kennis verloren gegaan. Vandaar dat Plato is te
beschouwen als de laatste Ingewijde, die nog over volledige kennis van
kosmische wetten beschikte. Zijn leerling Aristoteles maakt een aanvang
met het sluieren van de Mysteriën, die de kern van alle wijsheid bevatten.
Als gevolg hiervan zijn latere geslachten steeds verder van de Bron der
kennis afgedwaald. Niettemin zijn daarna nog grote geesten op aarde
verschenen, die hun licht in de duisternis lieten schijnen. Als ÉÉN der
grootste onder hen geldt Jezus van Nazareth, die kwam om de Mysterie
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wijsheid te herstellen. Hij wist dat zij slechts voor korte tijd kon worden
gehandhaafd, gezien het feit, dat Hij aan het begin van een negatief
kosmische tijdperk op aarde verscheen. In de volgende eeuwen heeft het
Licht dat Hij bracht, steeds zwakker geschenen, en allengs heeft het minder
invloed op de mensen uitgeoefend. Dit is geheel overeenkomstig de
kosmische ontwikkelingsgang, die beoogt in nacht perioden het materiële
aanzicht der dingen tot ontplooiing te brengen. In zulke tijden ondergaat de
ziel minder de inwerking des geesten als wel de bekoring der zinnen. Als
gevolg hiervan sluit zich de binnenwereld meer en meer toe en gaat de
buitenwereld open voor de ziel, die haar via de stoffelijke zintuigen leert
ervaren. Het verstand gaat dan een hoofdrol vervullen en eenzijdig als het
is gericht, meent het de Waarheid te kunnen benaderen door beredenering,
gebaseerd op stoffelijke verschijnselen. Voor indrukken uit de
binnenwereld, waar de krachten van uitgaan, die de verschijnselen in het
leven roepen, blijft het toegespitste verstand voorlopig afgesloten.               
Door zijn verstandelijke ontwikkeling, die niet op zichzelf staat doch een
gevolg is van de grote kosmische Evolutie, waaraan alles op aarde is
onderworpen, komt de mens ten slotte aan een punt waarop alle zaken
worden stuk geredeneerd. Met het verstand alleen kunnen problemen van
leven en dood, die zich op elk gebied als een wiskundige reeks
vermeerderen, niet worden opgelost. Daarom beginnen steeds meerderen
-aan het eind van hun latijn gekomen- zich te wenden tot geestelijke
waarden en eindiging van de kosmische nachtperiode (Pisces-area).             
Want nu een nieuwe dag is ingegaan (Aquarius-area) begint de
binnenwereld zich opnieuw te openen en begint het verstand gevoelig te
worden voor werkingen, door de ziel daarop uitgeoefend. Het verlangen
wordt wakker naar een betere toekomst, doch omdat het verstand nog niet
gewend is van binnen uit impressies te ontvangen, weet men niet aan welke
voorwaarden voldaan moet worden om een betere wereld tot stand te
brengen. Daarom is het voor deze tijd noodzakelijk dat de mens komt tot
kosmisch bewustzijn.

Op heden wordt nog algemeen aangenomen dat de toestanden op de wereld
niet anders als slecht kunnen zijn en dat pas later, in de hemel, een tijd van
gelukzaligheid zal worden beleefd. Weliswaar komen velen van deze
kinderlijke opvattingen terug, doch zij kunnen er geen betere voor in de
plaats stellen omdat het hun aan innerlijke kennis ontbreekt. Door de
voortdurend zich wijzigende toestanden om ons heen, worden we echter tot
nadenken genoopt. Velen beginnen zich af te vragen -gezien de technische
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vooruitgang der laatste decennia- of het wel zo onwaarschijnlijk moet
worden geacht van deze wereld op korte termijn een paradijs te maken.
Vooralsnog staat de menselijke hebzucht iedere duurzame verbetering in de
weg. Doch zodra we over de middelen en methoden beschikken om het
egoïsme uit de bannen, behoeft niets de komst van het paradijs in de weg te
staan. Er behoeft niets anders te geschieden dan het menselijk bewustzijn
uit te breiden; het verstand behoort door de ziel te worden verlicht en een
ieder zal in zijn evennaaste een mede broeder ontdekken met wie hij in
samenwerking het Godsrijk behoort te vestigen op aarde.

Door verruiming van het bewustzijn zal men de ongeschreven wetten leren
kennen en door ze in toepassing te brengen, alle menselijke betrekkingen
en maatschappelijke verhoudingen ordenen als een eerste schrede op de
weg naar duurzaam geluk. De vraag die thans aan de orde wordt gesteld is
HOE te komen tot deze bewustzijn verruiming? In de eerste plaats zal het
geestelijk begrippenarsenaal uitgebreid dienen te worden, ten einde paal en
perk te stellen aan de verregaande onwetendheid der massa. Vooral op
godsdienstig gebied worden wanbegrippen gehuldigd, die in niets
onderdoen voor het bijgeloof van onbeschaafde inboorlingen. De idee, als
door Plato ontwikkeld, van het Goddelijke als hoogste Orde, berustend op
wetmatigheid, wordt zelfs door de intelligentsia nog nauwelijks
geaccepteerd. Vandaar dat zelfs overigens goed ontwikkelde lieden moeite
hebben met het verwerken van het denkbeeld, dat waar in de kosmos alle
orde op wetten berust, noodzakelijk ook de mens deze orde wetten op aarde
heeft toe te passen om harmonie te scheppen tussen mensen en volkeren
onderling. Het is immers zo, dat gezien het feit dat alle mensen van deze
wetten afwijken, er chaos heerst op elk gebied! Ofschoon de meeste
mensen van mening zijn naar beste weten te handelen, blijkt steeds
duidelijker dat wij met elkaar het Goede niet voorbrengen. Is er meer
bewijs nodig om vast te stellen dat wij niet weten?

De wetenschap oogt weliswaar het denkbeeld levend te houden dat het haar
vergund zal zijn ten slotte alle problemen tot oplossing te brengen. Maar
wie zelfstandig over de dingen nadenken zijn reeds lang tot de conclusie
gekomen dat haar dit per se niet gelukken zal, tenzij het rationele denken
wordt uitgebreid met de intuïtie. Want het moge op zichzelf een wonder
heten dat de wetenschap er ten slotte in is geslaagd het atoom te splijten,
doch omdat zij niet tevens tot het inzicht is gekomen, dat na de vernietiging
der materie, energie = geest overblijft, heeft zij 'onbewust' het gebied der
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Oorzakelijkheid betreden zonder besef dat wie de wetten van de geest
(metafysica) niet kent, krachten ontketent, waarvan hij de uitwerking op
geen stukken na vermag te voorzien noch te overzien. Vandaar dat de
vorderingen, die de wetenschap maakte op atoom gebied een bedreiging
vormen op de weg naar het paradijs.
Fysica en metafysica, de stoffelijke en geestelijke polen des levens
vormend, worden door de wetenschap nog niet als een eenheid beschouwd.
Vandaar dat men ondanks alle technische vooruitgang, geen meesterschap
over het leven verwierf. Want mens en mensheid zijn nog volledig
afhankelijk van onbekende krachten en machten, die we voor het gemak en
meer nog om onze onwetendheid dienaangaande te bedekken, maar 'toeval'
hebben genoemd. Zolang fysica en metafysica niet als een onverbrekelijke
eenheid worden opgevat, kan de wetenschap geen harmonie scheppen in
het leven van mens en maatschappij. Daarom behoort er in deze tijd tot de
KERN van alle wetten doorgedrongen te worden. De universiteit zou -in
navolging van de Mysterie school van weleer- moeten opleiden tot
absoluut weten en hare leerlingen vormen tot een waarachtige geestelijke
elite, in staat na het verlaten van de universiteit leiding te geven aan het
religieuze en staatkundig leven zo goed als op de gebieden van wetenschap
en kunst. Gelet op de gedragingen der studenten in 't  algemeen en tijdens
het ontgroenen in het bijzonder, moet helaas worden geconstateerd, dat ze
nog mijlen af staan van het niveau, waarop een elite geacht wordt zich te
bewegen. Ook onder de studerende jeugd domineert de horde geest en te
verwachten is dat met de komst der goden het hoger onderwijs naar vorm
en inhoud tot op de bodem zal verbeterd worden. Dan zullen de
voorschriften weer gelden, waarop in de oudheid het onderricht tot de
wijsheid steunde en welker grondslagen liggen verankerd in natuur en
bovennatuur (fysica en metafysica) beide. Het totaal dier voorschriften
gold als 'godsdienst'. Zolang hij zuiver werd gehouden, was het een natuur
religie ten doel hebbend het zedelijk peil der samenleving te handhaven en
de menselijke geslachten zuiver en gezond te houden.

Met de komst der goden zullen fundamentele veranderingen op elk gebied
des levens gepaard gaan. Door  de verschrikkingen, die het mensdom dan
zal hebben doorleefd, zal men de noodzaak dier veranderingen zelve
inzien. Het causaal gerichte denken zal door het intuïtieve denken worden
vervangen en hierdoor zal men in staat zijn de verborgen zin des levens te
verstaan. Niet alleen wordt hierdoor een maatschappij vorm mogelijk,
zoals door Edw.  Bellamy in zijne werken “Het jaar 2000" en “Gelijkheid
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voor allen” beschreven, doch wie een academische studie achter de rug
hebben, zullen het nut hebben leren inzien om het huwelijk in ere te
herstellen door de wetten, die de huwelijkskeus beheersen, in acht te
nemen. Wanneer de leiders van het volk het voorbeeld geven en het
geslachtsleven op een zuivere basis stellen, zal niet alleen de
overbevolking verdwijnen, doch tevens zullen er uitsluitend welgeschapen
en kerngezonde kinderen worden geboren, waardoor de OORZAAK van
ziekten, kwalen en gebreken naar lichaam, ziel of geest wordt
weggenomen. Waar de leiders het goede voorbeeld geven, zullen de
massa's volgen. Daarom behoort er in de kringen van de intelligentsia
vooral aandacht te worden geschonken aan alle zaken, die rechtstreeks
verband houden met het opheffen van de chaos op de wereld. Zij moet in
de eerste plaats tot het besef komen dat de wereld chaos het gevolg is van 's
mensen onverantwoordelijk gedrag, waardoor de ongeschreven wetten,
waarop alle orde en harmonie onder de hemel berusten, met voeten worden
getreden.

Zolang leidende figuren nog menen de chaos met MENSELIJKE middelen
te kunnen oplossen en zij geen rekening houden met hemelse krachten en
machten, die de gang van het wereld gebeuren op intelligente wijze
bepalen, vergroot men de verwarring in stede van haar op te heffen.
Daarom is het noodzakelijk alle weldenkende mannen en vrouwen te
doordringen van het besef dat nationale zowel als internationale
verhoudingen niet langer behoren geregeld te worden door middel van
verdragen en overeenkomsten, die immers op het kritieke moment nooit
méér zijn gebleken dan vodjes papier. Voortaan behoren alle verhoudingen
tussen mensen en volken onderling geordend te worden  naar de wetten van
natuur en bovennatuur, die van goddelijke Oorsprong zijn en waaraan alle
mensen gelijkelijk zijn onderworpen. Om die reden behoren zij ze te leren
kennen. Immers, zou men blijven voortgaan deze wetten op allerlei wijzen
te overtreden, dan is men er zelf schuld aan dat oorlogen, revoluties,
hongersnoden, epidemie e.d. de mensheid blijven teisteren.

Gezien het feit echter dat een nieuwe fase in de ontwikkeling van wereld en
mensheid is ingegaan, kan de oude toestand niet blijven voortduren. Er zal
van Godswege een wedergeboorte van religie, kunsten en wetenschappen
worden ingeluid, die het ganse leven een ander aanzien zal geven. Onder
inwerking van bepaalde denk stromen, door de naderende goden en
godinnen op menselijke breinen gericht, zullen er cultuur centra worden
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gesticht, waar de Wijsheid, zoals ze in de Mysterie scholen der oudheid
werd onderwezen, zal worden gedoceerd.                                                       
In de geest van de beroemde scholen van Pythagoras en Plato, werd in de
15e eeuw, met steun van Cosimo de medici de Accademia Platonica te
Florence gesticht. Zij vormde het uitgangspunt van de geestelijke
hergeboorten, die als Renaissance in de geschiedenis is blijven voortleven. 
Op dezelfde wijze zullen ook thans weer wijsheidsscholen gesticht moeten
worden op vele plaatsen, ten einde de idee der 'humanitas' in
waarachtigheid te doen herleven.
Slechts hierdoor zal het mogelijk zijn een nieuwe levensstijl te doen
ontstaan en de geestelijke en morele verheffing van de mens en mensheid
te bevorderen. Dan zal ook de moderne mens leren naar kosmische
voorwaarden te leven en hierdoor het individuele-, gezins- en
maatschappelijk bestaan op een harmonische basis kunnen stellen.

In deze scholen zal de geest der leerlingen toegankelijk worden gemaakt
voor denkbeelden en begrippen, die geworteld zijn in de hemelse Orde,
berustend op ongeschreven wetten. Door deze toe te passen op alle
menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen zal men in
staat zijn op aarde uitdrukking te geven aan het Goddelijk volmaakte.          
Evenals in de Middeleeuwen de Renaissance haar weergaloze hoogte
bereikte doordat hare leidende geesten in alle voorschriften en bepalingen
de kosmische wetmatigheid navolgden, behoort in de naaste toekomst het
onderwijs op de moderne Mysterie school een hoge vlucht te nemen
doordat de 'rector magnificus’ als ingewijd Meester met hoofd en
schouders uitsteekt boven zijn discipelen. Hun moet hij de immer geldende
maatstaven van schoonheid, deugd en waarheid uit de wetmatigheid van
natuur en boven natuur kunnen verklaren door ze in onpersoonlijke, vast en
omlijnde, ondubbelzinnige en volkomen stelsels van kunst en wetenschap
uit te drukken. In dat geval zal de school 'geleerden' afleveren, die als
leiders van het godsdienstig, staatkundig, wetenschappelijk en kunstleven
in staat zijn de levensomstandigheden der aan hun zorgen toevertrouwde
massa door opvoeding en voorlichting zodanig te leiden, dat vrede,
vrijheid, liefde en welvaart voor allen, erdoor worden gewaarborgd.

De genieën der Renaissance moeten tot voorbeelden worden genomen. Zij
beschouwen de natuur als het “Boek door God geschreven” en streefden er
naar dit door een systematische interpretatie op volkomen wijze uit te
leggen. Zij maakten gebruik van de esoterische wiskunde, astrologie en
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muziekleer om aan te tonen op welke verhoudingen het evenwicht der
natuur steunt en beijverden zich Moeder natuur in alles na te volgen. Ook
Plato deed dit; hij wist dat deze verhoudingen zijn te berekenen, al is dit
niet ieders werk. In de nabije toekomst zullen allen, die op enig gebied des
levens leiding wensen te geven, deze verhoudingen moeten leren kennen en
toepassen. Dan zullen zij de natuur leren zien als aan het denken Gods
ontsproten; als een eenheid in verscheidenheid, bijeengehouden door de
goddelijke Wil, tot uitdrukking komend in de primaire Wet van het
universum, waarop alle harmonie berust in macro zowel als micro-cosmos.

Alle grote denkers der klassieke en antieke oudheid wisten dat Gods Wil
volbrengen in feite berust op gehoorzaamheid aan de Wet van kosmische
harmonie. “Wie de natuur orde verstoort, zondigt tegen God, die hoogste
Orde is” leerden zij. Vandaar dat gedurende cultuur tijden alle
voorschriften van profeten, leraren en wetgevers op deze Wet hebben
berust. Als 'goddelijke' voorschriften en geboden hadden ze ten doel
evenwicht te scheppen en te bewaren in alle betrekkingen tussen mensen en
volkeren onderling, zo wel als in alle maatschappelijke verhoudingen.         
Omdat het aardse leven onverbrekelijk is verbonden met het kosmische
Al-leven, dat daarop voortdurend invloed uitoefent, behoort alle onderwijs
er in de eerste plaats op gericht te zijn de natuur uit haar eigen beginselen
te leren begrijpen en hierdoor hare inherente kracht en machten aan te
kunnen wenden tot ordening van het menselijk bestaan op elk gebied.
Hierdoor zal het mogelijk zijn alle toestanden en omstandigheden op aarde
zodanig te ordenen, dat ze in harmonie blijven met de hemel. Dit kan niet
beter geschieden dan door de krachten en bewegingen der hemellichamen
te bestuderen, zomede van de invloeden, die ze op al het geschapene
uitoefenen. Vandaar dat op de wijsheidsscholen der toekomst de astrologie
als goddelijke Wetenschap zal worden onderwezen. Aan de hemel staat in
sterrenschrift de immanente wet Gods geschreven, welke een universele
verklaring vermag te geven van alle gebeurtenissen, die onder de hemel
plaats vinden. De astrologie verschaft ons de sleutel, toegang verlenend tot
de verborgen zijde van de natuur, door welke kennis wij in staat zijn hare
onstoffelijke krachten en machten aan te wenden om in harmonie te blijven
met het Oneindige.

Wordt de mens straks opgevoed tot wijsheid, dan zal het beseffen dat
harmonie niet mogelijk is, waar de natuurwetten uit onwil of onwetendheid
worden overtreden. In het laatste geval immers treedt automatisch de
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secundaire wet der schepping, nl. die van oorzaak en gevolg in werking en
door haar wordt de mens gekluisterd aan het lot. Door karma is hij dan
gehouden het verstoorde evenwicht zelf te herstellen en door strijd en
lijden te ervaren waartoe het overtreden van de Wet leidt. Heel het verschil
tussen goed en kwaad berust uitsluitend op gehoorzaamheid aan of negatie
van deze wet. Immers, 'goed' is, wat met de natuur orde overeenstemt;
kwaad, wat er mee in strijd is. Handelen wij in strijd met de natuur orde,
dan wordt er gezondigd en de gevolgen hiervan ondergaan we als 'straf'.
Deze wordt evenwel niet door een wraakzuchtig God uitgedeeld naar
willekeur, doch is louter het gevolg van de misdaad, die bestaat in het
overtreden van de wet. Alle ethica berust de facto op dit natuurbeginsel en
daarom leerde Plato reeds, dat “Het zedelijk goede bestaat in het
medewerken met de universele wereldorde, wijl hierdoor de harmonie
wordt bestendigd”.                                                                                           
Handelen in strijd met de wereldorde brengt daarentegen verval van de
moraal teweeg en resulteert in een samenleving, die in chaos ondergaat. In
een waarachtige samenleving zal ieder vrij naar eigen aard en aanleg
kunnen leven, mits wordt voldaan aan de morele plicht om zich vrijwillig
te beperken binnen de door de natuur orde gestelde grenzen. Dan slechts is
er harmonie van het geheel mogelijk. Zonder zelf discipline en beperking
ontaardt vrijheid tot ongebondenheid en bandeloosheid, en harmonie
verwordt tot chaos.

Om een eind aan de heersende chaos te maken behoort de jeugd tot een
natuur gebonden moraal te worden opgevoed. D.w.z. haar moeten de
wetten van natuur en boven natuur worden verklaard. Dan leert zij
begrijpen dat in de natuur alle harmonie berust op de evenwichtige
verhouding der tegendelen (mannelijk en vrouwelijk principe). Dan zal het
haar duidelijk worden dat een samenleving dan eerst harmonisch kan zijn,
waar de mensen zich zodanig partners weten te kiezen in huwelijks- woon-
en werkgemeenschappen dat ze elkaar door gelijkwaardigheid van verschil
in aard en aanleg, temperament en levensritme in evenwicht houden.           
Ook tussen groepen, klassen en standen behoren de verhoudingen
overeenkomstig de natuur orde geregeld te worden ten einde een
harmonische functioneren van het geheel te waarborgen.                      
Slechts waar harmonie bestaat op alle gebieden des levens, mag worden
gesproken van cultuur. Cultuurscheppen wil dan ook zeggen: door kennis
en inzicht in aard en wezen van de onstoffelijke krachten en machten der
natuur, deze aan te wenden tot ordening van alle aardse zaken op een wijze
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dat hierdoor het evenwicht met de hemel niet wordt verstoord. M.a.w. door
overeenkomstig de orde wetten van Moeder natuur te arbeiden, zal er met
ver vooruitziende blik gehandeld kunnen worden, waardoor het bekende
'Gouverner, c'est prÚvoir' in toepassing is te brengen.

Een zeer belangrijke zaak, welke echter tot op heden door hen, die zich om
culturele zaken bekommeren, uit het oog werd verloren, is dat om de
natuur orde te handhaven op de wereld de mens zelve in de eerste plaats
overeenkomstig de wetten van de natuur en bovennatuur moet zijn
ontvangen en geboren. Vandaar dat in cultuur tijden de voorgangers op
godsdienstig en wetenschappelijk gebied het grote belang in het licht
stelden van harmonische huwelijksverbindingen als voorwaarde van
kosmisch zuiver nageslacht ter wereld te brengen; kinderen zonder smet of
gebrek naar lichaam, ziel of geest. Willen wij dus thans nieuwe
cultuurwaarden scheppen, dan zal het noodzakelijk blijken de jeugd straks
in de kennis der natuur orde in te wijden ten einde haar welbewust te
kunnen inschakelen bij de sanering van huwelijks en geslachtsleven. Want
komende generaties behoren te beschikken over betere lichamen, ten einde
de vermogens der ziel meer direct tot het verstand te laten spreken.              
De vorderingen der techniek, die nog lang niet haar eindpunt hebben
bereikt, doch reeds aantoonden hoe zeer de menselijke vermogens bij het
elektronisch brein vergeleken tekort schieten, zullen ons nopen meer
aandacht te schenken aan de mens zelve. Zijn verstandelijke en morele
vermogens dienen een sterke uitbreiding te ondergaan, en dit is slechts
mogelijk door zorg te dragen dat de mens der toekomst overeenkomstig de
wetten van natuur en boven natuur wordt ontvangen en geboren.

Is het eigenlijk niet verbijsterd te noemen dat iedere grote fabriek er
laboratoria en research afdelingen op na houdt, waarin haar producten aan
een streng wetenschappelijk onderzoek worden onderworpen, ten einde
middelen en methoden te ontdekken om het fabrikaat te verbeteren, terwijl
men tot heden heeft verzuimd enige aandacht te besteden aan de vraag of
de wijze waarop en de combinatie waaruit kinderen worden geboren, wel
aan de hoogste eisen voldoet, die de natuur stelt.
Bij dieren en planten geeft men zich veel moeite, en worden grote kapitalen
besteed om bestaande rassen te veredelen en vrij te maken van ziekten en
gebreken. Waar het de mens betreft, doet men niet anders dan jaar op jaar
meer geld besteden aan de bestrijding van allerlei ziekten en gebreken,
zonder dat dit tot merkbare verbetering van het menselijk ras heeft
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bijgedragen. Ondanks alle z.g. vooruitgang der wetenschap is men nog niet
tot het inzicht gekomen dat het bestrijden van kwade gevolgen (als
hoedanig ziekten, gebreken en afwijkingen zijn te beschouwen) niets baat,
zolang men de OORZAAK waaruit ze ontstaan, laat voortduren. Deze
oorzaak is gelegen in de overtreding der wetten, die het verkeer tussen de
geslachten regelen. Ze bepalen dat slechts dan gezonde en welgeschapen
kinderen worden geboren, waar hun ouders als gelijkwaardig-
verschillende typen een volmaakte natuur-eenheid vormen en op het
kosmisch gunstige tijdstip tot de conceptie van het kind werd overgegaan.

Momenteel wordt de ontvangenis, resp. geboorte van kinderen voor
99,99% aan het toeval overgelaten en met wetten, die invloed op het
geboorte proces uitoefenen, wordt in het minst geen rekening gehouden.
Vandaar dat alle kinderen met d’ één of andere aanleg voor ziekte of
gebrek zijn behept. Bovendien beschikt geen kind over een zodanig
harmonisch lichaam, dat geest en ziel zich daarin volkomen kunnen uiten.
Bijgevolg kan er uit zulke kinderen geen geestelijke elite in de ware zin
van het woord worden gevormd. Om deze straks te kunnen vormen zal de
jeugd van heden onderwezen moeten worden in de wetmatigheid der natuur
orde ten einde de eigen natuur te leren beheersen. Zolang zij hiertoe niet in
staat is, zal zij zich -door hartstocht gedreven-  verbinden met een levens
partner die qua karakter, aard en aanleg, temperament en  levensritme niet
bij hem/haar past, met het gevolg, dat huwelijken op deze basis gesloten,
na verloop van tijd door echtscheiding weer worden ontbonden, terwijl de
kinderen uit deze chaotische combinaties geboren, niet volwaardig kunnen
zijn.                                                                                                                  
Opvoeding voor het leven wil in de eerste plaats zeggen, de juiste
huwelijkspartner bewust leren kiezen. Bovendien wordt hierdoor inzicht
bijgebracht in de wijze waarop de seksualiteit in het huwelijk beleefd dient
te worden om de eigen gezondheid niet in gevaar te brengen en tevens aan
de hoger planting van het menselijk geslacht deel te nemen. Speciaal het
jonge meisje dient vroeg reeds het besef te worden  ingeprent dat slechts op
tijden wanneer de vrouw fysiek, psychisch en spiritueel een hoogtepunt
heeft bereikt, zij in staat is de grondslag te leggen voor gezond en
welgeschapen nakomelingen. Door zich aan de natuur ordening te houden
werkt zij mede om de OORZAAK weg te nemen, waaruit op heden alle
ziekten en gebreken zijn ontstaan, en aan de gezond-making van het
menselijk ras naar lichaam, ziel en geest ‘bewust’ deel te nemen.
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Dit stadium van gezondmaking moet worden bereikt. Het is een eis, die de
natuur voor de nabije toekomst aan het mensdom stelt. Immers, in het op
handen zijnde Godsrijk zal geen plaats zijn voor ziekelijke, gebrekkige en
onvolwaardige mensen. Dat voelt u toch! Want als er staat geschreven dat
de mens werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en door het
overtreden van de door God ingestelde natuur orde hebben wij die
gelijkenis geschonden, dan ligt daarin opgesloten, dat wij -door tot deze
orde terug te keren- het in de hand hebben wederom God gelijke kinderen
te doen geboren worden. Dat is toch duidelijk!                                               
Zeker, velen twijfelen aan deze mogelijkheid, omdat -naar algemeen wordt
beweerd- de mens zodanig van aard is. Maar als men nu eens tot het inzicht
wilde komen dat het zonde is kinderen te verwekken in strijd met de
goddelijke Wet, dan zou men kunnen leren zijn kinderen in
overeenstemming met deze weg te doen geboren worden. Dan behoefte
ook het paradijs niet langer gesloten te blijven, waaruit de mensheid werd
verdreven omdat zij van de goddelijke Voorschriften, gesymboliseerd door
de Levensboom, afweek. Ook dat staat in de bijbel, doch zoals hiervoor
gezegd, mystieke geschriften moet men met het innerlijk oog leren lezen.
Omdat de leiders van het godsdienstig leven hiertoe niet in staat zijn,
hebben ze de mensen nog niet duidelijk kunnen maken wat in feite onder
'zonde' verstaan moet worden. Dit moet het volk thans leren weten om te
beseffen dat zwakke, zieke en gebrekkige kinderen, vruchten zijn der
zonde. Om hier een eind aan te maken, behoort het seksuele leven
geordend te worden overeenkomstig de goddelijke Scheppingswet. Dan
zullen er kinderen worden geboren zonder smet en rimpel.

Wanneer kinderen overeenkomstig de Wet in het leven worden geroepen in
plaats van hun komst van het toeval te laten afhangen, zullen demonische
invloeden daarop niet langer vat hebben, gelijk in onze uitgave “Het
Mysterie der goddelijke Geboorte” nader wordt uiteengezet.                         
Mensen, in strijd met de natuur orde geboren, staan open voor demonische
invloeden en zijn hierdoor tot het kwade geneigd. Het inzicht moet veld
winnen dat de neiging tot zondigen wordt overwonnen zodra men zijn
hartstochten de baas is geworden. De strijd tegen de hartstochten valt de
'ontijdig' geboren mens, zoals Paulus hem noemt, zeer zwaar. Door zijn
geboorte tegen de Wet zal hij het Goede (goddelijke) dat hij innerlijk kent,
niet volbrengen, en het kwade (demonische) dat hij innerlijk verafschuwt,
doen. Door zich van de wortel van het kwaad bewust te worden, zal men de
hartstocht kunnen overwinnen. De jeugd moeten deze zaken worden
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onderwezen, want slechts zo zij leert weten hoe kosmisch-harmonische
huwelijken tot stand kunnen worden gebracht, zal zij nakomelingen
voortbrengen, waarop demonische invloeden geen uitwerking meer zullen
hebben. Hierdoor zal het KWAAD van de wereld verdwijnen.                      

Door de poort der demonische geboorten te sluiten, zal de Christus-geest
zich in de mensheid openbaren. Dit is noodzakelijk om het Godsrijk op
aarde te vestigen. Wie geestelijk zo ver zijn gerijpt, dat ze dit vermogen in
te zien, zullen ook begrijpen dat het geboorte verhaal, waar het N.T. mee
aanvangt, als een voorafschaduwing van deze tijd moet worden
beschouwd, nu de mensheid zich gereed moet maken om door toepassing
van het Maria/Gabriël principe Godskinderen op aarde te doen geboren
worden. Daarom behoort het seksuele leven in de nabije toekomst uit zijn
dierlijke staat (gesymboliseerd door os en ezel als proto-type van de
onbewuste mens) omhoog gebracht te worden tot het geestelijke niveau
waarop de ouders van Jezus stonden, die zich hielden aan de voorwaarden
der goddelijke Scheppingswet.                                                                        
Het wezenlijk onderscheid dat bestaat tussen een duistere eeuw en een
Licht area, geeft de bijbel eveneens op mystieke wijze weer, nl. door de
onbewuste vrouw Eva te stellen tegenover de bewuste vrouw Maria. De
eerst bezweek voor de hartstocht en bracht als gevolg hiervan Kaïn voort,
die onder demonische invloed zijn broeder vermoordde. (de mensheid der
Pisces area) Maria is het beeld van de hogere, de edele vrouw en
maagdelijke moeder, die in gehoorzaamheid aan de Scheppingswet (natuur
orde) op het kosmisch juiste moment met haar harmonisch tegendeel
(Gabriël) samenkwam, en waaruit het Godskind Jezus werd geboren, het
Licht der wereld. Wanneer in de naaste toekomst de jeugd in deze
begrippen wordt opgevoed, zullen er volmaakte kinderen worden geboren,
welke de bouwers en bewoners zullen zijn van het hemelse Jeruzalem
(symbool voor een volmaakte samenleving op aarde).

In de nieuw begonnen Aquarius area zal de mensheid een hogere moraal
leren kennen, gebaseerd op de wetten van de kosmos. Hierdoor zal er een
einde komen aan de ongebreidelde voortplanting, die periodiek tot
oorlogen en revoluties leidt, die met hun nasleep van honger en
epidemieën, gevolgen zijn van 's mensen overtreding der wetten waarop de
natuur orde steunt.                                                             
Het is hierom nodig dat alle verstandige mannen en vrouwen, ongeacht
rang, stand, politieke of confessionele overtuiging, gaan samenwerken aan
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de voorbereiding van Mysterie scholen, ten einde de jeugd een opvoeding
te geven voor het leven. Dan zullen jonge mensen tot het inzicht komen dat
een ieder plichten heeft, niet alleen tegenover zichzelf en zijn naasten, doch
niet minder ten opzichte van het nageslacht. Daarom is het nodig haar te
leren inzien hoe wereld-verbetering ten nauwste samenhangt met herstel
van de kosmische basis van het huwelijk en de geboorte van een betere
mensensoort. Want in de komende generaties behoort het Goede zich te
kunnen openbaren en dat is slechts mogelijk waar mensen volgens de
wetten van God worden ontvangen en geboren. Een superieur
mensengeslacht moet in de nabije toekomst de wereld gaan bevolken en het
is voor een goed deel afhankelijk van onze bereidheid en inspanning of dit
tijdstip eerder dan wel later aanbreekt. Komen doet het in elke geval!
Daarvoor staan ons de goden borg, die vanuit het Ongeziene alle benodigde
voorbereidingen daartoe treffen. Zij zijn het, die deze denkbeelden aan ons
hebben geopenbaard, en doende zijn om de menselijke geest alom
toegankelijk te maken voor hogere begrippen.                                               
                                                                                                                         
   Wanneer zij straks in levende lijve op de wereld verschijnen, zal de
mensheid door grote verschrikkingen zijn geteisterd. Dan zal zij beseffen
dat alle rampen GEVOLGEN zijn van het overtreden der natuur orde. Dit
zal het verlangen doen toenemen om volgens de wetten der natuur te gaan
leven. Vandaar dat uit het bescheiden begin, dat Wereld Dienst in dit
opzicht betekent, binnenkort een universele beweging zal groeien, die
onder goddelijke Supervisie straks richting en leiding zal geven aan de
hoger ontwikkeling der wereld en mensheid. Niet alleen zal dan de jeugd
opvoeding in nieuwe banen worden geleid, doch alle toestanden en
verhoudingen, op elk gebied des levens, zullen een radicale vernieuwing
ondergaan.
Over tien jaar zal er een andere wereld zijn ontstaan, en ook al zullen velen
dit voorshands nog moeilijk kunnen aanvaarden, naar mate de grote
omwentelingen zich op aarde zullen voltrekken, zal het hun wel duidelijk
worden, dat deze woorden niet op fantasie of hersenschimmen berust, zo
min als op  wens dromen. Ze hebben een reële basis en zijn gefundeerd in
de kosmische ontwikkelingsgang. En zo zeker als na de barre winter het
lieflijke voorjaar komt, dat de zomer inluidt, zo zeker zal uit de ondergang
van de oude wereld een nieuwe en betere samenleving opbloeien.                
                                                                                                                         
Door de komende gebeurtenissen zal het denken, voelen en handelen een
totale verandering ondergaan op aarde. Tot in de wortel zal alles worden
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vernieuwd. Doordat er een levend Godsbegrip onder de mensen zal
ontstaan, zal het Goddelijke richtsnoer ten leven worden. Het inzicht zal
dagen dat ons heil niet afhankelijk is van verdere mechanisatie,
industrialisatie en militairisatie, doch uitsluitend van onze bereidheid ons
vrijwillig te onderwerpen aan de wetten van God. Want door een
verantwoordelijke levenshouding alleen zullen allen met allen willen en
kunnen samenwerken en harmonie weten te scheppen in alle menselijke
betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen. Het is niet voldoende te
bidden: “Uw wil geschiede, in de hemel als ook op aarde”.  Men moet zich
naar deze wil leren gedragen, door de wetten in acht te nemen waarop de
goddelijke Wil berust. Door studie en verdieping in de werken der
klassieke en antieke oudheid, waartoe ook de bijbel behoort, kan men de
waarheid van het vorenstaande leren verifiëren, want de tijd van 'geloven'
op gezag van anderen is voorbij.                                                                     
In de oudheid berustte alle kennis op empirie en de wijzen wisten dat de
wetten die in de natuur het volmaakte doen ontstaan, ook door mensen
toegepast moeten worden bij de ordening van alle persoonlijke
betrekkingen tussen mensen en de volkeren onderling, zo goed als van alle
maatschappelijke verhoudingen en toestanden.

De huidige wereld crisis is met sociaal economische voorzieningen alleen
niet op te lossen. Belangrijker dan het sociale vraagstuk, is het seksuele
probleem, dat in deze tijd om een oplossing schreeuwt. Het verkeer tussen
de geslachten behoort geordend te worden volgens de wijze wetten van
Moeder natuur. Dat alleen zal een eind maken aan alle menselijke ellende.  
Wordt er een aanvang gemaakt met de regeneratie van het menselijk
geslacht, dan zal de geboorte van verdere zieke, zwakke en gebrekkige
kinderen kunnen worden voorkomen. Denk u eens in: een samenleving van
enkel gave mensen, met gezond verstand begiftigd! Is dit niet waard om
ons voor in te spannen en onze beste krachten aan te wijden? En zou men
-als alle mensen verstandig waren- nog een enkel probleem willen oplossen
door middel van het geweld? Nee immers!

Aan de verwezenlijking van dit ideaal behoren alle weldenkende mensen te
gaan medewerken. Dit zal ook zeker geschieden, want onder leiding van de
goden en godinnen zal straks -nadat de catastrofale gebeurtenissen zijn
uitgewerkt- de wereld in het licht van Wijsheid baden. Dan zal men
beseffen hoe blind men was en door de weg van de minste weerstand te
kiezen de oplossing van de wereld ellende nodeloos lang rekte. Tegen die

36
tijd zal -door afnemen van demonische invloeden- het verstand niet langer
worden verduisterd en eenzijdige begrippen blijven koesteren. Dan zullen
de innerlijke vermogens (intuïtie) in kracht toenemen en verlicht door de
ziel zal het verstand in staat zijn indrukken uit de wereld van de ziel te
registreren en hierdoor de gang van het wereldgebeuren beter kunnen
beoordelen, dat onder leiding staat van de Wereld ziel of Christus. Men zal
weten wat de toekomst brengen gaat en door dit weten verlicht, in staat zijn
alle zaken in het persoonlijk en maatschappelijk leven zodanig te ordenen,
dat er niets meer aan een harmonische ontwikkeling in de weg wordt
gelegd. Hierdoor wordt het stadium voorbereid waarop Vrede en Geluk,
Liefde en Wederliefde 's mensen deel zullen worden. Zodra de mensen
hebben geleerd in Christus te leven, d.w.z. een strikte kosmische ordening
in hun bestaan toe te passen, zal tevens het Koninkrijk der Hemelen
werkelijkheid zijn geworden op aarde.
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 Hoofdstuk IV

      Wat de Goden ons te zeggen hebben

In het tweede gedeelte van dit geschrift laten wij de goden zelf aan het
woord. De zaken, die zij ons op verschillende tijdstippen door middel van
telepathie mededeelden, werden door ons zoveel mogelijk tot een sluitend
geheel saam gevoegd, het welk wij u hierbij aanbieden.                                
Geen mens, die zijn leven overziet, zal over de gang er van in zijn
binnenste tevreden kunnen zijn. Integendeel, allerlei teleurstellingen en
verdrietelijkheden zullen zich in zijn bestaan hebben voorgedaan. Wel
speurt de wetenschap ijverig naar de oorzaken van bepaalde gevolgen,
maar zij ziet niet in dat deze oorzaken niet in de eerste plaats liggen op
materieel gebied. Hierdoor grijpt zij telkens naar gevolgen van gevolgen en
deze verwarring houdt aan totdat de wetenschap overtuigd is dat hetgeen
zij nooit heeft willen toegeven, nl. dat alle onbegrepen en onbevredigende
oorzaken van het leed, waarmee mensen tijdelijk of langdurig tobben, op
het gebied liggen van de ziel en allerlei onverkwikkelijke toestanden in het
leven roepen, zonder uitzicht op verbetering, tenzij menselijke opvattingen
aan de wortel worden gewijzigd. Omdat de wetenschap is vastgelopen in
een denksysteem, waaruit ze zich uit eigen kracht niet kan bevrijden, zal er
van bovenaf worden ingegrepen, waardoor de blindheid en innerlijke
hardheid van de geleerden zullen worden doorbroken.                                   
                                                                                                                         
Wie een universitaire opleiding ontvingen, werden langs een bepaalde weg
ontwikkeld en als zodanig afgesloten voor het bovenzinnelijke. Vandaar
dat academici geen begrip hebben van hemelse wezens, die het menselijk
lot besturen volgens goddelijke wetten. Dit lot moet de mens ondergaan,
ook al zou hij er aan bezwijken. In deze tijd, waarin het lot aan de
mensheid wordt voltrokken, zullen derhalve velen ondergaan. Niettemin
worden nu reeds de eerste stralen van de opgaande zon van wijsheid op
aarde waargenomen, en zij, die krachtens hun geestelijke ontwikkeling
innerlijk voor hare invloeden openstaan, zullen de werking van hogere
wezens niet alleen aanvoelen, doch deze ook vermogen te verifiëren. Zij,
die universitair werden gevormd, bezien deze zaken door een beslagen bril
en kunnen zich wezens, die met de stoffelijke ogen niet zijn waar te nemen,
niet voorstellen. Ook al ervaren zij voortdurend de gevolgen van hunne
inwerkingen. Weliswaar meten zij allerlei zaken met hun instrumenten,
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maar nooit zijn oorzaken te meten en daarom staan zij afzijdig van het
begrip, dat aan elk verschijnsel een onzichtbare oorzaak ten grondslag ligt.
Daarom zijn b.v. doktoren ongeschikt om mensen werkelijk te genezen
naar lichaam, ziel en geest. Wat zij doen is niet meer dan prutsen. Zij
mogen al denken de mensen te kunnen genezen, doch dit is louter schijn.    
Storingen naar lichaam, ziel of geest, die het gevolg zijn van operaties en
andere manipulaties merken de patiënten eerst later, doch men is zo
gewend voort te modderen en te kwakkelen, dat zolang men er niet bij
neervalt, men in de oude sleur voortleeft en beweert dat men gezond is.
In feite moet de mensheid nog tot de ontdekking komen, dat er een leven
naar de geest mogelijk is, waarin ziel en lichaam behoren te delen. Zodra
de geest, via de ziel het verstand vermag te verlichten, zullen de menselijke
gedragingen zich wijzigen. Dan zal men de aard van kosmische invloeden
leren verstaan, en de aanwijzingen der goden willen accepteren, waardoor
het menselijk bestaan naar hogere, goddelijke maatstaven beleefd zal
kunnen worden.
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Hoofdstuk V

        De kosmische Ontwikkelingsgang

Alles wat op de wereld leeft, heeft in de afgelopen 2000 jaren een nacht
periode in kosmische zin doorstaan. Dit is nu eenmaal het kosmisch bestel.
Nu is de tijd aangebroken waarin de mensen tot bezinning moeten komen;
waarin zij ontwaken zullen als uit een boze droom. Nu een nieuwe area is
ingegaan, komen Wij (de goden) en zullen aantonen wat er op de wereld
allemaal veranderen gaat. Niet alleen wat de massa betreft, doch ook bij de
regeerders, wetenschapsmensen en allen, die op enig gebied leiding geven.
Zodra Wij op aarde komen, zullen Wij regeren. De mensen zullen
onderricht worden en de maatstaven leren kennen, volgens welke het leven
geordend moet worden in de toekomst. Wij zullen de aardse ontwikkeling
leiden en alles doen om de mensen op te heffen uit deze grote,
onuitsprekelijke en verschrikkelijke chaos.

De overheden dezer wereld verkeren momenteel in benardheid en leven
over het algemeen in angst en vrees. Dit is het gevolg van hun
onverantwoordelijk handelen. Zij hebben nooit inmenging van bovenaf
geduld; de mensen verkeerd voorgelicht omdat zij het bestaande verband
niet kennen tussen hemel en aarde, noch zich hebben bekommerd om het
bestaan van kosmische goden en godinnen. Onder hen zijn er geweest die
het wisten. Hun woorden werden gesmoord door hen, die de hogere rangen
in politiek en regering bezetten; die in de wetenschap vooraanstaande
posities bekleden. Zij allen hebben gezorgd dat de mensen geblinddoekt
bleven. Onder de massa zijn er steeds enkelingen geweest, wier geestelijke
ontwikkeling zo ver was gevorderd, dat zij met Ons in bewust contact
konden treden. Wanneer zij zich wenden tot regeerders en machthebbers,
werd hun steeds de mond gesnoerd, hunne geschriften werden
doodgezwegen en hun pogingen om de mensen wakker te schudden,
werden tegengewerkt of verboden.                                                                  
In de komende jaren zal de mensheid tot de grote ontdekking komen dat
ondanks de kosmische nacht, er steeds Lichtdragers hebben geleefd door de
eeuwen heen. Hun licht had ten doel de mensen te wekken, en hun
innerlijke ontwikkeling te bevorderen. Ondanks alle tegenwerking werd dit
licht door enkelen gevolgd, het geen echter niet weg nam dat de overigen
in de diepe duisternis van leed en verdriet verder moesten.                           
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Groot is de verantwoording van de overheden dezer wereld, wie hiervoor
rekenschap gevraagd zal worden. Veel leed zullen zij moeten ondergaan
om het evenwicht der Gerechtigheid te herstellen. Dit voorvoelen zij
onbewust, en uit angst hiervoor worden in pers, radio en andere
publiciteits-organen de middelen verzwegen die de mensen nodig hebben
te weten, doch die tevens een eind aan hun macht zouden maken. De
huidige machthebbers zijn niet in staat met Ons in bewust contact te treden.
Hun materiële, egoïstische afstemming vormt hiervoor een beletsel.
Hierom blijven zij verstoken van hetgeen zij zouden moeten weten om de
mensen in de nieuwe richting te kunnen leiden. Vandaar dat hun het
bestuur niet lang meer in handen gegeven kan worden. Voor zover zij de
komende rampen zullen overleven, moeten zij toezien hoe de mensen door
Ons worden opgevoed op de juiste wijze en door meer inzicht tot betere
begrippen gebracht. Hierdoor zal men meer verantwoord leren leven. Men
zal elkaar noch de dieren langer naar het leven staan, noch hetgeen de
natuur oplevert aan voedingsmiddelen of anderszins uit vernielzucht of
speculatieve overwegingen vernietigen. Andere levensgewoonten zullen
ontstaan, de hartstochten ingebonden en de driften beheerst. Dit is mogelijk
door de mensen de gevolgen hunner ondoordachte handelingen aan te
tonen. Wanneer de goden komen, zullen zij nieuwe opvoedingsmethoden
en middelen voor de mensheid bekend maken. Radio en televisie zullen
worden aangewend voor het doel waarvoor ze werden geschonken en door
middel van deze media zullen snel veel nieuwe begrippen worden aanvaard
op velerlei gebied. Men zal inzien wat er in het verleden verkeerd was en
dit voor de toekomst willen veranderen. Door aanvullend onderwijs zal
worden voorzien in datgene waarin thans wordt tekort geschoten. Veler
ogen zullen opengaan voor hogere mogelijkheden. De doden behoeven dan
niet langer de doden te begraven, d.w.z. onwetenden zullen zich niet langer
met de leiding over onwetenden belasten. De mensheid wordt ten leven
gewekt. Dit is in de bijbel terug te vinden op verschillende plaatsen. Doch
de voorgangers op godsdienstig en wetenschappelijk gebied hebben niet
het minste begrip van de wezenlijke betekenis der dingen, die in de heilige
boeken staan opgetekend. De kosmische ondergrond hiervan is hun
onbekend en daarom werd de zin des levens aan de mensen niet bekend
gemaakt. Wie de vooraanzittingen zochten en zich daarin verheugden,
hebben voordelen gezocht voor zichzelf alleen en de kudden laten
omdolen. Hierdoor hebben de mensen veel onnodig leed geleden. Straks
zal men algemeen leren inzien hoe zeer de kuddegeest op godsdienstig,
politiek en maatschappelijk gebied werd aangewakkerd om het zelfstandig
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denken tegen te gaan. Want de massa had geen herders, doch huurlingen
die haar verwaarloosd hebben. Hoe ontnuchterend dit inzicht straks ook
moge werken, toch is het raadzaam hierover geen wraak te koesteren. De
wraak  is aan de Godheid. Dit moet men -hoe diep men ook in het leed
gestort moge worden- steeds voor ogen houden.

Wanneer de mensen straks door betere voorlichting op godsdienstig gebied
leren inzien dat alle heidendom verval is van religie en dat het christendom
van nu hierop geen uitzondering maakt en tot heidendom is vervallen, dan
zal over deze zaken een gans ander oordeel worden uitgesproken. Ieder
mens zal aan het zijne genoeg hebben; een ieder zal door het opgaan tot
wijsheid zoveel te verwerken krijgen dat het hem niet mogelijk zal zijn een
mede mens ter verantwoording te roepen. Ieder zal zijn deel ontvangen,
ook dit staat beschreven. Het is het Oordeel, het laatste Oordeel der Pisces
area (Matth. 24, Openbaring 20).                                                                    
Er zijn vele oordelen geweest, heel de Pisces area door als vergelding voor
hetgeen men zelf veroorzaakte. Ze werden  in de afgelopen eeuwen aan de
mensen voltrokken of zullen nog voltrokken worden in de naaste toekomst.
Want een ieder moet zijn eigen kruis torsen; dit kruis vindt men terug in de
omstandigheden waarin de wetmatigheid van de kosmos ons voert. Het
eind van de kruisweg is tevens de rechtvaardiging. Niemand behoeft zich
derhalve ongerust te maken over de vraag of zijn mede mens wel genoeg
geslagen zal worden. Niemand ontgaat het oordeel der komende tijd,
niemand zal er zich aan kunnen onttrekken hetzij men zich uit angst van
het leven berooft, hetzij men meent zich op d' een of andere wijze te
kunnen bevrijden van het lot dat ons wacht.                                                   
Wanneer de goden komen, zullen de mensen weten dat het Gods oordeel
zich voltrekt, duidelijk waarneembaar met alle zintuigen. De
gebeurtenissen, die zich straks op aarde gaan voltrekken, betekenen de
vereffening van alle menselijke schuld. Want evenals een zakenman aan
het eind van het jaar de balans opmaakt, evenzo worden -nu het eind van de
Pisces area is bereikt- de boeken opgemaakt waarin het lot der mensheid
werd opgetekend. Ze zijn nu afgesloten en hiervan moeten de mensen zich
bewust worden. Niemand zal een haar meer van het hoofd worden gekrenkt
dan hij door zijn daden in het verleden heeft verdiend. Allen moeten
begrijpen dat ieder voor zich zijn levenshouding tot in alle finesses heeft te
herzien. De mensheid moet voor een hogere fase in haar bestaan worden
gereed gemaakt, en hieraan zelve medewerken. Dit kan niet zolang men
zelf niet inziet welke gebreken men heeft en aan welke driften men bezig is
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te gronde te gaan. Het is de mens zelf, die de straffen hiervoor over zich
haalt. Wij komen aantonen uit welke oorzaken er verkeerd werd gehandeld
en waarom  vereffening van schuld gevolg is van deze oorzaken.                 
Wij brengen de mensen tot inzicht opdat zij begrijpen dat men het oordeel
aan zichzelf heeft te wijten; dat men niet werd voorgelicht op de juiste
wijze  is een kwestie die haar oorzaak in vroegere bestanen heeft; dat men
als mens van deze wereld in dit tijdvak van overgang en oordeel werd
geboren, is eveneens een toestand welke verband houdt met voorbestanen.
Want alles is in alles. Er is niets dat buiten de wet der Godheid geschiedt.
De mensen denken wel buiten de wetten te kunnen leven, maar wie de
Wijsheid heeft leren kennen, zal begrijpen dat het grootste kwaad door hem
bedreven in deze wet besloten was. Door het kwade te doen moest de mens
de brandstof verzamelen voor zijn innerlijke reiniging.                                 
Men moet juiste begrippen krijgen en inzien dat kwaad zowel als goed
bestaan moeten; door wijsheid moet men leren beide beginselen in
evenwicht te houden. Wij zullen de mensen lessen geven, die hen zullen
overtuigen van de waarheid. Wanneer Wij tot de wereld komen om de
mensen te leiden en te onderrichten, zal een ieder weten welke weg hij
heeft te gaan. Dit zal voor mens en mensheid de voorbereiding zijn tot een
leven naar hemelse maatstaven.                                                               
Wie hieraan niet wensen te voldoen, uit onwil of anderszins, zullen van
deze wereld worden weggenomen om op andere gebieden in de kosmos
hun lessen te ontvangen. Daar zijn  hun plaatsen bereid en zal meer strijd
en lijden moeten worden doorstaan totdat ook zij ten slotte leren inzien hoe
alles in het leven aan strikte wetmatigheid is onderworpen. Helaas zijn er
op heden nog slechts weinig mensen die begrijpen dat de wereld een tijd
van kosmische overgang beleeft. Vandaar dat de zaken, waarop het in dit
tijdsgewricht in de eerste plaats aankomt, door hen niet zuiver worden
beoordeeld. Zodoende begrijpen ze niet dat geen mens zich aan de op
handen zijnde gebeurtenissen op de wereld kan onttrekken. Dit maakt het
noodzakelijk, gezien de grenzeloze verwaarlozing der huidige geslachten,
de mensheid volledig in te lichten omtrent alles wat er voor en na te
gebeuren staat. 
Om te beginnen is het noodzakelijk voor de mensen te leren weten dat deze
wereld tot een andere toestand van openbaring overgaat. In het vorige
boekje (“De Wederkomst der Goden”) werd reeds een beschrijving
gegeven van het veranderen van het lentepunt. Deze verandering, die zich
in universeel opzicht voltrekt, hangt met allerlei veranderingen in de
kosmos samen. Meerdere werelden met haar mensen en schepselen
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ondergaan deze universele omzetting door verandering van hun
trillingsgetal. Wanneer een dergelijk omvangrijk proces een aanvang
neemt, het welk door de gemiddelde mens niet kan worden overzien, gaan
alle levensvormen en verschijnselen tot verandering over. Vergeet niet, dat
2000 jaren van duisternis hebben teweeg gebracht dat de mensen insliepen
in geestelijke zin. Nu moeten hun innerlijke vermogens, die sluimeren,
worden gewekt. Dit is voor de meeste mensen een moeilijk en zich
moeizaam voltrekkend proces. Tengevolge hiervan is het nodig nieuwe
begrippen en ideeën in zich op te nemen zonder al te grote schokken en
zonder tot vermeerdering van de chaos bij te dragen. Men moet leren
begrijpen dat alles wat de mensen in deze overgangstijd overkomt, van
Godswege is verordineerd. Het is gericht op het bereiken van het hoogste
Doel, ook al zullen er verschijnselen en gebeurtenissen optreden, die u
eerder van het tegendeel zouden overtuigen. Schokkende dingen moeten
plaats grijpen om de mensen uit hun geestelijke lethargie te wekken en tot
uitbreiding van hun bewustzijn bij te dragen. Men moet zich op korte
termijn gaan verrijken met denkbeelden en begrippen, die dienstig zijn om
de opvoeding, spiritueel en materieel te verhogen. De evolutie der
mensheid eist dit dringend voor dit tijdsbestek. De doorsnee mens wenst
zich van nature niet in te spannen en geeft er de voorkeur aan op de oude
paden te blijven voortgaan. Dit voert evenwel ten verderve! Men houdt van
zijn geestelijke rust; men behoort weliswaar tot deze of gene geestelijke
groep doch onderneemt geen positieve stappen om uit de moeilijkheden
des levens te geraken. Men kent allerlei materiële en psychische
moeilijkheden maar beseft blijkbaar niet dat deze het gevolg zijn van hun
achterblijven bij de ontwikkeling van de kosmos.

De mens heeft in de afgelopen nachtperiode geen gelegenheid gehad om tot
die vrijheid van denken te komen, waardoor zijn handelingen in
overeenstemming gebracht zouden zijn met het kosmische Al leven.
Daarom zal een ieder tot het inzicht moeten komen dat hij ten opzichte van
het hem omringende niet is gericht zoals de kosmos dit van hem eist.          
Wie evenwel in geestelijke duisternis wensen voort te dwalen, zullen grote
benauwenisen doorleven in stede van hun bevrijding te ondergaan welke
leidt tot het hemels Jeruzalem. Evenals de zakenman eenmaal per jaar de
cijfers tegenover elkaar stelt en zijn conclusies daaruit trekt, wordt thans
-aan het eind van een kosmisch jaar- het Levensboek gesloten. Deze eind
afrekening wordt het laatste Oordeel genoemd. Nu worden de mensen dus
geconfronteerd met alles wat zij karmisch hebben veroorzaakt in hun
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voorbestanen. Dit oordeel zal hen ontslaan ofwel verder belasten met
dingen, die zij moeten ondergaan om hun zielen te louteren. Er wordt
rekening en verantwoording van de mensen gevraagd en wel van bovenaf.
Ieder mens weet in het diepst van zijn binnenste wat hem te wachten staat,
maar schuift het liefst de dag der vergelding zo ver mogelijk van zich af,
door zich te verliezen in allerlei bijkomstigheden, die zijn aandacht van de
zaken waarop het in de eerste plaats aankomt, afleidt.                                   
                                                                                                                   
Jaren geleden reeds hebben Wij op allerlei wijzen berichten uitgezonden
vanuit vele plaatsen op aarde, die spraken van het komend Oordeel en de
wederkomst der goden. De overheden der wereld hebben getracht deze
berichten zo veel mogelijk tegen te spreken ofwel ze te ontzenuwen omdat 
zij uit bepaalde overwegingen noodzakelijk achtten de mensen hiervan
onkundig te laten. Zogenaamd om een paniek stemming te voorkomen,
doch in werkelijkheid uit angst om door komende gebeurtenissen uit hun
ambt ontzet te worden. 
De regeerders vrezen de omzetting van alle waarden op geestelijke en
maatschappelijk gebied, zonder deze nochtans op welke wijze dan ook te
kunnen verhinderen. Zij zullen een eind maken aan alle bezitsvorming in
particuliere handen. Men vreest straks niet meer de plaatsen te kunnen
bezetten der ere waarop men zo gaarne zetelt; kortom niet te zullen blijven
wie men nu is, wanneer de fundamentele veranderingen inzetten. Die vrees
komt voort uit het eigen innerlijk; het geweten zegt dat deze plaatsen ten
onrechte worden ingenomen, omdat de capaciteiten en kwaliteiten van
hoofd en hart er niet mee in overeenstemming zijn.

Het laatste Oordeel wordt in de bijbel en andere heilige geschriften als
afschrikwekkend afgebeeld. Dit is het ook, voor zover men het leven niet
beleefde naar de maatstaven van natuur en bovennatuur. Ook al kent men
het hoe en waarom hiervan niet precies, voelt toch een ieder innerlijk aan
dat hij niet is vrij te pleiten van schuld, nademaal men zich niet voldoende
heeft ingespannen om meer aangaande deze maatstaven te leren weten. Er
is dus gewetens-wroeging, bewust of onbewust!
Wereld en mensheid beide zijn gederailleerd uit de voorgeschreven baan.
Heel het leven der mensheid verloopt daarom in flagrante strijd met
hetgeen de hemel voor dit tijdsgewricht voorschrijft. Als de goden komen,
wordt er aan aanvang gemaakt met de verandering hiervan.
Wat zal het scheppen van orde met zich brengen?
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In de eerste plaats zal een ieder worden beoordeeld naar de staat waarin hij
zich lichamelijk, psychisch en geestelijk bevindt. Aan dit oordeel zal
niemand zich kunnen onttrekken of er iets aan kunnen wijzigen. Want het
wordt uitgesproken door Wijzen, met het doel de mensheid op haar
evolutie-gang voort te helpen, ook al zal zij van karma-wege zware
beproevingen moeten ondergaan. Velen zullen dientengevolge van deze
wereld vertrekken, hetzij door de dood, hetzij dat ze met ruimteschepen
naar andere gebieden worden overgebracht. Voor het overige zal er op
velerlei wijzen verandering optreden in de menselijke verhoudingen en
omstandigheden. Gezien de ommekeer in de kosmische ontwikkeling, zal
men niet op dezelfde wijze kunnen voortgaan. Oude steden zullen
verdwijnen en op andere plaatsen zullen nieuwe verrijzen. Deze zullen
zodanig van aanleg, bouw en inrichting zijn, dat het een vreugde zal zijn
daarin te mogen wonen.
Alles zal een totale vernieuwing ondergaan, ook de mens. Hij zal
lichamelijk, psychisch en spiritueel over vermogens gaan beschikken,
waarvan niemand zich momenteel enige voorstelling vermag te vormen.
Ziekten, misdaad en gebreken zullen in de toekomst niet meer bestaan op
de wereld, want zij is voorbestemd tot een hemeltoestand op te gaan.
Geleidelijk zal men tot het inzicht komen, dat de mensen in de voorbije
Pisces-aera in een helle-toestand hebben geleefd, ook al waren de meesten
zich hiervan niet bewust.

Wanneer de grote, fundamentele veranderingen worden ingezet op de
wereld, zal vooraf niet bekend worden gemaakt. Houd er evenwel rekening
mee dat ze zeer nabij zijn. Het verloop ervan is afhankelijk van factoren,
waarvan het menselijk verstand zich geen denkbeeld kan vormen. Nochtans
zal een en ander zich voltrekken op een wijze, waarvan een ieder zal
moeten zeggen dat er kosmische krachten achter werkzaam zijn. En
geleidelijk zal men tot het inzicht komen dat het Onzichtbare de Bron is
waaruit alle zichtbare verschijnselen hun oorsprong nemen. Men zal tot de
kennis van deze bron wensen door te dringen, ten einde hierdoor richting
aan het eigen bestaan te kunnen geven. Het levenloze zal van nieuwe
levenskracht worden voorzien en de aarde zal in ongekende pracht
opbloeien en de mens zal tot hoger bestaan opgaan.
Hemelse wetten, waaraan alle leven op alle werelden is gebonden, zal men
allerwege leren kennen, waardoor men tevens leert inzien de noodzaak om
het particuliere gezins- en maatschappelijke leven aan deze wetten
ondergeschikt te maken.
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Over enige tijd -als de mensen tot bezinning en inzicht zijn gekomen door
de loop der gebeurtenissen- zal men zich afvragen waarom men niet eerder
aan deze vernieuwing mede werkte; waarom men niet eerder heeft
begrepen dat het leven van nu een helle-bestaan betekent, waarin alles op
chaos uitloopt en ieder mens in ellende en kommer wordt ondergedompeld.
Natuurlijk kan men zich afvragen, of er -als alles onderste boven wordt
gekeerd- niet een zodanige chaos zal ontstaan als voorheen niet werd
gekend. Men vergeet echter niet dat de goden niet alleen komende zijn,
doch reeds vooruit gewerkt hebben. Eeuwenlang hebben zij
voorbereidingen getroffen om de komende veranderingen zo doelmatig en
regelmatig mogelijk te doen plaats hebben. Dat wil niet zeggen, dat de
aarde als planeet geen erupties, aardbevingen en verschuivingen, zomede
andere grote gebeurtenissen zal ondergaan, maar men houdt er rekening
mee dat landen, die voorbestemd zijn onder te gaan, tijdig ontruimt zullen
worden en de bewoners voor korter of langere tijd naar veiliger oorden,
hetzij op deze wereld of ander hemellichamen, overgebracht.                       
                                                                                                                         
Een wereld omzetting is aanstaande en daarin zal de ganse mensheid delen.
Dit is geen zaak van een dag. Het is een zaak van langdurige voorbereiding
door ontelbare hiërarchieën in het heelal, die alle hun taak kennen,
begrijpen en verstaan en in het grote Scheppingsplan der Godheid
werkzaam zijn.  Men overdenke dit !
Hoe ook de omstandigheden voor velen plotseling zullen veranderen,
waardoor hun bestaan a.h.w. wordt opgelost, toch is dit in het grote plan
opgenomen. Alleen zij, die getroffen moeten worden, zullen dat ondergaan.
Men vergete niet dat een ieder kracht naar kruis ontvangt, zowel in de
omstandigheden op deze wereld als in volgende bestanen en andere
gebieden en of werelden. Geen mens, ook al houdt zijn lichamelijk bestaan
op, gaat verloren. Het leven is onsterfelijk! Men bedenke ook dit! Men
bedenke voort dat als de mensheid tot volledige ontwaking is gekomen, zij
ook zodanig is veranderd, dat wordt afgezien van het kwaad. Geen mens
van de toekomst zal in het kwaad nog behagen scheppen. Eerstens omdat
dit onder het waakzaam oog der goden niet mogelijk is. Men zal ongezien
geen kwade praktijken meer kunnen uitoefenen en de toekomstige
maatschappij zal zodanig zijn ingericht, dat het kwaad ophoudt, in welke
vorm ook, begerenswaard te zijn. Voordelen zal het kwaad in de nabije
toekomst in geen enkel opzicht meer kunnen brengen; men zal er dus mee
ophouden. Dit betekent een keerpunt in de ontwikkeling van de menselijke
zielen en geesten. Hierdoor zal de zon van Waarheid en Gerechtigheid over
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deze geesten en zielen schijnen. Het kwaad zal geen noodzaak meer
hebben, en noch uit innerlijke drang, noch door de omstandigheden of
twijfel zal men ertoe aangezet worden. De mens zal tot weten komen, en
hierdoor in staat zijn het leven in teruggaande lijn te overzien en uit de
verschillende fasen kunnen aflezen wat kwaad doen veroorzaakte, in alle
eeuwen van zijn bestaan. Hij zal beseffen dat onder inwerking van de wet
van oorzaak en gevolg, ieder mens verplicht is de volle last van zonden en
gebreken op zich te nemen en deze dragend van het ene bestaan naar het
volgende, te zien afnemen in kracht, macht en zwaarte. En als de
schuldenlast ten laatste is gedelgd, zal de mens in staat zijn in de toekomst
te zien; de toekomst waarin de levens zijn gerijd zoals ze beleefd zullen
worden naar lichaam, ziel en geest. Want geen oor heeft het gehoord en
geen oog gezien wat de Godheid heeft bereid voor hen, die Haar liefhebben
en Hare geboden (wetten) onderhouden.

Het is aan te raden zich te gaan ontwikkelen op geestelijk gebied,
speurende naar de zin van het leven, zoekende naar de oorzaak ervan, en
deze gevonden hebbend, zijn mede mens bij te staan in het verlichten van
zijn lot. Dit zal vanzelfsprekend moeite kosten, en veel verdriet
veroorzaken, en berouw over begane zonden. Maar dit alles weegt niet op
tegen hetgeen bereikt kan worden.                         
De mensen begrijpen nog zo weinig van het hemelse. Zij verstaan niet dat
de hemelse Scharen zich in vrijwillige gehoorzaamheid onderwerpen aan
de hemelse wetten om het leven van mens en mensheid tot hoger niveau op
te heffen. Zij doen dat in een vreugde en harmonie, waarvan deze mensheid
nog geen kennis draagt; zij zijn immer op hun plaats en werken steeds op
tijden, die kosmisch hiervoor zijn bestemd. Op andere tijden zullen zij zich
verlustigen in hemels geluk in een bestaan dat volmaakt is omdat het in
harmonie is met de wetten des hemels. Geluk genietend en verspreidend, is
de drijfveer waardoor hogere Wezens hun kennis verrijken en hun wijsheid
toepassen.
De mensheid zal in de nabije toekomst zeker veel leed ondergaan. Dit moet
zij echter leren zien als een gevolg van het overtreden van hemelse
voorschriften; veroorzaakt gedurende duizenden jaren. Schepping,
oneindigheid, onsterflijkheid, gerechtigheid, zijn geen begrippen die de
mens met zijn verstand niet vermag te peilen. Het zijn begrippen van
goddelijke Oorsprong, universeel het leven in al zijn mogelijkheden,
omstandigheden en aspecten omvattend.
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Deze aarde en haar mensheid moeten hersteld worden in de hemelse Orde
en Harmonie en de mensheid zal ervaren, dat dit niet gaat zonder slag of
stoot. Hoe rechtvaardig de goden ook tegenover de mensen zullen
optreden, hoe rechtvaardig de goddelijke Wetten ook zijn, toch zal geen
vlek de mens der toekomst mogen besmeuren alvorens in te gaan tot het
Godsrijk dat straks op aarde zal heersen.
De mensen begrijpen niet waar het heen gaat. Een ieder vreest zijn
verdoemenis en het spreekt vanzelf dat geen mens zonder schuld is. Een
ieder, ook al is hij zich dat niet immer bewust, weet in het diepst van zijn
hart, dat zijn leven afwijkt van de goddelijke Voorschriften. Dat is de
onbewuste schuld, die iedereen in zich draagt. Van deze schuld moeten de
mensen zich bevrijden door het verwerven van kosmisch inzicht, waaruit
verandering van levensgedrag voortvloeit.                                              

Velen zullen diep bedroefd zijn om hetgeen de Gerechtigheid aan hen zal
voltrekken; anderen zullen menen onrechtvaardig te worden behandeld, om
na enige tijd tot het inzicht te komen, dat zij hun lot verdienden. Een ieder
zal, wanneer het oordeel wordt voltrokken, een tijdelijke of momentele
verlichting ontvangen, waardoor hij -over al zijn levens terugblikkend- zal
weten dat er een goddelijke Gerechtigheid bestaat, waaraan hij zich heeft te
onderwerpen. Zo er in de beschrijving van vele oordelen o.a. in de bijbel
ofwel in Dante's hel, sprake is van hen die ten goede, en anderen die ten
kwade handelen, zal deze selectie ook voor de toekomst gelden. Er zal geen
haar van iemands hoofd gekrenkt worden indien de Gerechtigheid dit niet
nodig oordeelt. De tijd, waarin de mensheid zich nu beweegt, is er ÉÉN
van chaos; van innerlijke en uiterlijke bandeloosheid. Dat zal een ieder, die
om zich heen ziet, moeten erkennen. Deze bandeloosheid wordt in
hoofdzaak veroorzaakt door de demon, hetzij dat deze als mens werd
belichaamd, hetzij dat de demon de mens belaagt en aanzet tot moord en
doodslag of andere misdrijven, die mensonwaardig zijn. De komende
selectie zal omvatten het afscheiden van mensen en demonen. De mens zal
erdoor tot een hogere fase van bewustzijn komen en zijn toestand
overziende, weten dat de Gerechtigheid nimmer faalt. Dit alles zal de
mensheid in de naaste toekomst moeten ondergaan of ervaren dat anderen
dit meemaken. Door het oordeel moet men tot volledige zelfkennis komen,
goedschiks of anders kwaadschiks, door het lot dat men zelf -door zijn
onwil om te verbeteren- over zich haalt.                                                         
Wanneer de mens weerstand biedt aan de Hogere, wordt hij geoordeeld in
zichzelf en niemand zal dit oordeel van hem kunnen afnemen. Weerstand
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bieden aan veranderingen die van kosmisch standpunt bezien noodzakelijk
zijn, staat gelijk aan zelfmoord.

Wij komen ook om hen, die daartoe geroepen zijn, te genezen van hun
kwalen naar lichaam, ziel of geest, en bovendien om het leven te
verlengen; de menselijke lichamen in staat te stellen om in het Koninkrijk
der hemelen tot een volmaakt bestaan op te gaan. Wij hebben deze
opdracht ontvangen en  zullen haar vervullen; ook ontvingen Wij de
opdracht om hen, die overgingen, in bepaalde gevallen naar de aarde terug
te voeren om de onsterflijkheid der ziel te bewijzen (Kor. 1:15).                   
Zij zullen mededelen hoe veel zaken, die de meesten nu nog uit
onwetendheid en kortzichtigheid 'geloven' geheel anders beschouwd
moeten worden. Alle menselijke opvattingen en meningen zullen worden
herzien. Zij zullen van zaken verhalen door hen beleefd, die een totaal
andere blik op de dingen van het 'hiernamaals’ zullen geven, zij zullen de
schakels vormen tussen het aardse en het hemelse leven.
Wij komen niet onvoorbereid op uw wereld, overal zullen Wij mensen
stellen op plaatsen, waartoe zij op hogere werelden, onzichtbaar voor u,
werden opgeleid. Zij zullen zich in de eerste plaats occuperen met
diegenen, welke hebben getoond door hun daden, dat zij vatbaar waren
voor hogere begrippen en denkbeelden; die begerig zijn hun levenshouding
hieraan aan te passen en de mensen behulpzaam willen zijn bij hun hoger
ontwikkeling. Nog veel meer dingen zullen er geschieden, doch alles kan
niet op ÉÉN maal worden gezegd.                                                                  
                                                                             
Wanneer gij deze mededelingen overdenkt en overpeinst, en u gaat inleven
in de toestanden en verhoudingen, die de naaste toekomst te zien zullen
geven, bereidt ge niet alleen uw eigen weg, doch vergemakkelijkt ge ook
het contact dat hogere Wezens met de mensen gaan opnemen. Zo goed als
onze weg bereid werd, moet ook de uwe worden voorbereid. Daarom raden
Wij u: overdenk deze woorden; ontwikkel u verder. Het zal u meer
voordeel brengen dan schade doen.

De mensen behoren naar het toekomstige te gaan heen leven. Zich met
hunne gedachten op hogere mogelijkheden leren instellen; niet steeds klaar
staan met opmerkingen als :”Dat zullen wij wel niet meer beleven” of “De
mensen zijn aan deze zaken nog lang niet toe”.  Het begrip dat de dood het
einde is van alles, moet men van zich afleggen. Want deze houding
kenmerkt de mens uit de duistere Pisces area.                                                
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In de nieuw begonnen area zal men het leven weer in zijn dynamiek leren
kennen en leren begrijpen dat het 'oneindig' is. Dan zal men ook beseffen,
dat nu de goden zich met alle zaken gaan inlaten, er op elk gebied hogere
mogelijkheden zullen ontstaan; alle weerstanden worden opgeruimd, zodat
zaken, die mensen nog niet in honderd jaar voor elkaar zouden krijgen,
door de goden in luttele jaren worden verwezenlijkt. Want Hun macht en
kracht gaat die van stervelingen ver te boven.

Bij het komende vernieuwingsproces speelt de reiniging der mensheid van
de demonie een voorname rol. Daardoor zullen alle toestanden van onrecht,
misdeeldheid en dergelijke ophouden te bestaan. Regeerders die enkelingen
bevoordelen ten koste van de massa, zullen in de toekomst niet meer
denkbaar zijn. Door de gang der gebeurtenissen schakelen zij zichzelf uit,
want de goden die in aantocht  zijn, beschikken over de machten en
krachten om deze lieden zonder geweldpleging, doch door de macht van
hun woord en persoonlijkheid te nopen hun ambt neer te  leggen. Mensen
hebben dan niets meer in te brengen, want nemen de goden het bestuur
eenmaal in handen, dan geven Zij aan wat er moet geschieden; hoe het
gedaan moet worden. Mensen hebben te gehoorzamen voor zover zij
geestelijk niet voldoende zijn ontwikkeld om eigener beweging in de juiste
richting mee te werken. Wie begrijpen dat de goden slechts het belang van
allen op het oog hebben, zullen vrijwillig aan hen gehoorzamen. Zij zullen
geen weerstand bieden, doch er een eer in stellen met Hen te mogen
samenwerken. Wie dit stadium wensen te bereiken, moeten zich NU
beginnen te ontwikkelen waardoor zij straks zullen begrijpen waarom de
goden het zo wensen en niet anders. Ontwikkelen wil zeggen; tot het besef
komen, dat leven in strijd met de hemel betekent vroeg of laat smart en
ellende te moeten ondergaan.                                                                          
Het besef moet rijpen in de menselijke geest dat er naar hogere, kosmische
maatstaven geleefd dient te worden. Hierdoor zal de moraal op hoger
niveau komen liggen en zullen ook de huwelijken naar hogere voorwaarden
worden gesloten en beleefd. Dan zal het geboorte proces niet langer in
strijd met de natuur behoeven te verlopen, waardoor de mogelijkheid wordt
geschapen dat de god-mens op de wereld verschijnt, die niet langer
gekweld zal worden door demonische invloeden. Dan zal aan alle
menselijke handelingen WETEN ten grondslag liggen en zal niemand zich
nog door zijne driften laten verleiden tot verkeerde handelingen.                  
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In de toekomst  zullen vele mannen en vrouwen van elkander gescheiden
worden omdat ze niet bij elkaar behoren in kosmische zin en derhalve geen
gunstige invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Grote inrichtingen zullen in
het leven worden geroepen, alwaar hun kinderen opgevoed zullen worden
onder leiding van hen, die van boven komen. Dan zal de demonie
uitgebannen zijn en de neiging tot het kwade ophouden te bestaan.
Hierdoor zullen kinderen tot edeler mensen opgevoed kunnen worden. Al
deze omzettingsprocessen werden op de ongeziene gebieden reeds lang te
voren voorbereid; de plannen ervoor liggen gereed en zodra het punt in de
tijd is bereikt dat hiervoor gunstig is zullen ze op stoffelijk gebied
uitgewerkt worden. Naar mate de tijd vordert, zullen deze processen zich
versnellen, zodat binnen enkele jaren de totale omzetting zich zal hebben
voltrokken. Als den mensen plotseling zou worden verteld hoe de
wereldtoestand in feite is en welke verandering deze moet ondergaan en
welke gebeurtenissen elkaar zullen opvolgen om deze omzettingen tot
stand te brengen op de physieke astrale en mentale gebieden, dan zou geen
menselijk brein of hart dit kunnen verdragen. Daarom worden deze zaken
bij stukjes en beetjes meegedeeld. Wel heeft Jezus van Nazareth, alvorens
van deze wereld te gaan, tot Zijn leerlingen verschillende dingen gezegd
waarvan geen mens ooit het ware heeft begrepen en voor zover men er
brokstukken van kreeg overgeleverd, werden deze zodanig bewerkt en
verminkt, dat ze onsamenhangend en hierdoor onbegrijpelijk zijn
geworden, maar nooit heeft men kunnen vermoeden waarom Hij deze
woorden sprak. Een en ander heeft er toe bijgedragen dat men nu nog niet
verstaat hoe Jezus heeft geleefd; wie Hij eigenlijk is geweest en wat Hij
voor de mensheid betekend. Hier komt nog bij -hetgeen Jezus eveneens
voorzegde- dat Hij zou heengaan en wederkeren. Daarom sprak Hij tot Zijn
discipelen in de Hof van Gethsemané: “Ik zal niet veel meer met u spreken,
want de Overste der wereld komt en aan Mij heeft hij niets.” Hiermee
bedoelde Jezus, hetgeen eveneens in de gelijkenis van de boze
wijngaardeniers ter sprake komt, dat toen Zijn tijd was gekomen en Hij
zich van deze wereld naar een hogere begaf, de supervisie over de
mensheid in handen werd gelegd van Satan, de overste der demonen of
zwarte engelen. Hiermee gaf Hij te kennen dat de lagere hiërarchieën
leiding aan de natuur-processen gingen geven, als gevolg waarvan ook het
menselijk bewustzijn werd ingestulpt. Hiervan was de levens ontkenning
op alle gebieden van het menselijk bestaan een gevolg. Hij, die de Weg, de
Waarheid en het Leven was, had niets meer uitstaande met het ingetreden
tijdperk, waarin alles zich ging richten naar de dood. Jezus 's tijd was
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gekomen om heen te gaan zoals werd aangeduid door de sterren, gelijk zij
de tijd van Zijn komst aanduidden. Hij kende de kosmische tijden en wist
dat de mensheid ondergedompeld moest worden in de verstoffelijking; Hij
wist ook hoe het menselijk verstand en hart zich meer en meer met
stoffelijke zaken zouden gaan bezighouden in plaats van zich met hemelse
voorwaarden in te laten. Want geest en ziel werden ingekerkerd in
onvolkomen voertuigen, waardoor het moeilijk, zo niet onmogelijk werd de
weg te vinden vanwege de geestelijke en psychische duisternis.                   
Jezus was iemand, die ver uitging niet alleen boven de goden doch ook
boven de mensen. Geen menselijk brein heeft zich hier ooit in verdiept,
noch zich er een voorstelling van kunnen maken. Velen hebben Zijn komst
als een mislukking beschouwd. Zij wisten niet wat Zijn geboorte op aarde
heeft betekend, noch waarom Hij aan de vooravond van een kosmische
nacht periode verscheen. Zijn komst was het Licht dat de duisternis niet
heeft aangenomen en nochtans heeft moeten verdragen. Dat licht heeft bij
tijden geschenen, nu eens helderder dan weer zwakker. Het is de leidster
geweest voor hen, die hun moeilijke tocht over de wereld  naar een betere
toekomst bewust tegemoet gingen. Zij hadden de voorwaarden leren
kennen waardoor ze hieraan zelf konden bouwen. Nu is de tijd der
duisternis voorbij en daarom zal Zijn Licht in de komende eeuwen helder
over de wereld stralen. Licht wil zeggen: alles wat te maken heeft met
waarheid, wijsheid, gerechtigheid, evenwicht en orden. Deze begrippen
leven nog niet voor de mensen en daarom kan men zich niet voorstellen dat
er in de nabije toekomst volmaakte toestanden op aarde zullen heersten,
waardoor de mensen nog grotendeels tot hun geluk.                                      
                                            
Nu zijn de mensen nog grotendeels in diepe, geestelijke slaap. Hierom zei
Jezus: “Laat de doden de doden begraven”.  D.w.z. zij wier zielen nog
sluimeren, d.i. niet bewust functioneren op aarde (dit hebben de zielen in
de Pisces area niet gekund op enkele uitzonderingen na) moeten door de
slagen van het lot worden gewekt alvorens tot geestelijk leven te kunnen
opgaan. Vandaar dat door de komende gebeurtenissen vele zielen tot
ontwaking zullen komen. Aangezien zij te lang hebben geslapen -want hoe
weinigen zijn er voor en na te midden van de duisternis tot het licht van
waarheid, wijsheid en gerechtigheid opgegaan- zal dit wekken met grote
moeilijkheden gepaard gaan. Welhaast niemand stelt er belang in zijn oor
te luisteren te leggen of zijn blik op te hebben naar de hemel, vanwaar de
Lichtdragers komen, die in staat zijn de orde op de wereld te herstellen.
Doordat de menselijke zielen in het algemeen nog sluimeren, is het
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weinigen gegeven met de Lichtdragers in contact te treden of de werken,
die van hun bestaan getuigen te onderzoeken en hierdoor te leren verstaan.
De mensen zijn ontzaggelijk traag in het onderzoeken van zaken, die voor
de toekomst van het hoogste belang zullen blijken. Men laat de gunstige
gelegenheden steeds weer onbenut voorbij gaan, zodat er thans bijna geen
tijd meer voor is. Vele mensen zullen straks ondergaan omdat zij niets
deden om geest, ziel en verstand te verrijken met die kennis en wijsheid,
die in de naaste toekomst opgeld zullen doen. Nog ziet men onvoldoende in
dat kosmische omzettingsprocessen alle zaken zullen veranderen.
Waar thans het materiële op de eerste plaats staat, zal straks het spirituele
de grootste aandacht vragen. In plaats van te vragen naar zaken die voorbij
gaan, zal dan voor alles waarde worden toegekend aan eeuwige dingen, die
van alle tijden zijn. Waar de menselijke begeerten nu nog naar stoffelijk
waarden uitgaan, naar bezit of het voldoen aan eigen begeerten, zal straks
het tegenovergestelde plaats vinden. Dan zal er belang worden gesteld in
geestelijke waarden en de belangen van het geheel zullen gelden vóór die
van het individu.                                                                                 

Men zal zich in de toekomst meer en meer van het materiële ontdoen en
gaan inzien dat de grove stof van thans schadelijk is voor het opstijgen van
de ziel. Dit alles spreekt nog slechts tot de weinigen, evenals slechts
enkelingen inzien dat juist de zaken, die algemeen worden verworpen op
geestelijk gebied hun hoge waarden bezitten. Men zal de noodzaak leren
inzien alle zaken vanuit een geestelijk aspect te bezien en wat in de heilige
boeken van onwaarde schijnt door slechte vertaling, bewerking en
verminking, zal straks tot de juiste betekenis worden herleid. Dan zal ook
de waarde der astrologie, als middel om de wetten te leren kennen waarop
de universele wereldorde berust, weer algemeen worden erkend. Het besef
zal rijpen, dat naar mate men door de duisternis misleid, deze geheiligde
wetenschap losliet en haar ware betekenis niet vermocht te doorzien, de
demon voor goed op zijn troon werd gezet. Alles wat de mens ter
onderscheiding van waarden had kunnen bereiken, begrijpen en toepassen,
werd hem -toen de werkelijke betekenis van de astrologie verloren ging-
ontnomen. Vandaar dat men met recht kan zeggen, dat sedert de opkomst
der rationalistische wetenschap de mensheid met rasse schreden haar
ondergang tegemoet ging. Dit moet ge leren zien als wereld karma, want
zij die in Atlantis eertijds  de vervloeking der hemelen over zich haalden
tengevolge van hun te ver doorgedreven wellust en vernietigingsdrang, zijn
nu weer te midden van de mensen geïncarneerd zonder dat men ze herkent.

54
Maar Wij zien hen bezig. Zij hebben hun werk van eertijds weer
opgenomen en wagen -evenals toen- uw wereld opnieuw aan hun
experimenteren met natuur krachten waarvan zij de wetmatigheid niet
kennen omdat hun de toegang tot de gebieden der oorzakelijkheid (meta
fysia) wordt ontzegd. Gij ziet het -verblind als de volkeren zijn in hun jacht
naar geld en genot- zien ze niet in dat de wetenschap niet over de wijsheid
der goden beschikt; dat zij nog uitsluitend de materie aanbidt en daarom
gedoemd is te verdwijnen. Gij ziet het aan de kerk, die zich meer aan
stoffelijke waarden vastklampt dan zich op geestelijk gebied te bewegen.
Zij valt uiteen! De wereld en uw bestaan zullen ook uiteen vallen, voor
zover gij de omzetting tot geestelijke vernieuwing niet in toepassing wenst
te brengen.  
Wetenschapsmensen stellen er een eer in een graad te behalen. Zij
vermoeden niet dat de goden zich straks het minst met gegradueerden
zullen inlaten of met hen die menen dat hun waarde in hun titels ligt. Wat
de mensen van waarde achten, heeft in de ogen der goden geen zin. Zij
vertegenwoordigen immers geen hemelse = onvergankelijke waarden!
Daarom leggen ze geen gewicht in de schaal voor de ontwikkeling zoals
die in de naaste toekomst zal gelden.                           
Wat moeten Wij beginnen met hen, die wensen aangesproken te worden
met Hooggeleerde maar die geen waarachtige levenskennis bezitten? Wij,
de goden, gaan recht op ons doel af en achten het nutteloos ons bezig te
houden met zelfgenoegzame slapers en blinden, die hun eigen betekenis zo
hoog aanslaan, dat ze voor hogere kennis zijn afgesloten. Geestelijk
gesproken kunnen zij slechts door harde slagen van het lot tot inzicht
worden gebracht dat hun kennis voor de toekomstige ontwikkeling van
wereld en mensheid niets waard is. Voor zo ver ze dit inzien en met Ons
willen samenwerken, zullen ze beseffen niet meer dan krullenjongens te
zijn. Wensen ze niet tot dit inzicht te komen, dan zijn hunne dagen geteld;
zij hebben dan geen waarde voor de komende ontwikkeling, welker
richting hun ook geenszins zoude aanstaan.                                                    
Het is begrijpelijk te achten, dat een gebied als de materie, wanneer dit is
uitgeput, en wordt gereed gemaakt voor een hogere toestand, tevens heeft
afgedaan met alle denkbeelden en opvattingen. Geleerden, die hun
meningen en hypothesen wensen te handhaven, zullen in de toekomst op de
nieuwe wereld geen emplooi meer vinden. Slechts wie zich geestelijk
omstellen en geestelijke waarden in hun beschouwingen opnemen, zullen
aan de komende vernieuwing kunnen medewerken. Het zullen er uiteraard
slechts enkele zijn. Zij moeten de betekenis der symbolen leren verstaan,
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daar anders de goden niets met hen kunnen aanvangen. De laatste zullen in
groten getale op de wereld verschijnen en de taken van de leiders
overnemen. Dan eerst zullen de mensen de voorlichting en ontwikkeling
kunnen ontvangen, die zo dringend nodig is en waarvan zij zo lang
verstoken bleven.                                                                                             
                                                                       
Door de geestelijke onbewustheid der mensen is alle wanbegrip ontstaan.
Hieruit is tevens te verklaren alle gebrekkige overlevering en tendentieuze
verklaring van oude geschriften op godsdienstig en wetenschappelijk
gebied. Zo Wij niet over machten, krachten en wijsheid zouden beschikken
om -alvorens op uw wereld af te dalen- alle zaken te ordenen, dan zou ge
kunnen zeggen: Hoe kunnen de goden onze belangen zodanig behartigen
dat er een eind aan deze chaos zal komen? Ach, een mens heeft een zeer
beperkt begripsvermogen. Zelfs al heeft hij zich tot hoog geleerde
ontwikkeld, dan nog is hij zeer eenzijdig. Wij zijn universeel ontwikkeld,
en hebben ontzaglijk veel levens méér beleefd dan uwe professoren en
doktoren, die met een hoge borst voor u staan; die hun stem uitzetten of
veranderen om op te vallen evenals sommige van uw z.g. 'adel', die het
noodzakelijk achten te spreken alsof ze een hete aardappel in de mond
hebben. Belachelijk aanstellerij! De deftigheid stelt haar eisen, maar bij
Ons is er geen sprake van deftigheid; alleen van kosmische ontwikkeling,
waardoor Wij in de loop der oneindigheid velerlei hebben doorgemaakt en
doorleden, waardoor Wij WETEND geworden zijn. Hierom hebben wij de
Rechtvaardigheid lief en het universele inzicht verworven, benevens het
vermogen om evenwicht in alle aardse verhoudingen te scheppen. En dat
zullen Wij doen!
Wij zijn doende het goed willende deel der mensen voor en na te
beïnvloeden. Thans geschiedt dit nog langs telepathische weg. Weliswaar
tracht de demon deze straling te onderbreken en hierdoor de mensen aan
zich te binden, doch door het oordeel gaande, wordt men ontbonden.
Hierdoor zal men tot zichzelf komen, d.w.z. in staat zijn een eigen keuze te
bepalen; het goede te doen of in het kwade te volharden. Deze keus zal de
mens straks volledig bewust in staat zijn te doen. Want voor een ieder
breekt het moment aan waarop hij als in een flits de Waarheid
aanschouwen zal, waardoor hij innerlijk zal weten wat hem te doen staat.
Om het bereiken van deze innerlijke verlichting te vergemakkelijken, raden
Wij u aan uw geest te verrijken door over het waarachtig geestelijke, dat op
wetmatigheid berust, veel na te denken. Want door verdieping en
overpeinzing wordt de innerlijk mens ontwikkeld en dit is noodzakelijk om
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hetgeen in de ziel leeft op het brein af te drukken en om te zetten in hogere
denkbeelden en morele gevoelens.
Eerst wanneer ge u gevoelens en gedachten hebt gereinigd van al het laag
bij de grondse, dat ook in uwe geestelijke kringen nog zo welig tiert, omdat
het egoïsme en de ijdelheid er nog worden gecultiveerd; zult ge in staat zijn
het 'bewuste' contact met Ons tot stand te brengen.                             
Zijt ge hierin geslaagd, en Wij moeten er op wijzen, dat dit veel inspanning
en volharding van u zal vergen, dan zijt ge zo ver dat ge als een kanaal
door Ons gebruikt kunt worden en aan de vernieuwing van uwe wereld
naar kosmische maatstaven zult kunnen deelnemen.                                      
Het is raadzaam u dagelijks op een vast uur te verdiepen in uw bijbel of een
ander heilig boek. Onder Onze leiding zult ge dan na verloop van tijd de
kosmische grondslag daar in verborgen, leren ontdekken en verstaan,
hetgeen tot uw bewustwording in hogere zin sterk zal bijdragen.
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 Hoofdstuk VI

                                                

   Een nieuwe Openbaring

Wanneer de geestelijke vermogens zijn ontwikkeld, is het mogelijk in de
heilige geschriften der oudheid zaken te ontdekken, waarvan de doorsnee
mens geen begrip heeft. Zo gij van deze ontdekking anderen in kennis stelt,
zult ge ervaren dat men u niet gelooft. Verbaas u hier niet over, doch
bedenk dat zij u niet volgen kunnen, wijl de massa geestelijk niet
ontwikkeld is. Hierom weet zij zich niet aan te passen bij de veranderingen,
die noodzakelijk zijn omdat er een nieuwe kosmische area is ingegaan.       
Bestudeert gij oude oorkonden en overleveringen, dan treft ge daarin
beschrijvingen aan, die betrekking hebben op wat werd genoemd de 'boze
tijd'.  Ze maken melding van een totale wereld ontreddering; van rampen,
stormen, aard- en zeebevingen, ten gevolge waarvan sommige landstreken
in zee verdwenen en andere landen uit de wateren omhoog werden
gestoten. Daarin is sprake van het verleggen van de aardas en zoveel
dingen meer, die waard waren aan het nageslacht overgeleverd te worden
ter lering. Weliswaar zijn er slechts fragmenten overgebleven, zodat men
zich slechts een onvolkomen beeld vermag te vormen van hetgeen
duizenden jaren geleden op aarde plaats vond bij het wisselen van
kosmische tijdkringen. Eerlang zullen er echter op verscheidene plaatsen
oude handschriften worden ontdekt, welke aanvullend materiaal zullen
leveren. Hierdoor zal men zich geleidelijk een duidelijker beeld kunnen
vormen van bepaalde gebeurtenissen, die het aanzijn van de wereld totaal
veranderen.

Bij de ontcijfering dier handschriften zal er door geestelijk ontwikkelde
lieden gebruik gemaakt kunnen worden van de innerlijke vermogens.
Daarmede kunnen de kronieken van Akasha worden geraadpleegd. Alles
wat op aarde geschied, wordt vastgelegd op -wat in uw taal- 'films' worden
genoemd. Gelijk een mens over een geheugen beschikt, waarin alles wat hij
doorleefde, wordt bewaard, bestaat er ook een z.g. geheugen van de natuur,
en dat wordt Akasha genaamd. Het is te beschouwen als een verzameling
van een oneindig aantal micro films, waarop alle gebeurtenissen uit alle
tijden sedert de aanvang der wereld staat opgetekend. Door uitbreiding van
het bewustzijn tot een hogere dimensie kan deze verzameling worden
geraadpleegd. Daar niet slechts beelden worden vastgelegd, doch ook
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geluiden, is het mogelijk -voor wie tot Akasha toegang hebben- kennis te
nemen van hetgeen de mensen eertijds dachten en spraken. Het is b.v.
mogelijk om bepaalde taferelen uit de scholen van Pythagoras en Plato
voor de geest te halen, die niet alleen laten zien welk soort onderwijs de
leerlingen toen ontvingen, doch tevens de woorden te beluisteren, die
hierbij werden gesproken. Wie hiertoe in staat zijn, zullen ervaren dat de
uitleg welke uwe geleerden aan de dialogen van Plato c.s. geven, er wat
hun wezenlijke kern betreft, doorgaans naast zijn. Dit kan ook niet anders,
want eerstens zijn de geschriften der oudheid niet in hun oorspronkelijke
vorm overgeleverd; in de tweede plaats hebben ze van vertaling en
bewerking veel geleden en ten slotte hadden ze betrekking op inwijding.
M.a.w. de symboliek ervan is voor geestelijk verstopte oren niet te
verstaan.

Door de bewustzijnsvernauwing der verschenen millennia werd de
toekomst tot het geheugen van de natuur afgesloten. Nu een nieuw area is
ingegaan vinden enkelingen de poort tot die domein weder en zij zijn het
die de zaken tot opheldering zullen brengen. Hierdoor zal worden
aangetoond dat cultuur- en vervaltijden zich regelmatig afwisselen, zomede
dat cultuur bloei slechts mogelijk is zolang de goden zich rechtstreeks met
de menselijke ontwikkeling bezighouden.                                                      
Wanneer straks het menselijk denken een uitbreiding ondergaat, zal de
intuïtie een meer dimensionaal gebied ontsluiten, als gevolg waarvan 's
mensen blik zich niet uitsluitend met het aardse zal inlaten, doch mede het
heelal gaat omvatten. Men zal dan tot de ontdekking komen dat het
wereldbeeld, hetwelk men zich vormde aan de hand van de bijbel of andere
oude geschriften, zeer onvolledig is. Men zal leren inzien dat het geenszins
de bedoeling was van de auteurs van weleer een getrouw beeld te schetsen
van de materiële ontwikkeling van wereld en mensheid. Zij beoogden veel
meer -door het gebruik van symbolische voorstellingen- de geest
toegankelijk te maken voor hogere begrippen en de wezenlijke verklaren.
Alle heiligen boeken der oudheid werden geschreven door mystici; door
ingewijden, die wisten dat de waarde van het menselijk bestaan is gelegen
in de innerlijke groei. Immer hadden deze geschriften een drievoudige
betekenis, nl. een letterlijke voor onontwikkelde lieden, wie het begrip
werd bijgebracht dat het Goede wordt beloond en het kwade gestraft. Naar
hun symbolische betekenis gaven zij de gang weer waaraan mens en
mensheid zijn onderworpen om van lijdend voorwerp tot bewust levend
wezen op te gaan. Ten slotte beeldden de geschilderde taferelen de
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middelen en methoden uit, die het bewust geworden individu heeft aan te
wenden om boven de belemmeringen van het materiële gebied uit te stijgen
en in de rijen der Onsterfelijke (goden en godinnen) te worden opgenomen.

Strikt genomen hebben alle heilige geschriften der oudheid met elkaar
gemeen, dat zij het beeld schetsen van volmaakte mensen, die door goden
geschapen in de paradijselijke toestand leven; bij het wisselen van
kosmische tijdkringen daar uit worden gedreven, en dan lange tijdperken
van strijd en lijden tegemoet gaan om te leren ontdekken aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om zelve de paradijs toestand te leren
scheppen. M.a.w. de mens, die oorspronkelijk van goede inborst was, als
kind der goden, moest de OORZAAK van het kwaad leren kennen als
liggende in het afwijken van de goddelijke Wet. Immers, toen de natuur en
levenswetten werden overtreden, sloot zich het paradijs. De harmonie van
zijn bestaan, zich openbarend in liefde en hieraan beantwoordende
wederliefde; in vrede, geluk en volmaaktheid naar lichaam, ziel en geest,
ging verloren en strijd en lijden werd zijn deel. Het geluk ging heen, de
liefde verdween en er werd geen wederliefde gevonden. Mismaaktheid naar
lichaam, ziel en geest werd 's mensen deel, en uit aller onvolkomen
handelingen en gedragingen werden oorlogen geboren met hun nasleep van
honger en epidemieën. Aan het eind van een kosmische tijdkring wordt de
balans opgemaakt; de mensen worden aan het oordeel onderworpen en
slechts wie door lijden gelouterd, tot het inzicht kwamen dat alle menselijk
leed het gevolg is van het overtreden van de goddelijke Wet, zullen zich
willen inspannen om de levenshouding te herzien en door wijsheid geleid
mede te arbeiden aan de herschepping van het paradijs.                                 
                                                                                                                         
Vooralsnog zijn het slechts enkelingen, die zo ver zijn ontwikkeld, doch
naar mate de druk der omstandigheden toeneemt, zullen steeds meerderen
hun leven naar hogere maatstaven willen inrichten. Dit is minder
eenvoudig dan de meeste mensen menen. Als regel denkt men te simpel
over alles wat met 'kosmisch' leven verband houdt. Daarom is het
noodzakelijk dat men zich langs positieve lijnen leert ontwikkelen. Men
moet met kennis van zaken leren handelen. Hiervoor is nodig de innerlijke
vermogens te ontsluiten. De komende tijd heeft niets aan leiders, wier
zintuigen uitsluitend op materiële impulsen reageren, en voor de inwerking
van de ziel afgesloten blijven. Zonder innerlijke verlichting is men niet in
staat tot 'universeel' denken.                                                         
Intellectuelen beschikken weliswaar over een getraind denk vermogen,
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doch omdat hun brein voor de hogere trillingen, waaruit metafysische
begrippen bestaan, niet toegankelijk is, blijft het bovennatuurlijke voor hen
ontoegankelijk. Vandaar dat geleerden in komisch opzicht even onwetend
en ongelukkig zijn als de massa, en niet in staat zijn tot de oergrond van het
Zijnde door te dringen.
Dat er een nieuw kosmische tijdperk is ingegaan, blijkt o.a. uit de
toenemende gevoeligheid van velen voor inwerkingen van metafysische
aard. Media en kunstenaars ontvangen indrukken uit geestelijke gebieden,
zonder zich te realiseren van wie of wat deze werking uitgaat. Vandaar dat
deze berichtgeving doorgaans zo onvolledig is. De meeste ontvangers van
geestelijke mededelingen beseffen niet dat er op dit gebied vorderingen
gemaakt kunnen worden naar mate men zich meer inspant om het hoe en
waarom der dingen te leren begrijpen. Helaas hebben de meesten hunner
zich vergenoegd met 'onbewuste' media te blijven. In plaats van zich door
studie en verdieping te ontwikkelen, en zodoende het bewustzijn uit te
breiden en in 'bewust' contact te treden met de wereld der goden, waardoor
men had leren weten WIE de mededelingen verstrekt en WAT zij in wezen
beduiden, hebben media zich 'bevoorrecht' bij anderen gewaand en zich
ontslagen geacht van de plicht door inspanning inzicht te verwerven in het
Levensmysterie.                                                                           
Dat is de reden waarom in deze tijd vele 'boodschappen' worden
doorgegeven, waaraan het wezenlijke ontbreekt. Want zij bevatten nimmer
de mededeling dat de mensen aan bepaalde voorwaarden hebben te
voldoen, alvorens uit hun ellende verlost te worden, nl. tot de wetmatigheid
van de kosmische orde terug te keren; het persoonlijk, familie en
maatschappelijk leven dienovereenkomstig te ordenen en hierdoor de poort
te sluiten waardoor het kwaad toegang heeft tot de wereld.                           
Nu ergert men zich alleen aan de fouten en gebreken van anderen of oefent
kritiek uit op ander mens gedragingen. De balk in het eigen oog ziet men
echter niet, en zo men hier al op attent wordt gemaakt, verkeert men in de
moeilijkheid bij zijn geboorte een bepaalde aanleg en neigingen te hebben
meegekregen, die uiterst moeilijk te overwinnen blijken. Omdat de huidige
mens in strijd met de wetten der kosmische orde werd ontvangen en
geboren, is hij een onvolkomen wezen, dat vatbaar is voor allerlei
demonische invloeden. Demonen zetten de mens tot kwaad doen aan. Dat
is de verborgen zin van het Paradijs verhaal en het moet worden
toegeschreven aan de innerlijke onbewustheid der genen, die pretenderen
leiding aan het geestelijk leven te geven, dat zij die verborgen zin niet
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hebben verstaan en derhalve ook niets hebben gedaan om het kwaad van de
wereld te verwijderen.
In de oudheid echter, althans tijdens cultuur perioden, werden de mensen
met de wezensgrond der dingen vertrouwd gemaakt. Toen waren god
gewijde priesters en priesteressen belast met de opvoeding der jeugd. Haar
werden de wetten der geslachtsbeleving onderwezen, met het gevolg dat zij
in staat was de levenspartner 'bewust' te kiezen en volmaakte
nakomelingschap ter wereld te brengen, op wie het kwaad geen vat had.      
Omdat men van deze zaken momenteel niets meer weet, wordt het kwaad
als een normaal verschijnsel beschouwd en ziet men ziekte, kwalen en
gebreken als zaken, die nu eenmaal bij het leven behoren. Daarom wordt er
steeds weer bij de dokter of professor aangeklopt; onderwerpt men zich aan
allerlei injecties of chirurgische ingrepen, ofschoon men reeds lang had
kunnen weten, dat het middel in vele gevallen erger is dan de kwaal. Uit
eerbied voor een z.g. wetenschap onderwerpt men zich aan alles zonder
morren en zonder zich ter realiseren dat geen enkele dokter in staat is
iemand met een ziekelijke aanleg gezond te maken. Evenmin is zelfs de
knapste chirurg in staat van een mismaakt mens een volmaakt wezen te
maken. Eenvoudig omdat alle ziekten en gebreken een psychische oorzaak
hebben. Vandaar ook de meeste z.g. geneesmiddelen en operatieve
ingrepen gepaard gaan met beschadiging van astraal of mentaal voertuig en
aldus een verre van onschadelijke uitwerking hebben op ziele- en geesten
leven van de patiënt.

Zo uwe geleerden en zij die hiervoor door wensen te gaan, iets van de
geestelijke achtergronden des hemels afwisten, zouden zij de mensen leren
om in harmonie met de natuur te blijven. Dan zou het besef ontwaken in de
menselijke geest dat gij, het in eigen hand hebt nakomelingen ter wereld te
brengen, die nimmer door ziekten, kwalen en gebreken bezocht zullen
worden. Dan zouden uwe geleerden zich hebben verdiept in de vraag wat
de OORZAAK is van ziekten, gebreken en afwijkingen naar lichaam, ziel
en geest. Zij zouden tot het inzicht zijn gekomen, dat deze oorzaak berust
op het feit, dat de mensen hun kinderen verwekken zonder rekening te
houden met de wetten van natuur en boven natuur waaraan de
vruchtontwikkeling is onderworpen. Door de menselijke onwetendheid in
kosmische zaken wordt de beïnvloeding van de sterrenhemel, waaraan alles
is onderworpen op aarde, bij de schepping van nageslacht uit het oog
verloren. Vandaar dat de meeste kinderen uit het verkeerde ouder
combinaties worden geboren op een tijdstip, dat kosmisch bezien ongunstig
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is. En dan kunnen bij de geboorte van een kind nog zo vele welmenende
familie leden hun felicitaties aanbieden, of nog zo vele dankbetuigingen
ten hemel worden opgezonden, maar wie  de wetten des hemels overtreedt,
moet de gevolgen hiervan zelf dragen. Vandaar dat de bijbel zegt hoe de
zonden der vaderen worden bezocht aan de kinderen totdat na vele
generaties de mensen door lijden gelouterd weer terugkeren tot de wetten
des levens en beginnen de huwelijken naar kosmische maatstaven te sluiten
en te beleven, waardoor het nageslacht wederom overeenkomstig de
hemelse wetten wordt geboren en niet langer door ziekten en kwalen
bezocht. Hiermee wordt dan de poort, door welke het kwaad toegang heeft
op aarde, gesloten. Want kinderen, overeenkomstig de wet van God
geboren, kunnen niet anders als volmaakt zijn. Gelijk dit bij Jezus het geval
was, zullen deze kinderen niet openstaan voor demonische invloeden.
Kwade neigingen zijn niet voorhanden, want in hen openbaart zich het
Goddelijke. Door hun volmaakte belichaming kunnen geest en ziel direct
op het brein inwerken. Zulke kinderen zullen derhalve niet slechts de
indrukken uit de hen omringende buitenwereld ontvangen, doch eveneens
toegankelijk zijn voor indrukken uit de binnen wereld der ziel. Hun zielen
zijn ÉÉN met de wereld ziel en daarom weten zij hun bestaan zodanig in te
richten, dat het in volstrekte harmonie verloopt met het Universum.

Wordt deze wereld in de naaste toekomst wederom bevolkt met deze
hogere mensensoort, dan zal iedereen naar goddelijke maatstaven
handelen. Wordt er door een geestelijke elite leiding gegeven aan het
staatkundig, godsdienstig, maatschappelijk en culturele leven, dan zal
hiervan de vestiging van het Koninkrijk der Hemelen het gevolg zijn. Dan
zullen -door in alles de kosmische wetmatigheid na te volgen-  slechts
zodanige oorzaken worden gelegd dat de gevolgen hiervan ermee in
evenwicht blijven. Zodoende zal de Harmonie worden geboren en
bestendigd.                                                                             
Dit is steeds het kenmerk geweest van gouden Eeuwen. In de achter ons
liggende eeuwen beleefde de mensheid haar ijzeren tijdperk. Als gevolg
hiervan ging het kosmisch bewustzijn teloor en werd er in strijd met de
hemel geleefd waardoor ten laatste een gedegenereerde mensheid ontstond,
zoals zij thans de aarde bevolkt. Door inteelt is het menselijk ras verzwakt
en verziekt, met het gevolg dat er een verziekte maatschappij werd
voortgebracht, waarin het recht van de sterkste geldt en alle waarachtig
geestelijke en morele waarden met voeten worden getreden.                         
Gelijk de wereld geschiedenis ons duidelijk aantoont, gaat het menselijk
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ras periodiek aan eigen fouten en gebreken onder om plaats te maken voor
nieuwe en hogere geslachten. Steeds opnieuw wordt het kaf van het koren
gescheiden, en wie verder ziet dan zijn neus lang is, beseft dat dit selectie
proces thans in volle gang is. Daarom is het noodzakelijk dat gij in andere
termen en begrippen leert denken. Gij moet u weder om vertrouwd maken
met kosmische waarden, d.w.z. met de wetmatigheid waarop de orde in het
Universum steunt. Dan zult ge tot het inzicht komen, dat gelijk alle
hemelse krachten en machten zijn terug te brengen tot het twaalfvoud, ook
de mensheid in oorsprong uit 12oertypen bestond overeenkomstig de 12
tekens van de dierenriem, die de 12 maanden van het jaar beheersen. Elk
dier typen was van de overige onderscheiden, en de ouden wachtten zich er
wel voor verbindingen tot stand te brengen tussen mannen en vrouwen,
waarvan vaststond dat het nageslacht de kwade gevolgen zou ondervinden.
Alle mythologische en epische verhalen der oudheid spreken van deze
zaken, zij het in versluierde vorm.                                                          
Om het menselijk ras voor ontaarding te behoeden, werd de jeugd in
cultuur tijden met de kennis der geslachtswetten bekend gemaakt. Zonder
deze kennis is men niet in staat harmonie te scheppen of te bewaren en zij
werd uitsluitend aan de verst ontwikkelden verstrekt, die zich aan bepaalde
voorwaarden hadden te onderwerpen. Want er schuilen gevaren in het
verstrekken van kennis aan hen, die er innerlijk niet rijp voor zijn.
Onwetenden maken immer misbruik van kennis, gelijk thans blijkt nu de
kennis der steriele perioden bij de vrouw het ongeremde seksuele verkeer
tussen de geslachten, ook buiten huwelijksverband, sterk in de hand heeft
gewerkt, hetgeen tot veel van de huidige wereld ellende bijgedragen.

Nu intussen een nieuw kosmisch tijdperk is ingegaan, en 's mensen
intellectuele vermogens een sterke uitbreiding ondergingen, zal het
mogelijk zijn de kennis der levenswetten straks aan allen te verstrekken.
Als gevolg hiervan zullen de komende generaties kunnen beschikken over
volmaakte stoffelijke voertuigen en hierdoor in staat zijn de geest via de
ziel op het brein te doen inwerken. Hierdoor zal het intuïtieve denken de
plaats gaan innemen van het rationele denken en als gevolg hiervan zal
men de hogere krachten der natuur leren kennen zonder deze aan te wenden
tot schade van mens en dier. Door de intuïtie zal men in bewust contact
kunnen treden met de binnenwereld of de ongeziene gebieden, waarvan de
bovennatuurlijke oorzaken of impulsen uitgaan, die alle zichtbare vormen
en verschijnselen der natuur doen ontstaan.                                                    
Zolang men de geestelijke structuur van het heelal niet kent, noch weet dat
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de materie in een scala van grove tot gemiddelde en aller fijnste
stoffelijkheid (ether en stof, waaruit denkbeelden worden samengesteld) is
onderverdeeld, heeft men tot deze hogere gebieden geen toegang. Zolang
zal men -de ordening en samenhang die er is tussen de verschillende
gebieden niet kennend- op verkeerde wijze of tijdstippen ingrijpen en
storing brengen in de uitwerking van immateriële krachten en machten, die
achter materiële vormen en verschijnselen werkzaam zijn.
Zo lang de wetenschap alleen rekening houdt met het materiële inzicht der
dingen, verstoort zij de ordening der natuur steeds meer en draagt zij tot
vergroting van de chaos meer en meer bij. Vandaar dat straks, wanneer de
goden verschijnen deze vorm van wetenschap als een gevaar voor de
samenleving zal worden bestempeld en beëindigd. Stel u vooral niet voor,
dat -als eenmaal de goden het heft in handen nemen- er nog
atoom-experimenten zullen plaats vinden of er voor het herstel van de
mensheid nog gebruik zal worden gemaakt van doktoren, die het mes
hanteren of pillen en poeders voorschrijven of met de injectie naald
omgaan. Aan dit geklungel wordt subiet een eind gemaakt, want zodra de
goden verschijnen wordt den mensen geleerd hoe zij hebben te leven en
zich te voeden  om hun gezondheid te herstellen. Als voornaamste factor
zal hun worden verklaard HOE te handelen om kerngezond en
welgeschapen nageslacht ter wereld te brengen, waardoor de OORZAAK
van ziekten, kwalen en gebreken wordt weggenomen.                                   
Momenteel worden de mensen nog opgeofferd aan een te ver gaande
specialisatie der wetenschap waardoor zij het contact met het bloed-warme
leven verbrak en de dood als het eind van alles beschouwt. Omdat zij de
wetten van het leven niet kent en hare leidende figuren hunne innerlijke
vermogens niet ontwikkelden, vermogen zij niet tot het gebied der
oorzakelijkheid (metafysica) door te dringen, zodat zij niet bij machte zijn
het voortbestaan der ziel, na het afleggen van de stoffelijke vorm, te
verifiëren. Zo min als zij in staat zijn met hoger ontwikkelde zielen (goden
en godinnen) in contact te treden en van hen de leringen te ontvangen,
waarbij vergeleken alle academische kennis in het niet verzinkt.
Enkelingen onder hen beginnen zich af te vragen of er wellicht hogere
bewustzijns-regionen bestaan, waar de wezens leven die over wijsheid
beschikken. Zij vragen zich af HOE tot deze regionen door te dringen, om
gelijk Prometheus het vuur van de hemel te halen en aan stervelingen te
brengen ten einde hen te verlossen uit hun droevig en smartelijk bestaan.
Evenals hij moet de mens van thans afsterven van zijn lagere driften aard
en door zijn hartstochten aan banden te leggen, de poort openen, die
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toegang verleent tot de binnen wereld der ziel. Het bekende: “Twee zielen,
ene gedachte” geldt niet slechts voor de verbinding van man en vrouw tot
een harmonisch huwelijk en als voorwaarde tot belichaming van edeler
nageslacht, het is eveneens toepasselijk op het verkeer tussen goden en
mensen. Want slechts de ziel herkent de ziel in anderen, zodat alleen hij,
die zijn ziele vermogens tot ontwikkeling brachten (door een leven van
onzelfzuchtige dienst en offerring ten bate van anderen) in staat is 'bewust'
contact te onderhouden met hoger ontwikkelde zielen, als hoedanig goden
en godinnen te beschouwen zijn.

Dit alles staat opgetekend in de symbolentaal van heilige boeken en
geschriften der oudheid. Doch omdat ze niet langer met de ogen der ziel
worden gelezen, verstaat men hun verborgen zin niet meer. Daarom ook is
de godsdienst van deze tijd dood en verplaatst zij de uiteindelijke
Gelukzaligheid naar onbekende verten in plaats van haar te realiseren op
deze wereld door overeenkomstig de wetten der ziel te leven. Omdat de
ziel der mensheid is ingesluimerd overheersen de driften en hartstochten,
waardoor de mensen gekluisterd blijven aan het lot. Van deze kluisters
worden zij bevrijd zodra ze tot dieper weten komen. Weliswaar had men
reeds lang geleden nieuwe denkbeelden en begrippen kunnen aanvaarden,
ware het niet dat de meesten uwer te onontwikkeld zijn in geestelijke zin en
te zeer aan het oude blijven vasthouden. Bovendien zijn uwe geestelijke
leiders niet innerlijk verlicht en omdat zij de mystieke geschriften der
oudheid niet verstaan, kunnen ze die niet verklaren.

Toen er in de omgeving van de Dode zee boekrollen werden ontdek,
hebben veler uwer wellicht gehoopt dat er nu meer waarheid omtrent de
bijbelboeken zou worden ontsloten. Nu zou er aangetoond kunnen worden
-meenden zij- wat er allemaal ontbrak aan de bijbelverhalen. Doch zij
verloren zekere factoren uit het oog. In de eerste plaats dat het een zeer
moeizaam werk is om uit vaak halfvergane resten een sluitend geheel
samen te stellen. Voorts dat er van kerkelijke zijde in het geheel geen haast
wordt gemaakt met het ontdekken van de waarheid. Immers, zou hierdoor
blijken dat de kerk zich meer met uitgeleefde vormen en verstarde leringen
heeft ingelaten dan met de esoterische zijde van de religie, dan zou dit de
genadestoot hebben gegeven aan het stervende christendom.                        
In de nabije toekomst zullen er meer handschriften worden gevonden en
worden deze onder toezicht van de goden overgezet in termen en
bewoordingen van deze tijd, terwijl er tevens de wezenlijke betekenis aan
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toegevoegd zal worden, omdat de vertalers over innerlijke verlichting
beschikken en het geheugen van de natuur kunnen raadplegen, dan zal het
mensdom overtuigd worden dat de godsdienst van het Westen zich
uitsluitend met de materiële zijde des levens heeft ingelaten en hierdoor
steeds verder van de Bron van alle kennis, waarheid en wijsheid is
afgeweken.

Weliswaar moesten waarheid en wijsheid in het verleden meer en meer
worden afgedekt, doch bij de ingang van de nieuwe area had men reeds
decennia geleden tot de ontdekking ervan kunnen overgaan.  Dit is evenwel
niet geschied omdat er te zeer aan de letter werd vastgehouden en de
geestelijken vooral niet hebben ingezien dat de waarheid achter symbolen
en allegorieën ligt verborgen. Daarom hebben de theologen het
Levensmysterie niet verstaan. Daarom hebben zij -na 2000 jaren
christendom- nog niet begrepen dat de geboorte van Jezus uit het
maagdelijke moeder was bedoeld als een voorbeeld, dat de mensen van
deze tijd hebben na te volgen om van de zonde der onwetendheid verlost te
worden en het Koninkrijk der Hemelen op deze wereld te vestigen. Gelijk
Jezus de vrucht was van het samengaan van Gabriël en Maria, die als
kosmisch harmonische tegendelen op het juiste moment, door de
sterrenhemel aangegeven, tot de conceptie overgingen, zullen ook de
mensen straks 'bewust' hun levenspartner kiezen. Dan zullen niet slechts
twee zielen tot ene gedachten samensmelten, doch mede -door het
kosmisch juiste moment der conceptie in acht te nemen- de grondslag
leggen voor de geboorte van godskinderen, waarop de demon en dus ook
de zonde geen vat meer hebben. Het zijn deze godskinderen of genieën
geweest, die als kunstenaars, dichters, filosofen of ontdekkers de
menselijke ontwikkeling hebben gestuwd in nieuwe banen. Zodra straks
hun ware levensbeschrijvingen worden gegeven, zal men ontdekken wat de
wereld aan deze edele en fijnzinnige geesten verschuldigd is, die thuis door
onwetenden voor ketters en oplichters worden uitgekreten.                           
Geleid door deze onwetenden, laten kerk, staat en wetenschap alle zaken,
welke direct met het Levensmysterie verband houden, in het duister.
Vandaar dat er voor de jeugd geen nieuwe en hoopgevende perspectieven
worden geopend, en zij het hellend vlak voortgaat, haar ondergang
tegemoet. Doordat de kerk verzuimt de jeugd 'levensbewust' te maken,
draagt zij in geen enkel opzicht bij tot de sanering van het failliete
huwelijk. Zij laat -omdat ze niet in staat is juiste voorlichting te geven op
seksueel gebied- jonge zowel als oudere echtgenoten verkommeren in hun
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seksuele nood en maakt zich hierdoor mede schuldig aan de geboorte van
steeds meer zieke, zwakke en gebrekkige stumpers. Zoals de kerk
momenteel haar taak opvat, is zij een gruwel voor Gods aangezicht en
hierdoor zal zij -tenzij ze zich op korte termijn radicaal herziet- binnenkort
verdwijnen, tezamen met hen, die pogen haar -tegen beter weten in- in
stand te houden.                

Wanneer de kerkelijke overheden niet tot het inzicht wensen te komen van
hun dwaling en weigeren het roer om te gooien, en de waarheid des levens
te gaan verkondigen, zullen de hemelse scharen ingrijpen, en dan: Wee
hun, die de gelegenheden voorbij lieten gaan en hun taak niet volbrachten! 
De boze tijd, waarvan de geschriften der oudheid spreken, geldt ook voor
deze eeuw. Vandaar dat overal ter wereld de conflicten toenemen en de
chaos zich uitbreidt. Geen mens is bij machte hierin verbetering te brengen
omdat men voortgaat ziekelijk uitwassen te bestrijden, doch verzuimt het
kwaad bij de wortel uit te snijden. Men wenst niet tot een geordend leven
over te gaan en de wetten van natuur en boven natuur als grondslag van het
menselijk bestaan te aanvaarden. Toch zal men hiertoe binnenkort zijn
toevlucht moeten nemen, want Moeder natuur verdraagt het
onverantwoordelijke en bandeloze gedrag der mensen niet langer. Die tijd
is voorbij! Vandaar dat de verwarring in de komende tijd nog zal
toenemen, en het feit steeds duidelijker aan de dag zal treden dat de
volkeren op drift zijn geraakt omdat niemand met vaste hand het bestuur
over hen weet uit te oefenen. Nog zijn er personen, met scepter en
rijksappel toegerust, die als dekmantel dienen om de belangen van kleine
groepen veilig te stellen. Hoe lang zal men deze schijn nog kunnen
ophouden? Weten zij wat er gedaan zou moeten worden om de zaken met
ver vooruitziende blik te stuwen in de richting, welke de kosmische
ontwikkelingsgang dwingend voorschrijft? Gaat dit niet boven de klein
menselijke begrippen en vermogens? Toont de huidige toestand nog niet
duidelijk genoeg aan dat het menselijk verstand tekort schiet om juiste
middelen en maatregelen te beramen en uit te voeren? Is het niet MEER
dan tijd voor de mensen om tot bezinning te komen ? Om op zoek te gaan
naar die mannen en vrouwen, welke wars van enige confessionele of
partij-politiek, in staat zijn -omdat zij innerlijk worden verlicht-  zodanige
maatregelen te treffen als nodig zijn om over te schakelen naar het
kosmisch Plan, volgens hetwelk het onzichtbaar Wereldbestuur alle aardse
zaken dirigeert naar een betere toekomst?
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Wie in staat zijn langs mentale weg door te dringen tot de geheime
vergaderingen van diplomaten en staatslieden, weten hoe zeer de wereld
toestand door hen als WANHOPIG wordt beschouwd. Zij kunnen geen
enkele duurzame oplossing aan de hand doen, zodat zij blijven voort
modderen in plaats van te bekennen in kracht en vermogen tekort te
schieten. Eén van de redenen waarom zij de toestand als wanhopig
beschouwen, is, dat zij zich niet gedragen voelen door een geestelijke elite.
Weliswaar zijn er vele mensen van goeden wille, doch het ontbreekt hun
aan een duidelijke visie van hetgeen de toekomst brengen gaat. Zij beseffen
niet dat een betere toekomst slechts dan is te verwezenlijken, wanneer
algemeen wordt ingezien dat in de eerste plaats de mens zelve verbeterd
dient te worden naar lichaam, ziel en geest. Slechts betere mensen kunnen
een betere samenleving tot stand brengen.                                                      
Zodra de geestelijk gerichte mensen tot het inzicht komen, dat zij niet
alleen staan; dat er talloze scharen en hiërarchieën van goddelijke Wezens
bezig zijn met het ordenen van aardse zaken; dat veel van hetgeen door de
Ongeziene wordt recht gezet, door menselijk onbewustheid wordt omver
geworpen, zal het besef rijpen dat eerst nadat goedwillende mensen hebben
geleerd met de goden en godinnen samen te werken door de wetten waarop
de kosmische orde steunt, in het eigen bestaan in toepassing te brengen, zij
metterdaad aan de vernieuwing van wereld en mensheid medewerken.

Weinigen die geestelijk aspiraties koesteren, beseffen dat hun
levensverhouding in strijd is met de kosmische orde. Weliswaar zijn ze
vervuld van het Goede, doch zonder het te weten houden zij het kwade in
stand door allerlei verkeerde denkbeelden en gewoonten voort te zetten. Zo
lang zij aan 'eigen' wensen, verlangens en begeerten blijven toegeven
(roken, drinken of het gebruik van dierlijk voedsel)  blijven demonische
inwerkingen invloed op hen uitoefenen. Door deze gewoonten
verontreinigen zij het bloed, waarvan de ziel zich bedient om het stoffelijk
organisme te besturen. Onzuiver bloed verhindert de opbouw van fijnere
hersen- en zenuwcellen, zonder welke het onmogelijk is de hogere
trillingen van de geest via de ziel op het brein over te dragen en daarin
hogere begrippen en ideeën te projecteren.                                                     
Mensen, voor wie de lagere lusten, neigingen en begeerten zó veel
betekenen, dat ze zich niet wensen in te spannen om de strijd tegen de
draak (demon) in hun binnenste aan te binden, zullen zeker niet in staat zijn
voor het Hogere te strijden. In de rijen der pioniers, die er naar streven om
straks met de goden samen te werken blijven hun plaatsen open. Dat is heel
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jammer, want hierdoor wordt het Goede belet zich in beter materiële
vormen en gestalten te manifesteren. Hierom ook schijnt het Goede zo
weinig kansen te hebben en worden zo vele mensen afgeschrikt om zich
aan het Goede te wijden. Hoe geheel anders zou dit kunnen zijn, wanneer
ook gij lezer, zou willen breken met de oude sleur, en door u te realiseren
dat de goden aan het werk zijn, u te gaan inspannen om de middelen en
methoden te leren kennen, die Zij aanwenden en door deze toe te passen,
mee te werken om van deze wereld weer een paradijs te maken.
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Hoofdstuk VII

        Een betere toekomst tegemoet.

De menselijke onbewustheid was een gevolg van de negatieve kosmische
beïnvloeding onder het beeld Pisces. Vandaar dat Paulus schreef in 2 Kor.
3:15 “Wanneer Mozes wordt gelezen, ligt er een deksel op hun hart”.
M.a.w. doordat de menselijke geest niet direct op het brein vermocht in te
werken, kon men in geestelijke zaken niet verder zien dan een bepaalde
grens. Alles wat daar boven gaat, behoort tot het domein der hemelen,
hetwelk tot heden terra incognita is voor de mensen. Sterker nog, men heeft
er een zekere angst voor en vermoedt een sluier, waarachter het Goddelijke
verborgen ligt, en maakt elkaar wijs, dat het den mens niet geoorloofd is
achter deze sluier te schouwen. Doordat kerk en wetenschap de astrologie
afzwoeren, en hare leidende figuren niet hebben begrepen hoe deze
wetenschap tot de kennis van het Goddelijke kan leiden, waren mens en
mensheid gedoemd onder de geestelijke horizon voort te leven. Hierdoor
bleef het hemelse verborgen voor de mens, die niet begreep dat men naar
de wetten van de hemel heeft te leven om zich te vrijwaren voor een
droevig lot. De onbewuste mens zucht onder de wet van karma, want
-gelijk Jezus reeds zeide-   wordt niemand uit zijn gevangenschap
(onbewust-beleefd bestaan) bevrijd, zonder de laatste cijns betaald te
hebben.                                                                                                             
Te midden van deze geestelijke duisternis zijn er immer enkelingen op
aarde verschenen, die kennis en begrip aan wijsheid paarden, omdat zij uit
kosmisch harmonische verhoudingen waren geboren. Zij brachten nieuwe
denkbeelden en begrippen op godsdienstig, staatkundig en
wetenschappelijk gebied. Omdat evenwel de duisterlingen, die aan de
macht waren, hen in hun geestelijke vlucht niet konden volgen, werden de
Lichtdragers vervolgd en gepijnigd, veelal totdat de dood er op volgde.
Volgens de wet van oorzaak en gevolg gaat dit zich thans wreken en alle in
vroeger eeuwen bedreven onrecht wordt in de komende jaren vereffend
door het lot. De geslachten van thans hebben vroeger reeds op aarde
geleefd en al zijn de meeste mensen zich hiervan niet bewust, toch zal een
ieder aan wie zich het oordeel voltrekt, diep in zijn binnenste weten dat
oude schulden worden vereffend. Velen zullen op het kritieke moment de
beelden voor hun geesten oog zien opdoemen van vroeger bedreven
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misdaden en zich herinneren hoe zij met satanische wellust hun mede
schepselen hebben gemarteld en gedood.
Velen, die thans op de gestoelten der ere zijn gezeten en hoge titels dragen;
die zijn omgeven van pracht en praal en zich baden in weelde en rijkdom,
zullen straks ervaren hoe de gebeurtenissen langs ongeziene wegen worden
geleid op een wijze dat Karma zich in alle gestrengheid aan hen zal
voltrekken. De meesten van hen zijn getekend. In plaats van een menselijk
gelaat, bezitten zij tronies; uit hun lichaamsbouw, hun gang en habitus is
voor de geestelijk schouwende mens duidelijk af te lezen dat zij
belichaamde demonen zijn. Hun tijd om de zaken op deze wereld tot
ontbinding te brengen, is welhaast afgelopen. Meer en meer worden zij
door innerlijke onrust gekweld; scharen van ontlichaamde demonen rukken
en trekken aan hen, in de hoop hen zodanig te kunnen beïnvloeden dat de
maatregelen der goden teniet gedaan kunnen worden en hun verblijf alhier
bestendigd.                                                                                               
Vele machthebbers zullen straks om het naakte bestaan moeten vechten
zonder zich veilig te kunnen stellen. Zij worden onderworpen aan helse
pijnen en kwellingen, met het doel hunne zielen los te branden uit de greep
der demonie. Van deze zaken begrijpt de onbewuste mens niets. Daarom is
het niet aan u de machthebbers te veroordelen. Hoogstens kunt ge
medegevoel met hen hebben, en mogelijk zelfs verlichting brengen in
sommige gevallen waarin ge hen om hulp hoort roepen of wanneer zij in
innerlijke benauwenis verkerend, uit wanhoop de hand aan zichzelf pogen
te slaan. In de naaste toekomst zult ge velen in nood zien verkeren van wie
ge nooit had kunnen denken dat ze door demonen bezeten waren.                
                                                                                                           
Niet alle bezetenen behoeven perse 'slechte' mensen te zijn. Het bezeten
zijn op zichzelf is een schuld, die ingevolge Karma moet worden afgedaan,
vaak in opvolgende bestanen. Met de goddelijke Gerechtigheid valt niet te
spotten en zoals ge weet, malen Gods molens langzaam doch uiterst fijn.
Daarom raden Wij u aan het kwaad dat ge hebt bedreven, tot vereffening te
brengen nu er nog gelegenheid voor is. Het is beter zijn fouten vrijwillig te
herstellen dan er straks door de loop der gebeurtenissen toe gedwongen te
worden. Want is het vonnis eenmaal geveld, dan wordt u niet veel tijd
gelaten om uwe schulden af te doen. Wie dan nog in gebreke blijven,
verdwijnen van de aarde.
Van deze zaken hebben de leiders van het geestelijk-, staatkundig- en
wetenschappelijk leven geen weet, Vandaar dat zij het menselijk bestaan
tot negativisme lieten vervallen en niemand zich momenteel bewust is
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ZELF al zijn fouten en gebreken te moeten herstellen. Zonder begrip van
kosmische voorwaarden heeft men zijn huwelijk gesloten en
nakomelingschap verwekt, zonder te beseffen dat hierin de grond oorzaak
moet worden gezocht van de menselijke onbewustheid en ellende.               
Voor zover men zich in geestelijke zaken verdiepte, geschiedde dit naar de
letter, met het gevolg dat het dierlijke in de mens domineerde over het
Goddelijke. Alles in overeenstemming met het 12e huis teken Pisces,
waardoor het menselijk bestaan op deze wereld gedurende de voorbije
eeuwen geen waarachtige vrijheid kende en allen en alles was gebonden
aan het lot.

In de komende tijden zal deze wereld tot een woonoord van goden worden.
Hogere wezens zullen de leiding in handen nemen en aan de mensen de
ware aard van vrijheid, liefde en vrede onderwijzen. Dan behoeven er niet
langer slachtoffers te vallen voor Waarheid en Wijsheid; oorlogen en
ziekten zullen zijn uitgebannen en aan mens noch dier zal in enige vorm
geweld worden gepleegd. Want de aarde gaat tot een hogere vorm van
bestaan over en zal tot het Rijk der hemelen gaan behoren. Al het nutteloze
en overtollige valt dan weg, waardoor de mensen in staat zullen zijn de
gaven der hemelingen te ontvangen en er een nuttig gebruik van te maken.
Dan zal de mensheid een kostbaar bezit worden toevertrouwd, nl. de H.
Graal of de volledige kennis om het aardse leven in al zijn facetten in te
richten naar hemelse wetten. Zolang men deze kennis mist, beschikt men
niet over het vermogen de schotel te hoeden, zomin als men in staat is het
eigen levenslot te besturen.                                                 
Om tot deze kennis te geraken is het noodzakelijk de geestes
wetenschappen te bestuderen. Dit dient evenwel met inzicht en begrip te
geschieden want er is veel kaf onder het koren.                      
Velen zoeken hun toevlucht tot Oosterse leringen zonder zich te realiseren
dat evenals het Westen, ook het Oosten in verval is geraakt. Doch omdat er
een geheimzinnig waas over deze leringen hangt, voelt men er zich toe
aangetrokken. Men mist evenwel het vermogen om te onderscheiden en
vermag niet heen te zien door de mystieke sluier, die als een dikke mist
over oosterse Wijsheid hangt.                                                                         
Wij, als leraren van Oost en West beide, zeggen u: “Begin niet met zaken
waarvan ge het eind niet kunt overzien. Begeef u niet op een pad waarvan
ge niet weet waarheen het leidt. Bedenk dat westerse lichamen niet
geschikt zijn voor oosterse oefeningen. Bovendien is het karma voor het
Westen anders gericht als voor het Oosten”.                                                   
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 Weliswaar staat er geschreven; “Zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal u
worden open gedaan.” Doch Wij voegen er aan toe: “Ziet toe dat ge aan de
juiste deur klopt.” Alvorens geestelijk zaken als 'waar' te accepteren, moet
ge onderzoeken en nogmaals onderzoeken. Niet alles wat op geestelijke
markten ligt uitgestald, is bruikbaar voor u. Neem een voorbeeld aan de
kerken, die 2000 jaar lang de bijbel naar voren hebben gebracht, doch zich
hierbij zodanig aan de letter hebben vergaapt, dat de wezenlijke betekenis
van het christendom uit het oog werd verloren.                                              
Ook de wijsheidsgeschriften van het Oosten worden momenteel uitsluitend
letterlijk geïnterpreteerd. Ook het Oosten heeft de Wijsheid verloren en is
niet in staat u de wetten van het Universum te verklaren. En zonder deze
zijt ge niet in staat orde in uw aards bestaan te brengen. En daar gaat het
voor de toekomst in de eerste plaats om.

Bedenk, dat u niet veel tijd meer wordt gelaten om in uw negativisme te
volharden. Gij moet van de Oosterse zowel als de Westerse geschriften de
symboliek achter de letter leren verstaan. Anders zal de loop der
gebeurtenissen u nopen tot nieuwe opvattingen en een meer verantwoorde
levenshouding. Duizenden moeten in de naaste toekomst Onze bedoelingen
leren begrijpen en deze aan de massa kunnen verklaren. Daar heeft zij recht
op.                                                                                             
Om het Koninkrijk der Hemelen op aarde te vestigen, moet de massa
worden geleid door hen, die weten. Daartoe kunnen allen behoren, die zich
wensen in te spannen om door uitbreiding van het bewustzijn met Ons in
contact te treden. Wellicht kwam dit contact nog niet tot stand omdat ge
nog te kinderlijke opvattingen huldigt en niet beseft dat ook geestelijk de
mens regelmatig in kennis moet toenemen. Misschien hebt ge gehoopt door
allerlei oefeningen dit contact te kunnen bespoedigen en zijt ge
teleurgesteld omdat het nog niet werd verwezenlijkt? Hebt gij u weleens
afgevraagd of deze oefeningen voor u wel geschikt waren? “Het zijn niet
allen koks, die witte mutsen dragen” is mede van toepassing op hen, die
geestelijke leringen verspreiden, doch niet met Ons in direct contact staan.
Gij deed beter van deze waardeloze oefeningen af te zien, want in de
meeste gevallen hebben ze een storende inwerking op bepaalde
hersencentra, die vele reeds op de grens der krankzinnigheid bracht. Gij
weet niet hoe vele door deze soort oefeningen in de greep van de demon
zijn geraakt, noch welke helse pijnen zij moeten lijden om uit die greep
bevrijd te worden. Het is veel beter uw tijd te besteden aan hulp en bijstand
van uw naasten op positieve wijze. Ook zou er meer aandacht geschonken
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kunnen worden aan de gezondheid. In het algemeen gesproken zou de
mens beter voedsel tot zich moeten nemen en allerlei verkeerde gewoonten
nalaten.                                                    
Oorspronkelijk was het menselijk lichaam een Godsgeschenk, door de
wetten des hemels af te wijken degenereerde het, zodat de mens een
speelbal van demonen kon worden. Daarom ook zijt ge aan Karma
onderworpen. Deze zaken moesten meer overwogen worden en de mensen
zouden zich moeten bezinnen op de vraag: hoe het karma op de snelste
wijze is af te wikkelen opdat men tot het Godsrijk worde toegelaten. Meer
dan 20 jaren hebben Wij via het orgaan dat hiervoor werd gesticht en
Wereld Dienst geheten, deze zaken onder de aandacht der mensen
gebracht. Doch passief als de doorsnee mens is, heeft men nieuwe
denkbeelden en begrippen afgewezen en geestelijke opvattingen blijven
huldigen, welke uit de bewaar school periode afkomstig zijn. Thans zult ge
u moeten reppen om u met de hogere facetten van het geestelijk leven
vertrouwd te maken, want als Wij straks zichtbaar op de wereld
verschijnen, moet ge in staat zijn Onze aanwijzingen op te volgen.

Eerst zult ge nog ervaren hoe de mensheid in grote bewogenheid geraakt
door allerlei gebeurtenissen, verband houdend met oorlog en revolutie.
Deze zaken staan beschreven in uw bijbel, o.a. in Openbaring en Matth. 24.
Ze werden duizenden jaren geleden reeds voorzegd en komen thans aan de
orde. Hieruit blijkt dat de goddelijke Geest er in aanwezig is, want hoe
zouden anders deze gebeurtenissen zo lang te voren reeds beschreven
kunnen zijn? Deze boeken werden den mensen geschonken opdat zij de
nodige voorzorgsmaatregelen zouden treffen. Als regel werd er weinig
waarde aan gehecht, met het gevolg dat als straks de gebeurtenissen zich
gaan voltrekken, velen in paniek zullen geraken.                                           
Op een andere plaats staat geschreven: “Wee de vrouwen die zwanger zijn
in die dagen”. Daar steekt een diepe betekenis achter. Dat staat er niet 'zo
maar'! Het betekent, dat de nabije toekomst de 'willekeurige' voortbrenging
van nageslacht niet langer verdraagt. Wellicht zegt ge: “Moeten wij dan
ophouden kinderen ter wereld te brengen? En Wij antwoorden daarop: “Ja,
voor zover ge niet kosmisch harmonisch zijt gehuwd, doet ge beter
daarmee op te houden!” Want hetgeen in strijd met de wetten des hemels
wordt geboren in de naaste toekomst, zal weinig levensvatbaarheid
bezitten. Gelijk de praktijk in Japan en elders reeds aantoont, oefent de
toenemende radio activiteit op uw wereld een destructieve invloed uit op de
generatieve vermogens van de mens, als gevolg waarvan er in toenemende
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mate kinderen met afwijkingen zullen geboren worden. Slechts de vruchten
van harmonische echtparen zullen de moeilijkheden kunnen doorstaan.
Het is niet juist deze waarschuwingen in de wind te slaan. Slechts wie de
wetten van het geestelijk leven niet kennen, zijn geneigd aldus te handelen.
Voor hen zou het verschijnsel, dat de kerken tot lege gebouwen zijn
geworden voor een gemeente, die er geen troost en steun meer vindt, als
een teken aan de wand moeten zijn. Dit teken wordt u door de hemel
gegeven om duidelijk te maken dat de vormen en leringen, waarvan de
kerk zich bedient, zijn uitgeput voor deze tijd.                          
Evenals de kerk, houdt ook de academie vast aan verouderde opvattingen
en ook zij zal haar standpunt niet lang meer kunnen handhaven. Velen
beginnen zich reeds aan haar invloedssfeer te onttrekken, zonder evenwel
hun professoren te durven bekennen door eigen denken en naspeuren onder
invloed van de nood der tijden, tot tegengestelde opvattingen gekomen te
zijn. Feitelijk is dat belachelijk, maar zo is het nu eenmaal op elk gebied
van wetenschap. Ook hier zal de loop der omstandigheden weldra nieuwe
wegen voorschrijven. Gelijk de kerken leeg stroomden, zal ook de
universiteit ervaren dat haar gezag gaat tanen en ten laatste ophoudt. Want
de wegen, die Wij gaan om de wetenschappen te doceren, gaan veel verder
dan b.v. een Einstein heeft uitgestippeld. Wat hij beweerde vormt nog
slechts een schakeltje tussen het materiële en het immateriële gebied. De
tijd komt snel nader waarop alle meningen, welke zijn hypothesen tot
uitgangspunt hebben, als een kaartenhuis ineen zullen storten. Talloze
opvattingen zullen in hun tegendeel verkeren en in den beginne zullen
velen niet begrijpen wat Wij bedoelen. Vandaar dat Wij langs vele wegen
de mensen zullen benaderen om hen met hogere begrippen en beginselen
vertrouwd te maken. Hierdoor zal hun wereldbeeld geheel veranderen; hun
levensbeschouwing geheel vernieuwd worden en hunne gedragingen op
hoger niveau komen liggen.

Gedurende duizenden jaren heeft uwe wereld zich als een dwaalster door
de ruimte bewogen en hierdoor kon het leven op haar oppervlakte niet
zuiver ritmisch ingesteld blijven. Thans wordt het zonnestelsel tot
harmonie gebracht, als gevolg waarvan ook de aarde weer tot de hemel
gerekend zal worden. De kosmische orde zal er worden hersteld en
bijgevolg zal ook de mensheid daarin delen. Dat wil zeggen dat allen van
hoog tot laag zich moeten aanpassen aan deze orde. Dat brengt met zich dat
de mensen in de toekomst niet langer kunnen blijven voortleven op de
zigeunerachtige wijze zoals ze die nu gewend zijn en waarbij een ieder zich
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gedraagt naar 'eigen' wensen, luimen en begeerten. Eén van de eerste
zaken, welke men in het huidige tijdsgewricht moeten leren, is luisteren.
Evenmin als de meeste mensen onder het beeld Pisces geboren, kunnen
gehoorzamen, evenmin hebben de volkeren der aarde dit in de afgelopen
eeuwen gekund. Zij hebben zich alle mogelijke vrijheden gepermitteerd,
zonder acht te slaan op de gevolgen, die er voor henzelf en anderen uit
ontstonden. In zeker opzicht beleefde de mensheid haar Sturm- und Drang-
periode want zij was nog niet volwassen. Daarom gaf zij zich geen
rekenschap van haar daden en vroeg zij zich nooit af of het wel geoorloofd
was wat zij allemaal deed.                                                                               
De mens in ‘t algemeen leeft als een vagebond, zonder enig besef van de
waarde van de tijd. Het begrip 'tijd' zegt den mensen niets en toch is het
van het allergrootste belang dat men leert inzien het er geen orde mogelijk
is zonder de factor tijd daarin te betrekken. Uit kortzichtigheid wenst een
ieder volkomen VRIJ te zijn, zonder te beseffen hoe juist door de
verwaarlozing van de factor tijd, gans het menselijk bestaan tot chaos is
vervallen.                                                                                                         
In vele geestelijke kringen doet de voorstelling opgeld als zoude er buiten
de aarde geen 'tijd' bestaan. Dwazer opvatting is niet denkbaar! Bij
voorkeur spreekt men daar van het 'eeuwige NU' zonder te begrijpen dat
hierin in hogere zin verleden, heden en toekomst als een eenheid besloten
liggen. Dit houdt tevens in dat er wel degelijk zo iets als indeling naar tijd
bestaat buiten het aardse gebied. Immers, hoe zouden zich anders
toekomstige gebeurtenissen in hogere dimensies kunnen voltrekken? Tijd
is een begrip, dat geldt voor de hoogste gebieden van ZIJN, en allen die tot
de aardse volmaaktheid wensen bij te dragen, behoren zich te realiseren dat
zelfs goddelijke Wetten in en door de tijd werkzaam zijn. Kosmische orde
is zonder tijdsindeling niet denkbaar, en zij die volharden in het tijdloze,
waardoor hun leven 'ordeloos verloopt, zijn nog niet rijp voor het komende
Godsrijk en kunnen er bijgevolg niet binnentreden.

Om harmonie op de wereld te scheppen, is het beslist noodzakelijk dat de
mensen gaan leren orde op hun zaken te stellen. Zij moeten met de tijd
leren omgaan, vooral in kosmische zin. D.w.z. al hun gedachten, gevoelens
en handelingen behoren ingesteld te zijn op de ritmen van de kosmos, want
zonder tijdsbegrip kan men met de bewegingen van het universum niet
harmonie blijven. De Godheid, die hoogste Orde is, neemt in alles de tijden
in acht, zonder welke harmonie niet denkbaar is. De mens is een potentiële
god, doch omdat hij zich hiervan niet bewust is, verwaardigt hij zich niet
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het Goddelijke na te volgen. Integendeel, hij verwaarloost alle begrippen
van tijd en tijdsindeling als gevolg waarvan zijn bestaan chaotische
verloopt. Hij leeft maar raak, gelijk de eerste de beste bandeloze zwerver
en is hoogst verontwaardigd als de gevolgen hiervan hem treffen en het
hem in het leven niet meeloopt.

In de naaste toekomst zullen de mensen wel tot andere inzichten komen.
Door de druk der omstandigheden zullen zij ervaren dat het niet langer
mogelijk is bandeloos te leven. Hun ogen en oren zullen opengaan,
waardoor hart en verstand innerlijk worden verlicht. Dan zal men de
hogere denk en gevoel impulsen, uitgezonden door hoger bewuste wezens
ervaren, als gevolg waarvan een zodanige bewustzijnsuitbreiding zal plaats
vinden dat een onverzadigbare dorst naar kennis zal ontstaan, door het
voldoen waaraan de mensen tot weten zullen komen. Men zal leren inzien
dat men als kinderen in het leven staat, van welks wetten en bewegingen
men op heden niets begrijpt. Deze onwetendheid zal men algemeen leren
zien als DE bron van alle menselijk leed. Door studie en verdieping zal
men zich de leringen willen eigen maken die Wij verstrekken om meer
kennis en inzicht bij te brengen en zo doende de ordening van het eigen
leven en bestaan ter hand te nemen. Tevens zal men de geheimen van tijd
en ruimte leren verstaan. Want ook de ruimte is voor de meeste mensen een
niets zeggend begrip. Zij weten niet wat het zeggen wil, dat alle leven zich
in tijd en ruimte openbaart en ontwikkelt. Stel u voor dat de Godheid de
voorwaarden waarop haar orde berust voor ÉÉN enkel moment uit het oog
verloor, dan zou op datzelfde ogenblik het universum ineenstorten. Dit
overweegt de waanwijze mens nooit, hij meent dat alles in het leven 'van
zelf' gaat of op 'toeval' berust. 

Omdat er geen begrip is onder de mensen van hetgeen de ruimte in feite
betekent, begrijpt men ook niet dat ieder mens in zijn verschillende
belichamingen op zeven onderscheiden gebieden leeft, zomin als men weet
dat deze belichamingen, gelijk de bekende Chinese doosjes, in elkaar
passen en een eenheid vormen. Hierom verstaat men ook niet dat lichaam,
ziel en geest een harmonische drie eenheid behoren te vormen om
volmaakt te kunnen functioneren. En ofschoon zij elk voor zich op een
eigen gebied (resp. mentaal-, astraal- en fysiek-) leven, zijn ze niet temin
één. Zodra men deze zaken leert verstaan, zal men ook begrijpen waarom
de mens verplicht is volledig aandacht aan al zijn voertuigen te schenken
en het lichaam in de allerbeste conditie te houden opdat geest en ziel er
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zich te volle in kunnen manifesteren.                                                              
In de godsdiensten van het Oosten, alweer men door het verval tot negatie
van de materie is gekomen, meent men het grofstoffelijk lichaam wel te
mogen verwaarlozen. Dwazer opvatting is niet mogelijk. Men is er over het
evenwichtpunt heen geraakt, waardoor uit het oog wordt verloren, dat geest
en ziel zich  in een onvolkomen lichaam niet bewust kunnen worden van
het diepste inwezen. Het oosten is hierdoor in het eeuwige NIETS terecht
gekomen, zonder te beseffen dat in het NIETS zelfs voor de geest geen
bestaan mogelijk is.                                                                                         
Wat is een mens zonder ÉÉN zijner belichamingen? Hij houdt op mens te
zijn. Wordt het stoflichaam afgelegd, dan blijven de zaden hiervan
behouden en hieruit wordt later een nieuwe belichaming opgebouwd. Zo
gaat het met de overige voertuigen eveneens; ze zijn alle nodig om den
geest de gelegenheid te bieden zich op alle gebieden te ontwikkelen. Alle
zaden van de resp. lichamen blijven, na hun aflegging, niettemin in een
geëigende stoffelijkheid bewaard. In het heelal gaat niets verloren, ook al
denkt de mens dat hij bij het afleggen van zijn lichaam iets verliest. Het
verloren gaan van dieper inzicht in de samenhang van het materiële met het
immateriële, is een gevolg van 's mensen verstandelijke ontwikkeling.
Deze is op haar beurt weer een gevolg van het verstoorde evenwicht tussen
het mannelijk en vrouwelijk beginsel des levens. In de afgelopen eeuwen
heeft het mannelijke op elk gebied gedomineerd. Hierdoor werd de ziel aan
het lichaam, de intuïtie aan het verstand opgeofferd, als gevolg waarvan
men een eenzijdige blik kreeg op het leven van mens en mensheid. Slechts
wat gemeten, gewogen of op andere wijze geregistreerd kan worden, acht
men van waarde. Zaken, die uitsluitend voor de ziel toegankelijk zijn,
werden als nutteloos of onbestaanbaar beschouwd, sedert de mens het
vermogen verloor (intuïtie) om tot het wezenlijke der dingen door te
dringen.

Het mannelijk gerichte verstand is doorgedraafd gelijk aan hollend paard
en omdat de vrouwelijke intuïtie (ook in de man) werd onderdrukt, ging de
harmonie des levens teloor. Gelijk man en vrouw door gelijkwaardigheid
hunner tegenstellingen een harmonisch paar vormen, moeten verstand en
intuïtie elkaar in evenwicht houden om de wezensgrond van al het
bestaande te kunnen omvatten. Omdat men momenteel het essentiële niet
meer kent, en zich vergaapt aan uiterlijke vormen, kan er van waarachtige
cultuur niet worden gesproken in deze tijd. Hetgeen zich als zodanig
aandient, is louter cerebraal gehaspel en geklungel; ziel en geest ontbreken
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er aan en dat is de reden waarom de vormgeving in alle takken van kunst
momenteel ver is te zoeken.                   
Vandaar ook dat a-tonale toon- en dichtkunst als hoogste kunstvorm
gelden, waar zij in wezen de chaos en verwording der huidige generaties
duidelijker in het licht stellen dan duizenden woorden dit vermogen.           
Het is een teken van wan-cultuur, dat op alle gebieden van godsdienst,
staatsinrichting en wetenschap veelal slechts mannen het woord voeren.
Weliswaar komen er sporadisch enkele vrouwen aan bod, doch omdat zij in
hoofdzaak door mannen werden gevormd, laten zij geen eigen geluid
horen, zodat de invloed van het vrouwelijk element, in het openbare leven
vrijwel nihil is. Vandaar ook, dat bij evt. geschillen op de wijze der
mannen steeds het geweld wordt aangewend zonder dat het tot de botte
hersens doordringt, dat hierdoor nimmer een eind aan de conflicten zal
komen. Dit eind wordt bereikt zodra de vrouwen voor 50% invloed op de
gang van alle gebeurtenissen uitoefenen. Dan zal de wil om het leven te
hoeden, in de plaats treden van de zucht naar vernietiging.                            
Het vrouwelijk element zal in de naaste toekomst sterk naar voren treden
totdat het in evenwicht is gekomen met het mannelijke dito. In het individu
zal hierdoor de ziel haar oorspronkelijke taak hernemen en het verstand
verlichten waardoor de mens in staat zal zijn tot de wezensgrond der
dingen door te dringen. In het gezin zal de vrouw wederom hoge priesteres
zijn van het huis altaar en het voortbrengen van volmaakte nageslacht als
haar hoogste roeping beschouwen, dat zij zal opvoeden tot burgers van een
harmonische staat. In de samenleving zullen mannen en vrouwen als gelijk
berechtigde individuen er voor zorgen dat alle levens-aspecten tot
volkomen ontplooiing worden gebracht, waardoor in waarheid cultuur
waarden geschapen zullen worden.

Vormen de positieve en de negatieven pool in de mens en mensheid een
volmaakte eenheid, dan is het mogelijk te beluisteren wat er door de hemel
wordt verkondigd. Wie luistert, zal verstaan en wie verstaat, zal begrijpen
en waar begrip is, wordt gehoorzaamheid geboren uit innerlijke
overtuiging. Slechts de mens, die het Goddelijke begrijpt, zal de Godheid
kunnen liefhebben en zich vrijwillig schikken naar Hare wetten. Dat doet
de mens van heden niet omdat hij de hemelse zaken niet kent. Daarom kan
hij ook niet gehoorzamen en wil hij 'eigen' wensen en begeerten uitleven,
zonder dat hij inziet hierdoor zelf de chaos te verwekken waarin hij ten
laatste ondergaat.
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Aanschouw de jeugd; zie hoe zij zich losrukt van alle gezag. Zij meent haar
eigen weg te moeten gaan; zij kan en wenst niet te volgen en meent in
bandeloos genieten en ongebreideld zich uitleven, het hoogste levensgeluk
te vinden. Zij zal er weldra van genezen worden, want alles wat men
mateloos geniet, gaat op den duur tegenstaan. Ontredderde lichamen,
geschonden zielen en stompzinnige geesten zijn er de gevolgen van. De
jeugd van nu zal -door zich te storten in de roes der seksuele begeerten-
niet anders als smart, ziekten en ellende over zich halen. In hare kinderen
zal zij getroffen worden en door het uiteenvallen der gezinnen, die zij
stichten, ervaren dat alles wat in strijd met de wetten des hemels wordt
ondernomen, op zand is gebouwd en gedoemd om door de loop der
omstandigheden te worden uitgewist.                                                             
Het menselijk ras is aan volledige uitputting nabij. Van generatie op
generatie heeft men zich vrijer gewaand en naar mate mensen hun vrijheid
misbruiken, naar die mate neemt de chaos in eigen wezen en omgeving toe.
En niemand zal kunnen waar maken dat chaos het menselijk geluk
bevordert. Het is nodig dat men dit leert inzien. Er moet bezinning komen,
maar een bezinning die uitgaat boven al het geen kerk en universiteit de
mensen leren. Haar leerstof zo goed als vorm waarin ze wordt aangeboden,
zijn uit de tijd en vallen hierom aan seniele aftakeling ten prooi. In de
naaste toekomst zullen er andere, hogere waarheden worden verkondigd en
verklaard. De materie, als uitgangspunt van alle menselijke redenering,
heeft voor de toekomst afgedaan. De mensheid is er aan ontgroeid, want
haar ontwikkeling in kosmische zin gaat een aanvang nemen. De mens der
toekomst zal geen genoegen meer nemen met “wetenschappelijke”
hypothesen, die door volgende generaties ontkend zullen worden. Hij
verlangt absolute kennis.                                                                                
De alchemisten der oudheid waren hierin verder dan de huidige
onderzoekers, die op alle gebieden de probeer-methode toepassen omdat zij
niet weten. Alchemisten en magiërs behoefden geen proeven te nemen, zij
kenden de hoedanigheid van stoffen en elementen, en wisten tevens welke
hiërarchie van onzichtbare natuurwezens er ingeschakeld behoren te
worden voor de omzetting van lagere mineralen tot hogere. Zij kenden de
waarde van het punt in de tijd voor alle processen, als mede de
verhoudingen waaruit harmonie ontstaat. Door innerlijk schouwen waren
zij in staat het omzettingsproces op de voet te volgen en via de intuïtie in
telepathisch contact te blijven met de natuurwezens, welke hun
medewerking verlenen bij deze omzettingsprocessen. Later, toen de
ingewijde meesters verdwenen, en magie zowel als alchemie tot verval
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kwamen door toenemende verduistering van de menselijke geest, werden
er weliswaar brokstukken van hun kennis overgeleverd, doch omdat het
essentiële eruit was weggenomen, begreep men hun geschriften niet, die
deswege tot abracadabra werden en als bedrog en misleiding werden
beschouwd.

In oorsprong berustten magie en alchemie op volstrekte kennis van de
wetmatigheid van natuur en bovennatuur beide. Zij werd door de goden
onderwezen in het contact van ziel tot ziel en slechts wie in staat waren de
wetten van fysica en metafysica te begrijpen en toe te passen, konden het
Volmaakte voortbrengen. Omdat gedurende cultuur tijden de leiding over
alle levensgebieden berustte bij 'ingewijden' verliepen alle gebeurtenissen
eenvoudig en was het leven ongecompliceerd. Nergens behoefte mee
geëxperimenteerd te worden en over niets behoefde men ongerust of
bevreesd te zijn. Er werden geen nutteloze dingen gedaan, noch werden er
zaken verknoeid, want in navolging van Moeder natuur werkte men
volgens de hoogste efficiency naar de strikte wetmatigheid van Haar orde
en op tijden waarvan men wist, dat goede uitkomsten waren gewaarborgd.  
                                                                                                       
Weliswaar tracht de chemicus van heden dezelfde resultaten te  bereiken
als de alchemisten van weleer, doch zijn resultaten blijven bij de hunne ver
ten achter. Onvergankelijke stoffen weet men thans niet meer voort te
brengen, in tegenstelling tot de oude magiërs, die onvergankelijke waarden
schiepen.
In de naaste toekomst zal de mens -om zijn kennis uit te breiden- door de
goden onderwezen moeten worden. Hiervoor is in de eerste plaats nodig
dat men leert luisteren. Doordat de mens uitsluitend afgaat op zijn
verstand, is hij gewend zich te vergissen en moet hij proberen totdat het
'toeval' hem de gewenste resultaten brengt. Straks zal men -onderricht door
de goden-  niet langer op 'goed geluk' behoeven te handelen, doch recht op
zijn doel kunnen afgaan. Men zal in staat zijn de factor 'tijd' te benutten en
onder supervisie van goden en godinnen het volmaakte voort te brengen.
Dan zal men in staat zijn nieuwe dorpen te bouwen naar een zuiver
harmonisch grondplan, waarin nimmer méér dan het vooraf bepaalde aantal
mensen zal wonen. Ieder van hen zal naar aard, aanleg en temperament
worden belast met de functie, welke voor de instandhouding van een
volmaakt geheel nuttig en nodig is. Sloppen en krotten zullen er tevergeefs
worden gezocht; voor allen zullen de woningen voldoen aan de hoogste
eisen van hygiëne en comfort. Daarin zullen -door verdere uitbreiding van
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de techniek-mogelijkheden worden verwezenlijkt, waarvan de mens van
heden zich generlei voorstelling vermag te vormen. Problemen van
verwarming en verlichting zullen ophouden te bestaan want er zullen straks
uitvindingen worden gedaan die schier onbegrensde mogelijkheden binnen
het bereik der mensen zullen brengen.                                                            
Vergeet niet, dat -zodra de wereld in het groot kosmisch verband wordt
opgenomen- er weinig zaken overblijven die niet te verwezenlijken zullen
zijn. Omdat de meeste mensen niets van het leven verwachten, en aan het
eind van hun latijn zijn gekomen, kunnen ze zich geen betere wereld
voorstellen. Daarom spannen zo weinigen zich in om het Betere te
verwezenlijken. Doch straks zal het hun wel duidelijk worden dat er een
nieuwe kosmische area is ingegaan, waardoor totaal nieuwe mogelijkheden
worden geboden. Onder leiding van hen, die weten, zal men dan de weg
leren kennen om de mogelijkheden tot werkelijkheid te maken en het
Volmaakte te scheppen. Het besef zal rijpen in de menselijke geest dat
mens en wereld deel uitmaken van de kosmos en derhalve aan dezelfde
wetten zijn onderworpen als die, welke daarin de Orde handhaven. Door
deze wetten te eerbiedigen zal men in staat zijn het Geluk voor zichzelf en
anderen te verwerven.

Naar mate de chaos toeneemt, zullen zij wier kosmisch bewustzijn is
gewekt, gaan inzien dat de menselijke ellende het gevolg is van hun
ongehoorzaamheid aan deze ongeschreven wetten. Dit zal een keerpunt in
hun levenshouding betekenen waardoor zij die wetten in acht zullen
nemen. Duizenden voorvoelen dat het Betere nadert, doch beseffen helaas
nog niet door hun eigen ongeordend leven de verwezenlijking van het
Godsrijk in de weg te staan. Zij zullen 'strijd' in de vorm van geweld
moeten uitbannen; hunne mede mensen niet langer mogen bedriegen of
benadelen en de deugd gaan beoefenen waarvan alle heilige boeken
voldoende voorbeelden geven. Het licht van waarheid en wijsheid behoort
geworpen te worden op alle ondeugden, zowel in eigen binnenste als
directe omgeving.                                                                                            
De mens, die tot het Godsrijk wenst op te gaan, moet het bruiloftskleed
hebben geweven. In de hemelse stad, die de wereld in de naaste toekomst
worden zal, kan niemand worden toegelaten zonder passend gewaad. Dit
kleed, versta het wel, is uw gereinigde ziel en om gelouterd te worden moet
men de vuurproef hebben doorstaan. D.w.z. alle lagere lusten, neigingen en
begeerten dienen onder beheersing te zijn gebracht van de bewuste wil, en
door deze gelijk te schakelen met de goddelijke Wil, die op wetten berust,
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zal de orde van de hemelse Stad worden geëerbiedigd, waardoor de
Gelukzaligheid op aarde kan worden beleefd. 

Omdat deze dingen staan te gebeuren, worden ze u aangezegd door Ons,
die met ontelbare hemelse hiërarchieën bezig zijn de grondslagen te leggen
voor het komende Godsrijk. Dat de machthebbers en leiders van staat, kerk
en academie u aangaande deze zaken niet hebben voorgelicht, vindt zijn
oorzaak in het feit, dat de Overste dezer wereld (god mammon) hunne
geesten en zielen verduisterd heeft ten einde via hen zijn macht op aarde te
blijven uitoefenen. Doch gelijk Jezus voorheen Zijn plaats aan hem afstond
omdat Zijn tijd voor heen gaan gekomen was, evenzo keert Hij thans weder
om de Zijnen te verzamelen. Door het tumult en de chaos, die de wereld in
verstrekte mate tegemoet gaat, zullen de duisterlingen (zichtbare zowel als
onzichtbare) van hunne plaatsen worden gestoten. Hierdoor zal de baan
worden vrij gemaakt voor de realisatie van het Betere. Met Onze komst
wordt er definitief een streep gezet onder het verleden en hierom moeten
allen, die aan een nieuwe toekomst wensen te bouwen, zich ondergeschikt
leren maken aan de goddelijke Wil. Hierop kan nooit genoeg nadruk
worden gelegd!

Het is nodig dat men thans tot weten komt. Ieder mens behoort binnenkort
te weten VANWAAR hij is gekomen, WAARTOE het aardse leven dient
en WAARHEEN het gaat met wereld en mensheid. Vroeger werden deze
zaken in de Mysterie scholen onderwezen en in de toekomst zullen ze
wederom moeten verrijzen in alle landen en onder alle volkeren. Aldaar zal
de mens worden onderwezen HOE hij heeft te handelen om in harmonie te
blijven met het Oneindige.                          
Niettegenstaande alle werken der oudheid gewag maken van de Mysteriën,
hebben uwe geleerden -omdat ze verduisterd waren naar hoofd en hart- de
wezensgrond ervan niet begrepen en gemeend met hun waan wijsheid
boven de ingewijden der oudheid te staan, die van aangezicht tot
aangezicht het Goddelijke hadden aanschouwd. Daarom hebben uwe
geleerden, ondanks al hun titels en deftigheid, u de weg ten leven niet
kunnen wijzen, noch zijn zij die zelf kunnen gaan. Vandaar dat de mens
van heden op elk gebied als in een doolhof ronddwaalt en meent de levens
partner vrij te kiezen, zonder te beseffen dat deze hem/haar langs
ongeziene wegen door het lot wordt toegewezen om in de
huwelijksgemeenschap zodanige lessen en bittere ervaringen op te doen,
waardoor ten laatste -aan het eind van legio incarnaties- het besef rijpt, dat
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er -om twee zelfstandig denkende en handelende individuen tot een
volmaakte eenheid te doen samengaan- meer nodig is dan toegeven aan de
prikkels van het eigen belang, de genotzucht en geslachtsdrift. Het
huwelijksleven wordt door eigen wetten beheerst, en wie deze niet kent,
weet niet wat het seksuele verkeer tussen hen, die van nature niet bij elkaar
passen, in zijn schadelijke gevolgen teweeg brengt. Niet slechts wat het
nageslacht betreft, dat nimmer aan de hoogste eisen van gezondheid en
welgeboren zijn zal voldoen, doch tevens met betrekking tot de nadelige
invloed welke echtgenoten wederkerig op elkaar uitoefenen in lichamelijke
en psychische zin.

In de oudheid hebben er in waarheid 'edel-rassen' bestaan en de antieke
beeldhouwwerken der Grieken leggen hiervan voldoende getuigenis af. In
de werken van klassieke auteurs zijn alle aanduidingen in deze richting
door vertaling en bewerking verloren gegaan ofwel ze werden in duistere
bewoordingen beschreven, welker zin men niet meer verstaat. Sedert de
wijsheid van de Scheppingswet verloren ging, verviel de mensheid tot
peilloos diep verval van de cultuur en werd deze wereld meer en meer tot
een hel. Daarom brengen de mensen van heden geen godskinderen voort,
doch demonisch gerichte wezens, die de geslachten van eeuw tot eeuw
meer deden degenereren. Het is dringend noodzakelijk hieraan op korte
termijn paal en perk te stellen. Daarom wordt de mensheid in dit
tijdsgewricht wederom bekend gemaakt met de goddelijke Scheppingswet
of Wet van kosmische Harmonie. Naar mate het mensdom haar leert
toepassen bij de huwelijkskeuze en het voortbrengen van nageslacht, zal
het tijdstip naderbij komen waarop hoger ontwikkelde zielen op aarde
worden belichaamd en een hogere mensensoort 'bewust' aan het scheppen
van volmaakte toestanden zal deelnemen. Hierdoor zal het Godsrijk op
aarde gevestigd worden.

In de toekomst zullen ouders in spe toezien dat het voor geboortelijk proces
overeenkomstig de harmonie van natuur en bovennatuur verloopt,
waardoor de geboorte van gezonde en wel geschapen kinderen wordt
gewaarborgd. Men zal het scheppen van nieuwe levens vormen niet langer
van het toeval laten afhangen, doch als 'bewuste' ouders willen
samenwerken met Moeder natuur. Ongewenste kinderen zullen dan niet
meer worden geboren; evenmin zal het nog voorkomen dat er psychisch of
spiritueel generlei verband is tussen ouders en kinderen. Gezinnen van
heterogene samenstelling, zoals de wereld die momenteel maar al te goed
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kent, zullen er niet meer zijn, want in de toekomst zal men -door weten
verlicht- in staat zijn de geboorte tijd der kinderen vooraf te bepalen,
waardoor men zeker is dat hun temperament en levens ritmen
overeenstemmen met die der ouders. Hierdoor alleen zijn harmonische
huisgezinnen mogelijk.

Momenteel spreken deze waarheden de doorsnee mens nog niet aan. Door
opvoeding en onderwijs is men zo vertrouwd geraakt met de gedachte als
zouden ziekten, kwalen en gebreken bij het aardse bestaan behoren, dat
men zich niet kan voorstellen dat het ook anders zou kunnen.                       
In deze tijd, waarin een her-waardering van alle waarden plaats vindt,
zullen ook deze foutieve gedachten en opvattingen verdwijnen. Eer er 25
jaren zijn verstreken, zal men zich stomverbaasd afvragen hoe het mogelijk
was zo lang aan allerlei verkeerde voorstellingen en begrippen te blijven
vasthouden, welke zo veel ellende met zich brachten.
Het denkbeeld om een hogere mensensoort te belichamen door de
praktische aanwending van de kennis der ongeschreven natuurwetten, is
geenszins nieuw. Deze gedachte werd algemeen aanvaard gedurende de
cultuur tijden der oudheid, zoals blijkt uit hetgeen hierover in de heilige
geschriften staat te lezen. Niet alleen de bijbel maakt er melding van in het
verhaal van Gabriël en Maria, die als tweelingzielen op het juiste
kosmische tijdstip tot de bevruchting van het godskind Jezus overgingen.
Ook Orpheus en Euridyce, Osiris en Isis, Dante en Beatrice zijn proto
typen van harmonische paren, uit wier samengaan de ideale mens werd
geboren.                                                                                                           
Door zich aan de goddelijke Wil te houden in plaats van zich -door
toegeven aan een onbegrepen natuurgedrang (geslachtsdrift)- te laten
verleiden tot de seksuele beleving op een ongewenst tijdstip (waarvan de
gevolgen ons worden afgeschilderd in de symboliek van het
Paradijsverhaal) is het mogelijk hoger ontwikkelde zielen te belichamen en
hen in staat te stellen op aarde het Goddelijke na te bouwen. Zij zullen het
Godsrijk op aarde vestigen en in stand houden.

Nu reeds dienen de nodige voorbereidingen in deze richting getroffen te
worden. In de eerste plaats zal de jeugd met nieuwe en moreel
verantwoorde begrippen aangaande huwelijk en seksueel leven vertrouwd
gemaakt dienen te worden. Wie zullen dit doen?                                            
Het meest hiervoor in aanmerking zullen komen de ouderen, die in eigen
leven hebben ervaren wat het zeggen wil in strijd met de ongeschreven
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wetten der natuur (omdat zij die niet kenden) te huwen en kinderen voort te
brengen. Allen, die een ongelukkig huwelijksleven achter de rug hebben
ofwel daar nog middenin zitten, zouden door studie en overpeinzing
moeten leren weten wat zij hebben te doen om te voorkomen dat hun
kinderen en die van anderen diezelfde ellende tegemoet gaan. Prevention is
better than cure! Deze ouders zouden in samenwerking met elkander de
fondsen bijeen moeten brengen, waardoor het mogelijk wordt alle kinderen
uit ontwrichte gezinnen en uiteengeslagen huwelijken naar temperament en
levensritme bijeen te brengen in speciale internaten, alwaar hun de liefde,
zorg en toewijding zal worden geboden, welke zij in het ouderlijk huis
moesten ontberen omdat er geen harmonie heerste en er tussen de ouders
onderling noch tussen hen en de kinderen wederzijds begrip en waardering
bestond.                                                                          
Hier zou hun tevens het onderwijs geschonken kunnen worden waardoor
hun de levenswetten worden verklaard, zodat zij leren er in harmonie mee
te leven. Door hen voor het leven op te voeden, kan worden voorkomen dat
zij in en na de puberteit op hol slaan en dingen doen, waarvan ze hun
verdere leven spijt zullen hebben.

Deze internaten zullen beschouwd kunnen worden als voorlopers van de
komende mysterie scholen, welke tot stand zullen komen zodra voldoende
mensen tot het besef zijn gekomen dat het allerminst een eenvoudige taak
is kinderen tot weldenkende en zedelijk handelende individuen op te
voeden. Dit is een taak, die in het algemeen gesproken, de krachten van de
huidige mens nog te boven gaat. Daarom zullen deze scholen eerst reden
van bestaan hebben wanneer de goden en godinnen gekomen zijn en zich
met de leiding ervan gaan bezighouden. Dit alles neemt evenwel niet weg,
dat er nu reeds met de voorbereiding kan worden begonnen, zij het
voorlopig slechts op papier. Er is geen enkele zaak op de wereld of zij is
als een denkbeeld begonnen en naar mate er meerdere mensen voor werden
gewonnen, kon de idee worden verwezenlijkt.                                               
Momenteel lijken al deze zaken nog ver verwijderd te zijn, doch vergeet
niet hoe snel er tegenwoordig wordt geleefd. Eer er tien jaar voorbij zijn,
zal veel van het hier beschrevene -hoe fantastisch of irreëel het ook moge
schijnen- werkelijkheid zijn geworden. Reeds in onze uitgave “Het Nieuwe
Leven”, die voor 1940 verscheen, werd beschreven hoe er hier te lande de
eerste Mysterie tempel met omliggende stad zal verrijzen en iedere dag
brengt u een stap nader tot dit doel.
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Grote veranderingen staan er in de komende jaren te gebeuren, en het is
zaak dat velen aan hun hogere, geestelijke bewustwording gaan arbeiden.
Slechts dan zullen zij aan de verwezenlijking van het Ware, Goede en
Schone kunnen medewerken. Vanzelfsprekend zal de verbetering van de
mens zelf een integrerend deel van alle vernieuwingsarbeid moeten
uitmaken en naar mate hieraan meer algemeen aandacht wordt geschonken,
zullen ziekten, kwalen en gebreken, zo goed als misdaad, armoede en
ellende van de wereld verdwijnen.                                                                  
Zodra goden en godinnen de leiding over de aardse zaken in handen
nemen, zullen alle hulpmiddelen (pers, radio, film en televisie) welke thans
nog dienen om het volk te misleiden, in dienst worden gesteld van de
waarachtige volks opvoeding. Thans worden ze gebruikt om de belangen
van bepaalde groepen veilig te stellen en een corrupte maatschappij zo lang
mogelijk in stand te houden. Door middel van de kunst in haar meest
verheven uitingen van toneel, dicht en muziek werken zal de menselijke
natuur in al hare facetten worden uitgebeeld. Hierdoor zal men leren
begrijpen van welke aard de ongeziene werkingen waren, waaraan de
mensen in de afgelopen eeuwen blootstonden en onder invloed waarvan zij
tot het kwade neigden. Daarna zal -door het afnemen van demonische
invloeden- de mens tot zichzelf komen en voor het Edele en Verhevene
openstaan, waardoor meer algemeen naar de verbetering van alle
toestanden, omstandigheden en verhoudingen op aarde zal worden
gestreefd.                                                                                                         
Door het uitgeven van boek en plaatwerken in kleurendruk zal de zin voor
schoonheid, reinheid en deugd onder de mensen worden aangekweekt.
Kortom er zullen allerlei maatregelen worden getroffen om de mensen
geestelijk en materieel tot een hoger niveau op te trekken, als gevolg
waarvan het besef zal groeien in de mens, dat hij deze naam niet waardig
is, zolang hij niet in staat is gemeenschap in waarachtigheid te dienen.

Momenteel staat men nog sceptisch tegenover het komende uit
onwetendheid; men vreest het onbekende, maar als straks de
omstandigheden ertoe nopen dat allen met allen gaan samenwerken om de
geestelijke duisternis te verdrijven door het verspreiden van meer licht
(wijsheid), dan zullen ter zelfder tijd angst en vrees verdwijnen als factoren
om de massa 'klein' te houden. Dan zal er een nieuwe geest in de mensen
varen, als gevolg waarvan Liefde in de plaats zal treden van haat en
Wijsheid in de plaats van domheid. De intuïtie zal het verstand verlichten
en in de plaats van het egoïsme zal het altruïsme treden, waardoor de
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broederschap tussen mensen en volkeren een feit zal worden.                       
                                                                                                                         
Zijn de angsten en zorgen om het materiële bestaan overwonnen, dan zal de
mensheid gevoelig worden voor de hogere trillingen, welke vanuit de
Ruimte op de wereld inwerken. Hierdoor zullen steeds meerderen in
'bewust' contact treden met de gebieden van hoger bewustzijn en de aldaar
levende Wezens. Naar mate de innerlijke vermogens zich uitbreiden, zal de
mens in staat zijn zich te gedragen naar hogere maatstaven, gelijk die op
hogere werelden gelden, alsmede in staat zijn de aanwijzingen der goden
op te volgen. Zij worden dan niet gehoorzaamd uit slaafse
onderworpenheid, doch omdat het besef is gerijpt in de menselijke geest,
dat Zij als dienaren en dienaressen van de Godheid zijn belast met de taak
om van deze helle wereld een hemels paradijs te maken.

Heemstede, Januari 1957                                                    J. & M. Henschel 
                                                                                                         

                                 

                                                                    


