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HET MYSTERIE DER GODDELIJKE GEBOORTE

Dit werkje werd geschreven met de bedoeling weldenkende mensen den

weg te wijzen, die kan leiden tot opheffing van de verwording op

huwelijksgebied.

In het eerste deeltje werd in grote trekken geschetst hoe ‘onbewustheid’ op

seksueel gebied tot demonische geboorten leidt, die allerwegen den chaos

te voorschijn roepen.

In dit deeltje wordt aandacht gevraagd voor die levens-aspecten, welke met

de hogere geboorten samenhangen.

Het spreekt vanzelf, dat over een onderwerp, dat zó ingrijpende

veranderingen beoogt te brengen in het denken, voelen en handelen der

mensen, niet op eenmaal alles gezegd kan worden. Veel moet voorlopig

nog ongezegd blijven, doch wie oren hebben en kunnen verstaan, zullen

beseffen dat in dit geschrift reeds vele dingen worden geopenbaard,

waarmee zij, die het Goede willen, veel nut kunnen stichten.

Zoals in het eerste deeltje (pag. 29 e.v.) reeds werd opgemerkt, staat de

wereld aan het begin van een nieuwe cultuur-periode, waarin hogere

levenswaarden algemeen erkend zullen worden. Omdat die tijd aanbreekt,

wordt thans het bijbelwoord vervuld, dat zegt: er is geen ding bedekt of het

zal ontdekt worden. Derhalve zal veel, waarover nu nog een sluier hangt in

de H. Schriften, ontsluierd worden. 

Dat dit niet langs uitsluitend verstandelijken weg zal geschieden, is zonder

meer duidelijk voor hen, die begrip hebben van de grondslagen van het

geestelijk leven. Hun zal het duidelijk zijn dat slechts een goed-

ontwikkelde intuïtie in staat zal stellen in contact te komen met hogere

aspecten van waarheid en wijsheid, welke voor het rationele denken

afgesloten blijven.

De intuïtie is een ziele-vermogen, dat de profeten en leraren aller tijden

hadden ontwikkeld in zichzelven. Hierdoor waren ze in staat met God te

wandelen, gelijk de bijbel dit noemt. 

D.w.z. door middel van dit vermogen vermochten zij den goddelijken Stem

in hun binnenste te beluisteren, waardoor zij dingen vernamen, die voor

gewone stervelingen verborgen bleven.
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Deze waarheden tekenden zij op in symbolen of allegorische voorstellingen

en volgens de Spreuken van Salomo is het Gods eer een zaak te verbergen,

zegt J.F.C. Fuller in "De verborgen Wijsheid van de Kabbala" en hij

vervolgt: "met de ootmoedigen is wijsheid, d.w.z. wijsheid behoort aan

degenen, die de aanmatiging van het verstand hebben overwonnen. Mozes

wordt geacht zulk een man te zijn geweest. Hij hield de verborgen Wet

geheim en droeg haar mondeling over op de uitverkorenen; tevens stelde

hij voor de grote massa de openbare of exoterische wet op (10 geboden).

Deze beide wetten zijn duidelijk van elkaar onderscheiden, maar toch

verbergt de exoterische vaak de esoterische, en het onthullen van mysteriën

aan niet-ingewijden gaat gepaard met helse gevaren; want dát te doen, wil

zeggen: het Mysterie Gods lasteren. Zoals Eliphas Lévi schrijft:"Wee

degenen, die het geheim der goddelijke Voortbrenging blootstellen aan de

onreine blikken der menigte. Houdt het heiligdom gesloten, gij allen, die

uw slapenden vader de spot der navolgers van Cham zoudt willen

besparen.......... De sluier van Isis wordt niet straffeloos opgelicht en

wanneer het Goddelijke zaken betreft, betekent nieuwsgierigheid een

lasteren van het geloof."

Of er dan thans geen gevaren zijn verbonden aan de openbaring van het

Verborgene? Bedenk dat er met de intrede van ieder nieuw kosmisch

tijdperk een deel van het Mysterie geopenbaard móet worden, om de

mensheid, wier ontwikkeling inmiddels voortschreed, in de gelegenheid te

stellen hogere levensvormen te scheppen.

Vandaar dat er thans allerwegen mensen opstaan, die oude geschriften aan

een nader onderzoek onderwerpen om vast te stellen, dat ze weliswaar door

goddelijke Inspiratie tot stand kwamen, doch in der eeuwen loop door

vertaling en bewerking zodanige veranderingen ondergingen, dat zij vaak

tot het tegendeel der oorspronkelijke waarheid en wijsheid werden.

Wie zich hierover een eigen oordeel willen vormen, zij verwezen naar

Fabre d’Olivet’s boek: La langue Hebraique restituée. Hierin is een man

aan het woord, die een ontzaglijke studie maakte van zijn onderwerp, en

die, door goddelijke Inspiratie geleid, een deel van de sluier vermocht op te

lichten en hiermee aantoonde dat het bekende Scheppingsverhaal in

Genesis, oorspronkelijk een gans andere betekenis had.

En wie één enkel boek niet overtuigend genoeg vindt, bestudere eens

Spinoza’s "TRACTATUS Theologico Politicus", waarin hij o.a. opmerkt:

"dat er vóór den tijd der Maccabeen geen verzameling gewijde geschriften

4

in omloop was en dat de boeken van Mozes, zoals die ons nu bekend zijn,

uit vele andere werden samengesteld door en op gezag van Farizeeërs van

den tweeden Tempel, die de gebedsformulieren instelden, en die in deze

boeken alles weglieten, wat hun leer en leven zou veroordelen."

Wie zich deze zaken zuiver voor den geest vermag te stellen, zal kunnen

begrijpen hoe moeilijk het is onder deze omstandigheden de zuivere

goudkorrels van goddelijke Wijsheid uit deze geschriften op te delven. Te

meer waar de esoteriek, waaruit alle weten, wetten en zedenleer zijn

ontstaan, vooral in haar hoger aanzicht, verborgen moest blijven voor de

grote massa, die in de voorbije Pisces-area wel den stroom zag en er zich in

baadde, doch den Bron niet kende waaruit hij opwelt.

Om misverstand en misbruik (als gevolg van de bewustzijnsvernauwing

gedurende dit tijdvak) te voorkomen, moest de Bron diep verborgen blijven

en kon de occulte wijsheid niet in geschreven woorden tot ons komen.

Vandaar dat toen de 10 geboden van Mozes als DE WET golden voor de

onwetende massa. Doch voor hen, wier bewustzijn daar bovenuit was

gestegen, golden, ter completering dier Wet de 2 voornaamste geboden, nl.

Die, welke huwelijk en voortplanting beheersen en wier ‘bewuste’

toepassing ertoe leidt, dat de poort wordt gesloten, door middel waarvan

demonen toegang tot deze wereld hebben.

Immers, in dit tijdsgewricht, waarin de goddelijke Huwelijkswetten met

voeten worden getreden, breiden de horden zich regelmatig uit en het is via

deze dierlijk-gerichte mensen dat Satan op deze wereld regeert. Vandaar

dat het uitgesloten is hier het Koninkrijk der Hemelen te vestigen zolang

deze poort niet gesloten wordt. En wie ijveren voor de komst van dit

Koninkrijk, moesten beseffen dat (indien zij de wetten niet gehoorzamen

waarop het steunt) al hun pogen niet meer betekent dan water scheppen in

een mand.

Wie mochten twijfelen of deze visie wel juist is, zij de vraag ter

overpeinzing voorgelegd, of (zo het mogelijk ware uit de H. Schriften ‘zo

maar’ waarheid en wijsheid te putten) de wereld dan in een verwarring als

de huidige kon zijn geraakt? Immers, zo de geestelijke leiders er ‘wijsheid’

uit hadden kunnen putten, die nodig is om het volk waarachtig te leiden,

dan was er geen chaos mogelijk geweest.

In werkelijkheid hebben de geestelijke overheden de oude geschriften

uitsluitend ‘letterlijk’ opgevat en den geest, waaruit ze zijn samengesteld,
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niet begrepen. Zij bezitten den sleutel van wijsheid niet; derhalve zijn op

hen de woorden van toepassing, die staan opgetekend bij Luk. 11:52. Zij

kennen het Levensmysterie niet, noch hebben ze inzicht in het Mysterie der

Goddelijke Geboorte. Als gevolg hiervan hebben zij de geestelijke en

zedelijke verwording van het mensdom niet kunnen verhinderen, noch

kunnen ze haar nu opheffen.

Toch moet hier een eind aan komen. Het tijdstip nadert, waarop het

Koninkrijk der Hemelen op aarde wordt gevestigd en dit houdt in dat er een

nieuwe wereld-orde komen móet. En wie hierover dieper nadenken, zullen

beseffen dat er geen nieuwe wereld-orde mogelijk is zonder hemelse Orde.

M.a.w. zonder eerbiediging der wetten, die van God’s wege aan het leven

werden geschonken en waarop alle waarachtige Liefde en Wederliefde

steunen, zoals die door de profeten en leraren aller tijden werden gekend en

onderwezen.

De wetenschap dier hemelse Orde werd in hunne Mysterie-scholen

bewaard en toen de sleutel ervan verloren was geraakt, kwam Jezus op

aarde om dien opnieuw te brengen.

Hij vermocht dit te doen krachtens Zijn geboorte overeenkomstig de z.g.

Ordening van Melchisedek en dit betekent dat Hij werd geboren uit den H.

Geest of volgens de hiervoor genoemde esoterische huwelijkswetten, die

voor de massa verborgen bleven.

Omdat het hier een mysterie betreft, geeft de bijbel alles, wat ermee

samenhangt, slechts in gesluierde taal weer en omdat het nieuwe kosmische

tijdperk van Aquarius is ingegaan, mag nu het Mysterie worden ontsloten.

Vandaar dat bekend gemaakt mag worden hoe Hij door Zijne moeder

Maria ‘onbevlekt’ werd ontvangen, nl. uit een reine gemeenschap van haar

met den ingewijde Gabriël.

Wie over dit gegeven langen tijd nadenken, zullen Maria’s ontroering

begrijpen, toen (gelijk Luk. 1 vermeldt) Gabriël tot haar zei: "Vrees niet

Maria, want gij hebt genade gevonden bij God en zult een zoon baren." en

toen zij hierop vroeg: "Hoe zal dit wezen, dewijl ik geen man bekenne?"

antwoordde hij haar: "De H. Geest zal over u komen en de kracht des

Allerhoogsten zal u overschaduwen en een Godszoon zal ui u geboren

worden."
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Maria, wier ganse opvoeding hierop was gericht, begreep toen wat er van

haar werd verlangd. Zelve uit een reine verbintenis ontsproten, had zij haar

opvoeding bij de Esseners genoten, die haar in de kennis der heilige

Scheppingswet hadden ingewijd. Vandaar hare woorden: "Zie, de

dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." M.a.w. zij was tot

overgave bereid; daarop ging de ingewijde tot haar in. Voor nadere

gegevens dienaangaande zij verwezen naar Bakel’s Nieuwtestamentische

Apocriefen: Pseudo Mattheus Cap. 9 en noot op pag. 177.

Weliswaar kwam Jezus op aarde om de verloren geraakte kennis der Wet te

herstellen, doch dit houdt geenszins in dat toen ook de Gelukzaligheid haar

intree deed. Het tegendeel is eerder waar, want bij Zijn komst trad een

periode van bewustzijnsvernauwing in voor de mensheid. Sindsdien werd

zij meer en meer van de Waarheid en Wijsheid afgesloten en hierin ligt de

oorzaak dat het jonge Christendom zo spoedig tot verval kwam, geleid als

het werd door niet-verlichte priesters.

Omdat de Mysteriën uit de openbaarheid naar geheime plaatsen werden

overgebracht, ging de kennis van het Scheppingsmysterie voor de massa

verloren en hiermee hangt ten nauwste samen dat alles wat met de centrale

figuur van het Oer-christendom, Jezus, samenhangt, met een geheimzinnig

waas werd omhuld, waardoor Hij ten laatste een legendarische

persoonlijkheid werd, die niet meer tot de mensen spreekt.

Alles wat op zijn geboorte betrekking heeft, werd als ‘bovennatuurlijk’

voorgesteld en verkreeg er iets geheimzinnigs en onbegrijpelijks door.

Vandaar dat Hij zo ver is komen af te staan van de mensen, die den waren

aard van Zijn wezen niet meer begrijpen.

Ofschoon Jezus zich in vele opzichten onderscheidt van gewone

stervelingen, werd Hij door de kerk verkeerd voorgesteld. Zij heeft

gepoogd het denkbeeld ingang te doen vinden dat Zijn geboorte (die in

feite op een algemeen natuur-gebeuren berustte) het gevolg was van een

‘direct Goddelijk ingrijpen’ waarbij die wetten ter zijde werden gesteld.

Wie hierover even dieper nadenken, zullen begrijpen dat zo iets uitgesloten

moet worden geacht, wijl de Godheid, Die zelf de hoogste Wet en Orde is,

zal onder geen voorwaarde van Hare eigen Wetten afwijken, daar dit zou

betekenen dat ‘willekeur’ ging heersen in het Universum.
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Neen, het byzondere van Jezus geboorte ligt hierin dat Zijn moeder, in

tegenstelling tot de vrouwen in het algemeen, de Scheppingswet kende en

derhalve wist met wien en op welke tijdstip zij mocht paren om een

Godskind ter wereld te brengen.

Dat deze kennis ook in vroegere tijden heeft bestaan, bewijst onderstaand

citaat uit "Het Boek van Noach", alwaar het volgende staat geschreven:

"Na enigen tijd koos mijn zoon Methusalach een vrouw voor zijn zoon

Lamech en zij schonk deze een zoon. Diens lichaam was blank als sneeuw

en rose als de bloeiende roos; zijn lange lokken waren smetteloos als wol

en zijn ogen prachtig. Toen hij ze opende, werd het gehele huis als met

zonlicht vervuld. Toen stond hij op in de handen der vroedvrouw, opende

zijn lippen en sprak met den Heer der Gerechtigheid.

En zijn vader Lamech was bang en vluchtte tot zijn vader Methusalach en

sprak tot hem: ik heb een vreemden zoon gekregen, verschillend van en

anders dan de mensen en gelijkend op de zonen van den God des hemels;

zijn aard is anders en hij is niet als wij en zijn ogen zijn als de stralen der

zon en zijn voorkomen is verrukkelijk. En het schijnt me toe dat hij niet

van mij stamt, doch van de engelen en ik ben bang dat in zijn dagen een

wonder op aarde zal geschieden.

En nu, mijn vader, ben ik hier om u te vragen of gij wilt gaan tot Henoch,

onzen vader, om van hem de waarheid te vernemen, want hij woont waar

de engelen zijn.

En tot Henoch gegaan zijnde, sprak deze tot Methusalach: De Heer zal

nieuwe dingen over de aarde brengen. Ik heb dit reeds in een visioen

gezien. Onder de generatie van mijn vader Jered overtraden sommige

engelen des hemels het woord van God. Zij bedreven zonde en schonden de

Wet (d.i. de heilige Scheppingswet W.D.) en verenigden zich met vrouwen

en bedreven zonde met haar en trouwden sommigen van haar en kregen

kinderen bij haar.

En zij zullen op aarde reuzen voortbrengen, niet naar den geest, doch naar

het vlees en er zal een grote bestraffing over de aarde komen en zij zal van

alle ongerechtigheid gereinigd worden. Ja, daar zal grote verwoesting over

de aarde komen en daar zal een zondvloed en een grote verwoesting

gedurende een jaar zijn.

En deze zoon, die u geboren is, zal op aarde over blijven en zijn drie

kinderen zullen met hem gered worden, wanneer de gehele mensheid op

aarde zal sterven. En zeg nu aan uw zoon Lamech, dat hij die geboren is,

inderdaad zijn zoon is en noem hem Noach; want hij zal u gelaten worden

en hij en zijn zonen zullen van de vernietiging gered worden, welke

8
wegens alle zonde en alle ongerechtigheid die in zijn dagen heersen zullen,

over de aarde zal komen. En nadien zal er nog meer ongerechtigheid op

aarde zijn dan er voordien was, want mij zijn de geheimen bekend.

Want Hij, die Here genoemd wordt, toonde mij die en onderrichtte mij en

ik las deze in de tafelen des hemels.

En ik zag op hen geschreven, dat geslacht na geslacht in overtreding zal

zijn, totdat een generatie in gerechtigheid zal opstaan (hetwelk in alle

cultuur-perioden geschiedt, zodra de grote Wet van Harmonie wordt

hersteld en nagevolgd op aarde W.D.) en overtreding teniet zal zijn gedaan

en zonde van de aarde zal verdwijnen en het Goede er zal heersen. En nu,

mijn zoon, ga henen en zeg uwen zoon Lamech, dat deze zoon die geboren

is, in waarheid zijn zoon is. En als Methusalach de woorden van zijn vader

Henoch gehoord had, keerde hij terug en hij noemde den naam van dien

zoon Noach; want hij zal de aarde na de verwoesting tot een troost zijn."

Om het komende cultuur-tijdperk op aarde te verwezenlijken, zal het

byzondere, ons door Jezus moeder gedemonstreerd, tot algemeenheid

verheven dienen te worden. M.a.w. het bewustzijn der vrouw zal zich

dermate moeten uitbreiden, dat zij niet langer toestaat dat hare kinderen

‘per toeval’ worden geboren, doch de grondslagen leert kennen, volgens

welke ‘bewuste’ geboorten plaats vinden.

Hiertoe is nodig de oorspronkelijke leringen van het Christendom te

herstellen. Momenteel is er van een ‘leer’ in den feitelijken zin niet eens

sprake, want het kent geen zuivere filosofie; slechts enkele verstarde

dogma’s.

Aanvankelijk bezat het die wel, want wie de Pistis Sophia bestuderen, zien

daarin vermeld hoe Jezus Zijnen discipelen de Mysteriën des Lichts

verklaarde. Vandaar dat Hij tot hen zeide: "U is het gegeven de verborgen

dingen van het Konikrijk te verstaan; tot de anderen wordt gesproken in

gelijkenissen."

Eén dier verborgenheden was de goddelijke Scheppingswet en omdat de

kennis hiervan uit het menselijke bewustzijn is verdwenen, kan geen mens

thans den wereld-chaos opheffen. Weliswaar wordt er van vele zijden naar

gestreefd door mensen die het Goede willen, doch zonder in achtname van

de goddelijke Wetmatigheid, die alle ding onder den hemel en op aarde

beheerst, zal men niet kunnen slagen. Niet de toestanden, doch de mens

zelve moet verbeterd worden; dan volgen die daarna. De kennis der
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goddelijke Wet dient te worden hersteld en hiervoor is nodig dat meer

algemeen wordt ingezien dat wat thans ‘godsdienst’ wordt genoemd, niet

meer is dan afgoden-dienst (Mammon), want zolang de kerk blijft

gekoppeld aan kapitaal en kazerne en haar heul zoekt in politiek, keert zij

zich af van de levende God en dient zij den Anti-Christ.

De huidige godsdienst kent Jezus niet, noch de Wetsverklaring, die Hij

bracht. Hij bezat Wijsheid waarin de gehele goddelijke Openbaring van het

hemelse, aardse en helse besloten ligt. De christenen van nu leven,

(ondanks alle goede bedoelingen) in volslagen heidendom. De Kosmische

stroom der afgelopen 20 eeuwen heeft het menselijk bewustzijn volledig

afgesloten voor een hoger geestelijk besef en hierdoor is het te verklaren

dat de Wijsheid of kennisse Gods van de wereld verdween, zodat alle

toestanden van eeuw tot eeuw slechter werden en we nu voor den

completen chaos staan.

Jezus was een zoon van God, gelijk wij allen trouwens, met dit verschil

echter, dat wij het slechts zijn naar den geest, doch Hij ook naar het

lichaam. Want Hij werd ‘onbevlekt’ ontvangen naar de ordening van

Melchisedek, d.w.z. Zijn moeder onderwierp zich aan de grote

Scheppingswet, zodat zij in staat was een lichaam voort te brengen, dat in

alles het beeld en de gelijkenis Gods droeg.

Zodra de vrouwen wederom de noodzaak inzien zich evenzo aan deze

goddelijke Wet te onderwerpen, zullen zij eveneens hogere Wezens op

deze wereld kunnen belichamen en op die wijze medewerken het Godsrijk

op aarde te vestigen.

Dan komt er een eind aan die menselijke onwetendheid, waardoor de

wetten der natuur worden overtreden, als gevolg waarvan ‘demonische’

geboorten plaats vinden en het aantal beest-mensen toeneemt, die overal

verwildering brengen omdat ze ordeloos en bandeloos leven.

Door overtreding der Wet verviel het menselijk geslacht tot materialisme;

het werd verduisterd naar den geest. Het kan alleen gereinigd worden door

het weder-instellen der Mysteriën of het scheppen van een gnostieke

Cultus-gemeenschap, als voorwaarde om nieuwe cultuur-waarden voort te

brengen.

Immers, zolang de Mysteriën gesloten waren, lag het menselijk geslacht

onder de knechtschap der Archonten en Liturgen (Genius der soort),

waardoor het in den ban der zonde was. Nu echter de Heer zelve (Christus)
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Zijn Rijk gaat vestigen, moeten ook de mensen worden losgemaakt van de

banden en zegels, waarmee zij aan de Genius gebonden zijn en dit is

slechts mogelijk voor hen, die de Ordening van het Lichtrijk of het Rijk der

kennisse Gods, willen aanvaarden.

Door het instellen van een nieuwe Cultusgemeenschap zal de ethica weer

tot het peil kunnen stijgen waarop ze stond bij de eerste Christenen, wier

adepten zich verplichten, wanneer zij tot den Cultus werden toegelaten,

geen valse eed af te leggen; ja in’t geheel niet te zweren. Niet te hoereren,

echtbreuk te plegen noch te stelen. Niets voor zichzelf te begeren, geen

zilver of goud te verzamelen, noch den naam van hun engel (om welke rede

dan ook) aan te roepen; niet te roven, te vloeken, niemand vals te

beschuldigen. Hun ja werd als ja beschouwd; hun neen als neen.

Ook thans behoort de mens geestelijk zowel als zedelijk tot hogere

begrippen te worden opgevoed. Het onderwijs aan jeugd en ouderen dient

weer op ‘wijsheid’ te steunen, zoals in vroegere cultuurperioden, o.a. in de

school van Pythagoras, die omstreeks 500 v. Chr. in Griekenland leefde.

Ook toen heersten verwarring en geestelijke duisternis alom en Pythagoras

besloot op reis te gaan naar verre landen, alwaar de Mysterie-leer op

verborgen plaatsen werd onderwezen.

In Perzië, Babylonië en Egypte leerde hij de levenswetten kennen, die het

hem mogelijk maakten in zijn vaderland weergekeerd, de jeugd volgens

kosmische begrippen op te voeden.

Hierdoor bracht hij een omwenteling teweeg in het denken zijner

tijdgenoten, en ofschoon conservatieve elementen zich tegen zijne plannen

verzetten, begonnen de meer-verlichten, toen Pythagoras, sprekens met het

gezag van iemand die weet, de wijde perspectieven zijner denkbeelden

begon te ontvouwen, meer inzicht te krijgen in hetgeen hij bedoelde.

Bijgevolg stelde het stadsbestuur van Kroton hem gelden beschikbaar om

aldaar een Academie te stichten, waarin de jeugd volgens zijne inzichten

kon worden opgevoed.

De jongeren in zijn tijd leefden, tengevolge van de algemene verwording,

hun lageren driften-aard uit. Hier begon Pythagoras tegen op te komen.

Niet met verboden, doch eenvoudig door hen op de funeste gevolgen van

zulk een levensgedrag te wijzen en op hun eergevoel te werken.
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Hij stelde hun de vraag of het den mens siert zijn dierlijke driften

ongeremd uit te leven, en of het niet meer tot de opdracht van ieder mens

behoort het dierlijke in zichzelf te overwinnen door de hogere ziele-

vermogens tot ontwikkeling te brengen en de mogelijkheid te scheppen de

geest (door middel van de ziel) meer direct op het verstand te doen

inwerken en hierdoor naar edeler normen te leren leven.

Ofschoon weinigen zijner tijdgenoten hem een kans gaven (gezien de

algemene decadentie en de degeneratie) en meenden dat er met woorden

weinig verbetering te brengen zou zijn in de gedragingen der jeugd, wist

Pythagoras, den tijdgeest kennend, en wetend door welke kosmische

invloeden deze wordt bepaald, op welke wijze er een omkeer in het denken

en de gevoelens der jongeren kon worden gebracht. Vandaar dat hij,

ondanks alle tegenwerping en miskenning op den ingeslagen weg

voortging, met het gevolg, dat allengs meerderen naar hem luisterden en hij

(de jongelingen toesprekend in de tempel van Apollo) ze ertoe wist te

brengen hun losbandig leven vaarwel te zeggen en door studie en

overpeinzing zich vertrouwd te maken met den verborgen zin des levens.

De vrouwelijke jeugd sprak hij toe in den tempel van Iuno (de

Uitverkorene, godin van het huwelijk en de geboorte) en door den gloed

zijner woorden werden velen bewogen haar opschik af te leggen; haar ijdel

en leeg bestaan vaarwel te zeggen en zich te bezinnen op de taak der

vrouwen, nl. voortbrengster en hoedster te zijn van nieuwe geslachten en

deze tot een edeler levenshouding op te kweken.

De grondslag van Pythagoras z’n onderwijs was de loutering der ziel en

hiermee staat de loutering van het menselijk lichaam in oorzakelijk

verband. Hij wees er zijne leerlingen op dat om de eerste te bereiken, men

streven moest naar veredeling van het stoffelijk voertuig, ten einde de ziel

gelegenheid te verschaffen zich volkomen in de materie te leren

uitdrukken. om harmonische voertuigen te scheppen, behoort de mens zich

te onderwerpen aan de goddelijke Scheppingswet, waardoor hij in staat is

aan edele zielen de instrumenten te verschaffen om zich volmaakt in de

stof uit te drukken en hierdoor het aardse leven tot volmaaktheid te

brengen.

Zedelijke tucht, die in feite zelf-tucht is, vormt hierbij de voornaamste

factor. in plaats van het ‘Gij zult niet’ der geschreven wet, behoort hij, die

naar zedelijke normen wenst te leven, acht te slaan op de ongeschreven
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wet, die gegrift staat in zijn hart. Veelal staat deze evenwel niet in het

blikpunt van zijn belangstelling, afgeleid als hij wordt door de 1001

zorgvuldigheden des levens, die hem den blik doen richten op de uiterlijke

wereld der verschijnselen in plaats van op de innerlijke van de eigen ziel.

Door hartstocht gedreven, dien blinden drang, waarvan de grondtoon

‘bezit’ is, ziet de mens in zijn gejacht naar uiterlijke zaken, de innerlijke

waarde der dingen over het hoofd. Door begeerte op een dwaalspoor geleid,

wordt hij door harde slagen van het lot tot de werkelijkheid teruggebracht

ten einde te leren inzien, dat wie ‘zedelijk’ willen leven, allereerst den

hartstocht in eigen boezem hebben te overwinnen om hierdoor hun ziel te

reinigen van verkeerde invloeden, die haar beletten zich innerlijk te

ontplooien.

Daarom, wie naar verheffing en vernieuwing streven, dienen gelijk Parcifal

(die op zoek was naar de H. Graal) eerst den roden ridder (hartstocht) te

verslaan, die een ieder den weg verspert tot den Kring van koning Arthur

en zijn Tafelronde.

Slechts overwinning van den hartstocht kan tot een geheiligd huwelijk

voeren; het laatste is een absolute voorwaarde om in het Mysterie der

goddelijke Geboorte te worden ingewijd. Vandaar dat in alle cultuur-tijden

kuisheid en onthouding van ongehuwden werd geëist en matigheid en

ordening in het geslachtsverkeer bij gehuwden regel was.

"Geef u over aan den wellust en gij zult zijn slaaf worden; bestrijd hem er

gij wordt een vrij mens" is een zinsspreuk, waarover allen, die tot een

harmonisch huwelijk wensen op te gaan, langdurig zouden moeten

mediteren, ten einde tot het besef te komen dat hartstocht en harmonie

elkaars absolute tegenpolen zijn.

Harmonie of het volmaakte Goddelijke komt tot stand waar het mannelijke

element volkomen gelijk waardig-tegengesteld is aan het vrouwelijk dito

zodat beide elkaar (gelijk de schalen van een balans) in evenwicht houden

en hierdoor geheel aanvullen.

Hartstocht is gelijk aan blikseminslag, het is een tijdelijke ontlading,

waarbij iedere gelijkwaardigheid zoek is. Steeds is hierbij de ene kracht

sterker dan de andere, met het gevolg dat ze elkaar niet in balans vermogen

te houden en er uiteindelijk disharmonie en chaos ontstaat en partijen

elkaar nimmer duurzaam aanvullen.
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Daarom is het zo in-droevig dat velen, die menen op grond van bepaalde

ervaringen, anderen te mogen voorlichten op het gebied van huwelijk en

seksueel leven, de verliefdheid (die in wezen op ‘waan’ berust, zoals op

pag. 22 van het eerste deeltje werd aangetoond) als een deugd trachten voor

te stellen.

Natuurlijk moest de mens in de achter ons liggende negatieve Pisces-aera

vaak door ‘verliefdheid’ in bepaalde omstandigheden worden gebracht om

er zijn levenslessen door te leren. Vanwege zijn ‘onbewuste’

levenshouding moest hij dus ‘voelen’ omdat hij niet in staat was te ‘horen’.

Maar in dezen tijd (nu de Aquariusinvloed zich meer en meer doet gelden)

wordt den mens alom de gelegenheid geboden tot weten te komen. Nu

behoeft hij niet eerst door stomme verliefdheid in den hoek te worden

gedreven, waar de slagen vallen. Hij kan kennis nemen van de verborgen

zijde der levenswetten en zich zodoende veel leed besparen. Hij behoeft

niet meer (door hartstocht gedreven) een verkeerde huwelijksverbintenis

aan te gaan, om daarna te ontdekken dat hij een misstap deed.

Nu kan hij (door zich goed te laten voorlichten) zich direct op weg begeven

naar het Geluk. Het spreekt echter vanzelf dat de onbewuste, onervaren

mens hiervan voorlopig blijft uitgesloten. die zal als regel liever op zijne

‘gevoelens’ afgaan dan met de rede te rekenen en als gevolg hiervan in

chaotische huwelijksverhoudingen de gevolgen moeten ondergaan van zijn

ondoordachte handelingen. De onbewuste mens, tot de massa behorend,

moet door ‘harde slagen’ leren; zij, die beseffen dat er een directe weg

moet zijn tot een hoger doel daarentegen hebben het in eigen hand deze

slagen te ontgaan en rechtstreeks op te gaan tot het Geluk.

Ieder mens streeft van nature naar het geluk, want hij is (zonder het te

weten) de helft van een geheel en zoekt uit dien hoofde naar de hereniging

met zijn tweelingziel. Doorgaans geschiedt dit zoeken ‘in den blinde’;

vandaar het grote aantal mislukkingen en de vele moeilijkheden, die men er

zich mee op den hals haalt.

Slechts enkelingen slagen; het zijn dezulken, die beschikken over kennis en

inzicht. "Men zou zeggen", lezen wij bij Schuré, "dat de man, die uitgeput

is van het zoeken, omdat hij het geluk bij wetenschap noch in den

godsdienst vond, het wanhopig zoekt in de vrouw.

Hij is op den goede weg, maar slechts door Inwijding in de grote

waarheden zal hij God vinden in haar en zij in hem. Tussen de zielen,
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welke zichzelf noch elkaar wederzijds kennen, zodat ze vaak vloekend van

elkander gaan, bestaat niettemin een eindeloos verlangen om in elkander op

te gaan en hierdoor het onbereikbare Geluk te vinden. Ondanks de

afdwalingen en losbandigheden, die er het gevolg van kunnen zijn, is dit

wanhopig zoeken noodzakelijk, want het heeft zijn oorsprong in het

onbewust Goddelijke".



15

Ook in deze tijd van algemene verwarring is er één probleem, dat alle

andere overschaduwt; dat ouderen zowel als jongeren benauwt. Het is het

seksuele vraagstuk.

Om dit tot een oplossing te brengen, zal men zich in de eerste plaats in de

oorzaken ervan hebben te verdiepen en de vraag moeten beantwoorden:

Waardoor is het seksuele leven tot een probleem geworden?

Hierop een antwoord te geven dat iedereen bevredigt, is zeker niet

gemakkelijk, zo al mogelijk. De een zoekt de oorzaak in economische

verhoudingen, die jonge mensen beletten tijdig een huwelijk te sluiten.

Anderen wijzen op na-oorlogse toestanden, o.a. den woning-nood, die

allerlei belemmeringen aan het huwelijksleven in den weg leggen.

Velen zoeken in de spanningen, waaronder men gedurende oorlog en

bezetting leefde, een verklaring voor het feit dat nadien zovele remmen los

sloegen en een vloedgolf van moreel verval over de wereld ging, die jong

en oud meesleurde.

Niemand zal deze dingen kunnen tegenspreken, maar toch..... liggen hierin

niet de oorzaken der seksuele ontwrichting. Hoogstens waren ze de

aanleiding, waardoor ze manifest werden.

Om te begrijpen wat hiermee wordt bedoeld, moeten we ons even op het

gebied der psychologie begeven. Zij leert dat de oorzaak van iedere

handeling in den mens zelve ligt; dat de uiterlijke aanleiding slechts de

prikkel is, die hem tot actie drijft. Dit verklaart b.v. waarom (onder

overigens gelijke omstandigheden) geen twee mensen precies gelijk

reageren (behalve in één massa, waarin het individu psychologisch

gesproken, ophoudt zelfstandig te handelen).

De grond van ieders handelen ligt in het denken; het zijn de gedachten, die

bepaalde gevoelens opwekken of remmen, waardoor de aard der handeling

wordt bepaald.

Zo beschouwd kan men zeggen, dat ‘s mensen seksueel gedrag in eerste

instantie wordt bepaald door de ‘denkbeelden’, welke hij dienaangaande

koestert. Hieruit volgt dat de verwarring op seksueel gebied niet uitsluitend

aan uiterlijke omstandigheden mag worden toegeschreven, doch veel meer

haar rechtstreekse oorzaak heeft in de verwarde denkbeelden en

opvattingen, die op dit gebied opgeld doen.

16

Iedere poging om haar op te heffen zal dus noodzakelijk moeten aanvangen

met het scheppen van orde in het denken der mensen en meer in het

bijzonder door hun zuiverder begrippen bij te brengen omtrent het seksuele

leven. 

Er behoort inzicht te komen dat dit verband houdt met de dualiteit der

natuur, waardoor de 2 seksen gelijk zijn aan de positieve en negatieve

polen der elektriciteit en elkaar als het mannelijk scheppend en het

vrouwelijk vormend element nodig hebben om de nieuwe vormen voort te

brengen, die de natuur behoefte om ‘leven’ te doen voortduren.

Hieruit volgt -ten minste voor wie nadenken- dat, evenals elektriciteit aan

vaste wetten is gebonden, ook het verkeer tussen de seksen bepaalde regels

kent, tot uitdrukking komend in ‘geslachtswetten’, die verankerd liggen in

de natuur. 

Zij immers toont ons duizendvoudig dat de seksen elkaar wederkerig nodig

hebben en als helft en wederhelft een eenheid vormen, die bij den mens, als

kroon der schepping, haar weerspiegeling in het monogame huwelijk vindt

als hoogsten vorm.

Het zijn de geslachtswetten die bepalen dat bij planten en dieren op vaste

tijden zaden worden voortgebracht of voortplanting mogelijk is; de mens

wordt als ‘redelijk wezen’ geacht in staat te zijn -door kennis dier wetten-

het tijdstip te bepalen waarop hij volwaardig nageslacht kan voortbrengen.

Reeds Prediker schreef, hoe er voor alles een bestemde tijd is onder den

hemel; hij spreekt o.a. van een tijd om geboren te worden.

Wie oren hebben om te horen, kunnen hieruit concluderen dat er dus ook

tijden moeten zijn, waarop het beter is niet geboren te worden en zo is het

ook inderdaad.

Niemand vindt het vreemd als ernaar wordt gestreefd -door selectie en

kruising- betere soorten van plant en dier voort te brengen, maar weinigen

schijnen zich afgevraagd te hebben of het niet wenselijk zou zijn -door de

geslachtswetten toe te passen- een hogere mensensoort voort te brengen.

Vooral ‘christelijke’ kringen staan afwijzend tegenover dit denkbeeld. Dit

zijn zaken, die men liever aan God moest overlaten, zegt men daar. Maar

heeft de chaos, waarop dit ‘overlaten’ is uitgedraaid, dan nóg niet

voldoende aangetoond, dat het zó niet moet?

Had men de symboliek der bijbelverhalen beter verstaan, ongetwijfeld zou

men er een oplossing in gevonden hebben voor de huidige verwarring.
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Immers, reeds het z.g. Paradijsverhaal spreekt van tweeërlei seksuele

beleving, nl. naar het gebod des Heren (in overeenstemming met de

geslachtswetten dus) waardoor zuiver en rein nageslacht wordt verkregen,

ofwel door hartstocht geleid, (gesymboliseerd door den slang) op een

verkeerd tijdstip dus en in verkeerde verhoudingen, waarvan kinderen het

gevolg zijn met den aanleg voor allerlei kwalen en gebreken.

Wordt de seksualiteit momenteel ‘geordend’ beleefd, d.w.z. met in

achtname der regels, waaraan het geslachtsverkeer van nature is

onderworpen? Geen sprake van!

Men zoekt er te allen tijde slechts bevrediging in van zijn laagste driften en

zeldzaam zijn de gevallen, dat man en vrouw elkaar naderen in het besef

van de heiligheid der geslachtsdaad, overwegende dat de procreatie tot ‘s

mensen meest verheven functie behoort en hem voorbestemt om schepper

te worden van hogere levensvormen.

Door gebrek aan voorlichting op dit punt zakte het geslachtsverkeer af tot

een peil, dat ver beneden het dierlijke ligt. Immers, is een vrouwelijk dier

eenmaal bevrucht, dan zal het geen mannetje meer bij zich toelaten.

Het merendeel der zwangere vrouwen echter pleegt rustig voort te gaan

zich seksueel uit te leven, ofwel wordt hiertoe gedwongen door den man.

Weinigen beseffen, hoe zeer hierdoor de ontwikkeling der vrucht wordt

gestoord, hetgeen zich na de geboorte openbaart in allerlei lichamelijke,

psychische en of geestelijke gebreken.

Moet hieruit niet worden geconcludeerd dat het dierlijk instinct de

bedoelingen van Moeder Natuur zuiverder ondergaat dan het zo hoog

geroemde menselijk verstand?

Zwangere vrouwen, die zich overgeven aan roken en drinken, weten niet

hoe zij haar bloed vergiftigen, noch in welke mate de vrucht hiervan de

schadelijke gevolgen ondergaat. En jonge meisjes, die zich uitleven en

geprikkeld door dans, drank en sigaret, niet langer weerstand kunnen

bieden aan den drang der zinnen, zodat ze zich in de armen werpen van

iederen willekeurigen man, beseffen niet welke schade hare kiemcellen

door dit wangedrag lijden, noch hoe zij later kinderen ter wereld brengend,

zelf oorzaak zijn dat dezen zwak, ziekelijk of misvormd zijn.  Zij beseffen

niet, dat de geringe eerbied, dien ze voor het leven blijken te bezitten, zijn

stempel drukt op haar nageslacht, overeenkomstig het bijbelwoord dat niet

voor niets zegt: de zonden der ouders worden bezocht aan de kinderen.
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Maar niettegenstaande ons volk met den bijbel werd opgevoed, kent zo

goed als niemand meer enige zelf beheersing op seksueel gebied.

Men weet niet eens wat er onder verstaan dient te worden! En toch

vermeldt de bijbel de geschiedenis van Joseph (Gen. 35) die in staat was

zich te beheersen, al de keren dat Potifar’s vrouw hem trachtte te verleiden.

Maar.... van Joseph staat geschreven, dat de Heer met hem was. Dit

betekent dat hij een zuiver Godsbegrip had en zich niet door menselijke

overwegingen en opvattingen liet leiden, doch door het geen van God is

verordineerd. 

Dit houdt in, dat geen mens zich zonder meer aan geslachtsgemeenschap

behoort over te geven dan op gezette tijden en in een reine

huwelijksverhouding.

Joseph wist aan welke wetten het seksuele leven is gebonden en zijn liefde

en eerbied voor het Heilige waren zó groot, dat hij deze wetten onder geen

voorwaarde wenste te schenden.

Hij wist welke gevolgen schending der wet na zich sleept. Weinigen weten

dit thans. Zij zouden het kunnen weten, wanneer ze zich b.v. gingen

verdiepen in de verborgen betekenis van de Simson geschiedenis uit het

boek Richteren.

Hij was, zoals u waarschijnlijk weet, een nazireeër Gods, d.i. iemand, die

overeenkomstig de wetten van het geslachtsleven was ontvangen en

geboren. Vandaar dat zijne ouders erop wezen dat hij zich geen vrouw

zoude nemen uit de filistijnen of ‘onbesnedenen’ van geest, waaronder

worden verstaan, die van deze wetten niet afweten.

Simson sloeg hun wijzen raad in den wind en ging (gelijk de jeugd in onze

dagen) zich aan ongebreideld zingenot te buiten. Wat was er het gevolg

van?

Dat zijn reinheid verdween en als gevolg hiervan het zuivere Godsbesef in

hem uitdoofde; hij werd blind (geestelijk, wel te verstaan, want het verhaal

heeft symbolische betekenis): hij werd de slaaf zijner hartstochten, een

gevangene van zij lusten. Hierom staat er dat hij met twee koperen ketenen

werd gebonden. Want koper is het metaal van Venus, de godin der liefde.

Wat was het gevolg van zijn val?

dat zijn vijanden zich vrolijk over hem maakten. Doch geen acht slaande

op eigen uitspattingen en misdragingen, gingen zij mét Simson onder, toen
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hij de 2 pilaren omstiet, waarop iedere samenleving behoort te rusten, nl.

zuiver Godsbegrip en een heilig huwelijksverbond.

De symboliek van dit verhaal geldt ook voor onzen tijd waarin de twee

pilaren (Yakin en Boaz) duidend op het evenwicht dat er van nature tussen

het mannelijk en vrouwelijk behoort te zijn, werden omgestoten, als gevolg

waarvan we thans de complete ineenstorting van het levenshuis der

mensheid beleven.

Nieuwe pilaren behoren er te worden gebouwd!

Een hogeren vorm van godsdienst moet er komen door algemeen een

zuiver Godsbegrip ingang te doen vinden en het huwelijk in ere te

herstellen door kennis te verspreiden omtrent de geslachtswetten.

De ‘wijsheid’ dient te worden hersteld; zij behoort de kern te vormen van

den godsdienst. Zij ligt besloten in velerlei symbolen en hiëroglyfen, ter

ontsluiering waarvan men gebruik moet weten te maken van de astrologie

of goddelijke Wetenschap. Dan beseft men hoe ieder tijdperk wordt

gekenmerkt door den grondtoon, die samenhangt met één dier symbolen,

zomede de vorm, waaronder de eeuwige Waarheid wordt gekend in zo’n

periode steeds afwijkt van den voorafgaanden.

Met iederen nieuwen vorm krijgt de godsdienst andere gebruiken en

voorwaarden; dan wordt de Godheid vereerd onder een nieuwen naam en

dit verklaart waarom in den bijbel steeds andere namen worden genoemd,

o.a. Jehovah, Adonaï, Ildebaoth, Sabaoth e.d. en er Mono-theïsme volgde

op Poly- en Pan-theisme.

Hoe ook de naam en vorm mocht veranderen, in wezen bleef DE ENE

WAARHEID EN WIJSHEID onveranderd voortbestaan en het was door

‘inwijding’ dat de enkeling, die zich de moeiten getroostte om door den

sluier van den vorm heen te schouwen, in staat werd gesteld tot het

innerlijk wezen aller dingen door te dringen.

Prof. Max-Muller heeft ergens geschreven: "De mensen vechten op aarde

over den godsdienst; in den hemel zullen zij ontdekken dat er slechts één

ware godsdienst is, nl. de aanbidding van God’s Geest." 

Te betreuren is het slechts dat tengevolge van de onvoldoende voorlichting,

die zij ontvingen, de meesten bij het woord ‘geest’ aan iets vaags, iets

zwevends of het vormloze denken. Dat deze Geest het Al omvat en hierbij

gebruik maakt van uit den eigen aard ontsproten wetten, schijnt er bij hen

niet in te kunnen.
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Zelf een hekel hebbend aan alles wat naar orde en regel zweemt, omdat

men volmaakt ‘vrij’ wil zijn, vat men het Goddelijke -zo men het bestaan

van zo iets abstracts al aanneemt- het liefst op als ‘iets’ of ‘iemand’, die

(dat) willekeurig handelt. In waarheid behoort het Goddelijke als de

hoogste Orde te worden opgevat, gelijk alle wijzen der klassieke en antieke

oudheid hebben begrepen.

Als gevolg hiervan heersen in den hemel als op aarde onverbrekelijke

wetten en niet voordat men deze leert kennen en toepassen, zal het

Godsrijk hier gevestigd kunnen worden.

Hierbij zal de kennis der astrologie niet ontbeerd kunnen worden; zij het

ook dat zij van vele wanbegrippen ontdaan zal moeten worden. Haar volle

waarde krijgt ze pas wanneer ze wordt uitgebreid met de esoteriek van het

muzieksysteem en de mathesis. Dan eerst zal men ontdekken dat de meeste

bijbelboeken daarom zo duister zijn, wijl er allerlei astrologische

symboliek in verweven is. Want hoe zal men ooit de verborgen betekenis

verstaan van boeken als Ezechiel, Daniel, Ezra en Openbaring van

Johannes, als men de meest elementaire kennis van astrologie mist?

Dan put men er slechts onzuivere denkbeelden uit en begrijpt men niet hoe

in deze symboliek de kosmische ontwikkelingsgang van wereld en

mensheid ligt verborgen, zodat men -het inzicht daarin missend-

onmogelijk kan begrijpen wat de toekomst brengen gaat.

Wie deze evolutie kunnen volgen, omdat zij over ‘kosmisch’ inzicht

beschikken, begrijpen ook dat in de achter ons liggende eeuwen het

menselijk bewustzijn moest worden ingekapseld, zodat de verborgen zin

der religie daaruit verdween. Het is hun ook duidelijk, omdat de kosmische

beïnvloeding zich wijzigde, dat hierdoor het bewustzijn wordt ontwikkeld,

zodat de ware betekenis en diepte der religie meer en meer tot de mensen

zullen gaan spreken.

Vandaar de groeiende belangstelling ervoor, zomede het feit, dat steeds

meerderen zich van de versteende kerk-dogma’s afwenden. Het verklaart

ook waarom er meer algemeen belangstelling komt voor de grondslagen

van oude culturen. Hoe meer men zich hierin gaat verdiepen, hoe meer het

begrip zal rijpen dat cultuur zonder diepe kennis der Wet Gods’s

onbestaanbaar is.

Naar mate dit besef groeit, zal het steeds duidelijker worden dat cultuur-

volkeren in de historie steeds byzondere namen droegen. Vandaar dat men

nu nog spreekt van de ‘zonen van het Hemelse Rijk’ of van het ‘volk
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Israels’ (warme allerminst de joden werden bedoeld); van Hellenen en van

Graal-ridders en edelvrouwen. Alles wat buiten hunne gemeenschappen

leefde, werd met barbaren, wilden of heidenen betiteld, omdat ze niet

volgens de Wet van God leefden en derhalve geen deel hadden aan de

cultuur.

Bij de cultuur-volkeren stond de Wet van Kosmische Harmonie in het

middelpunt van hun bestaan; daarin zijn alle kosmische maten en

verhoudingen vervat, die eveneens in de Pyramide van Gizeh besloten

liggen, zomede in de Ark van Noach en den Tempel van Salomo.

Alleen waar deze worden gekend, kunnen de verhoudingen tussen ,mensen

en volkeren harmonisch worden geordend en wereldvrede is slechts

mogelijk wanneer ook op deze wereld de goddelijke Orde wordt toegepast,

die overal evenwicht schept in het Universum.

En ook de kennis dier Wet zal nodig blijken om de verwarring op geestelijk

gebied te stuiten en de zedenverwildering te beëindigden.
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Wanneer het begrip hoger opvlamt onder de mensen dat de wereld in de

afgelopen 20 eeuwen feitelijk geen grote culturen heeft voortgebracht,

behalve de Renaissance, doch louter materiele ‘beschavingen’, die na

korter of langer tijd weer verdwenen, dan zal er ook meer besef komen dat

dit het gevolg was van het feit, dat de mens uitsluitend in zijn stoffelijk

aspect (als lichaam dus) werd beschouwd, waarbij weinig of geen aandacht

werd geschonken aan het onstoffelijk aspect der ziel.

Ten einde tot de kern van het Mysterie der goddelijke Geboorte te kunnen

doordringen, is het noodzakelijk enige aandacht te wijden aan de begrippen

‘ziel’ en ‘geest’ en duidelijk te maken in welke betrekking ze tot het

lichaam staan en hoe ze elkaar wederzijds beïnvloeden.

U zult wellicht begrijpen, dat in verband met sterk ingewortelde

wanbegrippen dienaangaande, het uiterst moeilijk is u in kort bestek de

wisselwerking tussen lichaam, ziel en geest duidelijk te maken. Wanneer

gij evenwel de volgende bladzijden aandachtig leest, zult ge ongetwijfeld

de lijn van het betoog wel kunnen volgen.

Om te beginnen verstaan wij onder !geest! dat deel van den goddelijken Al-

geest, dat in ieder mens werkzaam, hem tot een ‘levend’ wezen stempelt.

Afhankelijk van den graad van levensbewustheid van dit deel, zal men min

of meer bewust dan groei van dit goddelijk Deel in zichzelf kunnen volgen.

Onder ‘ziel’ verstaan we dat deel van den geest, dat daarmee

onverbrekelijk verbonden, nochtans als een autonoom wezen vermag te

functioneren, waarbij de geest als het hogere deel, zich in de ziel als het

lagere weerspiegelt, ten einde hierdoor zelf-bewust te worden.

In den geest liggen de krachten besloten, die de ziel vormen; zij is derhalve

een emanatie, een uitvloeisel van den geest, gelijk het stoffelijke lichaam

op zijn beurt een omanatie is van de ziel en door haar wordt gevormd om

zich in de materie bewust te kunnen worden.

Hoe helderder het Goddelijke in den geest leeft, hoe zuiverder ziel hij zal

bouwen; hoe meer vermogens de ziel in haarzelf heeft ontwikkeld, hoe

beter zij de vormgeving van het stoffelijk lichaam beheerst en in staat is

een schone en verheven gestalte te scheppen.

Hoe minder ervaring zij heeft, hoe meer hulp zij ontvangt van de

Archonten en Liturgen met hunne hiërarchieën van natuurwezens, die bij

de vorming der materie behulpzaam zijn. Naar mate hare vermogens zich

uitbreiden, zal de ziel dit werk meer zelfstandig moeten leiden.
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Dit ervaringsproces strekt zich over perioden van ontzaglijken duur uit,

tijdens welke de ziel immer nieuwe lichamen bouwt, nadat het vorige haar

door den dood is ontvallen.

Nu zijn leven en dood slechts relatieve begrippen; woorden, waarin ‘s

mensen kortzichtigheid en onwetendheid tot uitdrukking komen. In feite

bestaat er geen ‘dood’; hetgeen zich als zodanig aan ons voordoet, is

slechts het afleggen van den versleten levensvorm.

De ziel trekt zich dan terug in een hogere dimensie, alwaar zij de indrukken

tijdens haar stof-bestaan opgedaan, in haar wezen fixeert, om na verloop

van tijd tot de aarde weer te keren en een beter stofkleed te weven, totdat

zij ten laatste heeft geleerd dat het scheppen van volmaakte lichamen

afhankelijk is van wetten, die de vorm-geving beheersen, alsmede dat waar

deze worden overtreden, ziekten, afwijkingen en misvorming van het

stoffelijk voertuig optreden.

Men moet zich de ziel, nadat zij van het lichaam is gescheiden, niet

vormloos voorstellen. Want op de wereld, waarheen zij gaat, leeft ze voort

in een gestalte, die veel overeenkomst heeft met de menselijke. Ze is er

omkleed met een etherisch lichaam, dat evenals het stoflichaam bestaat uit

cellen, die worden gevormd door moleculen en atomen. Er is geen stof-

atoom mogelijk of er ligt een astraal-dito aan ten grondslag. Alle materie -

leerden de Wijzen der oudheid- komt voort uit een hoger element, de z.g.

Quinta Essentia, dat op zijn beurt ontspruit aan een hoger: Atma.

Dienaangaande schrijft de Geh. Leer 2, 186 "De esoterische wijsbegeerte,

die de spontane voortbrenging verkondigt, -nadat de Shishta’s en

Prajapati’s het zaad des levens op aarde geworpen hebben- geeft te kennen,

dat de lagere engelen den stoffelijken mens eerst konden bouwen, zelfs met

medewerking der natuur, nadat zij den etherischen vorm uit zichzelf

ontwikkeld hadden en het aan den stoffelijken vorm overlieten zich

geleidelijk uit zijn etherisch, of zoals men thans zou zeggen,

protoplasmisch model te ontwikkelen."

In zielen worden, overeenkomstig het Hermetisch axioma "Zo boven, zo

beneden" vele trappen van ontwikkeling onderscheiden. Er zijn hoog-

ontwikkelde zielen, die weten volgens welke verhoudingen volmaakte

lichamen geschapen worden en andere, die de wetten der vormgeving niet

of onvoldoende beheersen en derhalve lichamen bouwen, waarin ze zich op

de wereld niet volkomen kunnen uitdrukken.
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Hoe meer de ziel is ontwikkeld, hoe meer macht ze over de vorm-geving

heeft; zodoende zal zij regelmatige cellen en organen opbouwen, waaruit

een harmonisch lichaam behoort te zijn samengesteld. Iedere cel bestaat in

beginsel uit 12 regelmatige componenten, omdat zij, evenals de Cosmos,

wiens beeld en gelijkenis zij weerspiegelt, als een regelmatig twaalfvlak is

opgebouwd. Ze zijn als een klaviatuur gerangschikt en waar deze rangorde

is verbroken, functioneert de cel onvolkomen.

Organen, uit zulke cellen bestaande, noemt men ziek. D.w.z. het natuurlijk

evenwicht is er in verbroken. Onevenwichtig-arbeidende organen

beïnvloeden elkaar slecht en brengen het lichaam tot disharmonie,

waardoor het vóór den tijd is versleten.

Het is de ziel die het stoffelijk voertuig in stand houdt. Van iemand, die is

overleden, zegt men dat hij ‘ontzield’ nederligt. Zij is er ook de schepper

en bouwer van en daarom is de mens van heden -biologisch gesproken- de

uitkomst van miljoenen jaren ontwikkeling der ziel. Omdat ‘leven’

oneindig is, zal zij zich, ook in zijn stoffelijk aspect, steeds verder

ontwikkelen en ten laatste een volmaakt voertuig bezitten, begiftigd met

alle vermogens, die thans nog tot de para-normale worden gerekend.

Ten gevolge van zeer onvoldoende voorlichting menen velen dat de ziel

slechts eenmaal op aarde wordt geboren, om daarna in alle eeuwigheid op

een bepaalde plaats (hel of hemel) verder te branden of te jubelen. Dit is

niet alleen in tegenspraak met alle redelijkheid, omdat zijn gedrag tijdens

een aantal aardse jaren nimmer ‘s mensen status voor de oneindigheid kan

bepalen, daar dit in volstrekte tegenspraak zou zijn met begrippen als

goddelijke Almacht, Alliefde en Gerechtigheid, doch evenzeer met de wet

der natuur, die ons leert hoe uit den dood steeds opnieuw het leven wordt

geboren.

Om zich een nieuw stoffelijk voertuig op te bouwen, moet de ziel zich de

medewerking verzekeren van een aards echtpaar, waarin zij een deel van

haar wezen legt, opdat er bevruchting mogelijk zij. Hierover zegt de Pistis

Sophia: "En de Liturgen der sferen binden de ziel, de kracht en het

geestelijk beginsel tezamen met het lot; daarna delen ze alle en maken er

twee delen van. Dan zoeken zij den man en de vrouw op de wereld, zien zij

het teken hebben gegeven deze delen te ontvangen; een deel ontvangt de

man en een deel de vrouw; hetzij in het voedsel, via de ademhaling, in het

water of iets anders dat zij drinken....... Wanneer nu de Liturgen der



25

Archonten het ene deel in den man, het andere in de vrouw geworpen

hebben, dan dwingen zij beiden ook al zijn ze nog zover van elkaar

verwijderd, om op een bepaalde tijd samen te komen. Het deel van den

man wordt via het zaad in het lichaam der vrouw gebracht en vanaf dat

ogenblik gaan de 365 Liturgen haar lichaam binnen en wonen aldaar."

Is zulk een echtpaar zich niet ‘kosmisch’ bewust, zodat het generlei besef

heeft dat het bouwen van stoffelijke lichamen aan wetten van maat en tijd

is gebonden, dan zal de incanerende ziel hiervan de gevolgen ondergaan.

Schuré schrijft: "De ziel heeft, naar mate zij meer bewust is, een groter

aandeel in haar wedergeboorte. De laagstaande ziel heeft niet te kiezen; de

middelmatige kiest uit verschillende mogelijkheden, die haar worden

aangeboden. De hogere, die hier een zending heeft te volbrengen, kiest haar

bestaan uit toewijding. Hoe verhevener de ziel is, hoe meer zij zich tijdens

incarnaties bewust is van de voorwaarden des geestelijken levens, die

boven deze aard-sfeer worden toegepast."

Is een ziel tot den staat van volkomenheid opgeklommen, dan leeft in haar

het bewustzijn, het besef een twee-eenheid te zijn, bestaande uit geest/ziel

of mannelijk deel en ziel/geest of vrouwelijk deel.

Dienaangaande kan men in de Zohar lezen: "Het wezen van de opperste

Wijsheid bestaat uit aarde en hemel, uit het goddelijke en het menselijke;

uit het stoffelijke en het ónstoffelijke, precies zoals de mens uit lichaam en

ziel bestaat.

De mens is de synthese van alle heilige Namen. In hem liggen alle

werelden besloten, zowel de hogere als de lagere; hij sluit alle mysteriën in

zich, zelfs die welke reeds vóór de schepping der wereld bestonden.

Daar de verschijningsvorm van den mens alles bevat wat in de hemelen

daarboven en hier beneden op aarde is, heeft God die als Zijn eigen

Verschijningsvorm gekozen. Vóór het tot aanzijn komen van alle dingen in

zich sluitende menselijke verschijningsvorm had er niets kunnen bestaan.

En al het bestaande is er slechts dankzij het bestaan van dien menselijken

verschijningsvorm. Maar we dienen wel onderscheid te maken tussen den

hogeren en den lageren mens, daar de één zonder den ander niet kan

bestaan.

Van den menselijken verschijningsvorm hangt de volmaaktheid van kennis

af. Dát, wat we den hemelsen mens, of de eerste goddelijke Openbaring

noemen, is de absolute verschijningsvorm van al wat is: de bron van alle

vormen en denkbeelden. De opperste Gedachte de mens is het kernpunt,
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waar de ganse schepping omheen wentelt. Hij is de edelste van alle voor

den wagen Gods gespannen figuren."

Theosofen e.a. menen vaak ten onrechte dat de ziel ‘geslachtloos’ zoude

zijn. Niets is minder waar, want als de hoogste Godheid bestaat uit God

den Vader zowel als God de Moeder, uit Wier harmonische samenwerking

gans het Universum werd geboren, dan volgt hieruit dat alle wezens, hoe

hoog ze ook boven den mens verheven mogen zijn, het Vader -zowel als

het Moeder- aspect der Godheid in zich hebben. Vandaar dat het scheppen

van levensvormen op alle gebieden van Zijn, berust op de samenwerking

van mannelijk- met vrouwelijkgerichte wezens, ofschoon iedere gedachte

aan geslachtelijk verkeer, zoals dit hier op aarde geldt, moet worden

uitgeschakeld.

Alle geschriften der oudheid spreken van hogere wezens, die een twee-

éénheid vormen. Hiermee wordt echter niet bedoeld dat ze geslachtloos

zouden zijn. Zij zijn dubbelslachtig, doch dit moet zó worden opgevat, dat

zij als afzonderlijke wezens zó volkomen op elkaar zijn ingesteld, dat zij in

denken, gevoelens en handelen een volkomen EENHEID vormen.

Heeft de ziel het stadium in haar ontwikkeling bereikt dat ze weet een

twee-éénheid te zijn, dan zal -omdat op aarde ieder deel als man of vrouw

wordt geboren- het deel op zoek gaan naar zijn tegendeel. Dit is in feite de

oorzaak dat zij, die verkeerd gepaard zijn in het huwelijk, onbewust blijven

verlangen naar de hereniging met de tweeling-ziel.

Zolang de mens echter niet weet in welke verhouding ze tot elkaar staan, is

dit zoeken als naar een naald in een hooiberg; het leidt nauwelijks tot enig

resultaat en laat den mens onbevredigd. Neemt evenwel zijn bewustzijn toe

doordat men zich begint te interesseren voor de verborgen zijde des levens,

dan groeit ook het besef, dat -wijl in de Kosmos alles is geordend- ook

zielen in een bepaalde verhouding tot elkaar moeten staan om elkaar te

kunnen herkennen en de Eenheid, die op hogere gebieden bestond, op deze

wereld voort te zetten.

Voorwaarde hiertoe is dat ze zich niet door uiterlijke dingen laten

verblinden, noch door begeerte en hartstocht op een dwaalspoor leiden.

Wanneer de drang der zinnen is overwonnen en er wordt niet langer

toegegeven aan den driften-aard van het lichaam, dan al de ziel in staat zijn
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de fijnere trillingen der intuïtie te registreren en hierdoor geleid haar

tweeling-ziel te herkennen.

Omdat beide evenwel in stoffelijke lichamen zijn gestoken als in

maskeradepakken (immers, het huidig stoffelijk voertuig is door

degeneratie sterk van zijn oer-vorm afgeweken) is deze herkenning

bijzonder moeilijk. Dit verklaart waarom zo velen -op de eerste indrukken

afgaande- menen de tweeling-ziel gevonden te hebben om spoedig tot de

ontnuchtering te komen bij het démasaqué, zich door den schonen schijn te

hebben laten bedriegen.

Hieruit blijkt hoe gevaarlijk het is op zijn ‘gevoelens’ alleen af te gaan,

zomede dat ‘liefde op het eerste gezicht’ doorgaans op fictie berust.

Vandaar dat vroeger, als het zedelijk verval de ganse samenleving dreigde

te ontwrichten, door wijze lieden immer werd aangedrongen de massa meer

inzicht te schenken in den samenhang der dingen en haar het besef bij te

brengen dat duurzaam huwelijksgeluk slechts mogelijk is waar

gelijkgestemde zielen met elkaar worden verbonden.

Omdat thans slechts weinigen de methode kennen om de toon van iedere

ziel vast te stellen, geschiedt het paren der zielen momenteel in den blinde.

Doch naar mate de Aquarius-aera voortschrijdt en de innerlijke kennis er

mensen zich uitbreidt, zal ook het verlangen groter worden zich met zijn

tegendeel te verbinden en zodoende een harmonisch huwelijk te beleven.

In de oudheid, toen god-gewijde priesters en priesteressen, met kennis der

levenswetten, alle zaken op huwelijk en voortplanting betrekking hebbend,

ordenden, verstrekten zij het volk de kennis waardoor dit gelukkige

huwelijken sloot en gezond en welgeschapen nageslacht voortbracht.

Men denke b.v. aan de z.g. Thesmophorosfeesten der oude Grieken, die,

ofschoon feitelijk een vrouwenfeest, in wezen den grondslag een staatsfeest

waren omdat Attica aan de godin Demeter Thesmophoros den zegen van

een geregelde wetgeving dankte, waarvan het huwelijksinstituut een

centraal element vormde.

Want de wetten, diet het huwelijksleven zowel als de gemeenschap des

huwelijks en den kinderzegen regelen, werden aan haar toegeschreven. Het

was Demeter Thesmophoros, die de a.s. moeders beschermt; die als

‘kourtrophos’ hare kinderen opkweekt en als ‘kalligeneia’ den Grieken

welgeschapen kroost belooft.
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Later , toen er verval intrad, ontaardde dit in de z.g. kinderhuwelijken,

waarbij men door de ouders (meestal uit materiele overwegingen) tot een

bepaalde verbintenis werd gedwongen, die dan allerminst bijdroeg tot het

geluk der huwenden. Ook de z.g. Voor-ouder-verering der Chinezen en

andere oosterse volkeren is uiteindelijk tot deze ‘voorzienigheid’ der

ouders terug te brengen. Oorspronkelijk gold het als een voorrecht ouders

te bezitten, die -omdat zij de levenswetten kenden- harmonisch in den echt

waren verbonden en op het kosmisch-juiste tijdstip paarden om het

indalende ego de middelen te verschaffen zich een volmaakt stoflichaam

op te bouwen.

Alles wat hiermee samenhangt, staat in direct verband met het Mysterie der

goddelijke Geboorte. Want door de Wijsheid ervan te kennen, kan men de

mogelijkheid scheppen dat hogere zielen onder gunstige omstandigheden

op aarde incaneren en zich voertuigen opbouwen, waarin zij op volkomen

wijze aan de verbetering van alle menselijke en maatschappelijke

toestanden zullen kunnen deelnemen.

In de nieuw aangevangen Aquarius-aera breekt een cultuur-tijdperk aan,

zoals de wereld nooit eer aanschouwde en hierom is het noodzakelijk dat

zielen uit hogere werelden zich op deze planeet belichamen om er cultuur-

scheppend werkzaam te zijn.

In verband hiermee is het wenselijk mensen van dezen tijd (en vooral de

jeugd kont hiervoor in aanmerking) de noodzaak onder oog te brengen dat

huwelijk en seksueel-leven op hoger plan worden gebracht, ten einde deze

hogere zielen de gelegenheid te bieden zich betere instrumenten te

scheppen en heirdoor het Goddelijke volmaakt te openbaren op aarde.

Weldra zullen zich zielen van de Zon, Mercurius, Venus, en Jupiter

afkomstig, alwaar het leven een hogeren graad van bewustheid bereikte dan

op de wereld, hier incaneren ten einde de plaatsen in te nemen van hen, die

van de donkere zijde der Maan komend, ofwel van Mars of Saturnus,

verantwoordelijk zijn voor het overwegend aantal demonisch-gerichte

wezens, wier drang om zich hier te belichamen het geboorte-cijfer zo

ontstellend opjoeg.

Zuivere zielen van Mars, die het Recht zullen herstellen, treden in de plaats

van lagere zielen, die hier den oorlogsfakkel brandend houden. Zielen van

Venus, die kunst en schoonheid dienen en het zuivere Liefde-beginsel
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kennen, zullen de plaatsen innemen van hen, die zingenot en begeerten

aanwakkeren, waaraan de wereld bezig is onder te gaan.

Wezens van de Zon zullen hier als leiders en staatslieden worden

belichaamd, ten einde de geweldige problemen van dezen tijd geleidelijk

tot oplossing te brengen. Voorts zijn er de Groten van geest, wier

arbeidsterrein op de z.g. buiten-planeten ligt, zoals Neptunus, Uranus, en

Pluto, die reeds in vorige cultuur-perioden op deze wereld verschenen, ten

einde de ontwikkeling van de planeet, met alles wat zich daarop bevindt, in

hogere banen te stuwen.

Zij zijn de z.g. god-mensen, die uitsluitend via hogere geboorten tot deze

wereld komen, gelijk beschreven staat in alle geboorte-verhalen van

Leraren, Heilanden en Verlossers, doch die in duistere reden werden

gehuld vanwege de onbewustheid der mensen, die het noodzakelijk maakte

dit Mysterie te versluieren.

Goden en godinnen zijn hogere mensen, in wie de ziel het lichaam bestuurt.

Zij zijn, lezen we in "De ware Weg" van Dr. Anna Kingsford, "een

gemeenschap van wezens van beiderlei kunne, voor ’t gewone oog

menselijk, maar voor het innerlijk oog goddelijk. En het leven dat zij

leiden, schoon uiterlijk rustig, ernstig, onbewogen en zoals sommigen

zouden oordelen, zelfs ascetisch, klopt in werkelijkheid van de meest

intense levenskracht; vloeit over van het hoogste streven, van een uiterste

bevrediging.

Want de leden dier gemeenschap zijn van alle schepselen de eersten in

verstand, de hoogsten in beschaving, de rijksten in ondervinding, de

teersten van hart, de reinsten van ziel en de rijpsten van geest.

Het zijn mensen, die het leven benuttend zonder er misbruik van te maken

en zonder verdorven begeerte naar het uiterlijke, alles geleerd hebben, wat

het lichaam te leren geeft en die, boven het aardse stijgend, door de vaste

onderwerping van hun lagere en de verheffing van hun hogere natuur, ten

laatste -om hun eigen oudsten en meest betekenisvollen term te gebruiken-

in zichzelf het vlees gekruisigd hebben en daardoor hun lichaam van

gebieder tot werktuig van de ziel hebben gemaakt en van een bron van

beperking tot uitdrukkingsmiddel van den geest.

Zo zich boven het aardse verheffend, hebben zij den hemel neergetrokken

om zich met hem te verenigen, gelijk de wervelhoos der tropische zeen een

zuil van gemeenschap vormt tussen de wateren boven en beneden.
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Wanneer de aarde een tijdperk van uiterste ontaarding beleeft, waardoor zij

monsters in plaats van mensen voortbrengt, (gelijk in dit tijdsgewricht

W.D.) dan verlaat steeds één dier boven-mensen (Boeddha, Christus) zijn

geliefkoosde afzondering om af te dalen van de eigen hemelsen ‘berg’ tot

de wereld daar beneden, alwaar Hij poogt door gedrag en voorschrift een

voorbeeld te geven van wat de mensheid kan bereiken.

Doch door de wereld, die Hij poogt te verlossen, wordt Hij bloot gesteld

aan vervolging en smaad; Hij vindt in de officiële bewakers der leer, die

Hij vertegenwoordigt en wil doen herleven, Zijn bitterste vijanden."

Velen zullen vreemd opkijken als ze lezen dat ‘goden’ in de uitoefening

van hun aardse taak belemmerd kunnen worden. Dezen zij verwezen naar

Matth. 13:58 alwaar beschreven wordt hoe Jezus te Nazareth "niet vele

krachten kon doen vanwege het ongeloof".

Ook onder goden en godinnen treft men vele graden van levensbewustheid

aan, doch hoe machtig een god/godin ook moge zijn, toch is en blijft hij/zij

onderworpen aan de wetten van den Kosmos, waaraan zelfs de hoogste

Godheid zich vrijwillig onderwerpt.

En zomin als een groot kunstenaar op een aftandse viool of vleugel de

meesterwerken der klassieken onberispelijk vermag te vertolken, zomin

kan een god, wanneer hem een aftands instrument (het stoflichaam dat door

degeneratie zijn volkomenheid verloor) ter beschikking staat, daarin het

Goddelijke volmaakt tot uitdrukking brengen.

Ware het anders, Jezus noch Gautama zouden, niet tegenstaande zij uit

‘harmonische ouders’ en overeenkomstig de heilige Scheppingswet werden

geboren, niet langen tijd nodig hebben gehad Zich de ziel in het lichaam

volledig bewust te worden en het stadium van Christus en Boeddha te

bereiken, waar mee -zoals u wellicht bekend zal zijn- niet een persoon,

doch een ziele-toestand wordt aangeduid.

Slechts het feit, dat beiden ‘onbevlekt’ waren ontvangen en derhalve in

staat Zich volmaakte voertuigen op te bouwen, stelde Hen in staat, na het

bereiken van den dertig-jarigen leeftijd, volkomen in het Goddelijke op te

gaan.

Wie oren hebben om te horen zullen nu vermoedelijk kunnen begrijpen dat

er momenteel geen god-bewuste mensen op de wereld zijn OMDAT de

kennis der H. Scheppingswet uit het menselijk bewustzijn verdween en er

dienvolgens geen harmonische voertuigen gebouwd kunnen worden.
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Hierom is het noodzakelijk het begrip weer te doen herleven in het

bewustzijn der mensen, dat de wijze waarop de geboorten tot stand

komen, alles-bepalend is.

Immers, daardoor ordent Fohat of de verpersoonlijkte levenskracht alle

kosmische krachten en machten op de gebieden van natuur en bovennatuur

en wel zodanig, dat ingevolge de Wet van Kosmische Harmonie het

subjectieve inwerkt op het objectieve. Vatte het, wie kan!

Wie den zin van dit alles vermogen te vatten, zullen inzien dat waar legio

goden en godinnen op het punt staan tot deze wereld af te dalen, dit

geestelijk-gerichten mensen de verplichting oplegt ervoor te zorgen dat hun

straks de gelegenheid wordt geboden zich volwaardige stoffelijke

voertuigen te bouwen.

Vandaar dat zij veel meer aandacht aan deze zaken moesten besteden en tot

samenwerking komen, opdat der jeugd het besef worde bijgebracht dat zij -

als draagster der komende geslachten- een voorname rol heeft te vervullen

bij het vernieuwingswerk der toekomst.

Op jonge mensen komt het aan. Daarom is het dringend noodzakelijk dezen

het besef bij te brengen dat huwelijk en seksueel-leven volgens geheel

andere normen beleefd dienen te worden dan tot heden geschiedde en als

normaal werd beschouwd.

Er behoort inzicht te komen dat het geslachtsverkeer -naar den maatstaf der

kosmische Wet van Harmonie gerekend- volstrekt abnormaal wordt

beleefd momenteel. Doch men is zo gewend geraakt het abnormale als

normaal te beschouwen, dat de waarheid van het vorenstaande slechts

langzaam vermag door te dringen.

Niettemin is het raadzaam leidende persoonlijkheden op allerlei gebied op

deze dingen te wijzen en vooral hen, die werkzaam zijn op geestelijk,

psychologisch en medisch gebied op te wekken tot bestudering van de

verborgen zijde des levens, ten einde -de wetten ervan naspeurend en een

dieper inzicht erin verkrijgend- de jeugd met hogere begrippen vertrouwd

te maken en haar den weg te wijzen uit de huidige moeilijkheden op

seksueel gebied.

Het moet toch eindelijk eens tot de mensen gaan doordringen dat betere

toestanden scheppen op de wereld nauw samenhangt met de aandacht, die

wordt besteed aan de problemen, welke met het seksuele leven

samenhangen. Want naar mate er wordt gezorgd voor welgeschapen
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lichamen, waarin hogere zielen zich volkomen kunnen uiten, naar die mate

zal er ook welbewust gearbeid kunnen worden aan de verwezenlijking van

Vrede en welvaart op aarde.

Ofschoon wij reeds lang vóór den oorlog aandrongen op vernieuwing van

begrippen en denkbeelden aangaande huwelijkskeuze en seksuele beleving,

hebben we tot op heden slechts de rol van "Roependen in den woestijn"

vervuld. Doch omdat inmiddels de zedelijke ontwrichting verder voortging

en het geboorte-overschot onrustbarend toenam, zomede de

gezondheidstoestand van het menselijk ras onophoudelijk verslechterde,

beginnen steeds meerderen te beseffen dat er zonder radicale middelen

niets bereikt zal worden.

Hierdoor groeit het aantal dergenen die begrijpen dat huwelijk en

voortplanting wederom in overeenstemming gebracht moeten worden met

de wetten van maat en tijd, die overal in den Kosmos orde scheppen en

bewaren en zonder welke alle ‘leven’ in chaos ondergaat.

Gewend als men is op zijn ‘gevoelens’ af te gaan, liever dan acht te slaan

op de rede, deels omdat men bewust of onbewust den negatieven invloed

van het kwijnende Christendom onderging, deels omdat men in den ban

van een materiele wetenschap haar uitspraken te zeer absoluut nam,

zomede omdat zelfstandig denken een vermogen is, dat weinigen nog

ontwikkelen, zijn het slechts de enkelingen, die hebben begrepen dat alle

waarachtige Vernieuwing staat of valt met de menselijk bereidheid in te

zien en te willen toegeven, dat geen nieuwe cultuur mogelijk is zonder

eerst voor een beteren mens te zorgen.

Er dienst een geestelijke élite gevormd te worden, bestaande uit mensen,

wier innerlijke ontplooiing dermate voortschreed, dat zij geneigd zijn zich

vrijwillig aan de hoogste Levenswet te onderwerpen en harmonische

echtparen te vormen, die -door zich aan hare voorschriften te houden-

hogeren zielen de gelegenheid willen schenken zich bij hen te incaneren.

Dan worden dezen volwaardige voertuigen ter beschikking gesteld, waarin

zij het Goddelijke volmaakt tot uiting vermogen te brengen.

Goden, die zich gaan incaneren, weten dat er geestelijk contact nodig is

tussen hen en hun toekomstige ouders, die hun de bouwstenen moeten

verschaffen voor hun belichaming.

Door bepaalde denk- en gevoelsimpulsen worden de a.s. ouders beïnvloed

en als zij de wetten kannen, waardoor het scheppen van levensvormen
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wordt beheerst, zijn zij in staat het juiste tijdstip voor de bevruchtingsdaad

te bepalen, waardoor de incarnerende ziel gelegenheid heeft zich een

waardig instrument te bouwen.

Wanneer het eenmaal tot het menselijk bewustzijn doordringt, dat hij

bewust of onbewust de invloeden ondergaat, welke vanuit hogere

bewustzijns gebieden, alwaar het leven in volmaakter vormen wordt

beleefd, op hem inwerken, zal hij meer en meer in den aard hiervan willen

doordringen en zich beijveren om deze invloeden ‘bewust’ aan te wenden

om het leven op deze planeet eveneens te verhogen van uitdrukking.

Er zal meer begrip moeten komen onder de mensen, dat niet alleen de

zwarte, rode, gele en witte rassen elkaar in den tijd zijn opgevolgd, doch

mede dat elk dier rassen wordt gekenmerkt door onderrassen, waarvan het

vijfde of Angelsaksische het jongste is.

In de toekomst zullen de beste elementen hiervan worden benut om het

zesde onderras te doen geboren worden; het ras, welks individuen als

‘bewuste’ zielen op aarde zullen leven en derhalve bekleed moeten worden

met lichamen, waaraan generlei gebrek kleeft. Het is dan ook niet voor

niets dat de Manoe de schrijvers van het boekje "De Geest van het

Ongeborene" inspireerde ten einde de mensheid te wijzen op haar

toekomstige taak. Dat ook wij voortdurend wijzen op de noodzaak de

komende geslachten van betere voertuigen te voorzien, houdt direct

verband met de kosmische noodzaak dit zesde onderras tijdens de

Aquarius-aera in het leven te roepen en slechts zij, die innerlijk gewekt zijn

en de stem hunner ziel beginnen te beluisteren, zullen begrijpen wat er met

de openbaring van het Mysterie der goddelijke Geboorte voor het mensdom

wordt ontsloten.

Om dit mysterie volledig te verklaren, zullen in de toekomst weer Mysterie

scholen worden gesticht. Daarin zal men niet alleen tot bespiegeling of

geest-verrukking worden opgeleid; integendeel, door uitbreiding van zijne

begrippen ‘kosmisch’ leren denken en hierdoor den samenhang van alle

‘leven’ leren verstaan. Hierdoor zal er besef komen dat de mens als micro-

kosmos zijn ‘heelal’ of stoffelijk voertuig behoort te ordenen volgens

dezelfde wetten, die de harmonie van den Macro-kosmos in stand houden.
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Daar worden hem alle zaken verklaard, die met zijn bestaan samenhangen

en heirdoor wordt hij in de gelegenheid gesteld dit ‘bewust’ te ordenen en

deel uit te maken van de geestelijke élite, waarvan hiervoor sprake was.

Door inwijding wordt den mens het begrip bijgebracht van welken aard de

krachten en machten zijn, welke in den Kosmos arbeiden, aan welke wetten

ze zijn onderworpen en hoe men -door ze te leren toepassen- ‘bewust’

invloed vermag uit te oefenen op de ontwikkeling van alle Rijken der

natuur.

Alle wijsheid is op dit doel gericht en geen mens ontvangt haar, die niet

heeft getoond door inspanning, toewijding en volharding de kwaliteiten te

hebben ontwikkeld, die hem waardig maken haar te bezitten. Want evenals

het kijken naar de zon met onbeschermde ogen blindheid ten gevolge heeft

zo zou ook de mens, wiens ziel niet rijp is om de Wijsheid te aanschouwen,

met geestelijke blindheid worden bedreigd, zo hij onvoorbereid tot hoger-

weten werd toegelaten.

Met het aanschouwen van de Waarheid hangt in nauw verband samen de

oefening en versterking van den wil. Deze behoort zodanig getraind te

worden, dat men door richten ervan meester blijft over zijne aandoeningen

en hierdoor in staat is in het praktische leven waarheid en wijsheid zodanig

toe te passen dat harmonie in alle toestanden en verhoudingen er het gevolg

van is.

De wijsheid moet met het volle verstand omvat kunnen worden. Hiertoe is

de intuïtie onontbeerlijk; zij is het vermogen der gereinigde ziel, dat tot

volledige ontplooiing komt door lichamelijke en zedelijke reinheid te

betrachten.

Het niet beheersen der dierlijke driften bevlekt het ziele-lichaam en mist

zijn uitwerking niet op den geest. Wie zijn wil niet sterkt door training, zal

nooit een ‘vrijen wil’ ontwikkelen en bijgevolg onderworpen blijven aan

het onverbiddelijk lot, dat door Karma wordt beheerst. Hierop doelde

Goethe, toen hij schreef:

"Wer mit dem Leben spielt,

Kommt nie zurecht;

Wer nicht sich selbst befielt,

Bleibt immer Knecht!"
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De mens, in staat over zijn wil te regeren, zal opklimmen tot de rijen der

vrij-geworden zielen, die -zich buigend voor de goddelijke Wet uit vrije

keuze- in staat zijn met vooruitzienden blik te scheppen, hetgeen nodig is

om goddelijke Geboorten tot stand te brengen. Want, gelijk Mevr.

Blavatsky zo treffend juist zegt in de Geh. Leer2, 517: "De hedendaagse

Prometheus is een Epimetheus geworden. Iemand die eerst ná het gebeurde

ziet, omdat de algemene mensenliefde van Prometheus sedert lang in

zelfzucht en zelfverheerlijking ontaard is. De mens zal opnieuw de vrije

Titan worden van voorheen, doch niet voordat de kringloop-ontwikkeling

de verbroken harmonie tussen de twee naturen, de aardse en de goddelijke,

heeft hersteld, waarna hij ontoegankelijk voor de lagere titanische krachten,

onkwetsbaar in zijn persoonlijkheid en onsterfelijk in zijn individualiteit

wordt; doch dit kan niet geschieden voordat elk dierlijk element uit zijn

natuur verwijderd is. Wanneer de mens begrijpt dat God den (geestelijke

PM) dood niet heeft gemaakt, maar dat de mens dien zelf geschapen heeft,

zal hij opnieuw de Prometheus van vóór zijn val worden."

Van hoe grote waarde de goddelijke Geboorte is, werd in de cultuur-

perioden der oudheid beter begrepen dan thans. In de school van

Pythagoras b.v. werden de vrouwen, die haar taak van echtgenote en

moeder volledig wilden vervullen, in het Levensmysterie ingewijd. 

Schuré zegt hiervan in zijn ‘grote Ingewijden’ op pag. 394: "tot aan de

uitsterving van het heidendom bloeide de Inwijding in de Dionysos-

mysteriën, zowel als in de tempels van Hera, Artemis, Pallas Athene en

Demeter. Ze bestond uit symbolische leringen, plechtigheden en feesten,

gepaard gaande met byzondere onderrichtingen door bejaarde priesters en

priesteressen gegeven en betrekking hebbend op de meest intieme zaken

van het huwelijksleven.

De wederzijdse verhoudingen en verplichtingen der geslachten werden

bekend gemaakt, zomede de meest-geschikte tijden voor goede

bevruchting. Er werd grote aandacht geschonken aan het lichamelijk en

zedelijk evenwicht der vrouw tijdens de zwangerschap, opdat het heilige

werk, -de wording van het kind- geheel in overeenstemming zoude

verlopen met de goddelijke Wet.

Kortom, in de Mysteriën onderwees men haar alles wat op het

huwelijksleven betrekking heeft, zomede wat verband houdt met het

moederschap."
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Om tot een juist begrip van het Mysterie der goddelijke Geboorte te

komen, is het noodzakelijk een dieper inzicht te verkrijgen in den z.g.

vloek der erfzonde, waaronder de mensheid wordt gezegd, sedert de

vermeende ongehoorzaamheid van Adam en Eva in den Hof van Eden, te

hebben geleden. Wat hier als ‘vloek’ wordt voorgesteld, is eenvoudig de

uitwerking van de Wet van Karma, die optrad, niet omdat de mens

‘natuurlijke’ vereniging zocht als gevolg van een bestaande natuurdrift,

maar eenvoudig omdat de mens -boven het dier met rede begaafd- zich de

kennis der natuurwetten behoort eigen te maken, waardoor hij in harmonie

met de natuur aan het scheppingsproces vermag deel te nemen op een wijze

dat de natuurlijke gang der dingen er niet door wordt gestoord.

Het redeloze dier is hiertoe niet in staat, vandaar dat dit slechts op bepaalde

tijden bronstig is en geleid door zijn instinct, op de juiste wijze aan de

voortplanting deel neemt. Vandaar ook, dat het in vrijheid levende dier

slechts eenmaal in zijn leven ziekte kent, nl. voordat het sterft.

Omdat de mens zich met zijn voortplanting inliet (uit commerciële

overwegingen) worden niet alleen de veestapel, doch alle huisdieren

momenteel door ziekten geteisterd, hetgeen een bewijs is hoe zeer de mens

den natuurlijken gang der dingen verstoorde.

Aanvankelijk nam ook hij -door de rythmen der vrouw in acht te nemen-

op regelmatige wijze aan het geslachtsverkeer deel. Als gevolg hiervan

bracht de vrouw op pijnloze wijze kinderen voort en werd haar organisme

door het baren niet verstoord.

Reeds Max Heindel schreef ongeveer 40 jaren geleden dat het tot ‘s

mensen voornaamste plicht behoort zijne seksuele driften te leren

beheersen. Dienaangaande zij verwezen naar zijn boek "The Message of

the Stars", waarin op pag. 448 staat te lezen: "Toen de mensheid begon de

scheppingsdaad te volbrengen voor genot, ongeacht de planeetstanden,

deed de dood zijn intrede en begon de vrouw kinderen voort te brengen met

smart. En ofschoon een predikant wel een huwelijk kan inzegenen, kan hij

toch, zolang hij der sterren schrift niet vermag te lezen, onmogelijk

beoordelen of de harmonie, die aan het samengaan van tweeling-zielen ten

grondslag ligt, werkelijk aanwezig is. Daarom brengen helaas de meeste

huwelijken niet dat geluk, noch die zielsbevrediging, waardoor het

samengaan van tweeling-zielen wordt gekenmerkt. Behalve de pijn van het

baren als gevolg van een verkeerde paring, is er het extra lijden door het
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ego, dat zich een voertuig moet opbouwen onder disharmonische

voorgeboortelijke omstandigheden. "

Wie hierover diep nadenken, zullen moeten toegeven dat het nooit in de

bedoeling der natuur kan liggen (omdat zij ‘goddelijk’ van oorsprong is)

dat de vrouw met smart zou baren. Deze toestand trad in nadat de

natuurwetten overtreden werden, d.w.z. toen er op willekeurige tijden

geslachtsgemeenschap werd uitgeoefend door paren, die niet harmonisch

op elkander waren afgestemd.

Sedertdien was er vijandschap tussen het zaad der vrouw (wellust) en dat

van den slang (wijsheid, berustend op kennis der natuur-ordening), zodat

de heiligheid van het scheppend vermogen des mensen werd opgeofferd

aan zingenot, waardoor hij -naar Mevr. Blavatsky terecht opmerkt- "een

hulpeloos, scrofuleus wezen werd en thans op aarde de rijkste erfgenaam is

geworden aan constitutionele en erfelijke ziekten; het meest bewust en

verstandelijk beestachtigste van alle dieren."

Want, zegt zij elders, "het dierlijk element en het bewustzijn van het bezit

daarvan heeft het periodieke instinct in chronische dierlijkheid en

zinnelijkheid veranderd. Dit is wat over de mensheid hangt als een

lijkkleed."

Dit geldt tot op den huidigen dag en om er een eind aan te kunnen maken,

is het noodzakelijk meer kennis te verspreiden over het geboorteproces in

zijn exoterische, zowel als (voor zover mogelijk en toelaatbaar) zijne

esoterische aspecten, welke laatste evenwel slechts zullen spreken tot de

enkelingen, wier bewustzijn boven het materiele niveau is uitgestegen.

In de eerste plaats dient er een zuiver besef te komen wat er feitelijk onder

‘liefde’ verstaan dient te worden. Wat hier momenteel voor doorgaat, is

niet meer dan de laagste uiting ervan, nl. hartstocht.

In oorsprong was liefde Eros, of de goddelijke Wil om zich door zichtbare

schepping te openbaren. Vandaar -zegt Mevr. Blavatsky- dat Fohat, het

proto-type van Eros, op aarde de grote kracht ‘levens-elektriciteit’ of de

geest van het levenschenken wordt.

En verder: "Eros is in de mens de wil van het genie om grootse

schilderijen, grootse muziek, dingen, die zullen leven en het ras dienen, te

scheppen. Het heeft niets gemeen met de dierlijke begeerte; integendeel het

is de algemene harmonieuze neiging die door het hoger Manas werkt."
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Daarom is liefde in haar ware betekenis ook slechts mogelijk tussen die

mensen, waarin zich een nauwe ziele-verwantschap openbaart. Doch als

regel weet men te weinig van de ziel af, noch van de verhouding, waarin ze

tot elkaar behoren te staan om van harmonie verzekerd te zijn en dit is wel

de voornaamste reden waarom mensen, die beogen een huwelijk aan te

gaan, eerst na het sluiten ervan ontdekken, dat zij als zielen elkaar

allerminst aanvullen, zodat er van harmonie ook geen sprake kán zijn.

Dit maakt het noodzakelijk jonge mensen het besef bij te brengen dat ook

de liefde -gelijk al het overige in de natuur- aan vaste maten en

verhoudingen is gebonden, zodat er met kennis van zaken gekozen moet

worden waar het de levenspartner betreft.

Zij moeten worden genezen van het domme denkbeeld dat mensen, die qua

ziel niet bij elkaar passen, elkaar tijdens het huwelijk zouden kunnen

opvoeden. Als de grondslag, nl. de overeenstemming der zielen, aan het

huwelijk ontbreekt, móet dit op een mislukking uitlopen. Daarom is het

dringend gewenst dat jonge mensen, alvorens zich te verloven, zich eerst

deskundig laten voorlichten of er duurzame harmonie tussen hen mogelijk

is.

Blijkt die er inderdaad te zijn, dan zullen de partners elkaar ook kunnen

opvoeden wanneer ze in het bezit zijn van een goede psychologische

analyse, aan de hand waarvan zij gaan pogen de eigen fouten en gebreken

te herstellen en elkander hierbij wederkerig behulpzaam te zijn. Zijn hierbij

reeds de nodige vorderingen gemaakt, dan kan met een gerust hart tot het

sluiten van een huwelijk worden aangegaan, waarbij het aanbeveling

verdient den kosmisch-juisten tijd er voor te laten berekenen.

Het spreekt vanzelf dat onder het begrip "Harmonisch huwelijk" wordt

begrepen, dat beide partners vóór het sluiten ervan geen seksueel verkeer

met elkaar (en veel minder nog met derden) onderhouden. Zijn ze eenmaal

gehuwd, dan dienen zij zich van den aanvang af te onderwerpen aan een

ordening gebaseerd op het levensritme der vrouw, ten einde haar

vruchtbaarheidscyclus niet te verstoren.

Gezien de algemene verwildering op zedelijk gebied, zal het grote moeite

kosten jongen mensen het besef bij te brengen dat de voortplanting

oorspronkelijk geestelijk (op wetten gebaseerd) werd uitgeoefend, doch

door het verloren gaan der kennis hiervan tot een fysiologische (op

willekeur berustende) werd. Met het intreden der Aquarius-aera behoort de
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oorspronkelijke toestand hersteld te worden en hierdoor zal de menselijke

nakomelingschap niet langer verwekt (onbewuste handeling) doch

geschapen (bewuste daad) worden.

"Die toestand zal", zegt de Geh. Leer 2, 509 "voor de wereld en mensheid

terugkeren, wanneer zij de waarheden, die aan dit grote vraagstuk der

geslachten ten grondslag liggen, zal ontdekt hebben en naar waarde zal

schatten. Dan zal zoals eenmaal in een brief aan een Theosoof werd

gezegd: De wereld een ras van Boeddha’s en Christussen bezitten, want de

wereld zal tot het inzicht gekomen zijn dat de individuen het in hun eigene

macht hebben om Boeddha-gelijke kinderen, of demonen voort te

brengen...... Wanneer die kennis komt, zullen alle dogmatische

godsdiensten en daarmee ook de demonen uitsterven." 

Hiertoe is evenwel meer kennis nodig van de geheimzinnige kracht van de

maan, welke op de menselijke zwangerschap en voortbrenging een even

beslisten invloed uitoefent als op den groei van planten en dieren. Het zijn

de wezens der Maan, wier hoofd Gabriel is, die de geboorten der mensen

regelen. Vandaar dat de aankondiging van Jezus geboorte door Gabriel

geschiedde.

In de Geh. Leer 1, 300 staat het volgende te lezen: "Osiris was ‘God,

geopenbaard in de voortplanting’ omdat de ouden, veel beter dan de

hedendaagse mensen, de werkelijke occulte invloeden van het lichaam der

maan op de geheimen der ontvangenis kenden. In de oudste stelsels vinden

wij dat de maan steeds mannelijk is. Zo is Soma bij de Hindoes een soort

Don Juan van den sterrenhemel, een koning en een vader, zij het ook

onwettig, van Budha-wijsheid. Dit heeft betrekking op occulte kennis der

maangeheimen, waaronder die van de geslachtelijke voortbrenging. En

later, toen men de maan in verband bracht met de vrouwelijke goden, met

Diana, Isis, Artemis, Iuno, enz. was dit verband ook een gevolg van een

grondige kennis, zowel fysisch als psychisch, van de fysiologie en van de

natuur der vrouw.

Indien op de zondagsscholen aan de scharen van in lompen geklede armen,

in plaats van nutteloze lessen uit den bijbel, astrologie werd onderwezen,

ten minste voor zover de occulte eigenschappen der maan en haar

verborgen invloed op de voortplanting betref, dan zoude men zich weinig

bezorgd behoeven te maken over de toeneming der bevolking, en, om die

tegen te gaan, evenmin zijn toevlucht behoeven te nemen tot de

twijfelachtige letterkunde der malthusianisten. Want het zijn de maan en
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hare conjuncties, die de ontvangenissen regelen en iedere astroloog in Indië

weet dat."

Voorts moet het jonge mensen duidelijk worden gemaakt, dat de

combinatie van man en vrouw (voor wat de verhouding betreft waarin ze

tot elkaar staan) welke ziel zich bij hen zal kunnen incaneren. Want -zoals

de Pistis Sophia ons leert, zijn het de Archonten en Liturgen, die door

onstoffelijke inwerkingen bepaalde ouderparen tot de bevruchting

opwekken, zolang deze zich niet bewust zijn het in eigen hand te hebben

een gunstig moment te (doen) bepalen en dan door Karma beheerst te

blijven.

Door zijn kennis uit te breiden aangaande alle zaken, die met huwelijk en

voortplanting in nauw verband staan, kan ieder mens zich van karma

bevrijden en door te voldoen aan de voorwaarden van de Wet van

Kosmische harmonie, zelf de kwaliteit van zijn nageslacht bepalen.

Ook Dr. Hanisch (zie eerste deeltje, pag. 38) maakt onderscheid tussen

‘volmaakte’ kinderen en toevalligheidsproducten en zegt van de laatsten,

dat zelfs de grootste denkreus in intellectuelen zin slechts een klein deel

van zijn hersen capaciteit gebruikt omdat het merendeel der hersencellen

onwerkzaam blijft, zolang de pijnappelklier niet wordt ingeschakeld.

"Dit is de reden", zegt hij, "dat zelfs de intellectuele reus of de grootste

moralist zich niet verder ontwikkelen en geen hoger geestelijk leven

ontvouwen, doch op den eens bereikten trap blijven stilstaan."

Hierin zoekt hij de oorzaak, waarom volgens de statistieken 12% der

bevolking idioot of achterlijk zijn, 45% in ontwikkeling niet verder komt

dan achtjarigen; 40% de ontwikkeling van tienjarigen bereikt, 2% het peil

van twaalfjarigen bezit en slechts 1% werkelijk in staat is zelfstandig na te

denken zonder de suggesties der omgeving te ondergaan

vanaf het 12e jaar houdt praktisch alle ontwikkeling der mensen op, omdat

hun hersencellen onwerkzaam blijven, ook al worden ze 50, 60 of 70 jaren

oud.

"Wanner hij -zo besluit Dr. Hanisch- niet in staat is het hogere, het

menselijke in zichzelf manifest te maken, doch op het dierlijk stadium

blijft staan, dan heeft hij ook geen recht op een vrije keus of een vrijen

wil." in dat geval blijft dus de mens onderworpen aan de inmenging van de

Genius der soort.
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Vandaar dat Jezus reeds tot Zijne discipelen zei: "Ik heb den sleutel der

Mysteriën op aarde gebracht opdat de mens verlost zoude worden van de

banden, waarmee hij door de Archonten en Liturgen aan het lot wordt

gehouden. Het is nodig dat hij leert opgaan tot de Ordening van het Licht

(wijsheid) en het licht in hem wone. Zonder de mysteriën wordt geen mens

tot het Licht toegelaten." Daarom zei Hij ook: "Zoekt, opdat gij vinde;

klopt, opdat u worde open gedaan, want een iegelijk behoort de mysteriën

van het Lichtrijk te zoeken, opdat hij gereinigd worde."

"Hoe zullen de zoekers weten?" sprak één der discipelen, "wat tot het Licht

behoort en wat tot de duisternis? Waarop Jezus antwoordde: Wanneer de

Noordenwind blaast, weet gij dat hij koude brengt; wanneer de zuidenwind

waait, weet ge dat er hitte komt. Zo moet ge eveneens leren onderscheiden

tussen hen, die u het Goddelijke verkondigen.

Let op hunne woorden en zie of ze overeenstemmen met de wijsheid des

hemels, die tot uitdrukking komt in den omloop der sterren en lichten, en

met alles wat gij waarneemt in de natuur, gelijk dit opgetekend staat in de

Boeken van Jeu, die Ik Henoch in het Paradijs het laten schrijven, toen Ik

met hem sprak over den Boom der kennis en den Boom des Levens.

Daarna beval Ik hem ze op den berg Ararad neer te leggen, en stelde er den

Archont Kalapatauroth als wachter over aan, die over het Zevengesternte

heerst, opdat deze boeken bewaard zouden blijven tot op den huidigen

dag."

Het zevengesternte is een sterrengroep in het sterrenbeeld Taurus; vandaar

dat nu de Aquarius-aera is ingegaan en het vaste kruis de wereld

ontwikkeling weder beheerst, deze boeken thans geopend liggen voor hen,

die ogen hebben om te zien en een hart om ze te verstaan.

Vandaar ook dat in dezen tijd het Mysterie der goddelijke Geboorte, dat

deel uitmaakt van de Mysteriën des Lichts (Wijsheid) mag worden

ontsloten.

Langen tijd geleden traden met dit doel verschillende wegbereiders op, o.a.

Mevr. Blavatsky en anderen, die op den door haar gelegden grondslag

voortbouwden.

Door het negativisme der Pisces-aera drong het evenwel onvoldoende tot

hunne volgelingen door:

1. dat de nieuwe Aquarius-eeuw de geboorte van hogere mensenrassen

noodzakelijk maakt ten einde hen in staat te stellen de kosmische impulsen
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op juiste wijze te verwerken, zodat ze tot verbetering van toestanden en

verhoudingen op alle gebieden des levens mogen leiden.

2. dat het van de mensen zelf afhangt of deze impulsen direct tot de

gewenste verbeteringen zullen leiden, dan wel door de weerstand, die er uit

onwetendheid aan wordt geboden, zullen leiden tot grote explosies,

waardoor uiteindelijk de vermolmde resten der uitgeleefde beschavingen

zullen worden opgeruimd.

Deze invloeden werken reeds geruimen tijd, hetgeen aan de grote

veranderingen, die er de laatste decennia op alle gebieden optraden,

duidelijk is te bemerken. Helaas ondergaat de mensheid als geheel ze nog

hoofdzakelijk ‘onbewust’ en hieraan moet het wel worden toegeschreven,

dat ze steeds opnieuw door bloed en tranen moet worden gedwongen tot

het besef dat een veranderde hemel noodzakelijk leiden moet tot andere

toestanden op aarde.

Eén van de meest-dringende eisen van dezen tijd is mensen tot meer

geestelijk en zedelijk besef op te voeden. Er moet weer plichtsbesef en

verantwoordelijkheidsgevoel komen. Het inzicht moet geboren worden dat

huwelijk en seksueel leven op een geheel nieuwen grondslag moeten rusten

om de geboorte van hogere mensenrassen mogelijk te maken. Betere

mensen; het is en blijft de kern, waar alle vernieuwing om draait en niet

voordat hieraan meer algemeen aandacht wordt geschonken, zal er met de

vestiging van het Koninkrijk der Hemelen een aanvang gemaakt kunnen

worden.

Een geheel andere bevolkingspolitiek moet er worden gevoerd, opdat er

een einde komt aan de verontrustende wereld-overbevolking. Momenteel

wordt ‘kinder-bijslag’ als een normale zaak beschouwd en weinigen

beseffen hoe door het toekennen van dergelijke premies de ongebreidelde

voortplanting in de hand wordt gewerkt en hiervan weer het gevolg is dat

de kwaliteit aan de kwantiteit wordt opgeofferd.

Zo er al premies toegekend moeten worden, zou dit slechts bij

‘volwaardige’ kinderen mogen geschieden. Want de zorg en verpleging van

het groeiend aantal ‘onvolwaardigen’ kost der gemeenschap ieder jaar

grotere sommen gelds.

zij, die op grond van erfelijkheids-factoren zijn voorbestemd, ziek, zwak of

gebrekkig nageslacht ter wereld te brengen, moesten geheel van de

procreatie worden uitgesloten, hetgeen nog allerminst behoeft te betekenen

dat alle seksueel verkeer hun verboden behoeft te worden. Want door hen
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tijdens de onvruchtbare perioden der vrouw te laten copuleren, kan

zwangerschap worden voorkomen.

Wie mochten menen het laatste uit ‘godsdienstige’ overwegingen te

moeten bestrijden, zij erop gewezen dat het sexe-vraagstuk een dualiteits

probleem is, dat in iedere religie steeds ten nauwste samenhing met het

vraagstuk van goed en kwaad. Vandaar dat de Zohar zegt: "De woorden:

man/vrouw schiep Hij ze, geven de hoge waardigheid van den mens, de

mystieke leer van zijn schepping, te kennen.

Immers, tussen de twee tegengestelde beginselen ‘goed’ en ‘kwaad’ werd

‘s mensen vrijen wil geplaatst en beiden tot harmonie te brengen, geschiedt

slechts krachtens ‘s mensen goddelijk vermogen tot juist kiezen en

handelen. Vandaar dat ieder mens een levende vertegenwoordiger is van

den Boom des Levens.

Krachtens zijn ‘wil’ is hij een magiër; neigt hij tot het kwade, dan is hij een

zwarte magiër. Is hij tot het goede geneigd, dan wordt hij ‘wit’ genoemd.

Ten slotte moeten beide beginselen met elkaar in harmonie worden

gebracht, opdat de wil niet langer als magiër fungere, doch als de Shekinah

optrede, de levenskracht of het Vlammende Zwaard, waarvan sprake is in

Genesis."

Alle magiërs en alchemisten van weleer beschikten over volledige kennis

der natuurwetten, waardoor het hun niet alleen mogelijk was uit lagere

mineralen het edele goud te winnen, -nadat zij er eerst in waren geslaagd in

hun eigen wezen de lagere aandriften te transmuteren tot hogere

vermogens- doch tevens om nieuwe planten- en dier-soorten voort te

brengen, zo mede aan de veredeling van het menselijk geslacht te arbeiden

door de maten en verhoudingen toe te passen, die besloten liggen in de

goddelijke Scheppingswet of de Wet van Kosmische Harmonie.

Zij behoorden tot de geheime Orden der Rozenkruisers, die het werk

voortzetten van den Graalcultus der Middeleeuwen, waaruit de edelste

telgen der adellijke geslachten voortkwamen, zomede de grote kunstenaars

op velerlei gebied, die de Renaissance in het leven riepen. Zij allen werden

door hunne respectieve ouders ‘bewust’ voortgebracht en hierin ligt het

grote geheim verborgen, waarom er in dien tijd zo vele genieën op aarde

leefden, terwijl onze tijd zo arm is aan waarlijk grote geesten.
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Toch zullen die in de toekomst wederom geboren worden, want nu de Heer

(Logos van dit zonnestelsel) zelve den scepter ter hand neemt om over deze

werelden onmiddellijk te regeren, zal ook de Wijsheid, door allen die Haar

eertijds leraarden, o.a. Krishna, Boeddha, Hermes, Mozes, Zarathustra en

velen die tot de Onsterfelijken gerekend worden, onder leiding van den

Christus worden hersteld. Hierdoor zal de wereld wederom den Olympos

kennen, gelijk in den bloeitijd der Hellenen, toen hij gold als het gebied der

volmaakte zielen.

De vestiging van het koninkrijk der Hemelen is aanstaande en het zal van

jaar tot jaar duidelijker worden dat het meer en meer aankomt op de

bewustwording der verst-gevorderden onder de mensen in spiritueel, zowel

als in intellectueel opzicht, opdat de menselijke hierarchie, door dezen

geleid, ‘bewust’ lere samenwerken met hogere Wezens, ten einde aldus de

voorwaarden te scheppen dat Zij -door goddelijke Geboorte- direct aan het

verwezenlijken van dit Godsrijk mogen deelnemen.

Moge dit boekje bijdragen tot de verheldering van begrippen en u, geachte

lezer(es) tot het inzicht brengen dat er nog vele verkeerde denkbeelden en

gevoelens door betere vervangen moeten worden alvorens er met den

waarachtigen Opbouw kan worden aangevangen.

Leusden, Augustus 1949
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Enige praktische wenken.

Ten einde het in dit boekje beschrevene in praktische toepassing te

brengen, zouden er reeds verschillende dingen gedaan kunnen worden. B.v.

Voor zover zij, die gehuwd zijnde, aan de verbetering van het menselijk

geslacht wensen mee te werken, zouden ze zich om te beginnen moeten

wennen aan ordening van het geslachtsverkeer, door acht te geven op het

natuur-rhythme der vrouw.

Vervolgens zou er een berekening gemaakt kunnen worden van de tijden in

haar leven, waarop zij het meest-geschikt is gezonde en welgeschapen

kinderen ter wereld te brengen. Afhankelijk hiervan behoort het moment

berekend te worden, waarop goede bevruchting mogelijk is en ten slotte

zou zo’n echtpaar gedurende de zwangerschap in seksuele onthouding

moeten leven.

Voor zover men nog vóór het huwelijk staat, kan men worden ingedeeld in

één der categorieën: die der verloofden of der vrijen.

Wat de eerste categorie betreft, leert de praktijk dat in verreweg de meeste

gevallen de keus ‘onbewust’ geschiedde, ook al meent ieder verloofd paar

dat zij juist ‘de enig-goede’ kozen. Daarom kan met aan zekerheid

grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld, dat 90% dier a.s.

huwelijken den kiem der mislukking in zich dragen.

Om het met deze weenschap voor ogen tot een verbintenis te laten komen,

met een kans zó groot dat zij vroeg of laat door echtscheiding ontbonden

zal worden, is op zijn minst genomen onverantwoordlijk, vooral als en

denkt aan de ellende, die er voor evtl. Kinderen uit voortvloeit.

alvorens tot een huwelijk over te gaan, zouden verstandige verloofden zich

moeten afvragen of het niet beter ware ten halve te keren dan geheel te

dwalen. Hun wordt aangeraden zich met ons in verbinding te stellen vóór

het te laat is en het psychologisch onderzoek te laten beslissen of er

duurzame harmonie mogelijk is in het voorgenomen huwelijk.

Wie vrij zijn, doch gaarne een harmonisch huwelijk zouden sluiten, wordt

de gelegenheid geboden zich bij ons te laten inschrijven. Aan de hand van

een psychologische analyse wordt er naar een in alle opzichten geschikte

partner gezocht met wie men voorlopig in correspondentie wordt

verbonden. Blijkt na verloop van tijd uit de briefwisseling dat er voldoende

eenheid van gedachten, gevoelens en streven bestaat, dan volgt de
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persoonlijke kennismaking, die -zo men elkaar wederkerig aanstaat- tot een

verloving kan leiden, die 90% waarborg biedt voor een gelukkig huwelijk.

Hoe meer jonge mensen zich aanmelden, hoe groter de keus en hoe meer

kans dat iedere jonge man het meisje van zijn dromen vindt en omgekeerd

iedere jonge vrouw haar ridder ontmoet. Ouders die het goede voor hebben

met hunne kinderen moesten dezen opwekken hieraan deel te nemen.

Onervaren als zij zelven zijn , weten zij nog niet tot welke pijnlijke

ervaringen en bittere teleurstelling een vernield huwelijk kan leiden. Ze

hiervoor te behoeden is de taak van iedere ouder. 

Er moet iets gebeuren om aan de huidige verwarring een eind te maken en

ieder weldenkend mens kan aan dit bescheiden begin zijn steentje

bijdragen. Mogen velen uwer eraan gehoor geven.

J.F.W Henschel

Mevr. M.M.TH Henschel-Fischer

                                                                                                                         

                                                                                                


