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WAT ONS ONTBREEKT

Aangenomen moet worden, dat er een

‘leidende werkzaamheid van hogere

Intelligenties’ bestaat als verklaring

van de grote wetten; welke het 

stoffelijk heelal bestieren.

A.R. Wallace

De bijbel behoort tot de mystieke geschriften, welke ons uit de
oudheid werden overgeleverd, met het doel ons in symbolentaal de
ontwikkelingsgang van wereld en mensheid te beschrijven.
Doorgaans worden de daarin gegeven voorstellingen in een te nauw
verband opgevat, waardoor men meent dat ze uitsluitend betekenis
zouden hebben gehad in het verleden. Ze dragen echter een veel
universeler karakter, en omdat de geschiedenis zich steeds herhaalt,
geldt hun betekenis ook voor deze tijd.
In dit geschrift zullen wij ons bezighouden met zaken, verband
houdend met het Pinkster-gebeuren, en nagaan welke betekenis
hieraan mag worden toegekend voor de wereld van heden. Beginnen
we daartoe met een beschrijving, zoals die wordt gegeven in
Handelingen 2. De apostelen waren op de dag van het Pinksterfeest
bijeen gekomen, toen er een geluid als van een sterke wind werd
gehoord, en zij vuurvlammetjes waarnamen boven elkanders
hoofden. Zij werden allen vervuld met de H. Geest en begonnen te
spreken met andere talen, naar de geest hun ingaf. De mensen in
Jeruzalem verwonderden zich over dit verschijnsel en vroegen zich af
wat dit wel te betekenen had. Sommigen dreven er de spot mee en
zeiden: “ze zijn dronken”! Hierop verhief Petrus zijn stem en sprak:
“Wij zijn niet dronken, doch thans wordt de profetie van Joël vervuld,
die luidt als volgt: “Het zal zijn in de laatste dagen, dat God zal
uitstorten van Zijn geest op alle vlees; uwe zonen en dochteren zullen
profeteren, uwe jongelingen zullen gezichten zien en uwe ouden
zullen dromen dromen. 

4                     

God zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde
beneden; bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden
in duisternis, en de maan in bloed, eer de grote en doorluchtige dag
des Heren komt”.

Pinksteren komt van het Griekse hé pentekosté, dat de vijftigste
betekent. Het feest viel namelijk op de 50 ste dag nadat de sikkel
voor het eerst in het staande koren was geslagen. Bij de joden werd
op die dag een nieuw spijsoffer aan Jahwe opgedragen, nl. twee
beweegbroden van twee tienden, nl. 2/10 efa gries, gezuurd, als
proeve van het dagelijks brood. Het waren de eerstelingen van de
tarwe-oogst van Jahwe. In feite was Pinksteren een dankdag voor de
oogst, reden waarom het ook oogst-feest of feest der eerstelingen
heette. Op de keper beschouwd, zit het christendom met het
Pinksterfeest feitelijk een beetje in zijn maag, zodat het geenszins
mag verwonderen in de bijbelse encyclopedie van prof. Grosheide te
lezen: “De betekenis van Pinksteren is zeer moeilijk te omschrijven.
Misschien is het beste te zeggen, dat de Geest, die vroeger in de
individuele gelovigen werkte, nu werkt in en van uit de gemeente”.
Winkler Prins” Encyclopaedie maakt ons niet veel wijzer. Zij
vermeldt: “Pinksteren is in het christendom het feest, waarop het
komen van de H. Geest tot  de gemeente van Jezus Christus wordt
gevierd. Het is een feest, dat de christenen van de joden hebben
overgenomen, naar het heet omdat de uitstorting van de H. Geest
toevallig op Pinksteren zou hebben plaats gevonden. Het christelijk
pinksterfeest is dan ook bijna zo oud als het christelijk Paasfeest, en
herdenkt met de nederdaling van H. Geest ook de definitieve stichting
der kerk in Jeruzalem”.
In de kunst wordt het Pinkstergebeuren gewoonlijk afgebeeld door de
H. Geest in de vorm van een witte duif te doen nederdalen boven de
hoofden der apostelen, waarbij vurige tongen in de vorm van
vlammetjes worden waargenomen. Opvallend is echter dat dit
Pinkstergebeuren, in verhouding tot de overige episoden uit de
evangeliën, zo weinig in kunstwerken werd uitgebeeld. 
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Zoals dit met de meeste bijbel-verhalen het geval is, verbergt zich
achter hun beschrijving meer dan oppervlakkig schijnt. Wat het
Pinkster-verhaal betreft, moeten wij -om de diepere betekenis ervan
te verstaan- ons afvragen wat er onder ‘vuur’ is te verstaan. De
Grieken beschouwden het als een van de grote Machten (dunamis),
opgevat in de religieuze betekenis van het woord. In wezen werd er
het Goddelijke onder verstaan, dat onpersoonlijk is en zich in en door
alle schepselen manifesteert. Toen de mens het vuur als iets
goddelijks beschouwde, waarvan zijn eigen wezen geheel was
doortrokken, leefde hij in harmonie met het Oneindige en maakte hij
een integrerend deel uit van de natuur. Toen dit innerlijk besef van
God-verbondenheid verdween, en de mens zichzelf als een
afgescheiden persoon (ego) ging beschouwen, verdween tevens de
eenheid met de natuur. Toen het vuur niet langer als een deel van het
eigen wezen werd beschouwd, moest men vuur leren voortbrengen
om het materiële bestaan mogelijk te maken. Men had vuur nodig om
de kou te verdrijven, die er voorheen niet was, toen de mens zelf één
was met het vuur. Men had het nodig om voedsel te bereiden, dat
eertijds uitsluitend uit vruchten en zaden had bestaan. Zolang de
mens een geestelijk (God-verbonden) bestaan leidde, voedde hij zich
met de essence der dingen; later had hij de dingen zelf nodig omdat
hij zelf een ding (ego) was geworden en niet langer ‘bewust’ deel
nam aan het Geheel.
In de kringloop, die al het geopenbaarde doorschrijdt, wordt vuur,
opgevat als goddelijke Essence, zonder welke geen vorm denkbaar is,
ten slotte zelf materie, waaruit de vormen zijn opgebouwd. Vandaar
dat Aristoteles het vuur voor iets stoffelijks hield en het één der vier
elementen noemde. De mens is in staat dit materiële vuur voort te
brengen. Vandaar dat het door sommigen half als cultuur-, half als
natuur-verschijnsel wordt opgevat. 
Anderen beweren dat de cultuur een aanvang nam sedert men in staat
was zich van het vuur te bedienen. In de laatste tijd echter wordt de
vraag aan de orde gesteld of de mens wellicht van de natuur afweek
sedert hij zijn voedsel ging koken, zomede of een groot deel van de
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degeneratieve verschijnselen, die het mensdom teisteren niet aan deze
gewoonte is toe te schrijven?
Wat is vuur? Het gevolg van verbranding, zeg de wetenschap.
Hiermee wordt echter niets verklaard. Het is warmte, licht, beweging
en een wisselwerking van natuurkundige en scheikundige krachten in
het algemeen. Het is uiterst moeilijk zo niet onmogelijk een
wetenschappelijke verklaring te geven van het ontstaan van een vuur
door een vlam. Weinigen laten er hun gedachten over gaan wat vuur
in wezen is. Wel zijn er in alle tijden vuur-aanbidders geweest; lieden
die werden geboeid door het spel der vlammen in de haard gade te
slaan. Onbewust roept het misschien reminiscenties op uit lang
vervlogen tijden, toen we ons innerlijk verwant voelden met het Oer-
vuur, de Godheid. Want esoterisch is vuur de volmaakte en reine
weerkaatsing, zowel in de hemel als op aarde, van de ene universele
Vlam. Vuur schept leven en vernietigt het; derhalve is het leven en
dood, oorsprong en einde van elk stoffelijk ding. Want in wezen is
het goddelijke Substantie. Niet voor niets zegt de bijbel: “God is een
verterend vuur”. In dit boek wordt onderscheid gemaakt tussen
verterend vuur en scheppende vlam, want in Jes. 66:15/16 lezen wij:
“De Heer zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een wervelwind
om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden en Zijn scheiding
met vuurvlammen. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de Heer in
het recht treden met alle vlees”.
In Richteren 13 daarentegen lezen wij hoe de geboorte van Simson
wordt aangezegd door een engel des Heren aan de vrouw van
Manoach, die onvruchtbaar was. Hierover verheugd, bracht Manoach
een offer, en het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de
hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. En wat
is het brandend braambos anders dan een vuur, waarin God aan
Mozes verscheen? En zou dit iets anders betekenen dan dat hij ter
plaatse zijn hoogste Inwijding ontving, waarbij het vuur of liever nog
de vlam de goddelijke Wijsheid symboliseert, waarmee Mozes tot
een-wording kwam, zodat hij aldaar de visio deï of unio mystica
beleefde?



7                     

Herakleitos noemde vuur de oer-materie of substantie (aether)
waaruit de vier elementen zijn ontstaan. In de Zohar lezen wij: “Toen
de Verborgene zich ging openbaren, maakte Hij eerst een punt of
eerste Sephira, Lucht of H. Geest, met een heilige vorm (de tien
Sephiroth). Zo ontstond de hemelse (volmaakte) mens als een vonk
uit het goddelijk Vuur. Daarop werd hij met een rijk en prachtig
gewaad bedekt, dat de wereld is. De menselijke aard, die in wezen
‘goddelijk’ is, werd in een stoffelijke vorm gehuld. Hierdoor ging het
besef van zijn hemelse afkomst verloren. Nu moet de mens door het
vuur (lijden) worden gelouterd, om zich van zijn goddelijke afkomst
bewust te worden. Vandaar dat de Sepher Yetzirah zegt: “Hij maakte
de wind tot Zijn boodschapper; vlammend vuur tot Zijn dienaren”.
M.a.w. de elementen ontstonden om er de stoffelijke wereld uit te
vormen, welker werking tegengesteld is aan het Goddelijke.
Uit de wrijving tussen geest en stof wordt bewustzijn geboren.
Daarom is er strijd en lijden nodig om de elementen te leren
beheersen en ze tot hun oorsprong: het Goddelijke terug te voeren.
D.w.z. de stoffelijke mens, gelijk Prometheus aan de materie
gekluisterd, kan zich hiervan bevrijden door het vuur (wijsheid) van
de hemel te halen, ten einde met het Goddelijke, waarvan hij eens
uitging in onbewustheid, bewust her-enigd te worden. De Zend-
Avesta spreekt van levend Vuur (bewust Zijn) dat kennis der
toekomst, wetenschap en beminnelijke taal verleent. Het heilige vuur
was een algemeen begrip voor de leerlingen en volgelingen van
Zoroaster. Het was verwant met het Hermes-vuur en het St.
Elmusvuur der oude Germanen. Het heeft zijn symbool in de bliksem
van Jupiter, de brandende toorts van Apollo, de vlam op het altaar
van Pan, het onblusbare vuur in de tempel op de Acropolis, het
siderische licht der Rozekruisers, de Akasha der Hindoese adepten en
de geheimzinnige, aldoordringende Oorzaak of Archaeus der
Grieken.
Bij de Grieken zowel als de Germanen, was de vrouw gedurende de
bloeitijden der cultuur priesteres van het huis-altaar. De haard, waarin
het vuur brandde, werd geacht de verblijfplaats te zijn van de
Godheid. Nog in Rome kende men de huis-cultus van Vesta, de
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vruchtbaarheidsgodin. Vestaalse maagden waren niet alleen belast
met het brandend-houden van het heilige vuur, opdat men daaraan
zijn vuren zou kunnen ontsteken, doch voornamelijk met het houden
van het onzichtbare Vuur (wijsheid). Zij hadden er voor te zorgen dat
de vrouwelijke jeugd werd onderricht in alle zaken, betrekking
hebbend op het seksuele leven, met het oogmerk de zuiverheid der
menselijke geslachten te bewaren. Ook in India vereerde men het
Vuur als een godheid, Agni, de onderhouder van het menselijk ras.
Vandaar dat men er de beide houten, die tegen elkaar werden
gewreven om vuur voort te brengen, als het symbool van de
heiligheid des huwelijks beschouwde. Daarom werd de geslachtsdaad
er als een sacrale handeling opgevat, waardoor de zuiverheid van het
ras kon worden bewaard. Vuur als symbool van nieuw leven kende
men in alle Indo-germaanse landen. Het vormt de grondslag van oude
gebruiken zoals b.v. het ontsteken van Paas-vuren met St. Jan. Omdat
men de diepere zin ervan noch de kosmische betekenis van dit
symbool verstaat in christelijke landen, wordt het als ‘heidens’
beschouwd, ofschoon het in wezen betrekking heeft op de meest
betekenisvolle zaken der Oer-religie. Naar zijn wezen opgevat, heeft
het Pinkster-gebeuren deze betekenis, dat een ieder, die zijn driften en
lusten heeft overwonnen, die graad van bewustzijn bereikt, waardoor
hij in rechtstreeks contact vermag te treden met Christus. De H. Geest
of universele Wijsheid zal hem verlichten, waardoor hij in staat zal
zijn in samenwerking met gelijk-gestemden te arbeiden aan de
harmonisering van wereld en mensheid. De symboliek van
Handelingen 2 duidt er op hoe het straks op de wereld zal toegaan,
wanneer bewust-geworden individuen de samenleving naar hogere
maatstaven gaan reorganiseren. Doordat zij de goddelijke Wijsheid in
zich dragen, zal een ieder het schijnsel van dit goddelijk Vuur in hen
waarnemen. Het zal hun woorden kracht bijzetten, zodat een ieder
hen zal verstaan en begrijpen. 
In de plaats van het bestaande autoriteits-geloof, dat noodzakelijk is
om ‘onbewust-levende’ mensen in het gareel te houden, zal straks het
vuur van wijsheid zich aan alle ‘bewust-geworden’ mensen
mededelen. De kennis der wetten waarop het evenwicht in de natuur
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berust (ook in de menselijke natuur) zal dan aan allen onderwezen
worden en geaccepteerd. Zodra het mensdom tot innerlijke
verlichting is gekomen, zal het geloven op gezag van anderen
geleidelijk verminderen, en ten slotte geheel verdwijnen. 
Dan zal Wijsheid het richtsnoer zijn, waaraan allen zich zullen
houden, en door eendrachtige samenwerken op grondslag van
voornoemde wetten, zullen alle ongewenste toestanden en
verhoudingen op de wereld gesaneerd kunnen worden. 
Niet alleen op religieus gebied zullen de mensen dan met waarachtige
opvattingen en denkbeelden vertrouwd gemaakt kunnen worden,
maar door hun denken en gevoelens op het Goddelijke te leren
richten, zullen zij ook de middelen en methoden leren kennen,
waarmee en waardoor een betere toekomst binnen ons bereik zal
komen. Als gevolg hiervan zullen alle staatkundige, economische,
sociale en culturele fouten en gebreken verdwijnen, waardoor het
mogelijk zal zijn het hemelse Jeruzalem op aarde te verwerkelijken.
Dan zullen de profetieën van Jesaja 65, zowel als die van Openbaring
21 worden vervuld.
Het spreekt vanzelf, dat een en ander niet automatisch zal geschieden.
Hiervoor is nodig dat de geest van Christus zich als een brandend
vuur in de hoofden en harten der mensen openbaart. Wat dit in
concreto betekent, zal in de volgende bladzijden nader worden
toegelicht.

10                     

CHRISTENDOM ZONDER ZIEL

Om een helderder begrip te krijgen van het hoe en waarom der
dingen, die zich in en om ons afspelen, is het noodzakelijk alle
ballast, die we sedert onze schooljaren mee slepen, over boord te
zetten. In de eerste plaats zouden we ons moeten afvragen of het
christendom, zoals het van officiële zijde wordt gebracht, zich in iets
onderscheidt van andere vervallen stelsels, die als ‘heidens’ worden
afgewezen. Ook het huidige christendom is vervallen tot heidendom,
en als zodanig tegengesteld aan de zuivere leer van het Oer-
christendom, dat een natuur-religie en een mysterie-godsdienst was.
Sedert het door Constantijn tot staatsgodsdienst werd verlaagd,
verdween de levende kern of ziel eruit en bleef er een exoterische leer
over, die de letter in de plaats stelde van de geest. Weliswaar bleef de
esoterische leer nog eeuwenlang in geheime broederschappen
(Gnostici, Therapeuten, Kabbalisten, Rozenkruisers en
Vrijmetselaren) bewaard, doch ook hieruit verdween geleidelijk de
innerlijke wijsheid, zodat er wel vele mythen en riten zijn blijven
voortbestaan, doch de verborgen zin of mystieke betekenis ervan
allengs verloren zijn gegaan.
Vrij algemeen wordt in onze dagen aangenomen, dat het O.T. bestaat
uit een verzameling boeken, betrekking hebbend op de historie en
godsdienst van het joodse volk. Het N.T. zou dan bestaan uit
geschriften, waarin het leven en werken van Jezus wordt beschreven,
dat richting heet te hebben gegeven aan de menselijke en
maatschappelijke ontwikkeling sedert het beroemde jaar nul. Groter
denkfout is bijna niet te maken. Immers, het O.T. naar zijn diepere
zin peilend, komt men tot de conclusie dat zijn verschillende auteurs
zeker niet hebben bedoeld ons mede te delen wat er in afgelopen 5-
6000 jaren op de wereld heeft plaats gevonden. Veel meer vinden we
daarin de weerslag van de geestelijke ups en downs beschreven,
waaraan de evolutie der mensheid was onderworpen sedert de gouden
Eeuw een einde nam en de mens uit het Paradijs werd verdreven. 
De tendens van alle verhalen is deze: sedert de mens de wetten
overtrad, waarop alle harmonie onder de hemel berust, was het
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veroordeeld in het zweet zijns aanschijns zijn brood te verdienen.
Alle moeiten, zorgen en pijnen, die hij als gevolg hiervan ondervindt,
moeten hem brengen tot het klassieke punt waarop de vraag naar zijn
lippen wordt geperst: “Wat is Waarheid?” Onverschillig welk boek
van het O.T. we opslaan, steeds weer wordt daarin het volk van
Israël, levend naar de goddelijke Wet, geplaatst tegenover hen, die in
(geestelijke) duisternis leven als gevolg van het overtreden dier wet.
Symbolisch worden zij aangeduid als: Egyptenaren, Filistijnen e.d.
Voorts is er sprake van het herstel van Israël, en wederoprichting van
de heilige of hemelse stad Jeruzalem, waarin Gerechtigheid zal
wonen.
Het spreekt vanzelf, dat hiermede niet de stad in Palestina wordt
bedoeld. Want de symboliek der bijbelboeken heeft betrekking op de
ontwikkelingsgang van mensheid en wereld, waarbij tijdperken van
Licht (wijsheid) en duisternis (onwetendheid) elkaar afwisselen. Zo
zal op de tijd van chaos, waarin wij thans leven, een nieuwe gouden
Eeuw volgen, welker voor afschaduwing we thans reeds allerwegen
waarnemen. Dit nieuwe tijdperk nu, dat we tegemoet gaan, wordt
bedoeld waar in de bijbel sprake is van het hemels Jeruzalem. Dan
immers zal het menselijk en maatschappelijk bestaan harmonisch
worden beleefd, omdat de goddelijke Wet van kosmische Harmonie
geëerbiedigd zal worden door allen.
In de droom van Nebukadnezar b.v. wordt ons duidelijk gemaakt, hoe
na iedere gouden Eeuw, een zilveren tijdperk intreedt. Alle
toestanden en verhoudingen op de wereld worden dan geleidelijk
minder, totdat daarop de koperen eeuw volgt, tijdens welke de
wereldtoestand nog droeviger wordt. Ten slotte treedt dan de ijzeren
eeuw in en vanaf die tijd dateert de geschreven historie. Raadplegen
wij de oude kronieken, dan blijkt duidelijk hoe sedertdien god Mars
heeft geheerst, de aarde en haar volken periodiek in bloed en tranen
onderdompelend. Tijdens de koperen eeuw nog had de godin Venus
de liefde als leidend beginsel onder de mensen verbreid. Doch
geleidelijk had zij haar bovennatuurlijk karakter verloren, en van een
boven-persoonlijke Macht, die gelijk het vuur alles en allen verwarmt
en koestert, werd zij tot een drang naar persoonlijk bezit. Het ego-
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isme deed zijn intrede, en dit nam toe tijdens de ijzeren eeuw.
Vandaar dat er meer eigen liefde heeft gebloeid in de verschenen 5-
6000 jaren dan onbaatzuchtige liefde. Het verklaart tevens waarom de
hemelse Liefde, waarvan Jezus getuigde, in die tijd niet kon worden
toegepast op aarde. Dit is voorbehouden aan toekomstige geslachten,
in wie het vuur der goddelijke Liefde wederom zal gloeien, zodat zij
van wijsheid zullen stralen. Hieruit volgt, dat het N.T., zomede de
centrale gedachte die het bevat, eerst in de nabije toekomst hun volle
betekenis zullen krijgen. Het is dan ook bepaald onjuist, Jezus te
willen beschouwen als een figuur uit het verleden, die de moderne
mens niets meer zegt, omdat het Ideaal dat Hij vertegenwoordigt, zo
ver buiten onze denk en gevoels sfeer is komen te liggen.
Integendeel, als gevolg van de a.s. bewustzijns-verruiming, die zich
tijdens Licht-perioden in het mensdom pleegt te voltrekken, zal men
Hem in Zijn ware gedaante leren kennen. Men zal Jezus leren zien als
het proto-type van de mens der toekomst. Dit betekent dat wij er nu
eerst aan toe zijn Hem in Zijn voetsporen te volgen. In plaats dus van
ons steeds verder van Hem te verwijderen of Hem te beschouwen als
een bloedeloze, mythische schim, die voor de moderne mens generlei
praktische betekenis meer heeft, zullen we tot de volledige her-
waardering van Zijn leer en leven moeten komen.
Het O.T., met zijn God der wrake, beschrijft in allerlei toonaarden de
omstandigheden, zoals die in de afgelopen 5-6000 jaren hebben
gegolden op aarde. Immers, toen werd er in’ t algemeen gesproken,
geen levend contact onderhouden met de hemel. Onder invloed van
de wet van oorzaak en gevolg was men gedwongen de gevolgen te
ondergaan van alle verkeerde daden. In het N.T. wordt ons
voorgehouden waar de mensen straks aan zullen moeten voldoen,
willen zij in de hemelse stad of het Koninkrijk der Hemelen, dat in de
nu aangebroken gouden Eeuw op aarde gevestigd zal worden,
toegelaten worden.
Toen de mens de goddelijke Scheppingswet overtrad, en tot de
onbewuste voortplanting verviel, werd hij uit het Paradijs verdreven.
Zonder het te beseffen, had hij de wet van oorzaak en gevolg
ingeschakeld, die in het Oosten met karma wordt aangeduid. Het
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wordt gesymboliseerd door het verhaal der Schikgodinnen, die als
boven de mensen gestelde Wezens zorgen de draden van het lot
zodanig te weven, dat er een levenspatroon ontstaat waarin elke
misdaad of overtreding door een gelijkluidend gevolg wordt geboet,
ten einde het verstoorde natuur-evenwicht te herstellen. Door het
werk van deze godinnen (haar bestaan is geen fabel, doch een feit)
wordt een ieder genoopt die daden te volbrengen, waardoor bedreven
onrecht te zijner tijd wordt hersteld. Niemand kan zich hieraan
onttrekken. Door onzichtbare handen worden de omstandigheden
zodanig geleid, dat de mens -hoe zeer hij zich ook tegen zijn lot moge
verzetten- eenvoudig wordt gedwongen te volbrengen wat de goden
over hem beschikken. Dit verzet draagt de betekenis van ‘lijden’. Het
is nodig om de ziel te louteren door het besef te wekken dát er
overtredingen plaats vonden tegen ongeschreven wetten.
Niet voor niets zegt men: “Gods molens malen langzaam, doch
buitengewoon fijn”. Vandaar dat er geen daad is, hetzij goed of
slecht, die niet een daarmee overeenstemmend gevolg teweeg brengt.
Weliswaar kunnen niet alle zaken en handelingen onmiddellijk met
de gevolgen worden vereffend, maar dat is ook niet nodig, want
‘leven’ is oneindig. Maar wie verkeerd handelt, krijgt vroeg of laat de
rekening hiervoor aangeboden. Veelal zó laat, dat hen de samenhang
tussen schuld en boete, tussen oorzaak en gevolg ontgaat. Geen nood
echter, want de mens moge al een sterfelijk wezen zijn, met een
beperkte levensduur, zijn ‘ziel’ of het deel waarin ‘bewustzijn’ zetelt,
blijft voortleven na de stoffelijke dood. Later wordt hij in een nieuw
lichaam herboren en moet dan de gevolgen ondergaan van hetgeen
eertijds werd misdreven. Dit verklaart o.a. waarom zovele mensen
ziek, zwak of gebrekkig ter wereld komen, of zich later bij hen
allerlei afwijkingen naar lichaam, ziel of geest kunnen openbaren. Zij
hebben in vorige bestanen de levenswetten overtreden of misbruik
gemaakt van bepaalde lichamelijke of geestelijke vermogens,
waarvoor zij in dit bestaan moeten boeten. Tevens verklaart het
waarom dezen in gunstige, genen daarentegen in ongunstige
omstandigheden worden geboren. Het feit, dat ieder mens in
voortbestanen zekere vermogens tot ontwikkeling bracht, danwel dit
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verzuimde, verklaart waarom ieder kind met een uitgesproken ‘eigen’
karakter, aard en aanleg ter wereld komt, die doorgaans hemelsbreed
afwijken van die der ouders, broers en zusters. Het is de ziel, die het
karakter bepaalt en hiermee het lot. Hoe rijper de ziel is, en hoe meer
zij zich de ervaringen uit vorige bestanen ten nutte weet te maken,
hoe groter haar vrijheid van handelen en hoe minder zij aan het lot is
gebonden. Zij zal zich bij hare handelingen laten leiden door morele
overwegingen. Klampt de ziel zich daarentegen in haar onbewustheid
aan het lichaam vast, zodat ze zich door allerlei driften en lusten tot
onverantwoordelijke daden laat verleiden, dan wordt de vrije
beschikking ingeperkt en de wils-vrijheid beknot.
De mate van haar ontwikkeling bepaalt niet slechts het milieu waarin
de ziel wordt herboren, doch tevens het volk waaronder of de
landstreek alwaar ze ter wereld zal komen. Of iemand als neger,
blanke of lid van een ander gekleurd ras zal worden geboren houdt
rechtstreeks verband met de ontwikkelings-graad der ziel. Omdat er
zielen zijn, die involueren, d..i. tot uitbreiding van het materiële
bewustzijn moeten komen, en andere, die evolueren en de spirituele
zijde des levens moeten leren kennen, is het mogelijk onder de
gekleurde rassen individuen aan te treffen, die qua ziele-ontwikkeling
oneindig ver boven de blanke horden staan. Zo leven er onder
blanken vergevorderde zielen, die oneindig ver boven het gros der
kleurlingen zijn ontwikkeld. Daarom is het dwaas, zonder meer het
ene ras superieur te achten aan een ander ras. Uiteindelijk hebben we
hierbij te maken met zielen, die in beginsel aan elkander gelijk zijn.
Want eens hebben zij alle het goddelijk Ouderhuis verlaten, waarin ze
zich niet bewust waren van de Volmaaktheid, die daar heerst. Nu
moeten zij talloze reïncarnaties doormaken om het bewustzijn uit te
breiden en te leren weten waarop het Volmaakte berust. Wie dit
stadium hebben bereikt, zijn geworden tot helder-stralende
vuurvlammen en hiervan spreekt Handelingen 2.
Van deze ontwikkelingsgang der ziel geeft ook de parabel van de
verloren Zoon een duidelijk beeld. Toen hij zich in de diepste ellende
bevond, begon de ziel in hem te spreken en herinnerde hij zich de
ideale omstandigheden, waaronder hij eertijds leefde. Wanneer de
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Wet van kosmische Harmonie wordt overschreden, zal de ziel in een
onvolkomen lichaam worden gekerkerd en de gevolgen moeten
ondergaan van eerder begane overtredingen. Ten laatste wordt zij
zich al haar ervaringen bewust, en zal zij ervoor zorgen in een
volmaakt lichaam herboren te worden. Dan zal zij in staat zijn, op
aarde levend, het bewustzijn tot in de hemel te doen reiken en
hierdoor alle zaken nieuw te maken op de wereld. Dan wordt het
Paradijs hersteld. Dit is de feitelijk betekenis van alle bijbelverhalen,
naar hun esoterische betekenis opgevat. In Jesaja 44:3 lezen wij: “Ik
zal Mijn geest op uw zaad (kinderen) gieten en Mijn zegen op uwe
nakomelingen”. Bij Ezechiel 11:19 staat het volgende: “Ik zal Mijn
geest geven in het binnenste van u”. M.a.w. het Paradijs of Godsrijk
komt niet tot stand door belijdenis met de lippen of ijdel geloof, doch
door het Goddelijke via zuiver denken en juist handelen op aarde te
verwerkelijken. Verderop heet het: “Ik zal maken dat ge in Mijn
inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen”.  In
hoofdstuk 37 is sprake van dorre beenderen, die levend worden door
de geest. Dit heeft betrekking op onze tijd; de tijd van het einde,
waarin het mensdom volslagen ‘onbewust’ van het bestaan van
geestelijke wetten, ondergaat in materiële beslommeringen, lusten en
genoegens. Wanneer in Ezechiel 36:21 sprake is van: “Ik zal de
kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen en ze brengen in
hun land”, wordt daar mee bedoeld, dat ten tijde dat de godsdienst is
vervallen tot heidendom, diegenen, welke de Wet des Heren in
toepassing willen brengen, uit de doden opgewekt zullen worden. Uit
hen zullen de nieuwe geslachten van god-mensen worden geboren,
overeenkomstig de Wet van Israël. Helaas wordt er in onze dagen nog
immer de fout gemaakt van Israël te verwarren met de joden. Er
worden onder verstaan diegenen, welke naar de goddelijke
Scheppingswet of Wet van kosmische Harmonie leefden. Toen van
deze Wet werd afgeweken, werd Israël verstrooid en ontstonden de
joden.
In iedere ziel sluimert het weten aangaande voornoemde wet, wijl zij
zelf, als deel van God, deze Wet is. Door krachtens eigen wezen te
handelen, kan de ziel niet anders dan het Volmaakte voortbrengen.
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Doch gekerkerd in een onvolmaakt lichaam, wordt zij tot allerlei
verkeerde, d.i. aan eigen aard gestelde daden aangezet, die haar van
de Volmaaktheid verwijderen. Hoe verder hier vandaan, hoe sterker
de innerlijke stem zal spreken, totdat ten laatste de herinnering aan de
vroeger-beleefde Harmonie zó sterk wordt, dat de ziel in haarzelf de
weg ontdekt om aan het omdolen op dwaalwegen voor goed een eind
te maken. Dit is het stadium waarop de verloren zoon ALLES verlaat
en de terugtocht aanvaardt. Halverwege komt zijn vader hem
tegemoet, want in de kosmos berust alles op evenwicht. Met de
weegschaal als symbool, zullen we verstaan dat zodra tegenover de
schaal, verzwaard met schuld op de andere schaal door boete de
nodige tegenwicht wordt gelegd, beide schalen in balans komen.
M.a.w. de ziel kan het Rijk der Godheid opnieuw binnentreden,
waardoor het deel zich zal her-enigen met het Geheel. De unio
mystica is bereikt.
Zoals gezegd, is iedere ziel een vonk uit het goddelijk Vuur. Is er in
Handelingen 2 sprake van verdeelde tongen van vuur, die zichtbaar
werden boven de hoofden der apostelen, dan wordt hier op mystieke
wijze geschetst hoe in de mens het kosmisch Bewustzijn of Christus
zich zal openbaren zodra de ziel het stadium heeft bereikt waarop het
menselijke wordt ondergeschikt gemaakt aan het Goddelijke.
Tevens betekent het, dat zij wier bewustzijn boven het egocentrische
stadium is uitgegroeid, niet langer zullen hangen aan de voorschriften
en belijdenissen van een bepaalde kerk of groep, waardoor de
verdeeldheid op de wereld in stand wordt gehouden, welke de een-
wording met het Goddelijke in de weg staat. Neen, zij zullen de
‘bewuste’ leden vormen, die tezamen de onzichtbare Kerk van
Christus uitmaken, wanneer zij daartoe door Hemzelf zijn waardig
bevonden.

De tijd die we thans beleven, is er een van grote druk. Deze is
noodzakelijk om de afscheiding tussen de mensen te bevorderen. Het
kaf zal van het koren worden gescheiden. Daarom gaat het thans
minder om wat wij geloven of welke leer wij aanhangen, doch veel
meer om hetgeen wij bereid zijn te doen. Om in Christus’s geest te
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leren handelen, is het noodzakelijk ons bewustzijn uit te breiden. De
ziel in ons zal dan getuigen dat we op weg zijn naar een nieuwe
gouden Eeuw, waarin alle aardse zaken naar hemelse voorwaarden,
belichaamd in de Wet van kosmische Harmonie, geordend zullen
worden. In het verleden hebben wij allen deze Wet overtreden, reden
waarom de wet van oorzaak en gevolg over ons heerst. Thans moeten
oude schulden worden geboet. Wie de rechtvaardigheid hiervan
inzien, kunnen hun lot verlichten door vrijwillig de banden te slaken,
die hen binden aan de wereld van de schijn. In de nabije toekomst zal
de Broederschap aller mensen en volken tot stand moeten komen. Dit
is niet mogelijk zolang de mensen aan hun persoonlijk bezit blijven
hangen, uit vrees anders hun bestaans-zekerheid te zullen verliezen.
Op deze wereld is niets zeker behalve de onzekerheid, en deze zal
binnenkort zodanig toenemen, dat alle toestanden en verhoudingen op
losse schroeven komen staan. Want omdat de meeste mensen niet
eigener beweging van het overtollige afstand wensen te doen, en zich
krampachtig blijven klemmen aan het ‘eigene’ in denken, gevoelens
en zaken, daarom moet de kosmische druk wel toenemen om de
mensen van hun materiële instelling en levenshouding los te maken. 
Hoe zal men tot hoger leven kunnen ingaan, wanneer de gedachten en
gevoelens uitsluitend draaien om de voordelen en genoegens, die
voor geld te koop zijn? Niet voor niets eiste Jezus van de rijke
jongeling dat deze afstand zou doen van zijn aardse bezit, zo hij
wenste Hem te volgen. En hoe zal de mensheid tot de noodzakelijke
bewustzijnsverruiming, het z.g. Christus-bewustzijn kunnen komen,
zo lang zij blijft haken naar genot en aardse rijkdommen. Wij kunnen
waarnemen hoe in onze dagen het kapitalisme bezig is eigen
ondergang voor te bereiden door steeds grotere sommen te besteden
aan de bewapening. Hierdoor blijft er minder geld beschikbaar voor
culturele zaken. Ten slotte zal deze waanzin -omdat mensen nu
eenmaal altijd de grenzen van het toelaatbare overschrijden- tot een
zodanige bundeling van demonische machten leiden, dat er wel een
explosie moet volgen, die automatisch een einde zal maken aan het
kapitalisme. Dit stadium ligt dichter bij dan algemeen wordt
aangenomen, ofschoon niemand in staat is het tijdstip ervan met
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enige zekerheid aan te geven. Doch in aanmerking nemend hoe vele
onbekwame (omdat zij voor de geestelijke achtergronden des levens
zijn afgesloten) regeerders momenteel de touwtjes in handen houden,
en gezien het feit, dat zij niet over de ver-vooruitziende blik
beschikken, die nodig is om in waarheid te kunnen reageren, behoeft
er niet lang betoogd te worden om mensen die voor zichzelf plegen
na te denken over de dingen, te overtuigen dat dit kortzichtig beleid
onherroepelijk op een debácle moet uitlopen.
Na de totale ineenstorting van deze maatschappij zal het met het
kapitalisme gedaan zijn, ofschoon er vanzelfsprekend kapitaal, in de
vorm van grondstoffen, fabrieken en machines e.d. nodig zal blijven
om ons van de nodige producten te voorzien. Doch het zal dan niet
langer in handen van kleine groepen van ondernemers blijven, want
de productie-middelen zullen in eigendom overgaan aan de
gemeenschap. Maar.....dit zou stellig niet tot betere toestanden en
verhoudingen leiden, zo er niet tevens naar wordt gestreefd een
geestelijke élite te vormen, bereid en bekwaam om het staatkundig,
geestelijk, economisch en culturele leven in nieuwe banen te leiden.
Hierbij zullen kosmische wetten moeten gelden, en tevens zal de
massa overeenkomstig kosmische normen voorgelicht en opgevoed
moeten worden tot helderder, en moreel-verantwoorde begrippen.
Dan alleen zal er van hoog tot laag samengewerkt kunnen worden aan
een nieuwe samenleving naar het model van het hemelse Jeruzalem;
een maatschappij, waarin het ego-isme is vervangen door altruïsme.
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UTOPIA

Sedert de dagen van Marx, die van 1818 tot 1883 leefde, is er veel
veranderd op maatschappelijk gebied. De toestanden waarin en
waaronder de arbeiders moesten leven in het midden van de 19e
eeuw, waren onhoudbaar geworden, zodat daar noodzakelijk
verandering in moest komen. Dat verklaart o.a. waarom de
denkbeelden van Marx een toebereide bodem vonden. Weliswaar
leerde hij dat de maatschappelijke ontwikkeling wetmatig verloopt,
en door geen mens is te stuiten, doch blijkbaar heeft hij zich nimmer
verdiept in de vraag: wie wel de Wetgever mag zijn, die deze
wetmatigheid in het leven riep, of wie op het naleven der wetten
toeziet. In het historisch materialisme is voor een buiten- of
bovenmenselijke Macht of Intelligentie geen plaats. Volgens Marx
immers wordt het zijn van de mensen niet door hun bewustzijn
bepaald, maar omgekeerd is het hun maatschappelijk zijn, dat hun
bewustzijn bepaalt.
Gesteld dat dit juist ware: dat zijn vóór bewust-zijn gaat, dan zou dit
de vraag wettigen: hoe kan er ooit iets zijn geworden? Hoe kan een
bouwwerk of kunstwerk ontstaan, wanneer het niet eerst in de geest
(bewustzijn) van architect of kunstenaar aanwezig is? Volgens Marx
zou de maatschappelijke ontwikkeling een automatisch proces zijn,
waarbij bestaande toestanden a.h.w. ‘vanzelf’ in hun tegenstelling
omslaan. Dit leidt periodiek tot ingrijpende veranderingen door
revolutionaire bewegingen. Doorgaans wordt slechts dan beweerd,
dat iets ‘van zelf’ gebeurt, wanneer men aangaande de verborgen
oorzaak, die het gevolg doet ontstaan, in onzekerheid verkeert.
Overigens bewijst zelfs de moderne techniek, dat er geen gevolgen
zonder oorzaak mogelijk zijn. Want wel kan zij zeer vernuftige
instrumenten vervaardigen (robots, elektronische breinen e.d.) maar
steeds zal daarbij de ponskaart als oorzaak moeten fungeren om de
gewenste uitkomsten of berekeningen mogelijk te maken.
Weliswaar ontkent het historisch materialisme dat door mensen
invloed op de gang van het maatschappelijk gebeuren zou zijn uit te
oefenen, doch o.i. is dit in strijd met de feiten. Immers, het feit zelve
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van Marx’ optreden en theoriën bewijst voldoende hoeveel invloed
hij op de veranderingen in het maatschappelijk vlak heeft
uitgeoefend. Want wie zal zeggen hoe de wereld er op heden zou
hebben uitgezien, zo Marx niet ware geboren, en het denken en de
gevoelens van miljoenen mensen niet in nieuwe banen had geleid?
Indirect oefent een ieder invloed uit op de gang van het
wereldgebeuren. Al was het alleen maar omdat wij allen zijn
onderworpen aan de wet van oorzaak en gevolg. Door onze
onbewustheid zijn we gebonden aan het lot. Zodra echter de
mensheid het stadium in haar ontwikkeling bereikt, waarop zij tot
kosmisch- of Christus-bewustzijn is gekomen, zal zij in staat zijn
haar lot ‘bewust’ in handen te nemen. Immers, dan zal het mogelijk
zijn te weten wie de hoger-ontwikkelde Intelligentie zijn (engelen,
Aartsengelen, Cherubijnen en Serafijnen) die met het bestieren van
deze planeet van Godswege zijn belast.
In de achter ons liggende jaarduizenden was de mens -omdat hij in
het collectief-onbewuste leefde- niet in staat op de gang van het
wereldgebeuren in directe zin invloed uit te oefenen. Doch zoals
gezegd, geschiedt dit wel degelijk indirect. Ware het anders, de mens
zou niet meer zijn dan een automaat, die zonder meer op de
omstandigheden reageert. In dat geval zou niemand voor zijn daden
verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Ieder mens heeft evenwel
de beschikking of een meerdere of mindere mate van wilsvrijheid, en
hierop berust zijn aansprakelijkheid tegenover zichzelf en anderen.
Voor zover een mens handelt of nalaat bepaalde handelingen te
verrichten, noemen wij het ‘onbewust’ zo hij niet nauwkeurig weet
welke gevolgen dit zal teweeg brengen, noch welke invloed daarvan
op anderen (kinderen, collega’s of het publiek in ‘t algemeen)zal
uitgaan. Doch hoe onbewust men ook moge handelen, zelfs al meent
men dat zijn daden verantwoord zijn omdat ‘eigen’ belangen er mee
zijn gediend, toch zullen de gevolgen ervan bijdragen tot uitbreiding
van het bewustzijn. Immers, in de volksmond heet het: van zijn
fouten leert men het meest. Te eniger tijd moet een ieder ‘bewust’
leren handelen, d.w.z. tot het inzicht komen dat alle zaken op de
wereld door hoger-bewuste Wezens in een bepaalde richting worden
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gestuwd, waaraan de mens zich heeft te onderwerpen in het belang
van de gemeenschap. Want de mens moge in het huidige stadium van
zijn ontwikkeling niet weten wat zijn daden voor de toekomst zullen
uitrichten, hogere Intelligenties overzien dit wel. Als goden en
godinnen weten zij met feilloze zekerheid hoe de aardse evolutie
dient geleid te worden om de ontwikkeling der mensheid te doen
verlopen overeenkomstig het Plan van de Opper-bouwheer des
Heelals.
Van een kosmisch standpunt beschouwd, zou Marx beschouwd
kunnen worden als een instrument, waarvan de hemelse Braintrust
zich heeft bediend om bepaalde denkbeelden en begrippen aan de
mensen te verklaren, en hierdoor de aardse ontwikkeling te
beïnvloeden. Behalve Marx zijn er in alle tijden pioniers geweest,
wier psychische structuur hen voorbeschikte om nieuwe wegen in de
menselijke evolutie aan te geven. Doorgaans treden er in een
bepaalde tijdsgewricht meerdere pioniers tegelijk op, die elkanders
pogingen ondersteunen, ook al kennen zij elkaar in ‘t geheel niet.
Hieruit mag de conclusie worden getrokken dat dit gelijktijdig
optreden van bepaalde hervormers allerminst op ‘toeval’ berust, doch
van Hogerhand werd bestierd. Immers, er is ‘voorzienigheid’ nodig
om te voorkomen -waar de samenleving intussen tot een
gecompliceerd organisme is uitgegroeid- dat vernieuwing op het ene
gebied tot ontwrichting zou leiden op andere levensgebieden, zo daar
achterstand in de ontwikkeling zou ontstaan.
Vandaar dat in overgangstijden, waarin grote fundamentele en
structurele maatschappelijke veranderingen worden voorbereid, op
alle gebieden tegelijk grote geesten opstaan, die hun tijdgenoten in
visie en innerlijke ontwikkeling vooruit- bewust of onbewust de
richting aangeven waarin het aardse leven dient geleid te worden om
met de kosmische ontwikkelingsgang gelijke tred te houden. De
massa echter, door de wet der traagheid beheerst, kan de energie noch
de intelligentie opbrengen om zich een voorstelling te maken van de
komende ontwikkeling. Als gevolg hiervan biedt zij weerstand aan de
krachten die vernieuwingen scheppen, en dit leidt onherroepelijk tot
revoluties, oorlogen en alles wat als nasleep hiervan optreedt. Aan
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iedere hogere fase in de menselijke ontwikkeling gaan derhalve
steeds gebeurtenissen vooraf, die het bestaande tot ondergang
doemen. Het oude moet nu eenmaal steeds plaats maken voor het
nieuwe. Doorgaans gaat dit proces met bloed en tranen gepaard, en
ontstaat er bewustzijnsverruiming waardoor de innerlijke vermogens
der mensen tot ontplooiing komen en zij in staat zijn onder betere
levensvoorwaarden te leven.
In wezen voltrekt zich in de evolutie een normaal natuurproces.
Alvorens in het voorjaar nieuw blad en bloesem zich kunnen
ontplooien, moeten de oude bladeren door de najaarsstormen zijn
afgerukt. Nachtvorsten zorgen er voor dat knoppen en bloesem aan
bepaalde selectieve werkingen overleven. Deze selectie is nodig om
de zuiverheid van de soort te waarborgen en haar vernietiging te
voorkomen. In overgangstijden, waarin nieuwe denkbeelden en
gevoelens in de hoofden en harten der mensen worden opgewekt,
dienen deze eveneens aan selectieve werkingen onderworpen te
worden, ten einde het waardevolle van het waardeloze af te scheiden.
Een typisch voorbeeld hiervan was het fascisme in Italië, en het
nationaal-socialisme in Duitsland. Geboren uit een algemeen
verlangen naar verbetering na een verloren oorlog, die diepe wonden
had geslagen, kregen de daarin belichaamde denkbeelden weldra een
grote aanhang in deze landen en ver daarbuiten. Doch omdat dit
verlangen naar verbetering geen gezonde basis had, en er meer werd
gestreefd naar het herwinnen van verloren-gegane macht dan naar
opvoeding van het individu tot bewust-levens en zedelijk-handelend
wezen, met het oogmerk hierdoor een hogere (meer humane) vorm
van samenleven te scheppen, kon deze pseudo-vernieuwing geen
stand houden. Er werd een grote denkfout gemaakt. Men meende een
betere maatschappij te kunnen stichten zonder aandacht te besteden
aan de verbetering van de mens zelve. Daarom was er van
vernieuwing in feite geen sprake, want men had de fundamenten
onveranderd gelaten. In plaats van ernaar te streven het individu te
bevrijden van allerlei driften en hartstochten, door hem te leren
overeenkomstig zedelijke normen te handelen, werd er een
psychische druk op het volk uitgeoefend, en zocht men zich
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medestanders onder hen, die in hoofdzaak reageerden op het dierlijke
in de mens. Als gevolg hiervan werd de horde-geest vaardig over
deze volken, en overeenkomstig de wet van oorzaak en gevolg
moesten, wie het geweld opriepen, door het geweld vergaan. Deze
wet treedt op in het leven van individu zowel als volk. Door dit
voorbeeld had men reeds lang moeten hebben begrepen, dat waar
thans wederom twee partijen naar de wereld-hegemonie streven, op
basis van geweld en machtsvertoon, beide partijen aan hun eigen
streven zullen ondergaan.
Aan het onderscheiden tussen juiste en verkeerde methoden om een
betere maatschappij mogelijk te maken, is de mensheid kennerlijk
nog niet toe. Vandaar dat er momenteel nog op ‘negatieve’ wijze aan
de verbetering wordt gearbeid. De krachten der vernieuwing worden
nog niet ‘bewust’ op het Betere gericht en te vrezen is dat er eerst nog
stromen bloeds en tranen vergoten moeten worden, aleer men tot het
inzicht zal komen dat er andere wegen begaan moeten worden om het
doel te bereiken. Men kan zich eenvoudig niet voorstellen, dat het
ganse complex van menselijke denkbeelden en gevoelens radicaal
moet veranderen, alvorens betere inter-menselijke betrekkingen en
maatschappelijke verhoudingen mogelijk zullen zijn. In het algemeen
gesproken ziet men het verband niet tussen eigen chaotische
gedachten en gevoelens, leidend tot willekeurig handelen als oorzaak
van de huidige chaos. Men beseft evenmin, dat in de eerste plaats de
chaos in ons denk en gevoelsleven moet plaats maken voor
geordende denkbeelden en gewoonten, alvorens er harmonie op aarde
te scheppen zal zijn. Eerst moet de mens tot een harmonisch wezen
worden alvorens hij harmonische toestanden zal kunnen scheppen.
Men heeft zich zodanig vereenzelvigd met de gedachte, dat de wijze
waarop het persoonlijk en maatschappelijk verkeer zich voltrekt,
‘normaal’ en ‘natuurlijk’ zou zijn, dat men niet in staat is in te zien   
-hoe zeer men zich ook moge beklagen zelf de dupe te zijn van de
bestaande chaos- dat de wijze waarop men het leven beleeft, alles
behalve normaal is, en onnatuurlijk bovendien. Want de
ongeschreven wetten der natuur, waarop alle orde berust worden
iedere dag opnieuw en de ganse dag door ons overtreden. Wij
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beseffen dit nauwelijks, want over het geheel genomen leven wij
volslagen onbewust. Wij geven ons weinig rekenschap van onze
daden, en staan er om zo te zeggen nooit bij stil, dat zo wij hopen ooit
onder betere omstandigheden te zullen leven, deze moeten worden
voorbereid door betere daden, waarvan betere gevolgen verwacht
mogen worden. Het schijnt nog niet tot het denkende deel der mensen
te zijn doorgedrongen, dat zo wij op de oude wijze blijven voortgaan
te denken, voelen en handelen, er aan de chaos nimmer een eind zou
komen. Het is noodzakelijk meer harmonie in onze denkbeelden en
gevoelens aan te kweken, opdat er uit onze innerlijke gezindheid een
maatschappij-vorm op hoger niveau zoude ontstaan, waarin alle
betrekkingen tussen mensen en volken onderling deze harmonie
weerspiegelen. Er moet worden gebroken met de opvatting, als zou
de maatschappij ‘van zelf’ aan hogere eisen gaan voldoen in de
toekomst. Niet uit het oog verloren mag worden, dat in
maatschappelijk verband gezien, de mens de maat is van alle dingen. 
Hieruit volgt, dat de maatschappelijke omstandigheden niet zullen
verbeteren, wanneer niet eerst het denken en handelen der mensen
aan verbetering wordt onderworpen. Het is niet voldoende een ideaal
te propageren en te menen dat ten slotte iedereen het voordeel ervan
zal inzien, waardoor de ideale samenleving zich ahw. automatisch zal
verwezenlijken. Zulk een opvatting getuigt van weinig realiteits-
besef. Want afgezien van de vraag hoe lang het wel mag duren
voordat alle mensen van de voordelen van een bepaald Ideaal zijn
overtuigd, zou er stellig van de verwerkelijking niets terecht komen
zo er niet wel-bewust, d.i. met gebruikmaking van de juiste middelen
en methoden wordt gehandeld om het ideaal tot werkelijkheid te
maken. Zelfs in de natuur komt niets ‘van zelf’ tot stand. Daar moet
aan bepaalde voorwaarden van warmte en vochtigheid zijn voldaan,
wil een zaadje kunnen ontkiemen en tot een plant of boom kunnen
uitgroeien. Er gaan tientallen jaren mee heen, voordat men van een
trotste eik of een machtige beuk kan spreken. Ook een betere
maatschappij zal slechts geleidelijk tot stand kunnen komen, wanneer
het zaad van hogere denkbeelden en begrippen in mensen hoofden en
harten ontkiemt en wortel schiet. Het is bepaald naïef te menen, dat
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het Godsrijk op een goede dag kant en klaar uit de hemel op aarde zal
nederdalen. Het moet door de mensen zelf worden voorbereid,
waarbij hemelse voorwaarden en normen in acht zijn te nemen. 
Het merendeel der mensen kan zich niet voorstellen dat er ooit betere
toestanden op de wereld mogelijk zouden zijn. Wanneer ze zich in de
historie verdiepen, vinden ze daarin slechts verslagen van oorlogen,
roof, moord, plundering, bedrog e.d., alsmede het uitbuiten van de
zwakken door de sterken. Deze feiten zijn niet te weerleggen. Ze zijn
geheel in overeenstemming met het karakter van de ijzeren Eeuw,
waarover in een vorig hoofdstuk werd geschreven.
Want onder de wet van oorzaak en gevolg moest de mensheid
bepaalde ervaringen opdoen, waardoor het besef zou ontwaken, dat al
deze ellende gevolgen zijn van het overtreden van de primaire wet
der Schepping, de Wet van kosmische Harmonie, waarop de wereld-
orde steunt. Door de druk, die het mensdom op heden ondergaat,
begint bij velen het innerlijk besef te ontwaken, dat er samenhang
moet bestaan tussen het overtreden van de wet voornoemd en de
chaos te midden waarvan wij leven. Zij beginnen te beseffen dat deze
wet weer geëerbiedigd zal moeten worden, alvorens er harmonie op
aarde mogelijk zal zijn. Het zijn deze mensen, in wier binnenste het
hogere bewustzijn begint te ontkiemen, dat in de taal der mystiek met
de naam ‘chrestos’ wordt aangeduid. Hieruit zal in een later stadium
het christusbewustzijn openbloeien. Wanneer er straks voldoende
mensen worden gevonden op aarde, in wie zich dit hogere bewustzijn
(H. Geest) vermag te openbaren, dan kan het Pinkster-gebeuren zich
in de mensheid voltrekken en zal zij in staat zijn de ideale
Gemeenschap of het Koninkrijk der Hemelen op aarde te vestigen.

Gelijk eertijds Jezus op aarde verscheen en Zijn leerlingen
onderrichtte in de wetten van het Koninkrijk, waardoor ten laatste de
zaken zich konden voltrekken, waarvan sprake is in Handelingen 2,
zo zijn er op verschillende tijdstippen boodschappers op aarde
verschenen, wanneer de mensheid voor een hogere fase in haar
ontwikkeling stond. Waar intussen de ijzeren Eeuw ten einde
spoedde, en wij het ochtendgloren beleven van een nieuwe gouden
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Eeuw, is het te begrijpen waarom er in de achter ons liggende
decennia zo vele grote geesten op aarde verschenen met het doel de
mensen de weg te wijzen naar een betere toekomst. Van deze noemen
wij slechts enkele namen: Mv. Blavatsky, Flammarion, Hoene
Wronski, Fabre d’ Olivet, Nietzsche, Wagner, Beethoven, Bellamy en
Frederik van Eeden. Zij hebben in woord en geschrift getuigd van het
Nieuwe, dat in aantocht is, en door de mensen zelf in concrete
vormen gegoten moet worden.
Eén dergenen, die een duidelijk beeld ontwierpen van de
maatschappij, zoals deze in de toekomst behoort te zijn, was Eds.
Bellamy. Hij werd op 26 maart 1850 geboren in het gezin van een
predikant te Chicopee Falls, U.S.A. na aanvankelijk rechten
gestudeerd te hebben in Amerika en Duitsland, troffen hem de
economische en maatschappelijke misstanden op de wereld dermate
sterk, dat hij besloot zich als publicist en romancier te gaan wijden
aan de verbetering van het lot der economisch en sociaal misdeelden.
Jarenlang redigeerde hij enige bladen, waarin hij zijn gedachten in
zake maatschappelijke hervorming propageerde. 
In 1888 verscheen zijn boek “Looking Backward”, waarin hij zijn
denkbeelden aangaande de komende maatschappij in romanvorm
uiteenzetten. Evenals Marx, had Bellamy geconstateerd dat de
maatschappelijke voorwaarden, waaronder de kleine man moest
leven, zo mens-onwaardig waren, dat hij het als zijn morele plicht
beschouwde zich geheel in te zetten, en te pogen daarin verbetering te
brengen. Binnen 10 jaren werden meer dan een half miljoen zijner
boeken verkocht, terwijl er over geheel Amerika verspreid, meer dan
150 verenigingen ontstonden, welke zich met de propaganda van
Bellamy’s denkbeelden bezighielden, en er naar streefden de
abstracte Idee tot concrete werkelijkheid te maken.
In dit werk “Looking Backward”, laat Bellamy de hoofdpersoon
Julius West, die aan slapeloosheid leed, door een hypnotiseur in slaap
brengen. Dit geschiedde in 1887, en omdat hij zijn slaapkamer onder
de grond had laten bouwen, ten einde gevrijwaard te zijn tegen
allerlei geluiden die hem uit de slaap zouden kunnen houden, en de
dokters die hem had behandeld, plotseling naar elders vertrok, liet
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men hem slapen. In het jaar 2000 ontwaakt de jonge man in een
nieuwe wereld. Er was in de verstreken 130 jaren een geheel nieuwe
maatschappelijk stelsel ontstaan. Het kapitalisme was verdwenen.
Persoonlijk bezit kende men niet meer, uitgezonderd de kleding, het
huisraad en enkele zaken, die men voor privé gebruik of genoegen
behoefde. Geld, zoals we het kennen, bestond niet meer. Een ieder
kreeg eens per jaar een bepaald bedrag op zijn kredietboekje
bijgeschreven, waaruit alle uitgaven voor het lopende jaar bestreden
konden worden. Sparen behoefde niemand nog, want van
overheidswege werden de nodige reserves gevormd voor de
uitbreiding van fabrieken e.d. en de aankoop van machines en andere
kapitaalgoederen. Omdat alles in eigendom toebehoorde aan de
gemeenschap, en er geen privé-bezit meer was, bleven diefstal,
eigendomsvervreemding e.d. achterwege. Hiermee was tevens de
aanleiding tot procederen grotendeels weggenomen, zodat justitie en
politie meer een opvoedende dan een straffende taak was toegewezen.
Handel en bankwezen, door middel waarvan in onze tijd kleine
groepen zich kunnen verrijken ten koste van de massa, waren in de
nieuwe maatschappij onbekend. Alle werkers, onverschillig of zij
hoofd danwel hand gebruiken, ontvingen ieder een gelijk aandeel van
het volksinkomen. In de nieuwe staat bestond arbeidsplicht voor
allen. Iedereen werd opgeleid voor zijn toekomstige taak
overeenkomstig zijn aangeboren aard en aanleg. Ook bestond er
leerplicht voor iedereen. Tot hun achttiende jaar gaan alle kinderen
naar school, alwaar zij een brede, algemene ontwikkeling en vorming
ontvangen, ten doel hebbend hen voor het leven op te voeden. Na het
verlaten der school zijn alle leerlingen verplicht gedurende drie volle
jaren de gemeenschap te dienen in allerlei functies. Hierdoor wordt
het saamhorigheidsbesef ontwikkeld. Nadien wordt het beroep
gekozen, waarvoor de natuurlijke aanleg iemand voorbeschikt. Een
centraal-bureau voor de beroepskeuze verleent hierbij bemiddeling en
houdt rekening met bestaande en toekomstige behoeften. Hierdoor
word bereikt dat steeds de juiste man en vrouw op de juiste plaats
terecht komt. Dit komt niet alleen de arbeidsvreugde ten goede, doch
mede de kwaliteit der goederen.
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Op 45 jarige leeftijd gaat men over tot de arbeidsreserve, waarbij het
volle loon wordt doorbetaald. Bij gebleken behoeften kan men daarna
nog voor het verrichten van arbeid in het eigen beroep worden
opgeroepen. Op 55 jarige leeftijd volgt definitief de pensionering met
behoud van het volle inkomen. Dan kan men zich aan zijn verdere
geestelijke ontwikkeling, aan studie of aan een hobby wijden. Uit
deze groep van ouderen worden de senatoren gekozen, ter bezetting
van de hogere publieke bestuursfuncties.
Omdat ieder een gelijk aandeel van het volksinkomen ontvangt,
worden leidende functies niet beter betaald dan de overige. Dit
voorkomt dat ambitieuze personen zich van de macht zouden meester
maken. Tot de leidende plaatsen wordt niemand toegelaten, die er
niet de geschiktheid toe bezit. Zij worden gekozen uit de kring of
groep waarin ze werkzaam waren, zodat de bekwaamsten de
topfuncties bezetten. Zij moeten niet slechts bekwamer zijn dan
anderen, doch tevens over morele kwaliteiten beschikken en
verantwoording kunnen dragen. Zij, die met het besturen van steden,
provincies of het Rijk worden belast, behoren aan de hoogst-
mogelijke eisen te voldoen. Mannen zowel als vrouwen behoren te
beschikken over de nodige vakbekwaamheid, en tevens geestelijk,
intellectueel en moreel zeer hoog ontwikkeld te zijn. Zij moeten over
organisatorische vermogens en leiderscapaciteiten beschikken,
waarbij als criterium geldt, dat wie over anderen wenst te regeren, het
bewijs moet hebben geleverd meester te zijn over zichzelf. Wie aan
de lagere driften en hartstochten zijn onderworpen, komen voor
bestuursfuncties en leidende posities niet in aanmerking. Slechts wie
tot de geestelijke élite mogen worden gerekend, komen in
aanmerking voor topfuncties in het staatkundig-, economisch-,
wetenschappelijk- bedrijfs- en culturele leven.
Uiteraard kunnen wij in het bestek van dit geschrift slechts zeer in het
kort ingaan op de inhoud van Bellamy’s “Looking Backward”. Wel
raden wij u aan het boek zelf ter hand te nemen en met aandacht te
lezen. Het is in het Nederlands vertaald verkrijgbaar onder de titel
“Terugblik uit het jaar 2000".
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Gedurende de tijd, die verstreek tussen verschijnen van genoemde
boek in 1887 en nu, zijn ongeveer 75 jaren verlopen. 
Veel van hetgeen vroeger als utopie werd beschouwd, is intussen
werkelijkheid geworden. Op grond hiervan mag dan ook worden
verwacht, dat in de jaren, die ons van het jaar 2000 scheiden, veel van
de zaken, die Bellamy voor de geest stonden, werkelijkheid zullen
worden. Want de ganse economische, sociale en technische
ontwikkeling wijst reeds in deze richting, Niettemin blijven velen
twijfelen aan de mogelijkheid van een nieuwe, een betere
maatschappij. 
Zij menen dat het uitgesloten moet worden geacht de mens ooit van
zijn ego-isme te genezen. Met alle respect voor zoveel zelfkennis,
koesteren anderen de opvatting, dat juist de verkeerde toestanden van
verhoudingen op de wereld het menselijk egoïsme in het leven riepen
en in stand houden. Zoals gewoonlijk, ligt ook hier de waarheid in het
midden. Ongetwijfeld zal menigmaal de gelegenheid den dief maken.
Iemand met een goed-ontwikkeld zedelijk besef zal echter de
verleiding weten te weerstaan, en zich niet aan het goed van anderen
vergrijpen. M.a.w. altijd is het de menselijke zwakheid of
onwetendheid, die fouten of overtredingen doet begaan. En naar op
pag. 13 werd betoogd, is het de ziel en haar onbewustheid, waarin de
oorzaak van iedere fout of overtreding moet worden gezocht.
Gedurende ijzeren Eeuwen incarneren zich voor het merendeel
‘onbewuste’ zielen op aarde. Daarin sluimert het besef van God-
verbondenheid. Vandaar dat mensen met een gesloten ziel zichzelf als
een afgescheiden ik-heid of ego beschouwen en naar de
instandhouding van de eigen persoonlijkheid streven. Terzelfder tijd
echter wordt hierdoor de Harmonie, in de zin van: ‘harmonische
ordening van alle delen (ego’s) tot een volmaakt Geheel’ verstoord.
Bestond in lang vervlogen eeuwen het Volmaakte op de wereld,
omdat een ieder de Wet van kosmische Harmonie eerbiedigde, toen
de gouden Eeuw ten einde spoedde en het innerlijk Godsbesef in de
menselijke ziel uitdoofde, trad de onvolmaaktheid in. De mens werd
uit het Paradijs verdreven en moest zijn brood in het zweet zijns
aanschijns verdienen. De vrouw moest in smart haar kinderen baren,
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en in deze kinderen zouden zich in opvolgende generaties steeds
onbewuster zielen incarneren. Vandaar dat de chaos op de wereld van
eeuw tot eeuw is toegenomen. Hier ligt DE oorzaak van enige
verklaring van de steeds groter wordende zedelijke verwildering en
maatschappelijke ontwrichting.
In een gemeenschap, waar ieder mens ‘eigen’ wensen en verlangens
vooropstelt, worden de belangen van het Geheel uit het oog verloren.
In plaats van zich te houden aan ongeschreven wetten, die van
Godswege gelden om de maatschappelijke orde te handhaven en alle
mensen te doen delen in het Geluk, de Liefde en de Welvaart voor
allen, worden deze wetten door onbewust-levende mensen met voeten
getreden. Door hun ongeordende gedachten, gevoelens en
handelingen brengen zij op alle gebieden des levens de chaos voort.
Hieraan is slechts een eind te maken door de menselijke
onwetendheid in zake de ongeschreven orde of kosmische wetten op
te heffen en hun een waarachtig religieus besef bij te brengen. Dan
zal een ieder zich vrijwillig onderwerpen aan de goddelijke Wil, die
op deze wetten berust.
Waardoor ging het besef verloren dat er ongeschreven wetten
bestaan, die de mens heeft te eerbiedigen om het evenwicht in
natuurlijke en bovennatuurlijke zaken te handhaven? Dit is een
gevolg van het feit, dat de ziel in steeds onvolwaardiger lichaam werd
gekerkerd. Dit houdt verband met de wijze waarop de mens wordt
geboren, i.c. in strijd met bedoelde wetmatigheid van natuur en
boven-natuur. Hiervan moet Bellamy kennis hebben gehad. Want in
voornoemd boek spreekt hij van de speciale zorg, die aan de
opvoeding der vrouwen werd besteed, met het doel haar de juiste
wijze te doen kennen waarop kinderen geboren moeten worden, ter
voorkoming dat in hen onbewuste zielen zullen incarneren.
Bellamy zegt dat er geen groter dienst denkbaar is dan de
gemeenschap voorzien van gezonde en welgeschapen kinderen en het
opvoeden van dezen tot nuttige leden van de maatschappij. M.a.w.
verbetering van de samenleving vangt aan met het voortbrengen van
betere kinderen. Om dit mogelijk te maken, moeten de mensen voor
het huwelijk worden opgevoed, gelijk nog nader zal worden
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aangetoond. Door Bellamy werd deze taak als zo belangrijk
beschouwd, dat voor de hogere rangen in de vrouwelijke arbeids-
organisaties slechts vrouwen in aanmerking kwamen, die echtgenote
of moeder zijn of waren. Zij alleen kunnen haar geslacht ten volle
vertegenwoordigen. Wanneer mannen zowel als vrouwen en kinderen
gelijkelijk delen in de opbrengst der totale productie, zal geen vrouw
nog van een man afhankelijk behoeven te zijn. Dan zullen er ook
geen huwelijken worden gesloten dan uit liefde alleen. Maar dan
moet er wel voor gezorgd worden dat de jeugd leert onderscheiden
tussen liefde, die het geluk van de ander beoogt, en eigen-liefde, die
bevrediging van zingenot en hartstocht zoekt. Want in kinderen, uit
hartstocht en animale drift geboren, kunnen zich geen hogere zielen
incarneren. In hen zal het ego-isme domineren! Wordt de vrouw voor
het leven opgevoed, dan zal zij zichzelf de vraag leren stellen of zij
met de man harer keuze gezonde en welgeschapen kinderen ter
wereld zal kunnen brengen, in wie engelzielen in plaats van demonen
zullen incarneren.
In een gemeenschap, waar allen worden bezield door het welzijn van
het Geheel, zal de menselijke verantwoording zich niet beperken tot
de levenden alleen; zij zal zich mede uitstrekken tot de nog
ongeborenen, die straks de aarde zullen bevolken. Daarom zal ieder
echtpaar ervoor hebben te zorgen, dat de kinderen, die uit hen
geboren zullen worden, aan de hoogste eisen en normen voldoen naar
lichaam, ziel en geest. Vandaar dat Bellamy in zijn boek opmerkte:
“dat in de nieuwe maatschappij het beginsel der natuurlijke
geslachtskeuze met zijn strekking, de betere typen der soort te
bewaren en zich hoger te planten, en de minderwaardigen te doen
uitsterven, ongehinderd toegepast dient te worden”.  Wat hij in dit
verband schreef, dunkt ons van zo groot belang voor de mensen van
deze tijd, dat wij zijn woorden, voorkomend op pag. 184/5 van de
elfde Nederlandse uitgave (1950) hieronder laten volgen: “De gaven
van de uiterlijke persoonlijkheid, van de geest en het karakter, zoals
schoonheid, humor, welsprekendheid, genie en moed, worden nu met
zekerheid op het nageslacht overgedragen. Iedere generatie wordt als
het ware door fijnere mazen gezeefd dan de daaraan vooraf gaande.
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Eigenschappen, die de menselijke natuur bewondert, worden
behouden; die welke haar tegenstaan worden uitgebannen. Er zijn
natuurlijk zeer veel vrouwen, die aan haar liefde bewondering
verbinden, en trachten een voornaam huwelijk te sluiten, maar zij
gehoorzamen niet minder aan dezelfde wet. Want een voornaam
huwelijk betekent thans niet een huwelijk met een man, die geld of
titels heeft, doch trouwen met een man, die zich door flinkheid en
degelijkheid of door zijn aan de mensheid bewezen diensten
onderscheiden heeft. Zulke mannen vormen thans de enige
aristocratie, en een huwelijk te sluiten met één hunner, is eervol.
Misschien nog belangrijker dan één der door mij genoemde oorzaken
der verbetering van het menselijk geslacht, is de invloed geweest,
welke de ongehinderde natuurlijke geslachtskeuze op de
hoedanigheid van twee of drie elkaar opvolgende generaties heeft
uitgeoefend. Deze vervolmaking betreft niet alleen de physieke, maar
ook de geestelijke en morele zijde. Het zou vreemd zijn, zo dit anders
ware. Want niet alleen werkt thans een der grootste natuurwetten
ongehinderd tot heil van het menselijk geslacht, maar een diep
zedelijk gevoel is haar tevens te hulp gekomen. Het in uw tijd
heersende individualisme werkte niet alleen elk levend gevoel van
broederschap en belangengemeenschap onder de toenmaals levende
mensen tegen, het onderdrukte ook het gevoel van
verantwoordelijkheid tegenover het komende geslacht. Thans is die
verantwoording, welke in vroeger eeuwen niet erkend werd, één van
de grootste ethische denkbeelden van de mensheid geworden. Zij
wordt nog versterkt door het diepe gevoel van de plicht, de
natuurlijke aandrift, om voor het huwelijk de besten en edelsten van
het andere geslacht te kiezen. 
Het gevolg daarvan is, dat alle aanmoedigingen en prikkels, die
werden toegepast om vlijt, talent, genie en welke ander begaafdheid
ook tot ontwikkeling te brengen, in hun uitwerking op jonge mannen
eenvoudig niet te vergelijken zijn met het feit, dat onze vrouwen als
rechters der soort boven hen tronen, en zich het recht voorbehouden,
door haar persoon de overwinnaars te belonen. Van alle
aansporingen, lokmiddelen en prijzen is er geen enkele gelijk aan de
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gedachte, dat geen der stralende gezichten zich tot luiaards zal
wenden. Vrijgezellen zijn thans bijna zonder uitzondering mannen,
die niet in staat zijn geweest hun levenstaak met ere te vervullen. Een
vrouw moet moed hebben, en dan nog een zeer slechts soort van
moed, zo ze zich uit medelijden met één van deze ongelukkigen laat
overhalen om de openbare mening -want overigens is ze daarin
geheel vrij- zo te trotseren, dat zij hem tot echtgenoot neemt. Ik moet
hieraan toevoegen, dat zij het oordeel van haar eigen geslacht
strenger, en veel moeilijker te weerstaan zou vinden, dan enige
andere uiting van de openbare mening. Onze vrouwen zijn zich van
haar verantwoordelijkheid als hoedsters van de komende wereld, aan
wie de sleutels der toekomst worden toevertrouwd, ten volle bewust.
Haar plichtsbesef in dit opzicht bezit de kracht van een religieuze
toewijding. Het is een cultus waarin zij haar dochters vanaf de prille
jeugd opvoeden”.

Ofschoon ook hier te landen duizenden, zo niet tienduizenden de
boeken van Bellamy hebben gelezen, is het blijkbaar niet tot hen
doorgedrongen, dat in het voorgaande citaat feitelijk DE KERN van
elke maatschappelijke verbetering is gelegen. Te velen menen nog,
dat door het wegnemen van bepaalde misstanden op economisch en
sociaal gebied, de totale genezing van alle kwalen is te bereiken.
Helaas zien zij niet in, dat het accent in de eerste plaats dient gelegd
te worden op de verbetering van de mens zelve. Want waar de mens
naar hogere geestelijke en morele standaard leert handelen, zullen
ook verkeerde toestanden en verhoudingen verdwijnen. Daarom zal
er met vereende krachten naar verbetering van de mens gestreefd
moeten worden, door onze begrippen aangaande huwelijk en
geslachtsleven op hoger niveau te brengen. 
Naar mate de techniek vorderingen maakt, zal deze noodzaak méér in
het oog springen. Immers, nu reeds is op velerlei gebied het stadium
bereikt, waarop de techniek ons uit de hand loopt, daar de mens
lichamelijk noch psychisch en geestelijk is opgewassen tegen de
voorwaarden en problemen, die de vooruitgang stelt. Niet alleen door
de ruimtevaart zal steeds meer aan het licht treden, hoeveel er aan de
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mens mankeert, en hoe weinig hij in staat is zich aan de voorwaarden
en toestanden, zoals ze in de ruimte, en ongetwijfeld ook op andere
planeten gelden, aan te passen, doch tevens zal blijken, hoe de
menselijke onvolkomenheid een verdere groei der techniek in de weg
staat. Immers, wat baten snellere en betere auto’s, wanneer het
mensdom zienderogen demoraliseert, en door onverantwoordelijk
gedrag in het verkeer het aantal ongelukken en slachtoffers
voortdurend toeneemt? Wat voor nut heeft het bouwen van
goedkopere radiotoestellen of televisie-apparaten, wanneer ze niet
worden benut om de mensheid met waarachtig-geestelijke en morele
waarden vertrouwd te maken? En welke waarde mag er worden
toegekend aan de uitbreiding van het aantal ziekenhuizen, klinieken,
sanatoria en gestichten of aan de technische verbetering van
laboratoria en farmaceutische fabrieken, wanneer dit alles niet
bijdraagt tot de waarachtige gezondmaking van het mensdom in die
zin, dat er een definitief eind wordt gemaakt aan alle ziekten, kwalen
en afwijkingen?
Een maatschappij willen verbeteren door misstanden en uitwassen te
bestrijden heeft even weinig praktische zin als planten en gewassen
met allerlei gifstoffen bespuiten, doch de OORZAAK der ziekten, i.c.
het verstoorde evenwicht der natuur te laten voortduren. Ook in onze
samenleving is het evenwicht zoek. De oorzaak hiervan is gelegen in
de menselijke onbewustheid. Hierdoor worden de ongeschreven
wetten overtreden, waarop het evenwicht berust in natuur en boven-
natuur. In plaats van zich te gedragen naar ‘eigen’ opvatting, lust en
belang, zou men zich moeten houden aan onpersoonlijke of
kosmische voorwaarden, die beogen de harmonie van het geheel te
handhaven. Hiervoor is nodig bedoelde voorwaarden te kennen en toe
te passen. Om de maatschappij te verbeteren, dient ons streven
derhalve gericht te zijn op het bijbrengen van kennis aangaande deze
voorwaarden. Dan zullen hogere begrippen van moraal en
menselijkheid ontwaken, als gevolg waarvan men eventuele
verbeteringen niet zal nastreven met ‘menselijke’ inzichten en
meningen, doch met middelen en methoden, die van het Goddelijke
getuigen.
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Het is een verkeerde veronderstelling te menen dat de mensen
minder-juist handelen, omdat een onvolmaakte maatschappij hen
daartoe dwingt. Ongetwijfeld zijn er situaties denkbaar waarin men
wordt gedwongen tegen zijn geweten in te handelen, want in vele
gevallen zijn de economisch-zwakken niet opgewassen tegen hen, die
misbruik maken van hun macht. Dit neemt evenwel niet weg, dat
nagenoeg een ieder van deze zwakken, zodra de fortuin hem toelacht,
en ook hij de beschikking krijgt over veel geld, tot dezelfde fout
vervalt, en maar al te gaarne tot de uitbuiters overgaat. Want het
gouden kalf heeft ook onder de armen en onderdrukten miljoenen
aanbidders, wier enigst verlangen is eenmaal zelf tot rijkdom en
aanzien te geraken, ook al zouden ze hiervoor hun geweten geweld
moeten aandoen.
Zolang het merendeel der mensen naar goud hunkert, en de publieke
belangstelling méér uitgaat naar film-, radio-, sport en televisie-
sterren dan naar hen, die in het waarachtig welzijn der mensen
werkzaam zijn; zo lang eer en aanzien genieten, wie over materiële
middelen beschikken of in grote sleeën rijden, ze mogen overigens zo
dom zijn als ganzen, zo lang zullen onrecht en ongelijkheid door de
mensen zelf in stand worden gehouden. Eerst wanneer zich in de
geesten der mensen het Pinkster-wonder heeft voltrokken, d.w.z. dat
de H. Geest of goddelijke Wijsheid hun denken als een heilig Vuur
verlicht, zullen hun daden door morele overwegingen worden geleid
in plaats van door gouddorst, eerzucht en ijdelheid, die het verlangen
naar macht en aanzien stimuleren. Het is zaak, de mensen tot hoger-
bewuste wezens op te voeden, en hun hogere begrippen van eer en
moraal bij te brengen. Momenteel laten de meeste mensen zich bij
hun gedragingen nog leiden door de driften en hartstochten, waarin
het ego-isme tot uitdrukking komt. Zodra zij zullen besluiten tegen
hun lagere aard te strijden, zullen ze erin slagen hun hartstochten aan
banden te leggen. Als gevolg hiervan zullen ze in staat zijn te ijveren
voor de belangen van hun naasten, en de waarde van het altruïsme
leren kennen. Zij hebben deel aan het Pinkster-gebeuren, en mensen,
die direct uit de geestelijke Bron hun wijsheid putten, zijn in staat aan
de vestiging van een betere maatschappij deel te nemen.
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De wereld wordt niet uitsluitend door de technische vooruitgang in de
gewenste richting gestuwd. Integendeel, wanneer wij er niet in slagen
een hogere ethiek te doen baan breken, is de kans groot dat de
techniek onze ondergang wordt. Want zolang onze moraal van
menselijke gevoelswaarden of overwegingen en rationele bedenksels
afhankelijk blijft, zal zij op willekeur berusten. Dan zal moreel-
verantwoord heten, wat door hen, die over de macht beschikken,
wordt goedgekeurd. Dan zal het atoom-geweld een eind maken aan
deze beschaving. Ware ethiek is van boven-persoonlijke aard; zij
wortelt in goddelijke Wetten, en is derhalve onaantastbaar. Kant
drukte dit uit in de bekende woorden: “Twee dingen vullen het
gemoed met steeds toenemende en altijd vernieuwde bewondering en
eerbied, hoe vaker en gestadiger het brein zich er mee bezighoudt: de
besterde hemel boven mij en de zedelijke wet in mij”.
Op een hogere ethiek, berustend op kennis van kosmische wetten,
dient onze samenleving in de naaste toekomst gebaseerd te zijn.
Samen leven is slechts mogelijk waar harmonie bestaat. Deze is
zonder wetmatigheid niet denkbaar. In een harmonische samenleving
zal een ieder de plaats moeten bekleden, waarop zijn innerlijke
ontwikkeling recht geeft. De vermogens der ziel behoren derhalve tot
ontplooiing gebracht te worden. Want waar de ziel ontwikkeld is,
zullen de mensen elkaar innerlijk verstaan en derhalve kunnen
samenwerken omdat zij elkaar harmonisch aanvullen. Ook in het
huwelijk zullen verwante zielen elkander aanvoelen. Door de
gelijkwaardigheid der wederzijdse verschillen zullen zij elkaar in
evenwicht houden. Dan zal het wederom worden: twee zielen, ene
gedachte. Worden straks de huwelijken gesloten overeenkomstig de
hoogste Wet der moraal, dan zal er tevens worden voldaan aan de
kosmische voorwaarden, die het mogelijk maken om uitsluitend
gezond en welgeschapen nageslacht in het leven te roepen. Hierdoor
zal tevens een eind gemaakt kunnen worden aan het ego-isme, en
waar dit is overwonnen, zal het Paradijs zijn hersteld.
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EEN NIEUWE PSYCHOLOGIE

De denkbeelden, door Marx en Bellamy reeds 70 jaren geleden in
hun werken neergelegd, hebben niet nagelaten een diepe indruk te
maken op tijdgenoten en latere generaties. Ze hebben er evenwel niet
toe geleid basis en structuur der menselijke samenleving radicaal te
vernieuwen. Behoudzucht heeft in deze een hartig woordje
meegesproken. Hierdoor is gebleken hoe langzaam het menselijk
bewustzijn nieuwe begrippen en denkbeelden in zich opneemt. Voor
een belangrijk deel moet dit worden toegeschreven aan de houding
der kerken, volgens welker leer de mens een nietswaardig schepsel is,
 onbekwaam tot enig goed, besmet als hij is met de vloek der
erfzonde. Vandaar dat de kerk leert hoe deze wereld niet anders dan
een tranendal, een plaats van lijden en ontbering kan zijn, waaruit de
mens slechts door het geloof is te verlossen. Zeer ten dele is dit waar!
Inderdaad is door de zondeval (val in de onbewustheid) de ellende
over het mensdom gekomen. Maar..... de kerk had moeten
meewerken aan de bewust-making der mensen. Zij had hun de weg
moeten wijzen waardoor er aan het zondigen een eind was gekomen.
Dan waren we op heden stellig reeds een eindweegs gevorderd met
onze pogingen om het Koninkrijk der Hemelen op aarde te vestigen.
In stede hiervan heeft de kerk de mensen in onwetendheid laten
omdolen, en hun niet geleerd WAT onder de zondeval verstaan dient
te worden, noch HOE er een eind aan het zondigen gemaakte zou
kunnen worden. Vandaar dat de zonde algemeen als een
onoverwinnelijk kwaad wordt beschouwd, en er geen hoop en
vertrouwen leeft onder de mensen, dat het lijden ooit zal ophouden te
bestaan. 
Omdat de onwetendheid in zake wetten, die het leven in al zijn
persoonlijke en maatschappelijke uitingen beheersen, voortduurt tot
de huidige dag, is ook de onzekerheid van ons bestaan niet opgelost.
Onder de druk van deze onzekerheid begint het langzaam tot de
mensen door te dringen, dat er zo weinig duurzaam geluk is in het
leven. In plaats dat de vooruitgang van wetenschap en techniek meer
rust en zekerheid brachten in ons bestaan, neemt door het steeds
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stijgende aantal bedrijfs-, verkeers- en vliegtuigongelukken het aantal
slachtoffers voortdurend toe. Een en ander te willen wijten aan het
toeval, ware onverstandig. Want of een ongeluk treft ons, omdat we
de nodige voorzichtigheid uit het oog verliezen, of we ondergaan het
krachtens ons lot. Weinig mensen vragen zich af: “Wie bepaalt dat
lot”?  En nog geringer is het aantal, dat zich kan voorstellen hoe de
mens zelf dit lot heeft verdiend doordat hij vroeger (in dit bestaan) in
onbewustheid de levenswet overtrad.
Wanneer men door het lot wordt geslagen, is men geneigd zich af te
vragen: “Waarom dit alles”?  Maar omdat niemand een afdoend
antwoord op deze vraag schijnt te verwachten, troost men zich met de
een of andere dooddoener, ofwel men laadt de schuld op een ander.
Daarna leeft men op de oude wijze voort. Met het gevolg wat er niets
verandert, en men even onbewust blijft als voordat de slag ons trof.
Bovendien gaat het leven momenteel zo snel, en biedt de moderne
techniek in de vorm van radio, film en televisie zoveel afleiding, dat
er a.h.w. geen tijd over blijft om op bepaalde problemen en
levensvraagstukken dieper in te gaan.
Vragen wij ons af of de techniek heeft bijgedragen tot vermeerdering
van ons geluk, zo moet deze vraag stellig ontkennend beantwoord
worden. Zeker, doordat allerlei hulpmiddelen ons de materiële lasten
des levens verlichten, is ons bestaan in menig opzicht gemakkelijker
geworden. Doch in psychische zin zijn de moeilijkheden stellig
toegenomen. Honderd jaar geleden had men met armoede en gebrek;
met werkeloosheid en maatschappelijke onzekerheid te kampen. Er
waren toen echter minder zielsconflicten, want als regel gingen de
mensen rustiger en vrediger met elkaar om. Ze voelden zich veel
meer met een bepaalde groep, klasse, kerk of ambacht verbonden.
Door de materiële voorspoed heeft men elkaar thans minder nodig.
Men is onafhankelijker van elkaar geworden, doch tevens is hierdoor
de band, die de ene mens aan de andere bindt, losser geworden.
Omdat men meer gewend is ‘eigen’ wegen te gaan, hebben kerk en
partij thans minder vat op de mensen. De verbondenheid is op een
ander vlak komen liggen. Door de moderne techniek (radio, film en
televisie) kunnen miljoenen mensen tegelijk met eenzelfde zaak bezig
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zijn, zonder dit van elkaar te weten. Bovendien behoeft men niet
meer naar kerk, schouwburg of bioscoop te gaan om van een preek,
voorstelling of film te genieten. M.a.w. de kudde-geest krijgt door de
techniek een ander aspect. Want nu de mogelijkheid werd geschapen
om miljoenen-massa’s tegelijk te bereiken, ging men ( gedreven door
commerciële overwegingen) zich instellen op de minst-ontwikkelden.
Hierdoor trad er bij de massa-communicatie-middelen een
nivellerende tendens op, die voor de ontplooiing der ziel en de hoger-
ontwikkeling van het menselijk bewustzijn allerminst bevorderlijk
waren.
Voorheen kon een gang naar kerk, schouwburg of concert de
dagelijks sleur nog weleens doorbreken. Men kon er tot rust en
ontspanning komen, waardoor de gelegenheid werd geboden tot
andere gedachten te komen. Via de verbeelding kon men in een
andere wereld worden opgenomen, waarna men kon pogen het daar
doorleefde in praktijk te brengen. Vaak werd hierdoor de wens
geboren op de een of andere wijze ‘bewust’ te gaan deelnemen aan de
verbetering van het menselijk bestaan. Sedert men de wereld der
verbeelding -thuis blijvend- over zich heen kan laten gaan, en radio
en televisie om zo te zeggen de ganse dag door hun klanken en
beelden over de mensen uitstorten, raakt men er onder bedolven en er
zodanig door bedwelmd, dat men allerlei aandoeningen ondergaat,
zonder de gelegenheid te hebben het aanschouwde of gehoorde op
zijn innerlijke waarde te toetsen, waardoor het doorgaans weinig
bijdraagt tot de verheffing des levens. Voor zover er verandering in
de menselijke gedragingen door wordt te weeg gebracht, is deze
doorgaans van een bedenkelijke soort. Want de invloed, die van film
en televisie op de jeugd uitgaat, wordt door vele ernstige en goed-
willende lieden ten zeerste betreurd.
De moderne hulpmiddelen, die ongetwijfeld zouden kunnen
bijdragen tot verruiming van het menselijk bewustzijn; tot het
aankweken van hoger-morele denkbeelden en begrippen, worden
bijna uitsluitend aangewend tot verstrooiing en bedwelming der
massa’s. Men kan zich niet onttrekken aan de indruk, dat dit
welbewust geschiedt door bepaalde groepen en instanties, welke
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vrezen dat de massa zich van haar ellende, zorgen en mens-
onwaardig bestaan zal bewust worden, wanneer haar kunst van hoger
gehalte werd voortgezet of haar ontwikkeling zodanig werd geleid,
dat zij hogere kunst-uitingen zou leren appreciëren. Een bewust
geworden massa zou zich stellig niet langer schikken in haar lot, doch
haar deel opeisen in de algemene vooruitgang. Want zo het tot de
massa zou doordringen, hoe in verband met de stand van de huidige
wetenschap en techniek, de mogelijkheid bestaat een paradijs op
aarde te scheppen, waarin ieder mens een zorgen-vrij bestaan zou
kunnen hebben, dan zou niemand nog genoegen nemen met de mens-
onwaardige toestanden, waarin grote groepen der wereld-bevolking
zijn gedoemd te leven. En dan behoeven we ons niet te verbeelden,
dat het alleen de onderontwikkelde gebieden zijn in Azië of Afrika,
waar de mensen in gebrekkige omstandigheden leven. Want in elk
land van Europa en Amerika bestaan gebieden en zelfs grote steden,
waar de toestanden, waarin en waaronder de mensen moeten leven en
werken, zo ‘achterlijk’ zijn als men in de tweede helft der 20e eeuw
niet voor mogelijk zou houden. Wanneer het Gemeentebestuur van
Amsterdam b.v. bekend maakt, dat in deze metropool en hoofdstad
van ons land, 35.000 krotwoningen bestaan, die noodzakelijk door
nieuw-bouw vervangen dienen te worden, dan behoeven we niet eens
te vragen hoe dan wel de omstandigheden zullen zijn in onze
achtergebleven provincies Limburg, Nrd. Brabant en Drenthe. 
Door de vorderingen der techniek worden de productiemiddelen
voortdurend verbeterd. De automatie dringt op alle gebieden verder
door. Er worden reeds zo veel goederen geproduceerd, dat de
wereldmarkt ze nauwelijks kan opnemen. Dit werkt de concurrentie
in de hand, die op haar beurt tot kostprijs-verlaging dwingt, waarvan
uiteindelijk de arbeider de dupe wordt. Neemt zijn koopkracht af, dan
zal hij de door hem zelf vervaardigde artikelen niet kunnen kopen, als
gevolg waarvan verschillende fabrieken gesloten moeten worden. Het
spook der werkeloosheid steekt zijn kop op, en brengt onrust en
spanningen teweeg. Men zoekt een uitweg in de fabricage van nieuwe
producten. Zo zien we kanonnen, tanks, A- en H- bommen, zowel als
geleide projectielen en kunst-manen ontstaan, waarin geweldige
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kapitalen worden geïnvesteerd, wier opbrengst bestaat uit: bloed en
tranen. 
Voor kapitalisten biedt de oorlog twee voordelen. In de eerste plaats
kunnen binnenlandse moeilijkheden en spanningen er door worden
afgereageerd. Men kan alle ellende toeschrijven aan de ‘vijand’, die
steeds wordt voorgesteld als de belager van de vrede. Eigen
particuliere of nationale fouten en gebreken houdt men in de
schaduw, zodat ze niet te zeer in het oog springen, en men is weer
voor een tijd gered. In de tweede plaats moet alles, wat door de
oorlog wordt vernield en beschadigd, door nieuwe zaken worden
vervangen. Er komt veel werk aan de winkel, waaraan flink is te
verdienen, terwijl het spook der werkeloosheid voor onbepaalde tijd
kan worden uitgebannen. Bovendien zullen zij, die de oorlog winnen,
meer dan voorheen kunnen beschikken over die gebieden op de
wereld, waar zich de grondstoffen (ertsen, olie en voedingsmiddelen)
bevinden, waaruit de kolonialisme werd geboren.
Dit alles is echter slechts van tijdelijke aard. Want naar mate
meerdere landen aan de industrialisatie deelnemen, en de productie-
middelen perfecter worden, zullen de vernielde steden, schepen,
bruggen, fabrieken, spoor- en verkeers-wegen etc. etc. sneller worden
hersteld, als gevolg waarvan de samenleving opnieuw wordt bedreigd
met werkeloosheid. Om deze zoveel mogelijk uit te stellen, tracht
men een uitweg te vinden in de verkorting van de arbeidsduur. Klonk
vijftig jaar geleden de kreet: acht uur, acht uur, geen langer
arbeidsduur! Thans wil men een 40urige werkweek invoeren. Straks
zal zij nog te lang blijken, en zal men vermoedelijk tot een 30urige
arbeidsweek moeten overgaan. Op zichzelf behoeft daar geen enkel
bezwaar tegen te bestaan, want ongetwijfeld zal de voortschrijdende
techniek nog zo vele nieuwe mogelijkheden scheppen, dat de mens in
het productie-proces zo goed als uitgeschakeld zal kunnen worden,
om hoogstens belast te worden met enig toezicht op de machines en
apparaten. Naar mate er voor de mens minder werk overblijft, zal de
werkweek ingekort kunnen worden. Te verwachten is derhalve dat
binnen afzienbare tijd per dag niet meer dan 4 uur zal worden
gearbeid, en wel gedurende hoogstens 5 dagen per week. Hierdoor zal
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de mens de beschikking krijgen over een zee van vrije tijd, en nu
reeds zijn er talloze geleerden, die zich het hoofd breken over de
vraag, wat er straks met al die vrije tijd gedaan zal moeten worden.
Het spreekt vanzelf, dat al deze problemen wel onder het oog gezien
moeten worden, daar ze zeer verstrekkende gevolgen met zich zullen
brengen. Want niet alleen zullen steeds gecompliceerder machines en
apparaten meer kennis en technische vaardigheid eisen van hen, die
deze moeten bedienen, zodat scholing en opleiding der arbeiders in
nieuwe banen geleid dienen te worden. Maar bovendien moet hun
moreel besef en verantwoordelijkheidsbegrip worden ontwikkeld.
Want onoplettendheid en nalatigheid bij de behandeling van een
apparatuur, die grote kapitalen vertegenwoordigt, kan desastreuze
gevolgen met zich brengen. Ook het probleem van de vrije
tijdsbesteding vraagt om een oplossing. Het heeft geen zin de gang
van deze ontwikkeling aan het toeval over te laten. Hierdoor zouden
de problemen slechts onoverzichtelijker worden, zodat de chaos
erdoor zou toenemen. Bovendien kan de vrije tijd niet in ledigheid
worden doorgebracht, daar zij nog immer geldt als des duivels oor
kussen. Daarom zal het steeds noodzakelijker blijken de mensen meer
ontwikkeling bij te brengen; hun liefhebberij voor deze of gene
hobby te vergroten, kortom ertoe bij te dragen dat de vrije tijd nuttig
wordt besteed, tot eigen en anderer heil en voordeel.
Sommige vrezen, en stellig niet zonder reden, dat zodra de mensen
meer ontwikkeld zijn, ze voor een massa baantjes zullen bedanken.
Wie zal -redeneren zij- zijn handen nog vuil willen maken, ofwel in
een smerige overall wensen rond te lopen, wanneer een intellectuele
opleiding de weg opent naar andere beroepen of leidende functies?
Zou het gevolg hiervan niet zijn, dat het gedrang aan de top sterker
zou worden, zodat men over uitzonderlijke gaven en vermogens moet
beschikken om één van de vette baantjes te bemachtigen? In onze
dagen is de stroom van studenten naar de universiteiten daarom zo
groot, wijl velen de hoop koesteren, na enkele jaren van studie, een
goedbetaalde positie aan de staatsruif of in het bedrijfsleven (handel,
industrie e.d.) te zullen vinden, waar men zich niet dood behoeft te
werken. Helaas wordt de instelling onder de mensen steeds meer
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deze: dat men met de minst mogelijke inspanning, zo veel mogelijk
wenst te verdienen. Veel meer vormt het geld de prikkel tot de arbeid,
dan de wens om de gemeenschap te dienen met de gaven van hoofd
en hart. Een en ander als gevolg van het feit, dat bij de opleiding van
toekomstige managers te weinig aandacht wordt geschonken aan hun
innerlijke vorming; aan de ontplooiing van de ziel, waardoor hogere
karakter-trekken worden ontwikkeld als: edelmoedigheid,
onkreukbaarheid, oprechtheid en offerzin, die het kenmerk zijn van
de ware gentleman. Doordat zo vele jongeren uit burgerlijke milieu’s
de collegezalen vullen, dreigt een proletarische geest het universele
karakter van de academische opleiding te verstoren. Op zichzelf
behoeft er geen enkel bezwaar tegen te zijn om kinderen van minder
stand tot de universiteit toe te laten, doch als er niets wordt gedaan
om hun goede manieren en een zekere levensstijl bij te brengen, dan
dreigt het gevaar, dat straks de leidende posities voor het merendeel
bezet zullen worden door lieden, die stellig geen ‘voorbeeld’ kunnen
zijn voor anderen. Dit zou de zedeloosheid en corruptie slechts doen
toenemen.
Er wordt bij de opleiding van toekomstige leiders meer rekening
gehouden met de directe behoeften van handel en industrie, dan
aandacht geschonken aan de vraag, hoe het hogere personeel
gevormd dient te worden om straks de beschikking te hebben over
mensen, die de gemeenschap kunnen en zullen dienen. Er wordt
verzuimd de toekomstige dragers van het staatkundig-, economisch-,
maatschappelijk- en geestelijk-leven moreel en psychisch op hun taak
voor te bereiden. Men staat er te weinig bij stil, dat de mens bij brood
alleen niet kan leven; dat een maatschappij, die niet steunt op een
stevig fundament van geestelijke en zedelijke normen, gedoemd is af
te brokkelen en ten laatste te verdwijnen.
Weliswaar zijn er middelbare en hogere scholen te kust en te keur,
doch helaas leiden deze haar leerlingen niet of zeer onvoldoende voor
het leven op. Vandaar dat de jeugd, wanneer zij de school heeft
doorlopen, wel is vol gestopt met veel boekenkennis, doch niet over
levenswijsheid beschikt, en ondanks de vele jaren aan de studie
besteed, de weg naar het Geluk niet weet te vinden. Eén van de meest

44                     

funeste gevolgen hiervan is, dat de meesten van hen zich in de keuze
van een levensgezel(lin) vergissen. Dit vormt de OORZAAK van de
mislukking van het latere huwelijk! Zitten ze straks tot over de oren
in de narigheid, omdat ze de spanningen niet kunnen verdragen, die
een ongelukkig huwelijk en een chaotisch gezinsleven met zich
brengen, dan zullen ze trachten hun ellende af te reageren in allerlei
ongewenste verhoudingen. Omdat hierdoor de moeilijkheden slechts
worden verplaatst, kunnen zij hun aandacht niet volledig wijden aan
hun maatschappelijke taak, met het gevolg, dat allerlei fouten en
vergissingen worden begaan, waar anderen weer de dupe van worden.
Ofwel zij zoeken vergetelheid in de drank, waardoor zij ‘onder
invloed’ rijdend, het leven van anderen en zichzelf in gevaar brengen.
In hoe vele gevallen wordt er met een studie begonnen, zonder dat
men zeker is haar te zullen voleinden. Immers, hoe vaak ontbreekt de
nodige intelligentie of kan de vereiste concentratie niet worden
opgebracht. Vaak ook weet men te weinig af van hetgeen de studie
allemaal omvat, waardoor de belangstelling na enige jaren verdwijnt.
Niet zelden komt het voor, dat men afgestudeerd zijnde, bemerkt dat
het gekozen vak niet die kansen of mogelijkheden biedt, die men er
zich van voorstelde. Soms ook blijkt dit niet te liggen op het vlak, dat
in overeenstemming is met de aangeboren aard en aanleg, zodat het
geen duurzame bevrediging kan schenken.
Omdat het de meeste mensen aan ‘zelf-kennis’ ontbreekt, en zij
zichzelf doorgaans beter en bekwamer achten dan ze in werkelijkheid
zijn, weten ze op geen stukken na hoe ze zich in de loop der jaren
zullen ontwikkelen; welke zijde van hun karakter zich verder zal
ontplooien en of dit een beletsel of een voordeel zal betekenen bij het
uitoefenen van hun maatschappelijke taak. Jonge mensen zien over
het algemeen niet in, dat zo het hun aan kennis van de eigen
psychische structuur ontbreekt, zij de gang van hun innerlijke
ontwikkelen niet vermogen te voorzien. 
Evenmin kunnen zij vooruit weten hoe ze later op allerlei
onweegbare zaken en onzichtbare (kosmische) invloeden zullen
reageren. En omdat de imponderabilia in het menselijk leven een veel
grotere rol vervullen dan algemeen wordt aangenomen, is het geen



45                     

wonder dat zovelen mensen door allerlei onverwachte en onvoorziene
gebeurtenissen totaal uit het lood worden geslagen. Dit verklaart
tevens waarom zo vele mensen, ook al leiden zij grote staten,
fabrieken of maatschappijen, meer worden geschoven, dan zelf de
gang van hun leven te bepalen. Het is slechts schijn, te menen dat de
groten der aarde de touwtjes stevig in handen houden. Want indien
onze staatslieden, economen en captains of industry werkelijk de
krachtige figuren waren, waarvoor ze gaarne worden gehouden, en
inderdaad over een ver-vooruitziende blik zouden beschikken, dan
was het uitgesloten dat steeds de ene crisis op de andere volgt. Dan
zou de ontwikkeling van handel en industrie, van kunsten en
wetenschappen, van heel het geestelijk en culturele leven niet
voortdurend achter de feiten aanhinken, en steeds opnieuw herzien
moeten worden. Weliswaar zegt men dat regeren vooruitzien is,
maar.... waar zijn momenteel de topfiguren, die een volledig tien-
jaren-plan zouden kunnen ontwerpen, met de absolute zekerheid de
voltooiing ervan in hun macht te hebben ?

Er wordt in onze dagen hoog opgegeven van allerlei verbeteringen op
schier elk gebied. Doch bekijkt men de zaken wat meer op de keper,
dan moet men zich wel afvragen of de vooruitgang nu werkelijkheid
is of slechts schijn, Immers, is het niet nóg: plus ca change, plus c’
est la mémé chose? Met alle z.g. verbeteringen is het menselijk geluk
stellig NIET toegenomen. Eerder het tegendeel is waar! Want
iedereen rilt en beeft, wanneer hij bedenkt wat ons te wachten staat
wanneer ooit het toppunt van alle vooruitgang -‘s mensen vermogen
om het atoom te splijten- in vorm van kernwapens tegen de mensheid
zal worden aangewend en het merendeel der stervelingen een
ontijdige dood zal vinden.
Juist omdat de techniek ons naar het punt drijft waar we aan een
tweesprong arriveren, dient de vraag onder ogen gezien te worden of
zij ons zal dienen of vernietigen. Wensen wij dat de vorderingen op
wetenschappelijk en technisch gebied ten dienst van de ganse
mensheid aangewend zullen worden, dan behoren onze denkbeelden
en gevoelens radicaal te veranderen. In plaats van ons blind te blijven
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staren op de materiële levensvoorwaarden alleen, zal er ook aandacht
geschonken dienen te worden aan geestelijke en psychische waarden,
die het mogelijk maken dat ons zelf-bewustzijn zich zal uitbreiden tot
kosmisch bewustzijn. Wat wordt hier onder verstaan? Tot goed
begrip hiervan dienen we uit te gaan van het feit, dat deze wereld, en
alles wat zich daarop ontwikkelt, deel uitmaakt van een groter geheel,
de makro kosmos. Uit dien hoofde zijn alle wezens en verschijnsleen
op deze planeet onderworpen aan dezelfde ongeschreven wetten,
waarop in het heelal de orde berust. Deze wetten houden niet alleen
alle zonne- en melkwegstelsels, met de daarbij behorende
hemellichamen, in vaste banen, doch zorgen tevens voor het
evenwicht (harmonie) in natuur en boven-natuur. Zou de mens over
de kennis van deze wetten beschikken, dan was hij niet alleen in staat
het natuurlijk evenwicht op alle gebieden te bewaren, doch tevens bij
machte om harmonie te scheppen in het eigen leven. 
Immers, dan zou hij meester zijn over zijn driften en aandoeningen,
welke hem nu zo vaak op dwaalwegen voeren.
Omdat het de mens aan kosmisch besef ontbreekt, staat hij los van de
natuur en bezit hij geen macht over de eigen natuur. Voortdurend
handelt hij in strijd met de voorschriften van Moeder natuur, zonder
zich hiervan bewust te zijn. Het gevolg hiervan is dat zij hem op
gezette tijden de rekening voor zijn overtredingen moet aanbieden, in
de vorm van ziekten en ongemakken, revoluties en oorlogen,
epidemieën en hongersnoden, etc. etc. Zij teisteren het mensdom en
hebben ten doel het besef in ons te wekken, dat wij zelf deze ellenden
periodiek over ons halen omdat wij de voorschriften van Moeder
natuur hardnekkig in de wind blijven slaan. Doch ondanks het feit,
dat vele onzer reeds twee wereld-oorlogen over zich heen zagen gaan,
beseffen zij nog steeds niet dat zij het gevolg waren van onze eigen
onbewuste levenshouding die ons voortdurend doet handelen in strijd
met de wetmatigheid der natuur.
De meeste mensen leven nog zo volledig in het collectief Onbewuste,
dat er zelfs geen sprankje besef in hen gloort, dat heel hun bestaan in
strijd met de natuur wordt beleeft. Zij begrijpen niet in het minst dat
hun denken, gevoelens en handelingen over de ganse linie moeten
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veranderen om recht op een harmonisch en gelukkig bestaan te
geven. Algemeen nog wordt aangenomen, dat de wijze waarop men
door het leven gaat, voor alle eeuwigheid onveranderd kan blijven en
in geen enkel opzicht behoeft gewijzigd te worden. Men ziet in het
minst niet in -en wenst daar bij voorkeur niet op geattendeerd te
worden- dat waar mensen het evenwicht verstoren, waarop de
harmonie der samenleving van nature steunt, zij zelf de chaos
voortbrengen door hun onbewuste en ondoordachte handelingen.
Waar dit evenwicht wordt verstoord, wordt automatisch de wet van
oorzaak en gevolg ingeschakeld, welke de mens steeds opnieuw de
pijnlijke gevolgen zijner onbewuste daden voorlegt, totdat hij ten
laatste leert inzien hoe onverstandig het is het natuurlijk evenwicht te
verstoren.
Omdat staat, kerk en wetenschap in de achter ons liggende eeuwen
niet in staat waren de mensen tot hogere kosmische begrippen op te
voeden, noch hun het besef wisten bij te brengen dat alle levens-
uitingen wortelen in natuur en boven-natuur, en derhalve
overeenkomstig daarin geldige, ongeschreven wetten dienen beleefd
te worden, heeft ieder mens zijn leven naar ‘eigen’ goeddunken
ingericht. Als gevolg hiervan werd de natuurlijke orde der
samenleving verstoord, en waren er periodiek correcties nodig,
gepaard gaande met strijd en lijden. Want Moeder natuur’s
wetmatigheid schrijft nu eenmaal voor, dat hetgeen de mensen niet
eigener beweging (dus door inzicht en begrip) veranderen, hun door
de loop der gebeurtenissen (het lot dus) dwingend wordt opgelegd.
Nu de mensheid voor een nieuwe fase in haar ontwikkeling staat bij
de intrede van de atoom-era, staan haar twee wegen open. Zij kan
zich door studie en onderzoek op de hoogte gaan stellen van de
wetmatigheid voornoemd, ten einde harmonie te scheppen in alle
inter-menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen,
naar het voorbeeld van de kosmische Orde, waarop alle harmonie
berust in het Universum. Men kan ook op de oude wijze blijven
voortleven, en zich van de voorschriften van Moeder natuur niets
aantrekken. In het laatste geval is echter met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid te voorzeggen, dat dan de chaos zodanige
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afmetingen zal aannemen, dat men ten einde raad naar de atoombom
zal grijpen, in de hoop hierdoor een uitweg uit de benauwdheid te
banen. 
Reeds Huizinga heeft in zijn tijd gezegd: “Wij leven in een bezeten
wereld”. Sedertdien is de bezetenheid dermate toegenomen, dat er
voor het lot der mensheid het ergste moet worden gevreesd. Dat
klinkt wel niet opbeurend, doch het lijkt ons verstandiger de naakte
feiten onder de ogen te zien, dan ons met drogredenen in slaap te
laten sussen. Het feit ligt er nu eenmaal, dat de mensheid van
Godswege in deze tijd wordt aangezegd van de dwalingen haars
weegs terug te keren, of het lot te ondergaan, dat voorheen Sodom en
Gomorra, Nineveh en andere plaatsen trof, die van de aardbodem
werden weggevaagd. In dit verband moge opgemerkt worden, dat het
van kortzichtigheid zou getuigen, met betrekking tot deze
vooruitzichten te spreken van wreedheid, straf of vergelding. Wie
straks door het atoom-geweld getroffen zullen worden, hebben dit lot
verdiend. Zij hebben het zelf veroorzaakt door hun daden in het
verleden, ongeacht of ze zich hiervan bewust zijn, of niet. Wie het
komende geweld overleven, zullen tot het besef komen, dat er
bepaalde fundamentele levenswetten door de mensen werden
overtreden, en geneigd zijn aan het ordenen van het persoonlijk en
maatschappelijk leven overeenkomstig deze wetten deel te nemen. De
puinhopen, die straks de plaats zullen aangeven, waar eens onze z.g.
cultuur bloeide, die echter in feite poelen van onrecht en ontucht zijn,
zullen tegen ons getuigen, en tot aanvaarding nopen van het feit, dat
oorzaken en gevolgen -omdat alles in het leven nu eenmaal is
onderworpen aan strikte wetmatigheid- elkaar volledig dekken. Het is
dwaas te menen dat een wraakzuchtig God ons zou straffen voor onze
overtredingen. Dit zou in strijd zijn met het Goddelijke, dat hoogste
Liefde, doch tevens opperste Rechtvaardigheid is. Neen, wij worden
geoordeeld naar onze eigen daden, en wat wij ‘straf’ noemen, is niet
anders dan het in evenwicht brengen van de schalen, die door onze
onkunde in zake wetten, waarop kosmische Orde berust, uit het
balans geraakten.
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De meeste mensen durven zich niet in de toekomst te verdiepen,
omdat zij diep in hun hart vrezen dat er in ’t geheel geen toekomst
meer voor hen zal zijn. Nu, zo somber behoeven wij de zaken niet in
te zien! Ten minste, wanneer wij willen erkennen in vele opzichten te
kort geschoten te zijn, en ons willen beijveren naar hogere
maatstaven te gaan leven. Hoe dreigend de wereld-toestand er op
heden ook moge uitzien, en hoe gevaarvol de woorden ook mogen
klinken waarmee de wereldleiders elkaar als tegenstanders trachten te
overbluffen, niet uit het oog verloren mag worden, dat mensen het op
deze planeet NIET voor het zeggen hebben. Want men moge
president zijn van de grootste republiek of dictator van de machtigste
unie, in wezen zijn ook zij met duizend draden geklonken aan het lot,
dat door goden en godinnen over hen en alle medemensen beschikt.
En wat de groten der aarde ook mogen doen of nalaten, nooit kunnen
hun daden verder gaan dan noodzakelijk is om te passen in het kader
van het goddelijk Plan, dat erin voorziet deze wereld en alles wat er
op leeft, volgens een vast-omlijnd schema te stuwen naar een vooraf-
bepaald Einddoel. Aan deze stuwing kan geen sterveling zich
onttrekken. Men kan er zich tegen stellen, maar dan grijpt de wet in
en wordt men door het lot getekend om van deze wereld te
verdwijnen naar een van de miljoenen andere planeten, waarop
iemands evolutie zonder enig bezwaar kan voortgaan.
Voor de toekomst gaat het er om, dat zij die de komende rampen
overleven, minstens zoveel van het goddelijk Plan leren kennen, dat
zij trachten zullen hun gedragingen er zoveel mogelijk in
overeenstemming mee te brengen. Om te beginnen zal men zijn
gedachten hierover moeten laten gaan, en voor zichzelf moeten
uitmaken in hoeverre men zijn gevoelends en daden zal hebben te
herzien om aan de verwezenlijking van het Plan te kunnen
deelnemen. Gelijk eerder reeds werd opgemerkt, zal het komende
Godsrijk niet kant en klaar uit de hemel op aarde neerdalen, doch met
behulp van de mensen zelf tot stand moeten komen. Vooral religieuze
naturen, in het bijzonder wanneer zij doortrokken zijn van kerkelijke
dogma’s, zouden zich moeten afvragen of het wel waar kan zijn wat
de kerk leert, nl. dat wij de wereld de rug hebben toe te keren en ons
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heil zullen vinden in de hemel? Te meer, waar geen enkele theoloog
nog heeft kunnen duidelijk maken wáár die hemel is gelegen, noch
wat daar van ons verwacht zal worden te doen. In de bijbel is zeker
niet voor niets sprake van een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde.
Wanneer wij trachten het boek Openbaring naar zijn innerlijke
betekenis te verstaan, dan vinden we daarin duidelijk beschreven, hoe
na het laatste Oordeel, waarmee de ijzeren Eeuw wordt afgesloten,
het nieuwe Jeruzalem of de kosmisch-geordende maatschappij op
aarde zal verschijnen. In mystieke taal wordt hier beschreven hoe
deze maatschappij zal ontstaan, nl. door eerbiediging van kosmische
wetten. Immers, er is sprake van de tabernakels Gods, die bij de
mensen zal zijn. Dit duidt erop, dat er goddelijke Wijsheid onder de
mensen zal wonen. Door Haar geleid, zullen alle tranen worden
afgewist; de dood zal niet meer zijn, noch rouw, tranen en moeite.
Waar harmonie heerst, is alles volmaakt. Daar zullen ook de mensen
volmaakt zijn, en GEEN zonde meer bedrijven. Want door de Wet
van God toe te passen, zal men harmonie scheppen in alle levens-
uitingen. De wijsheid zal als Boom des levens het middelpunt van
alle kennis vormen, en de twaalf vruchten symboliseren de zodiac als
aanduiding van de 12 hemelkrachten en machten. Door het
persoonlijk en maatschappelijk leven dienovereenkomstig te ordenen,
zullen alle mensen in vrede, liefde en gelijk met elkaar leven. De
nacht of ijzeren Eeuw zal dan voorbij zijn en geen kaars zal nog
nodig zijn. Want de goddelijke Wijsheid zal allen verlichten, en bij
dit licht zullen alle zaken op de wereld geordend worden.
Om een nieuwe wereld, een betere maatschappij tot stand te brengen,
is het nodig de goddelijke Wil te volbrengen. Het is niet voldoende
met de lippen te belijden “Uw wil geschiede in de hemel, alzo ook op
aarde”.  Het besef moet in ons ontwaken dat de goddelijke Wil op
wetten berust waaraan onze eigen wil ondergeschikt gemaakt dient te
worden. M.a.w. wij moeten deze wetten leren eerbiedigen. Omdat de
meeste mensen evenwel ONBEWUST door het leven gaan, zullen zij
eerst nog bittere ervaringen moeten opdoen, alvorens dit besef in hen
zal spreken. Anderzijds zijn er echter ook duizenden, die intussen tot
het inzicht zijn gekomen, dat er bepaalde voorwaarden vervuld
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moeten worden alvorens het Betere op aarde kan ontstaan. Wellicht
kan men zich niet de juiste voorstelling maken van de wijze waarop
en de middelen waarmee de Harmonie uit de chaos is voort te
brengen. Men heeft in de loop der jaren deze en gene methode
geprobeerd, maar omdat ze allemaal mislukken, is men zoekensmoe
geworden en heeft men zijn pogingen ten slotte gestaakt. Maar .....
heeft men zich weleens afgevraagd: “Waarom zijn onze pogingen
mislukt”?  Het antwoordt luidt: “Omdat men met menselijke
middelen heeft getracht het Betere te verwezenlijken, waar dit slechts
tot stand is te brengen door het Goddelijke te betrachten, door in het
eigen bestaan overeenkomstig de wetten te leven, waarop de
goddelijke (kosmische) Orde berust. 
Omdat er geen besef van kosmische Orde onder idealisten leeft,
mangelt het in hun kringen aan de vooruitziende blik. Er worden
allerlei plannen gemaakt en pogingen ondernomen zonder de
geringste zekerheid van welslagen. Men weet niet hoe de toekomst er
zal uitzien, noch welke voorwaarden zij ons zal stellen. Door dit
gemis van visie blijft men gebonden aan het collectief Onbewuste. De
enkelingen, in wie het hogere Bewustzijn is ontwaakt, waardoor zij
weten HOE de zaken op de wereld geordend zouden moeten worden,
zijn te gering in aantal om de massa der goed-willenden in de
gewenste richting te dirigeren. Het gevolg hiervan is, dat
niettegenstaande het verlangen naar het Betere in duizenden hoofden
en harten leeft, alles bij het oude blijft door dit gemis aan kosmisch
bewustzijn. Slechts wanneer er doelbewust wordt gearbeid, zal de
vernieuwing kunnen baanbreken.
Gezien het feit, dat een nieuwe ontwikkelingsfase voor de mensheid
is ingegaan, zal deze doorbraak er komen. Daartoe kan Moeder
natuur twee soorten middelen toepassen. Het ene is: appelleren aan de
rede, waarbij alle vroegere ervaringen en ondervindingen zullen
bijdragen tot uitbreiding van het bewustzijn, zodat er ten slotte
‘bewust’ aan de verbetering van allerlei toestanden en verhoudingen
zal worden deelgenomen. De andere methode is allen, die niet voor
rede vatbaar blijken, door middel van strijd en lijden aan den lijve te
doen ervaren dat op de wereld alles scheef staat, en grote rampen te

52                     

benutten om de mensen tot inkeer te brengen. Lijden loutert en maakt
schuld-bewust. Slechts de gelouterde mens zal in staat en bereid zijn
van allerlei waardeloze gebruiken en verkeerde gewoonten af te zien
en zich een meer verantwoorde levenshouding eigen te maken. 
Door de tijd veroudert en slijt alles, ook de maatschappelijke
instellingen en voorschriften. Het is dus noodzakelijk periodiek
vernieuwingen in te voeren. Wat in het voorjaar als nieuw verschijnt,
verdwijnt in de herfst en gedurende de winter wordt de nieuwe lente
voorbereid. Zo is het ook in kosmische zin. De achter ons liggende
ijzeren Eeuw dient als een winter-periode in de menselijke
ontwikkeling te worden beschouwd. Toen moesten de innerlijke
(psychische) krachten worden verzameld om -nu de atoom-era is
ingegaan- een totaal nieuwe maatschappelijke orde te kunnen
voortbrengen. Dit natuurproces van kosmische omvang, waaraan de
ontwikkeling van wereld, mensheid en maatschappij is onderworpen,
wordt zelfs door idealisten niet als zodanig erkend.
Vandaar dat zij een nieuwe samenleving met oude middelen tot stand
proberen te brengen, en steeds weer moeten ervaren hoe verkeerd het
is om nieuwe wijn in oude leren zakken te doen. Omdat men niet tot
de kern der vraagstukken wenst door te dringen, en er tegenop ziet
het kwaad bij de wortel aan te tasten, blijven -ondanks alle
goedbedoelde pogingen tot vernieuwing- de verouderde toestanden
en versleten opvattingen op staatkundig-, economisch-, godsdienstig-,
wetenschappelijk- en cultureel gebied voortbestaan. Hierdoor blijft
men dagelijks nieuwe brandstoffen aandragen, zodat te verwachten is,
als straks bij heldere hemel de bliksem inslaat, een nieuwe
wereldramp zal ontstaan.
Velen vleien zich met de valse hoop, dat er wel geen derde wereld-
oorlog zal uitbreken omdat beide partijen bevreesd zijn voor elkaars
atoom-wapens. Maar als men met vuur blijft spelen, en niet bereid is
tot afschaffing van alle wapentuig over de ganse wereld over te gaan,
is men zelf oorzaak dat de strijd binnenkort zal ontbranden.
Eenvoudig omdat er nu eenmaal een onwrikbare natuurwet bestaat,
die leert dat alle oorzaken dienovereenkomstige gevolgen teweeg
brengen. Niet voor niets zegt de bijbel: “Wie op het zwaard
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vertrouwen, zullen door het zwaard vergaan!” Dat gold in de oudheid.
Het geldt vandaag de dag evenzeer!

Ja, maar ....  zult u zeggen: wat kunnen wij, die uit morele
overwegingen gekant zijn tegen het beslechten van geschillen door
middel van geweld, doen tegen regeringen en machthebbers, die
eigen belangen door middel van wapens wensen te verdedigen? In de
eerste plaats heeft ieder volk de regering, die het verdient. Bovendien
had er na het eind van de tweede wereld-oorlog direct een begin
gemaakt moeten worden met het vernieuwen van de grondslagen der
maatschappij. Maar zelfs idealisten en andere weldenkende mensen
hebben zich meer in hun eigen stoffelijke belangen verdiept dan
aandacht geschonken aan de achtergronden, waaruit alle conflicten en
belangen tegenstellingen tussen mensen zowel als volken onderling
worden geboren. Men heeft verzuimd zich te verenigen, en door
groeps-ego-isme verblind, is men ‘eigen’ wegen blijven gaan in
plaats van als één man te protesteren tegen de middeleeuwse
mentaliteit, die op de macht der wapens vertrouwt. Wij hadden de
kracht van onze geest moeten mobiliseren en een nieuwe levensstijl
moeten aankweken. Dat werd verzuimd, en dit verzuim is het
waarvoor wij straks ter verantwoording zullen worden geroepen.
Daarom ...... wanneer straks de slag valt, roep dan geen ach en wee!
Dan kan er immers geen enkele zaak ongedaan worden gemaakt.
Het is zaak ons vertrouwd te maken met de gedachte dat deze
maatschappij tot ondergaan is gedoemd. Omdat uit de ruïnes een
nieuwe samenleving zal ontstaan, is het zaak nu reeds de nieuwe
opbouw voor te bereiden. Mocht ge twijfelen aan deze woorden,
vraag uzelf dan eens af of er wel ooit een wapen werd uitgevonden,
dat niet te eniger tijd werd gebruikt om aan bepaalde eisen kracht bij
te zetten? Ook het feit, dat de wereld de tijd van het einde beleeft, nu
de ijzeren Eeuw wordt gevolgd door een nieuwe gouden Eeuw, maakt
het noodzakelijk dat alles wat de komst van een hogere cultuur in de
weg staat, wordt vernietigd. Alle heilige boeken spreken van de
periodieke ondergang van de oude wereld, opdat er een nieuwe
wereld uit geboren zouden worden. Voor deze kosmische waarheid
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mogen we de ogen niet langer sluiten, op gevaar af anders zelf in de
chaos mee onder te gaan.
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DE NIEUWE LEVENSSTIJL

Wanneer mensen van goeden wille: zij, die over een innerlijke
religieus besef beschikken, of wier gezond verstand hun zegt, dat de
zaken op de wereld niet kunnen blijven zoals ze zijn, tot de
vernieuwing des levens in kosmische zin wensen bij te dragen, zullen
zij zich van vele zaken bewust moeten worden. Allerlei zaken en
gebruiken, te midden waarvan zij leven, dienen met andere ogen
bezien te worden, opdat het tot hen doordringen dat veel wat
momenteel voor ‘normaal’ en ‘natuurlijk’ doorgaat, in wezen met de
wetmatigheid van natuur en boven-natuur volkomen in strijd is.
Om de waarheid van bovenstaande woorden te kunnen aanvaarden, is
het noodzakelijk zich ‘innerlijk’, naar de ziel dus te leren
ontwikkelen. Wat wordt onder ‘ziel’ verstaan? Kort gezegd, kan zij
worden beschouwd als het deel van de mens, dat na de dood het
stoflichaam overleeft. In de ziel ligt het vermogen tot herinnering.
Alles wat gedurende ons aards bestaan wordt beleefd, laat in de ziel
zijn indrukken achter. Hoe intenser en bewuster we leven, hoe dieper
de indruk en hoe levendiger de herinnering. In de jeugd, wanneer
allerlei nieuwe ervaringen tot ons komen, zijn de indrukken zeer diep.
Vandaar dat hetgeen in onze jonge jaren wordt ervaren, als regel de
diepste sporen nalaat. Oudere mensen, voor wie het leven weinig
nieuws meer brengt, zullen gaarne jeugdherinneringen ophalen.
Behalve indrukken in dit bestaan opgedaan, herbergt de ziel
bovendien de herinnering aan alle gewaarwordingen, in vorige
bestanen beleefd. In alle vorige incarnaties heeft de ziel ervaringen
opgedaan, prettige zowel als droevige. Pijnlijke ervaringen plegen
diepere indrukken na het laten omdat ze intenser worden beleefd. Het
plezier laat doorgaans slechts zwakke sporen achter. Ook diepe
geluksmomenten zullen lang in de herinnering worden bewaard.
Omdat verdieping in eigen innerlijk als regel meer herinneringen
oproept aan verdriet of pijnlijke ervaringen, sluiten de meeste mensen
zich bij voorkeur af voor het verdiepen in zichzelf. Ze wensen niet
aan het verleden herinnerd te worden, te minder waar een innerlijk
stem hun zegt, dat pijnlijke herinneringen samenhangen met eigen
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fouten, tekortkomingen of overtredingen. Wanneer de ziel dit aardse
tranendal verlaat, gaat zij over naar een gebied, alwaar haar de
gelegenheid wordt geschonken zich gedurende langer of korter tijd te
wijden aan retrospectie. Daar zal zij het aardse bestaan in
achterwaartse richting aan haar blikken zien ontrollen. Hierdoor zal
haar het verband duidelijk worden tussen de pijnlijke ervaringen, die
periodiek werden ondergaan en bepaalde, verder terug liggende
oorzaken, waaruit het lijden als noodzakelijk gevolg werd geboren.
Op dit gebied duurt de retrospectie voort, totdat in de ziel het besef
ontwaakt, dat alle lijden door eigen overtredingen werden
veroorzaakt. Doorgaans duurt het geruime tijd voordat dit besef
voldoende levend is geworden. Daarna ontwaakt het verlangen in de
ziel om naar de aarde terug te keren en er de eerder gemaakte fouten
te herstellen. Wordt de ziel daartoe op aarde herboren, dan zal haar
door de beschikking der goden en godinnen, die het lot bepalen, een
zodanige belichaming worden geschonken als nodig is om die
situaties en omstandigheden te beleven, waarin het mogelijk is
vroegere fouten uit te boeten en nieuwe ervaringen op te doen.
Vandaar dat de ziel in een bepaalde milieu, bij bepaalde ouders en in
een bepaald land wordt herboren. Met het intreden van de ziel in het
lichaam gaat veel van het innerlijk weten verloren. Het lichaam vormt
a.h.w. een dichte sluier, waardoor de ziel de dingen zeer onvolkomen
kan waarnemen. De Grieken symboliseerden deze toestand, waar
sprake is van het overschrijden van de Lethe, de rivier der
vergetelheid, waaruit de ziel drinkt alvorens herboren te worden. Dat
is dan de reden waarom zij, in het lichaam verschijnend, bijna alles
van vorige bestanen schijnt vergeten te zijn. Zij herinnert zich de
dingen vaag, en waar dit geschiedt, zegt men dat de stem van het
geweten, d.i. wat de ziel heeft geweten voordat ze op aarde
verscheen, spreekt. 
In de scholen van de vroegere wijsgeren Pythagoras en Plato was het
onderwijs er op gericht deze herinnering volledig wakker te roepen.
Men noemde dit ‘mnemosyne’. Als zodanig was ook de godin van
het geheugen bekend; de dochter van Uranus, de moeder der 9
muzen. De mogelijkheid om de herinnering of innerlijk weten op het
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hersen-bewustzijn te projecteren, was slechts mogelijk bij volwassen
zielen. Daarom werden tot de mysterie-scholen eertijds slechts
diegenen toegelaten, van wie kon worden verwacht dat ze erin
zouden slagen de sluier van de belichaming zo doorzichtig te maken
door het overwinnen van de lusten en hartstochten, dat het contact
tussen geest en lichaam via de ziel hersteld kon worden. Hierdoor
was de unio mystica mogelijk. De ziel, die in het lichaam levend, tot
volledige bewustwording is gekomen, weet dat oorzaken en gevolgen
met elkaar in evenwicht gehouden dienen te worden. M.a.w. de mens,
in wie de ziel over de zinnen heerst, zal in staat zijn zodanig te
handelen, dat hij later niet door pijnlijke gevolgen zal worden
getroffen die zijn geluk verstoren.
In deze tijd bestaan er geen mysterie-scholen, zodat de mens thans
door het leven wordt ingewijd. Vandaar dat de slagen van het lot hem
moeten treffen om zijn bewustzijn uit te breiden. Door de gang van
het wereldgebeuren komen de mensen voor en na tot innerlijk
ontwaken. Hierdoor zal het besef in hen gaan spreken dat er in de
nabije toekomst overeenkomstig kosmische wetten gehandeld zal
moeten worden, zo wij wensen dat ons bestaan niet langer door leed
en strijd verduisterd zal worden. Slechts met hen, in wie de ziel tot
ontwaking is gekomen, zal de komende maatschappelijke
vernieuwing tot stand te brengen zijn. De moeilijkheden en
teleurstellingen van deze tijd dienen dan ook te worden beschouwd
als hulpmiddelen om dit innerlijk besef, dit ontwaken der ziel bij
onszelf te bevorderen. Allen, die begeren dit stadium binnen
afzienbare tijd te bereiken, zouden kunnen beginnen met de intuïtie
tot ontplooiing te brengen. Zij mogen niet langer uitsluitend op
rationele overwegingen afgaan, doch dienen mede aan het irrationele
of bovenzinnelijke hun aandacht te schenken. Zij behoren zich in de
metafysica te gaan verdiepen. Doch niet in de soort metafysica, welke
zich onledig houdt met vruchteloze bespiegelingen en wazige
theorieën, doch die, welke er op is gericht de levenspraktijk in
overeenstemming te brengen met het Onzienlijke.
Er zijn mensen, die zweren bij allerlei mystieke leringen uit het
Oosten. Zij zijn evenwel niet bekend met het feit, dat uit deze
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leringen -evenals dit het geval is bij het huidige christendom- de
levende kern werd weggesneden, waardoor slechts waardeloze
theorieën overbleven, bestaande uit schoon-klinkende woorden, die
de emoties opwekken. De rede wordt er echter niet door gevoed. Al
zou men alle occulte werken kunnen lezen en voldoende tijd
overhouden om over hun inhoud te mediteren, dan nog zou men niet
tot de kern of goddelijke Wijsheid vermogen door te dringen. Want
met het verstand alleen is het occulte niet te verstaan. Het verstand
dient van binnen-uit te worden verlicht. Dit is slechts mogelijk
wanneer men begint zijn uiterlijk bestaan; de gedachten, gevoelens en
handelingen in overeenstemming te brengen met hetgeen de ziel
voorschrijft. Door TE VEEL boekenkennis wordt het brein belast met
allerlei zaken, die geen wezenlijke waarde bezitten. Vandaar dat men
via deze weg bepaald niet tot de visio dei zal komen. 
Anderen weer menen, door het maken van bepaalde yogaoefeningen
de innerlijke vermogens tot ontwikkeling te kunnen brengen. Dwazer
opvatting is niet denkbaar! Niet dat er aan deze oefeningen an sich
geen enkele waarde toegekend zou mogen worden. Allerminst, want
eertijds waren ze bestemd voor bepaalde klassen van brahmanen,
wier belichaming en psychische structuur in elk opzicht verschilden
van die der huidige westerlingen. Bovendien werden zulke
oefeningen in die tijd gedaan onder het wakend oog van de guru, die
precies wist wat goed en niet goed was voor zijn leerlingen. Thans
wordt yoga in hoofdzaak beoefend aan de hand van het een of andere
boekje, waardoor het een confectie-artikel is geworden. Zij, die er
zich mee bezighouden, weten niet welke hersen- en zenuw-centra er
door beschadigd kunnen worden.
Voor het stoffelijk gebied geldt: als ge van een bepaalde zaak,
machine of apparatuur geen verstand hebt, blijf er dan liever af, als ge
kortsluiting, beschadiging of vernieling wenst te voorkomen.
Hetzelfde geld voor geestelijke en psychische zaken. Ook daarbij is
experimenteren uit den boze. Het zal slechts op lichamelijke,
psychische of mentale storingen uitlopen. 
Door zich te verdiepen in de metafysica of het Bovennatuurlijke, zal
men leren verstaan dat de opperste Godheid niet als een persoon,
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doch als een Aldoordringende Kracht of Macht beschouwd dient te
worden. De menselijke geest is een vonk uit het goddelijk Vuur, en
dientengevolge zijn in ieder mens diezelfde krachten en machten - zij
het in latente toestand- aanwezig. Nu gaat het erom deze krachten en
machten, die in de ziel sluimeren, tot ontwikkeling te brengen. Dit is
slechts mogelijk door ACTIE!! We behoren voortdurend actief te zijn
om het Goede of Goddelijke dat in ons sluimert te activeren. Dit
goede moet dus uit onze daden spreken, en aangezien het Goddelijke
gelijk is aan het Ordelijke, het Wetmatige, zullen wij eerst dan ‘goed’
handelen, wanneer onze ziel zodanig is ontwikkeld, dat zij leiding
vermag te geven aan ons stoffelijk bestaan.
Zolang wij innerlijk blijven afgesloten voor het Goddelijke omdat we
de materie boven de geest stellen, zullen wij onze eigen lusten en
verlangens verkiezen boven een geordend leven. Dan laten wij de
driften en hartstochten de vrije teugel, welke aan het streven der ziel
tegengesteld zijn. Dan houden wij het egoisme in stand. Dan spreekt
uit onze woorden en daden het demonische = het van God
afgekeerde. In dat geval volbrengen wij de eigen wil in plaats van ons
te onderwerpen aan de goddelijke Wil.
Omdat de zuivere metafysica uit de godsdienst verdween, is het
christendom vervallen tot mammon-dienst en ging het karakter van
ware religie te loor. Immers, religie is een zaak van de ziel, en hieraan
behoort het materiële ondergeschikte gemaakt te worden. Het Oer-
christendom was zulk een religie. Doch sedert Constantijn haar tot
officiële staatsgodsdienst maakte, werd er een heilige Alliantie
aangegaan, waaruit de 3 K’s ontstonden: kerk, kapitaal en kazerne.
Zolang deze alliantie standhoudt, is er voor de levende God geen
plaats op de wereld en duurt het verbond met god Mammon voort.
Doch aangezien hij een god is met lemen voeten, zal hij binnenkort
van zijn voetstuk storten, de wereld als een puinhoop achterlatend.
Omdat wij in een van deze god bezeten wereld leven, en de doorsnee-
mens zich geen voorstelling of begrip van het Goddelijke vermag te
vormen, daarom kan het Hogere zich op aarde nog niet openbaren.
Tengevolge van de menselijke onbewustheid werkt en woelt in en
door de mensen het demonische, hetgeen uit hun collectieve
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gedragingen overduidelijk blijkt. Door demonische beïnvloeding
werd de atoom-bom voortgebracht als de stoffelijke manifestatie van
het kwade, d.i. het aan het Goddelijke tegengestelde beginsel.
Gezien het feit, dat we in een overgangstijd leven, en binnenkort het
Goddelijke zich in en door de mensen moeten kunnen manifesteren,
zal er -zo zij hieraan door hun onbewuste levenshouding weerstand
blijven bieden- slechts één middel overblijven: het kwade zichzelf te
laten vernietigen. Dan zal de atoom-oorlog de mensheid moeten
bevrijden van haar demonische belagers. Wellicht vindt ge het nog
moeilijk om het verband duidelijk te zien? In dat geval moet ge tot
uzelf inkeren; de werking van het raisonnerende verstand
uitschakelen, ten einde de ziel gelegenheid te schenken het boven-
verstand of de Rede te verlichten. Immers, over metafysische zaken
kan niet worden getwist. Men neemt Waarheid en Wijsheid met de
innerlijke zintuigen (ontwikkelde en bewust-geworden ziel) waar, óf
men moet zich als een blinde verlaten op hen, die over het vermogen
tot innerlijk schouwen beschikken.

In dit tijdsgewricht staat de mensheid voor de keus: zal zij de weg
naar het Betere; naar een nieuwe samenleving, die op kosmische
Orde zal steunen, inslaan via het proces van ‘bewust-wording’ of
door strijd en lijden? 
De keuze wordt aan ieder persoonlijk overgelaten, doch is beslissend
voor de naaste toekomst. Zoals de zaken er momenteel voorstaan op
de wereld, is de kans uiterst gering dat het proces van bewustwording
de boventoon zal voeren. Immers, zelfs de meeste mensen van
goeden wil zijn nog te zeer afgesloten voor hogere metafysische
begrippen. Vandaar dat denken over de huidige wereldtoestand nog
algemeen tot wanhoop en verbijstering leidt, als gevolg waarvan zelfs
overigens weldenkende mensen zich laten misleiden door
wensdromen, die hun dreigende gevaren als ‘niet-wezenlijk’ van zich
doen schuiven. Maar intussen komt het tijdstip voortdurend nader
waarop de ontknoping móet volgen. Te verwachten is, dat wij
binnenkort met z’n allen door de loop der gebeurtenissen met de rug
tegen de muur gedrukt zullen worden. Dan zal er geen gelegenheid
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meer zijn tot uitwijken. Dan moet er gekozen worden. Dan zal het er
om gaan de kosmische voorwaarden, die tot het Betere zullen leiden,
accepteren of ondergaan. 
Het behoeft geen lang betoog dat de onmacht en het gemis aan
vooruitzien, waarvan de daden der wereldregeerders getuigen, meer
en meer zullen bijdragen tot uitbreiding van de chaos op elk
levensgebied. Dit kan ook niet anders, want de collectieve mensheid
leeft onder een vloek. Deze is niet uitgegaan van de Godheid, doch
werd in het leven geroepen door haar eigen wangedragingen in dit en
vorige bestanen. Doordat de kerken de innerlijke leer; de mystieke
ondergrond van de godsdienst hebben losgelaten, leeft er geen besef
meer onder het volk, dat een ieder voor eigen daden heeft te boeten,
zo deze tegen de hemel waren gericht. Onvoldoende voorgelicht,
hebben de mensen in ’t algemeen slechts belangstelling voor
materiële zaken en geneugten. Voor de spirituele zijde des levens
interesseren zich slechts enkelingen. Wat de kerken over het
geestelijk leven zeggen, is volkomen waardeloos. Het is geheel in
strijd met hetgeen de hemel hieronder verstaat. Doordat zelfs
geestelijk-georiënteerde mensen meer belangstelling hebben voor hun
materieel welzijn, dan voor hun waarachtig-geestelijke
levenswaarden. Toch schenken slechts de laatste duurzame
bevrediging. Zij alleen openen de poort, waardoor de doolhof waarin
we ons bevinden, kan worden verlaten om de weg te betreden, die
rechtstreeks voert naar Liefde, Geluk en Harmonie als
hoofddoelstelling des levens. Voor dat doel moet men zich evenwel
offers en inspanning willen getroosten. Het Geluk is een zaak, die
veroverd dient te worden. Geluk is de vrucht van een geordend leven,
in overeenstemming met de orde-wetten der natuur. Deze vrucht
verkrijgt men door inspanning, welke leiden zal tot meer weten en
beter verstaan van de kosmische grondslagen des levens. Slechts wie
weet en begrijpt, zal doel-bewust kunnen handelen, en zonder daden,
die van orde getuigen, is het Betere niet te verwezenlijken. Dit geldt
in de eerste plaats voor die idealisten, welke tot heden -ondanks alle
moeiten en inspanning- generlei succes mochten boeken. Zij hebben
gemeend met menselijke middelen te zullen slagen. Hun wordt
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aangeraden zich in de metafysische zijde der levensproblemen te
verdiepen. Dan zullen zij de goddelijke Voorschriften leren kennen
waaraan voldaan moet worden om te kunnen slagen. Voor alle goed-
willende mensen geldt, dat zij meer moeten leren weten aangaande de
ongeziene Krachten en Machten, die wereld en mensheid in de
voorgeschreven richting stuwen. Door meer weten alleen zullen zij in
staat zijn ‘bewust’ aan het vernieuwingsproces van wereld, mensheid
en maatschappij deel te nemen. 
Momenteel is voor velen het leven, niettegenstaande verbeterde
materiële voorwaarden, troosteloos en uitzichtloos. Er is geen
toekomst visie, behalve wellicht een voorstelling van de wereld als
een uitgebrand kraterlandschap als gevolg van atoom-explosies. Veel
te weinig realiseert men zich dat de oude wereld op het punt staat te
verdwijnen. Niet dat deze planeet zal ophouden te bestaan, maar de
toestanden en verhoudingen, zoals ze de laatste eeuwen hebben
gegolden, hebben hun tijd gehad. Binnenkort zal deze wereld een
totaal ander aanzien krijgen. Hiermee zal het verdwijnen van allerlei
bestaande stelsels, instituten, instellingen, gebruiken en gewoonten
gepaard gaan. Er moet ernstig rekening mee worden gehouden, dat in
de nabije toekomst de bestaande staats-inrichting, kerken,
universiteiten en andere onderwijs-instellingen, de rechtspraak en
alles wat daartoe behoort, benevens alle opvattingen en geijkte
meningen op economisch en sociaal gebied, zomede allerlei
beschouwingen in zake kunst en cultuur een algehele wijziging zal
ondergaan. Het ganse maatschappelijk leven moet worden aangepast
aan kosmische voorwaarden, zoals deze door de sterrenhemel worden
aangegeven. Onder invloed van nu nog onbekende natuurkrachten,
die vanuit de ruimte op deze planeet inwerken, zullen hogere
denkbeelden aangaande Recht, Waarheid en Wijsheid ontstaan, als
gevolg waarvan op alle gebieden des levens het demonische zal
plaats maken voor het Goddelijke. Mede door deze invloed zullen
bestaande misvattingen aangaande het wezen van de Geest als
sneeuw voor de zon verdwijnen. Het inzicht zal baan-breken, dat
geest primair is en stof secundair, zomede dat beide elkaar
wederkerig harmonisch moeten kunnen beïnvloeden om het
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Volmaakte voort te brengen op aarde. Onder invloed van geest en
zuiver denken zullen in de toekomst geleidelijk alle onvolkomen
toestanden verdwijnen, om plaats te maken voor meer volmaakte
vormen van samenleven. Deze veranderingen kunnen niet intreden
zolang slechts enkelingen ‘kosmisch’ of ‘metafysisch’ leren denken.
Derhalve dienen alle goed-willende mensen hun denken te activeren
en te richten op geestelijke waarden. Vooralsnog lijkt dit slechts
mogelijk voor de verre toekomst. Vergeet echter niet, dat de loop der
gebeurtenissen deze gang van zaken in hoge mate zal bespoedigen,
want de kosmische klok wijst het uur aan, waarop alle vernieuwingen
in versneld tempo en over een breder front zullen plaats grijpen.
Thans reeds moet het denkende deel der mensen zich vertrouwd leren
maken met de voorstelling, dat er behalve zichtbare en tastbare
materie, ook een stoffelijkheid van ijle substanties bestaat, de z.g.
astraal-stof, waaruit de ziel is samengesteld. Uit nog ijlere substantie
of mentaal-stof worden denkbeelden gevormd. Via deze hogere
soorten materie is onze wereld verbonden met de overige werelden
van het universum. Deze verbinding is onderworpen aan vaste
wetten, die men kan leren kennen door een studie te maken van de
astrologie. Geen wetenschap wordt in onze dagen zo verguisd als
deze. Ja, mensen, die nimmer enige studie van de astrologie maakten,
durven zelfs beweren, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan
van de Astrologische Vereniging in Oostenrijk, door
wetenschappelijk onderlegde sprekers als Prof. Dr. Hans Bender;
prof. Der. Hubert Urban, dr. Wilhelm Kestranek: dr. Konrad
Hofbauer; dr. Ingeborg Schenk; dr. Wilfried Daim; dr. Paul
Hausmann en dr. Heinz Fidelsberger, voordrachten werden gehouden
over de waarde der astrologie. Prof. Dr. Rupert Granz (gynaecoloog)
verklaarde na afloop: “de voordrachten waren indrukwekkend en in
hun geheel een schitterende prestatie. Als ik jonger was, zou ik
onmiddellijk met de astrologische studie beginnen”.  Bekend is ook
een uitspraak van de benedictijner pater Cunibert L. Mohl, professor
aan het pauselijk instituut voor archeologie te Rome, luidende als
volgt: “met het oog op de toekomst laat zich thans reeds zeggen, dat
de astrologie geroepen schijnt te zijn alle andere wetenschappen uit
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het slop van het geesteloze rationalisme en materialisme te voeren,
waarin zij sedert ongeveer honderd jaren zijn vastgelopen.”
Goed beschouwd zijn ons uit het verleden slechts onvolledige
fragmenten dezer wetenschap overgeleverd, zodat het niet algemeen
bekend is, hoe eertijds alle astronomen ook astrologen waren. Zij
wisten, dat gelijk de zon onontbeerlijk is voor het bestaan van mens,
dier, plant en bodem, de met sterren gevulde ruimte onzienlijke
stralingen uitzendt, zonder welke er geen gedachten- en gevoelsleven
op aarde mogelijk ware. Evenals het zonlicht, door het prisma
gebroken, in zeven kleuren uiteenvalt, wordt de kosmische straling
gebroken in twaalf componenten, elk van een eigen karakter, die door
de ouden werden gesymboliseerd in de tekens van de dierenriem.
Wanneer de astrologie niet méér zouden betekenen dan bijgeloof, had
zij zich stellig niet duizenden jaren kunnen handhaven, noch zouden
ernstige onderzoekers zich in onze tijd met deze wetenschap
bezighouden. In de oudheid werd de astrologie voornamelijk
toegepast in verband met de mogelijkheid die zij biedt om in vooruit-
bepalende zin werkzaam te zijn. Niet alleen toekomstige zons- en
maansverduisteringen, zomede de loop der getijden zijn uit de banen
der hemellichamen te berekenen, doch kennis aangaande kosmische
invloeden, door zon en planeten op deze wereld uitgeoefend, stelt ons
mede in staat vooraf allerlei maatregelen te treffen, welke nodig zijn
om evtl. rampen of ongewenste gebeurtenissen en toestanden op
staatkundig-, economisch-, sociaal- en cultureel gebied te
voorkomen. Van dit ‘vooruitzien’ geeft ons het bijbel verhaal in
Genesis 41 een duidelijk beeld. Daarin toch is sprake van de zeven
vette en zeven magere jaren. Door tijdig de nodige maatregelen te
nemen, wist Jozef te voorkomen dat het volk van honger zou
omkomen. Alle profeten der oudheid beschikten over astrologische
kennis. Uit de samenstanden van bepaalde planeten wisten zij
toekomstige gebeurtenissen af te lezen, waardoor ze in staat waren
dreigende rampen aan te kondigen, en deze te ontlopen.
Een professor hier te lande, wiens naam met een B. begint, en die
zich in woord en geschrift als een fervent tegenstander van de
astrologie heeft doen kennen, verzocht ons enige jaren geleden
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dringend hem geen verdere uiteenzettingen over dit onderwerp toe te
zenden, want “voor mij is alles wat u schrijft, te enenmale
onbegrijpelijk”. Dit laat zich verstaan, wijl onze geleerden uitsluitend
plegen af te gaan op de ratio (het eenzijdige en beperkte verstand, dat
uitsluitend van waargenomen feiten abstraheert) en alles wat het
verstand te boven gaat, als bijgeloof of fantasie beschouwen. Dat de
mogelijkheid is gegeven om via het intuïtieve denken hogere
aspecten van een zaak te leren kennen, en zodoende de abstracte
waarheid dichter te naderen, wil er bij hen niet in. Toch bewijzen alle
uitvinders, die soms na jaren van ingespannen studie en onderzoek,
plotseling als in een flits hogere aspecten van een waarheid voor hen
geestes-oog zien opdagen, dat er kennis mogelijk is, die het
verstandelijk redeneren te boven gaat. De mogelijkheid bestaat om
via de intuïtie nieuwe waarheden te ontdekken en dingen te leren
weten, die daarvoor onbekend waren. Men wordt zich a.h.w. bewust
van zaken, die op een hoger niveau liggen; die in hogere dimensies
bestaan alvorens in het brein van een ontdekker of uitvinder de vonk
van het genie te ontsteken. Plato sprak niet voor niets van de wereld
der Ideeën, en zei dat alle leren op ‘herinnering’ berust van zaken, die
de ziel voorheen in hogere dimensies aanschouwde. De astrologie
leert ons, dat bepaalde planeet-standen deze bewustwording
stimuleren. Wanneer geleerden en uitvinders de tijden zouden
kennen, waarop bepaalde planeten gunstige aspecten met elkaar
maken, zouden ze zich deze tijden ten nutte kunnen maken en vele
vergeefse pogingen kunnen vermijden.
De gedachten, door Plato geuit, beginnen in deze tijd weer boven te
komen in de kringen der diepte-psychologen. In tegenstelling tot
Plato, die in de geheimen van de kosmos was ingewijd, weten
moderne psychologen niet, dat de hogere vermogens der ziel, ook wel
‘zesde zintuig’ of intuïtie genoemd, slechts tot volledige ontplooiing
kunnen komen, wanneer zij is omkleed met een volmaakt lichaam.
Hierin zullen de hersencentra en het endocrinon zodanig tot
ontwikkeling kunnen komen, dat de ziel erdoor in staat zal zijn het
weten waarover zij beschikt, ten volle op het brein over te dragen.
Alleen op deze wijze is de unio mystica mogelijk.
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Om de ziel de gelegenheid te bieden zich te incarneren in een
volmaakt lichaam, maakten de ouden gebruik van de astrologie. Op
grond van hare wetten, waaraan alle vormgeving op aarde is
onderworpen, kon men de mensen de nodige kennis bijbrengen ten
behoeve van de juiste huwelijkskeuze en het benutten van het
kosmisch-juiste moment der bevruchting. Want uit harmonische
huwelijken zullen volwaardige kinderen worden geboren, wanneer de
echtgenoten de gunstige kosmische tijden in acht nemen waarin
hoger-bewuste zielen zich kunnen incarneren.
Alleen mensen, in wie de vermogens van geest en ziel hun denken en
gevoelens tot het hoogste voorstelbare niveau kunnen opvoeren,
zullen in staat zijn cultuur-scheppend werkzaam te zijn. En dat er in
onze tijd van cultuur in de waarachtige zin van het woord geen sprake
meer is, danken we aan het feit, dat er momenteel in hoofdzaak onder
mensen worden geboren, die uitsluitend op hun verstand afgaan, doch
wier zielen niet aan het woord mogen te komen. Hierin moet
verandering komen. Deze is niet mogelijk alvorens de wetenschap
der astrologie in ere wordt hersteld. Dat zal ook geschieden, want
evenals in het voorjaar, zonder enig toedoen van mensen, de lente
haar intrede houdt, zal ook thans bij de aanvang van een nieuw
kosmisch tijdperk door de werking der z.g. Mysterie-planeten zich
een algehele omwenteling voltrekken in het denken en de gevoelens
der mensen. Naar mate de tijd voortschrijdt, zal het steeds duidelijker
worden, dat we wel naar de astrologie moeten teruggrijpen om in
staat te zijn harmonie te scheppen in de chaos. Immers, wensen wij
met ver-vooruitziende blik te regeren, dan is het noodzakelijk om
rekening te houden met kosmische invloeden, die op onnaspeurbare
wijze werkzaam zijn bij het stuwen van de ontwikkeling van wereld
en mensheid overeenkomstig het goddelijk Plan, dat in sterretaal aan
het firmament staat geschreven.
Slechts door de waarde der astrologie te erkennen, zullen onze
geleerden tot het inzicht kunnen komen, dat het verval en de
degeneratie waaraan de mensheid dreigt te zullen ondergaan,
uitsluitend een gevolg is van het feit, dat men sedert duizenden jaren
is afgeweken van de kosmische Orde, waarvan de astrologie getuigt.
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En niet eerder zal dit verval, deze degeneratie naar lichaam, ziel en
geest zijn te stuiten, of de astrologische wetenschap zal in haar oude
luister hersteld moeten zijn.
Door studie en onderzoek zal zij weer tot koning der wetenschappen
verheven dienen te worden. Dan zal zij de Bron zijn, waaruit alle
overige wetenschappen gevoed kunnen worden, als gevolg waarvan
Wijsheid en Waarheid weer algemeen gekend zullen worden op
aarde. De beschikbare ruimte laat niet toe hier dieper op de merites
van deze wetenschap in te gaan. Er bestaan voldoende eenvoudige
boekjes, waaruit men de grondslagen kan leren kennen waarop de
astrologie berust. Niemand behoeft dus een oordeel over deze zaken
uit te spreken zonder zich enigermate in deze wetenschap te hebben
verdiept. Achterin dit boekje laten we heel summier de meest
sprekende karaktertrekken volgen van de 12 verschillende
mensentypen, gerekend naar de tijd waarop zij werden geboren, die
een stempel drukt op hun hele bestaan. Door zich deze zaken eigen te
maken en ze toe te passen in z’n directe omgeving, is men in staat een
en ander persoonlijk te verifiëren. The proof of the pudding is in the
eating!

Een van de meest dringende zaken, die herstel behoeven, en waaraan
door de her-waardering der astrologie weer aandacht besteed zal
worden, is de waarde, die het juiste Punt des tijds voor al onze daden
en ondernemingen betekent. In het algemeen gesproken kan worden
gesteld, dat de meeste mensen -omdat ze deze waarde niet kennen- op
ieder willekeurig moment met hun zaken of daden beginnen, zonder
te beseffen dat hierin voor een groot deel de mislukkingen en
teleurstelling liggen, die ze regelmatig ondervinden. Praktisch geen
enkel mens beseft op heden, dat alles in het leven afhankelijk is van
en verband houdt met de factor ‘tijd’. Voor de doorsnee mens is tijd
iets, dat van klok of horloge wordt afgelezen, maar dat geen waarde
als zodanig bezit. Dat de tijd de ritmen en bewegingen van het leven
bepaalt; dat niet alleen de vorm der stoffelijke verschijnselen
afhangen van het moment waarop ze ontstaan of worden geboren; dat
de hoedanigheid zowel als de kwaliteit der stoffelijkheid hierdoor
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worden bepaald, zien de mensen nog niet in. Dat er voor ieder mens,
voor elke handeling en onderneming gunstige en ongunstige tijden
bestaan, weet men als regel niet. Toch ziet men dit begrip langzaam
in het bewustzijn der mensen naar boven komen. Het aantal
dergenen, die de astrologische rubrieken in krant en tijdschrift
raadplegen neemt hand over hand toe. Nu willen wij zeker geen lans
breken voor dit laag bij de grondse gedoe, want de astrologie is een te
verheven wetenschap om haar als parels voor de zwijnen te werpen.
Deze rubrieken hebben daarom zo weinig waarde omdat de mens een
geïndividualiseerd wezen is, zodat algemene invloeden stellig niet
voor ieder type op gelijke wijze uitwerken. Maar de waarde der
astrologie komt weer in het middelpunt der publieke belangstelling te
staan, en dit is op zichzelf een goed ding.
In de natuur hangt alles samen met het begrip ‘tijd’. Het voortgaan
van de tijd beïnvloedt alle ontwikkeling. Er zijn vaste tijden waarop
gezaaid en geoogst dient te worden. De invloed van de maan speelt
hierbij een grote rol, naar uit moderne onderzoekingen afdoend is
bewezen. Zij immers beheerst de water-huishouding der natuur, en
aangezien er op aarde niets kan groeien of bloeien, zonder dat er
water aan te pas komt, is het tijdstip waarop het zaad aan de bodem
wordt toevertrouwd, van ongemeen belang. Wie dit verstaan, zullen
ook begrijpen, dat het van uitermate grote betekenis is te weten welke
tijden gunstig zijn om zaad in de moederschoot te brengen van mens
en dier, ten einde gezonde en welgeschapen nakomelingen te doen
ontstaan.
Wanneer men zegt, dat de tand de tijds alles doet vergaan, ligt daar
een diepere waarheid in dan op het eerste gezicht wel lijkt. Want door
het verstrijken van de tijd gaat alles in zijn tegenstelling over. Het
jonge wordt oud, het schone verwelkt. Leven gaat door de tijd over in
dood, en uit de dood wordt nieuw leven geboren. Tijd is derhalve een
factor van buitengewoon groot gewicht en wie dit beseffen, zullen
voor alle zaken en ondernemingen, waarmee men wil beginnen, het
juiste punt des tijds willen kennen. Tijd is in wezen een metafysisch
begrip, en uit dien hoofde moeilijk te omschrijven. Dit begrip wordt
het best verstaan, door de tijd op te vatten als ‘beweging’ of
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‘bewegende energie’, die gelijk electriciteit, een abstractie is en als
zodanig niet kan worden waargenomen. Tijd kan slechts in zijn
uitwerking concreet worden waargenomen, want alles wat we zien, is
door de tijd tot stand gekomen. Ook de loop der omstandigheden en
gebeurtenissen wordt door de tijd bepaald, in die zin dat ‘tijd’ hier de
betekenis krijgt van het gevolg, dat uit een bepaalde oorzaak
voortvloeit. Daarom leerden de oude wijsgeren, dat het lot op een
bepaald tijdstip rijp moest zijn, alvorens te kunnen treffen. Dit
schakelt alle toeval uit. Want dit rijp-worden geschiedt door het
voortgaan van de tijd; het is afhankelijk van het moment en de
omstandigheden waaronder de oorzaak werd gelegd. Oorzaken
brengen dus niet alleen overeenstemmende gevolgen teweeg; ze
bepalen tevens het tijdstip waarop deze gevolgen tot vereffening
gebracht zullen worden. Aldus kan tijd worden beschouwd als een
oorzakelijkheidsbegrip. Want oorzaak heet dan het verschijnsel, dat
aan een ander verschijnsel voorafgaat of dit te voorschijn roept. In dat
geval spreekt men van een mathematisch vast te stellen regelmaat of
wet. Hieruit volgt, dat het verstrijken van de tijd zuiver wetmatig
verloopt. Om deze wetmatigheid te leren kennen, heeft men de
astrologie nodig. Overal waar zij wordt ontkend, zal het onmogelijk
zijn om te berekenen wanneer de gevolgen onzer daden ons zullen
treffen. Alle precieze tijdmeting op aarde geschiedt aan de hand van
haar as-wenteling en beweging rond de zon, alsmede in verband met
de schijngestalten der maan en het wentelen der planeten.
Einstein zowel als Poincaré hebben gepoogd, de moeilijkheid, die het
hanteren van de factor tijd met zich brengt, op te vangen in hun
relativiteitstheorie, zonder daarin volledig geslaagd te zijn. Wel
hebben zij de tijd als vierde dimensie omschreven. Hiermee wordt
echter de drempel der metafysica overschreden, en belandt men in het
gebied van het Bovenzinnelijke, alwaar verleden, heden en toekomst
als een Eenheid bestaan. Volgens Kant is de tijd het
ordeningsschema, dat onze geest uit zichzelf vormt en waarin hij zijn
gewaarwording ordent. D.w.z. door de tijd komt de geest tot
bewustwording van zichzelf. Dit wil echter niet zeggen dat er geen
tijd buiten ons bewustzijn zou bestaan. Want zo er geen objectieve

70                     

tijdmeting ware, en ons subjectieve tijdsbewustzijn bepalend zoude
zijn voor de gang der ontwikkeling, dan zou alle wetmatigheid in het
gedrang komen. Immers, het is ons subjectivisme, waardoor we nu
eens spreken van de tijd, die voorbij vliegt, en dan weer, dat hij in een
slakkengang voortkruipt.
Al het geopenbaarde manifesteert zich in tijd en ruimt. Evenals een
ding of wezen ruimte behoeft om te worden, is er tijd nodig om vorm,
kwaliteit en hoedanigheid aan een wezen of verschijnsel te verlenen.
Wanneer alle mensen zich van elkaar onderscheiden in voorkomen,
aard en karakter, dan ligt de verklaring hiervan in het blote feit alleen,
dat zij op een verschillend tijdstip werden geboren. Want het moment
van de geboorte bepaalt alles in en aan de mens, zelfs het lot. Dit wil
echter geenszins zeggen, dat het fatum over ons heerst. Want sterker
dan het lot, is de menselijke geest, zodat -wanneer wij ‘bewust’ leren
leven door ons reeds opgedane ervaringen ten nutte te maken, allerlei
moeilijkheden voorkomen kunnen worden. Het lot is gelijk een wijze
moeder, die haar kinderen streng opvoedt in hun eigen belang.
Volgen zij haar voorschriften op, dan zullen ze weinig van haar te
duchten hebben. Integendeel, moeder zal hen in alles ter willen zijn.
Willen de kinderen evenwel ‘eigen’ lusten en verlangens uitleven,
dan zullen ze bij tijd en wijle door haar ter verantwoording geroepen
moeten worden.
Ieder mens zou, aan de hand van de gegevens, die de astrologie
verschaft, zijn levensplan moeten leren kennen, ten einde met de
voorschriften van Moeder natuur rekening te kunnen houden.
Hierdoor kan worden voorkomen dat men zich met de verkeerde
levenspartner verbindt ofwel op ongewenste tijden kinderen in het
leven roept, die als gevolg hiervan met allerlei ziekten, afwijkingen
of gebreken naar lichaam, ziel of geest zullen krijgen te kampen. Aan
de hand van zijn levensplan zou iedereen kunnen weten voor welke
taak of beroep zijn aard, aanleg en karakter hem of haar
voorbeschikken. Door deze aanwijzingen op te volgen, zou er meer
algemeen arbeids- en levensvreugde worden gesmaakt en zou de
gemeenschap beter worden gediend met alle gaven van hoofd en hart.
Bovendien zou men 1001 zaken, welke thans aan het toeval worden
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overgelaten, ‘bewust’ leren ordenen en hierdoor vele fouten,
misgrepen en mislukkingen kunnen voorkomen. Hoeveel onnodige
strijd en lijden zou hierdoor vermeden kunnen worden?
Veelal wordt de denkfout gemaakt, als zou de tijd in ene
ononderbroken lijn voortgaan. Dit is evenwel niet het geval. In
kosmische zin beweegt de tijd zich over de regelmatig twaalfvlak, dat
door de 12 tekens van de dierenriem wordt voorgesteld. Deze vlakken
zijn tegengesteld aan elkander, en beurtelings positief/negatief. Iedere
beweging, naar gelang van het tijdstip waarop zij inzet, vangt aan op
één dier vlakken. Is dit vlak doorlopen, dan gaat de manifestatie voort
op het volgende vlak, waardoor zij van karakter verandert. Zodoende
wordt alles gekenmerkt door periodieke wisseling. Vloed gaat over in
eb; dag in nacht; zomer in winter. Desgelijks verloopt het leven van
ieder wezen of verschijnsel. Op een bepaald tijdstip van de jaarcyclus
worden ze geboren of treden ze op, en het zodiacale teken dat in die
tijd aan de hemel stond, bepaalt de grondtoon van dit bestaan. De
kenmerkende eigenschappen, door dit teken uitgedrukt, vinden we in
zijn aard, aanleg en karakter terug. Tevens bepaalt deze grondtoon
met welke persoon een innerlijk (psychische) verwantschap bestaat,
en met wie een harmonische verbinding mogelijk is. Want de zodiac
vinden we in enigszins andere vorm terug in het muzieksysteem.
Vandaar dat ieder teken van de dierenriem verwant is met een
bepaalde toon van het muzieksysteem. Gelijk er tonen zijn, die
krachtens hun aard (trillingsgetal) met elkaar samenklinken, en
andere die dissoneren, zijn er ook mensen, onder verschillende
dierenriem-tekens geboren, die met elkaar zullen harmoniëren of met
wie geen duurzame harmonie mogelijk is. Omdat men als regel van
de ordening der natuur in kosmische zin niet veel verstaat of begrijpt,
onderneemt men allerlei zaken met willekeurige personen, met wie
geen harmonie mogelijk is. Bovendien worden deze zaken doorgaans
op een willekeurig moment begonnen. Vandaar dat er zo weinig
zaken werkelijk duurzaam succesvol zijn. Hoe vele huwelijken,
gesloten met een innerlijk-niet-verwante partner, beleven een kort
geluk om te eindigen in een langdurende misére? Hoe vele plannen
worden er uitgevoerd, die na een aanvankelijk schijn-succes tot
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mislukking waren gedoemd omdat ze op een verkeerd tijdstip werden
aangevangen? Hoe vele mensen laten zich op het verkeerde moment
opereren, waardoor ze er het leven bij inschieten? Hoe velen laten
tanden of kiezen trekken of behandelen op een verkeerd tijdstip,
waardoor ze vaak wekenlang allerlei narigheden ondervinden? Een en
ander als gevolg van gemis aan inzicht is de kosmische ritmen en
perioden die het leven van alle schepselen beheersen. Het zou nodig
zijn om alle kinderen op de lagere school reeds met kosmische
begrippen vertrouwd te maken. Dat zou voor hun verdere leven van
oneindig grotere waarde zijn dan ze vol te stoppen met allerlei
nutteloze zaken, die toch niet kunnen bijdragen tot de harmonie en
het menselijk geluk. Door ze met kosmische begrippen vertrouwd te
maken, zouden de kinderen de grondslagen van het leven leren
kennen. Hun zou duidelijk gemaakt kunnen worden, dat het teken
waaronder iemand werd geboren, zijn aard, aanleg en karakter
bepaalt. Op deze wijze zou er aan een verantwoorde karakter-
vorming gearbeid kunnen worden, en zouden de kinderen later weten
waarom ze zich niet moeten verbinden met een levenspartner, tot wie
ze zich, door bepaalde erffactoren gedreven, voelen aangetrokken.
Die drang moeten ze juist leren weerstaan, om hun uit te heffen
boven een rampzalig lot. Want gedreven naar hen, waarmee geen
duurzamen harmonie mogelijk is, zullen zij een leven van misére en
ellende tegemoet gaan, waarin ook hun kinderen zullen delen. Hun
moet integendeel de alles-beheersende betekenis van de factor tijd
worden verklaard, waardoor zij leren inzien hoe belangrijk het is voor
een mens om in samenwerking met harmonische typen een
onderneming te stichten op het kosmisch-gunstige tijdstip. Zijn ze
hiervan overtuigd, dan zullen we er voor kunnen waken met de
verkeerde huwelijkspartner in zee te gaan. Weet men met wie men de
meest belangrijke stap zijns levens, het huwelijk; kan aangaan om
van duurzaam geluk verzekerd te zijn, en neemt men de tijden in acht
waarop de kinderen in het leven geroepen mogen worden, dan wordt
er tevens aan de voorwaarden voldaan om kosmisch-harmonische
gezinnen te vormen. Niet alleen dat aan zulke kinderen de worm van
het verderf niet zal knagen, doch opgeleid voor het juiste ambacht of
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beroep, zullen zij de maatschappij kunnen dienen, wijl ze hun taak als
een roeping zullen opvatten. Dan zal er met liefde worden gearbeid,
waarvan alle producten en werkzaamheden getuigenis zullen
afleggen. Wel zegt men: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Maar..... dan moet er ook met wijsheid en inzicht worden gehandeld
en met de karakter-vorming op kosmische grondslag een aanvang
worden gemaakt. 
Het tijdstip van ‘s mensen geboorte bepaalt niet slechts zijn aard,
aanleg en karakter, doch ook de bloedsamenstelling wordt er door
beïnvloed. Dit verklaart o.a. waarom er verschillende bloedgroepen
bestaan. Ieder molecuul en atoom ervan is op een geëigend
trillingsgetal afgestemd. Het bloed is het vloeibare lichaam waarin de
ziel werkzaam is, want via het bloed werkt zij op het stoffelijk
voertuig in. Dit feit wordt door de psycho-somatiek bewezen. Bij het
scheppen van nageslacht, dient met deze bloedgroepen ernstig
rekening gehouden te worden. Vandaar dat het noodzakelijk is in de
echt slechts die partners met elkaar te verbinden, wier grondtonen
harmonisch op elkaar zijn afgestemd. Immers, dezen behoren tot
eenzelfde element, en diensvolgens in beginsel tot dezelfde
bloedgroep. Wanneer echtgenoten door de gelijkwaardigheid hunner
wederzijdse verschillen elkaar in balans houden, zal niet slechts het
huwelijk door harmonie en vrede worden gekenmerkt. Doch
bovendien zullen zij, door het kosmisch juiste moment bij de
bevruchting in acht te nemen, er voor kunnen zorgen dat de
levensritmen, temperamenten en karakters der kinderen zodanig zijn,
dat ze met de ouders, zowel als onderling de harmonie zullen
bewaren.
Door de waarde van de tijdsfactor op het voortbrengen van nageslacht
te betrekken, zal aan het geboren-worden per ongeluk of per toeval
een eind gemaakt kunnen worden. Niet alleen zal hierdoor de over-
bevolking tegengegaan kunnen worden, doch tevens heeft men het in
de hand er voor te zorgen dat er niet langer zieke, zwakke en
gebrekkige kinderen worden geboren. Alle verstandige mensen zullen
het er ongetwijfeld over eens zijn, dat in een betere maatschappij
geen plaats kan zijn voor lichamelijk, psychisch en geestelijk-
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gestoorden. Bovendien zal, door het geboorte-proces weer geheel in
overeenstemming te brengen met de voorschriften van Moeder
natuur, de geboorte van kinderen met een misdadige aanleg
voorkomen kunnen worden. Roof, moord, diefstal en machtswellust
zullen hierdoor verdwijnen, en gelijk hiermede de oorzaak van
oorlogen, omwentelingen en andere ongewenste zaken.
Vooralsnog handelen de meeste mensen volkomen willekeurig. Zij
doen maar wat, en hopen niettemin dat de hemel hun daden goed
gezind zal zijn. Er kan echter geen zegen rusten op daden, die in strijd
met de hemelse voorwaarden d.w.z. op een verkeerd tijdstip worden
begonnen. Het besef moet nog onder de mensen ontwaken, dat van
Godswege alle dingen op de juiste tijd worden ingezet. Niet voor
niets zegt Prediker in het derde hoofdstuk: “Alles heeft een bestemde
tijd, en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd”. Wensen wij
met de hemel in harmonie te blijven, dan zullen we voor al onze
ondernemingen het juiste tijdstip moeten afwachten. Dit houdt in een
‘bewuste’ levenshouding. Niet straks, doch vanaf heden! Het is
noodzakelijk de wetten van orde en tijd in het eigen bestaan te leren
toepassen. Sommigen menen, dat ‘zich openstellen’ voor hogere
denkbeelden en kosmische begrippen voldoende is. Deze negatieve
houding heeft echter eenzelfde effect als weten waar de knop van het
elektrisch licht zich bevindt, doch uit gemakzucht weigeren zich
erheen te begeven om licht te maken. Het gevolg is dat men in het
duister blijft zitten. Zich verdiepen in nieuwe denkbeelden en
begrippen is uitstekend, doch tevens moet men zich de inspanning
willen getroosten om een en ander te laten meewerken tot betere
daden en het ondernemen van onze zaken op het kosmisch-juiste
tijdstip. Onze gedachten en gevoelens moeten op hoger niveau komen
liggen en zijn gericht op het voortbrengen van een betere
samenleving. Dit is in wezen wat wordt verstaan onder het begrip
‘handelen naar Gods wil’.
God is bezig van deze wereld een paradijs te maken. De kosmische
klok wijst het tijdstip hiervoor aan. Doch de mensen moeten hieraan
bijdragen. Hoe zou dat kunnen, wanneer wij niet beseffen dat de
goddelijke Wil op wetten berust, en wij ons aan deze wetten hebben
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te onderwerpen om in de lijn van het Goddelijke te kunnen
medewerken? Wij behoren ons te leren gedragen naar de wetten van
natuur en boven-natuur, omdat hierop het scheppen en onderhouden
van Harmonie berust. Door naar de voorschriften der astrologie te
gaan leven, zullen we ‘bewust’ leren bouwen aan een betere
toekomst. Want bedoelde wetten leert men kennen door de astrologie
te bestuderen. Vandaar dat de ouden zeiden: “De goddelijke Wil staat
in sterre-schrift aan het firmament geschreven. Daarom moet er door
ons meer worden gelet op de kosmische klok, die de tijden aangeeft
waarop wij moeten handelen ofwel ons van handelen onthouden. Wie
deze klok uit het oog verliest, is als de automobilist, die zonder op
verkeersborden en lichten te letten, voortsnelt, en hierdoor zichzelf en
anderen in gevaar brengt. Men kan de chaos in het eigen denken,
voelen en handelen niet oplossen, zolang men niet op de kosmische
klok heeft leren zien en geen ordening in zijn leven brengt. Wie de
krachten des hemels niet bewust in het eigen bestaan leren
aanwenden, zullen er tegen te pletter lopen, gelijk iemand, die
bepaalde voorschriften in een elektrische centrale niet eerbiedigt,
grote kans loop door de stroom gedood te worden.
De samenbundeling van alle kosmische krachten wordt in mystieke
taal Licht genoemd. Omdat er momenteel zo vele duisterlingen op
aarde leven, vooral in vooraanstaande posities, en zij een afkeer
hebben van het licht, verzetten zij zich tegen het doorbreken van
Waarheid en Wijsheid. Zij vrezen dat eigen kleinheid en
onbelangrijkheid er door aan de dag zullen treden. Daarom trachten
zij de vooruitgang op elk gebied tegen te houden. Dit zal hun evenwel
niet gelukken omdat de hemel sterker is dan alle mensen tezamen.
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ENKELE PRAKTISCHE AANWIJZINGEN.

Ongetwijfeld is het u bekend, hoe er door allerlei instanties en
commissies op kerkelijk, maatschappelijk en cultureel gebied, wordt
gezocht naar oplossingen om de mensheid uit de noden van deze tijd
te verlossen. Maar ..... omdat men de kosmos buiten beschouwing
pleegt te laten, en de wetten negeert, die voor de harmonisatie van het
leven van mens en maatschappij onontbeerlijk zijn, bereikt geen dier
instanties enig wezenlijk resultaat, en blijft de chaos op elk gebied
voortduren.
Een van de hoofd-moeilijkheden waarmee men worstelt, is de
onstabiliteit van het moderne gezin, en de ernstige moeilijkheden die
dit voor de vorming van opgroeiende kinderen met zich brengt. Niet
alleen ligt hier de grondoorzaak van de huidige jeugd-verwildering,
maar zo deze niet kan worden waargenomen, zal de chaos zich verder
uitbreiden. Want iedere volgende generatie zal dan méér lieden in het
maatschappelijk verkeer brengen, wier onverschilligheid, gebrek aan
verantwoording en gemis aan eerbied voor de wet tot totale
ontwrichting van de samenleving zullen leiden.
Het enige middel, dat in deze tot verbetering kan leiden, is de
grondslag van het gezin verbeteren. Dit is mogelijk door de jeugd een
beter voorbeeld en een degelijker opvoeding te geven, en haar
volledig voor te lichten aangaande alle zaken, die met het kiezen van
de juiste levenspartner, en het vormen van kosmisch-harmonische
gezinnen verband houden. Deze gedachte praktisch verwezenlijken is
minder eenvoudig, omdat hier voor sterke weerstanden overwonnen
moeten worden. Immers, de leiders van staat, kerk en wetenschap
staan van dit denkbeeld nog zo ver af, dat ze de logica en
verstrekkendheid ervan niet kunnen inzien. Zij zitten met hun
begrippen en denkbeelden nog volledig ingeklemd in het wereldbeeld
van 50 jaar geleden, en beschouwen de ideeën en opvattingen, die
toen een zekere mate van geldigheid bezaten, als gangbaar nog voor
deze tijd. Toch zal een ieder die zelfstandig over de dingen nadenkt,
tot de conclusie moeten komen, dat deze opvattingen hopeloos
verouderd en uit de tijd zijn. Uit deze kringen worden als regel de
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commisie-leden afgevaardigd, waarvan hiervoor sprake was. Is het
dan te verwonderen dat zij op allerlei congressen en conferenties
blijven spreken over de wenselijkheid bepaalde misstanden tot
oplossing te brengen, doch nimmer aandacht wordt geschonken aan
suggesties van buitenstaanders, die door innerlijk weten verlicht,
HET middel kunnen aanwijzen waardoor de oplossing binnen hun
bereik zou komen? Doorgaans verliezen deze commissie-leden uit het
oog, dat de wereld een nieuwe fase in haar ontwikkeling is ingegaan,
in verband waarmee allerlei instellingen en instituten, die eeuwenlang
van betekenis waren voor de menselijke en maatschappelijke
ontwikkeling, bezig zijn hun waarde te verliezen. Hiertoe behoren
o.a. kerk, huwelijk en gezin. Om misverstanden te voorkomen, dient
hierbij vermeld te worden dat deze niet mogen verdwijnen, doch op
hoger niveau beleefd dienen te worden. De uitgeleefde godsdienst-
vormen zullen door een levende religie vervangen moeten worden.
Het huwelijk der toekomst zal aan hogere voorwaarden hebben te
voldoen en tot stand moeten komen op een wijze, die verantwoord is
voor God. Het individu zal erdoor tot volle ontplooiing moeten
komen. Het omvat de erkenning van een persoonlijk leven voor de
vrouw, zo goed als voor de opgroeiende kinderen. Huwelijk en gezin
der toekomst zullen moeten dienen om vrije persoonlijkheden, ieder
met een eigen aard en aanleg, temperament en levensritme, in staat te
stellen een harmonische eenheid met elkaar te vormen.
Dit is slecht mogelijk waar rekening wordt gehouden met bepaalde
psychologische en bionomische voorwaarden, waarvan harmonie
afhankelijk is. De ideologie, waarop thans de huwelijkssluiting en het
stichten van een gezin berust, is volslagen uit de tijd. Zelfs de kerken
verstaan niet meer van de sacrale bekentenis, die het huwelijk eertijds
bezat, noch van de mogelijkheid om kinderen zonder smet en rimpel
te doen geboren worden. Hare voorgangers weten hun eigen heilige
boeken niet meer naar de mystieke betekenis te interpreteren en
verliezen zich geheel een al in de letterlijke opvatting. Zij verstaan
niet, dat waar oude en nieuwe testament beide aanvangen met een
geboorte-verhaal, hiermee de tegenstelling wordt geschetst tussen de
beide wijzen van zich voortplanten. In het eerste geval is sprake van
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Eva, de onbewuste vrouw, die niet bekend met de kosmische wetten,
ook niet kiezen kon tussen goed en kwaad. Daarom kon zij door de
slang (symbool voor zinnelijke liefde of hartstocht) worden verleid,
als gevolg waarvan zij een kind voortbracht, dat het Kaïnsteken
droeg. In het tweede geval is sprake van Maria, de bewust-
handelende vrouw, die op het aangekondigde tijdstip haar kind
ontving en zodoende een Godszoon ter wereld kon brengen. 
Het zijn woorden zonder zin en inhoud, wanneer van kerkelijke zijde
voordrachten worden gehouden onder de titel: “Zorg om en voor de
mens”, wanneer daarin niet duidelijk wordt gezegd, dat allen, die
vóór het huwelijk staan, in de kennis der levenswetten opgevoed
dienen te worden om toekomstige mislukkingen van het huwelijk
tegen te gaan. De jeugd moet worden geleerd wie met wie zich in het
huwelijk kunnen verbinden om van duurzaam geluk verzekerd te zijn.
Om de mensen ‘onwetend’ en ‘blind’ het ongeluk te laten ingaan, en
aan de onberaden stap van een uit hartstocht gesloten huwelijk nog de
zegen des hemels te willen verbinden, gelijk de kerk doet door de z.g.
huwelijksinzegening, is de dwaasheid ten top gevoerd. Zulke
huwelijken kunnen nimmer een zegen worden, eenvoudig omdat ze
in strijd met de goddelijke Wet werden gesloten. Daarom heeft het
ook geen zin om uitkomst te bidden wanneer zulke huwelijken
uiteenvallen. Want het is het GEVOLG van een onberaden stap. Wie
deze begaat, moet wel de gevolgen accepteren. Het is de enige
mogelijkheid om wakker te worden en te leren inzien dat er werd
gezondigd tegen hemelse voorschriften. Daarom is het niet juist dat
de kerk de ontbinding van in onbewustheid gesloten huwelijken
verbiedt. Dit standpunt is wel enigszins te blijken, want zouden er in
‘t geheel geen remmen bestaan, dan zouden waarschijnlijk nog meer
onbezonnen huwelijken tot stand komen. Van oudsher heeft het
huwelijk weliswaar als onontbindbaar gegolden, maar .... in tijden
van cultuur werd de jeugd voor het huwelijk opgevoed, door haar de
kennis bij te brengen van ongeschreven wetten, die van Godswege
over huwelijkskeuze en geslachtsleven heersen. Toen werden slechts
die huwelijken ingezegend, die overeenkomstig voornoemde wetten
waren tot stand gekomen. Uit deze verbindingen werden de kinderen
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geboren, waarvan sprake is in Daniël 1, nl. kinderen Israëls, zonder
enig gebrek, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle
wijsheid; ervaren in wetenschap en kloek van verstand. 
Van deze zaken weten de huidige geestelijke voorgangers niets meer
af. Vandaar dat zij in feite niet kunnen voorgaan en derhalve ook
geen enkel levensprobleem weten op te lossen. In kerkelijke kringen
houdt men vast aan vergane glorie; aan uitgesleten dogma’s en dood
formalisme (psalmberijming en leertucht) en hoopt hiermee een
verloren zaak in staat te houden. Ijdele hoop, want in de Bergrede
staat te lezen dat zodra het zout smakeloos is geworden, het wordt
weggeworpen en van de mensen vertreden. Is het dan wonder, dat de
brede massa een kerk, bij wie ze tevergeefs aanklopt om uitredding
uit de noden, de rug toekeert? Vroeger moge men zich al hebben
laten paaien met vage beloften omtrent het Hiernamaals, maar
intussen zijn de omstandigheden veranderd. Niet dat het op zichzelf
beschouwd een voordeel is te noemen, dat de massa haar plechtanker
kwijt is. Want juist omdat zij voor hetgeen de kerk aanbiedt, niets
beters in de plaats kreeg, is zij op drift geraakt en ten prooi gevallen
aan geestelijk en zedelijk nihilisme. Daarom zou het zijn toe te
juichen zo de kerk van de dwalingen haars weegs wilde terugkeren,
ten einde de mensen op positieve wijze met de waarheden van het
Oer-christendom vertrouwd te maken. Dan zou zij kunnen
medewerken om een uitweg te banen uit nood, ellende en
vertwijfeling. Maar dan moeten de topfiguren der kerk ook durven
breken met alle opvattingen en begrippen, welke met de voorschriften
des hemels in strijd zijn. Jezus kreeg in Zijn tijd aan de stok met de
geestelijken omdat zij geen kleur wilden bekennen en aan
aartsvaderlijke inzettingen bleven vasthouden, ofschoon ze intussen
haar waarde hadden verloren. 
Nu Hij op het punt staat weer te keren, zal de tempel opnieuw
gereinigd moeten worden van alles en allen, die daarin niet thuis
horen.
Behalve de kerk, zal ook de wetenschap van geheel nieuwe
praemissen uit het leven moeten leren beschouwen. Vooral onder
biologen, psychologen, eugenetici en medici, behoren totaal nieuwe
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ideeën en begrippen de barriéres te doorbreken, die de fundamentele
vernieuwing van mens en maatschappij in de weg staan. De
opvattingen omtrent erfelijk-belast nageslacht dienen vanuit geheel
nieuwe gezichtshoeken beschouwd en hierdoor gewijzigd te worden.
Het inzicht dient baan te breken, dat de mens - bij de vorderingen der
moderne techniek vergeleken- schrikbarend is achterop geraakt. Niet
slechts lichamelijk, doch mede psychisch en mentaal. De mens kan
het versnelde ritme van deze tijd nauwelijks bijhouden.  Hierop wijst
het toenemende aantal verkeers- en bedrijfsslachtoffers en zij, die aan
de z.g. managers-ziekte ondergaan. Ook de uitbreiding van het aantal
kanker-, reuma-, hart- en vaatpatiënten moet op rekening hiervan
geschreven worden. Een volkomen gezond mens zou beter en sneller
op alle zaken reageren, en minder door één dier kwalen of gebreken
worden aangetast. Doch omdat alle mensen met erfelijke afwijkingen
zijn belast, geldt het als een vraagstuk van de eerste orde ervoor te
zorgen, dat de mensen in de nabije toekomst worden geboren met
kerngezonde lichamen, waarin ziel en geest zich op volmaakte wijze
zullen kunnen uiten. Vooral de perspectieven, die de ruimtevaart
opent, zal het probleem van de menselijke minderwaardigheid op
pijnlijke wijze in het volle daglicht stellen. Wanneer eerlang de
technische problemen tot oplossing zijn gebracht, en bemande
raketten e.d. naar andere planeten zullen kunnen worden afgeschoten,
zal blijken hoe de mens zelf het enige beletsel vormt om aan de
ruimtevaart deel te nemen. Immers, tegen de steeds wisselende
invloeden en omstandigheden in de ruimte zal hij lichamelijk,
psychisch noch mentaal blijken opgewassen te zijn. Dit zal de
noodzaak aantonen om de wetten der erfelijkheid op revolutionaire
wijze te leren deelnemen. 
Niet alleen de ruimtevaart zal ons hiertoe nopen. Ook de overige
vorderingen op wetenschappelijk en technisch gebied zullen het
noodzakelijk maken de wereld straks te bevolken met hoger-
ontwikkelde mensen, die niet slechts in staat zullen zijn de technische
producten zonder enig gevaar te bedienen, doch wier zedelijk
bewustzijn die graad heeft bereikt, dat alle vorderingen der techniek
slechts ten bate van alle mensen aangewend zullen worden. Ten
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slotte, en wellicht zal dit nog de meest dringende reden blijken, zal de
toenemende radio-activiteit, als gevolg van reeds plaats gehad
hebbende kern-explosies, en het gebruik van kern-energie voor z.g.
vreedzame doeleinden, ons dwingen tot een algehele herziening onzer
opvattingen in zake het seksuele leven. Reeds stijgt het aantal babies
met aangeboren gebreken en misvorming, ten gevolge van verhoogde
radio-activiteit onrustbarend. Niemand kan voorzeggen, tot welke
rampen dit in de naaste toekomst nog zal leiden.
Wijlen prof. Broekman hield enige jaren geleden een radio-cursus
over “Het faillissement der wetenschap”. Hij ging daarbij in op de
vraag, door prof. Slijper aan de orde gesteld: “of de zorg voor alles
wat ziek en zwak is, uiteindelijk niet zal leiden tot ondergang van het
menselijk ras?” M.a.w , wanneer wij trachten alles wat ziek en zwak
ter wereld komt in het leven te houden, dan zullen deze
minderwaardige personen op hun beurt aan de voortplanting
deelnemen en de degeneratie van het mensdom helpen bevorderen.
Hiertegen helpt slechts één middel, nl. een zodanige opvoeding en
voorlichting aangaande de wetten van natuur en boven-natuur, dat de
publieke opinie het straks als ontoelaatbaar en ethisch
onverantwoordelijk zal beschouwen om zieke, zwakke en gebrekkige
kinderen ter wereld te brengen. Willen wij in de toekomst slechts
gezonde en welgeschapen kinderen in het leven roepen, dan moet
kennis worden bijgebracht aangaande de wetten, die
huwelijkssluiting en seksueel leven van nature beheersen.
De juist begonnen atoom-era maakt het noodzakelijk hoger-
ontwikkelde mensen-rassen voort te brengen. Atoom-energie zal vele
problemen aan de orde stellen, doch geen van deze zal zo belangrijk
blijken als het voortbrengen van een geestelijke élite, bestaande uit
super-mensen. Hieronder dienen verstaan te worden zij, wier ziele-
ontwikkeling hen in staat stelt in bewust contact te treden met het
ongeziene Wereldbestuur; de kosmische Braintrust, gevormd door
goden en godinnen, die bezig zijn alle zaken op de wereld in nieuwe
banen te stuwen. Slechts een élite zal in staat zijn in klare en
begrijpelijke taal uiteen te zetten, aan welke voorwaarden (geestelijk
en materieel) voldaan moet worden om aardse toestanden en
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verhoudingen naar hemelse maatstaven te ordenen. Dit laatste zal
a.h.w. automatisch leiden tot algehele herziening en vernieuwing van
de religie. De cultus zal worden hersteld want zonder cultus is geen
cultuur mogelijk! De cultus had immer tot doel de zuiverheid van het
menselijk ras te bewaren door voorschriften te geven, beogend de
reinheid van huwelijk en seksueel leven in stand te houden.
Toen de religie op bovennatuurlijke waarde steunde, en men deze
verstond, leefde er kosmisch besef onder de mensen, waardoor men
zich één voelde met de hemel. Doch naar mate het rationalisme
toenam, werd de geest als een product van bepaalde hersenwerkingen
beschouwd, in plaats van een autonoom beginsel, dat aan inherente
wetten gebonden, de menselijke gedragingen behoort te leiden. Door
het rationalisme waande men zich onafhankelijk van de hemel, en in
staat alle problemen op ‘menselijke’ wijze op te lossen, zonder ook
maar met één enkele invloed uit de ruimte rekening behoeven te
houden. Ongemerkt is men hierdoor verder en verder van de ware
weg afgeweken, zodat men zich thans in een moeras bevindt, waaruit
niemand een uitweg ziet. Wat wetenschap wordt genoemd, heeft met
weten weinig gemeen. Immers, de wetenschap zoekt! Maar .....
Omdat zij het verband met de wetmatigheid van natuur en boven-
natuur uit het oog heeft verloren, meent zij de chaos te kunnen
beëindigen door verkeerde gevolgen te bestrijden, in plaats van het
kwaad met wortel en tak weg te nemen. Men laat de OORZAAK der
verkeerde gevolgen rustig gedijen. Deze oorzaak is de menselijke
onwetendheid aangaande het Levensmysterie!
Evenals de kerk, is ook de wetenschap dogmatisch. Zij denkt
uitsluitend in eindige categorieën, in plaats van de zaken in hun
kosmisch verband te beschouwen. Vergeleken bij de wijsheid der
goden, is alle aardse kennis als kindergebrabbel. Daarom past het der
wetenschap niet zich op de borst te slaan en zich te beroemen op haar
kennis. Integendeel, haar past bescheidenheid en nederigheid, want
zolang haar kennis niet in staat stelt met ver-vooruitziende blik alle
zaken der mensen te ordenen, is zij van weinig praktische betekenis.
Zodra de wetenschap blijk geeft in staat te zijn harmonie en geluk op
aarde te herstellen, en de mensen de weg te wijzen naar een zorgen-
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vrij bestaan en hen zodanig op te voeden, dat zij duurzaam geluk voor
zichzelf weten te veroveren en in stand te houden, mag zij aanspraak
maken op deze naam. Weten is niet mogelijk zonder kennis van
wetten waarop het evenwicht in natuur en boven-natuur berust. Deze
wetten veronachtzamen leidt tot willekeurig handelen, gissen,
proberen en verkeerde gevolgen veroorzaken, die de chaos tot aanzijn
brengen. De Voorzienigheid arbeidt wetmatig. Zodra de wetenschap
in staat zal zijn, in navolging hiervan het leven in al zijn uitingen
(spiritueel, psychisch en materiaal) te ordenen door het toepassen van
voornoemde wetten, zal zij kunnen bijdragen tot de harmonische
ordening van alle inter-menselijke betrekkingen en maatschappelijke
verhoudingen.
Onder de jeugd wordt het verlangen steeds sterker om de diepere zin
en betekenis van het leven te leren kennen. Zij wenst niet langer in
geestelijke duisternis te blijven omdolen. Wel is er veel verwildering
onder haar, hetgeen in hoofdzaak moet worden toegeschreven aan
gemis aan goede leiding door de ouderen, maar anderzijds begint zich
allerwege onder jonge mensen de wens te openbaren om iets van hun
leven te maken. Hun dient derhalve de weg gewezen te worden naar
een betere toekomst. Zij moeten leren weten hoe er aan de ordening
van het eigen leven, en hierdoor indirect aan de vernieuwing der
samenleving kan worden deelgenomen. In de eerste plaats zullen zij
moeten leren luisteren. Zeker, de meeste ouderen hebben het verbruid
bij de jeugd. Dat is geen wonder, want de meeste ouders hebben zelf
niet veel van hun leven gemaakt en zijn dus doorgaans niet in staat
met gezag tot hun kinderen te spreken. Daarom moeten eerst de
ouders, die het wel menen met hun kinderen, zich in de kosmische
wetmatigheid gaan verdiepen. Men is niet verantwoord, wanneer men
-door gebrek aan kennis, en aan chaotische levenswijze, waardoor
geen tijd beschikbaar is om zich in levensproblemen te verdiepen- de
opvoeding van zijn kinderen van school of straat laat afhangen.
Ouders zijn zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor degenen, die
zij in het leven riepen. Het is hoogst bedenkelijk, wanneer ouders -
omdat zij geen inzicht hebben in de werking der levenswetten- niet
weten of de levenspartner, die hun kind uitkoos, wel bij hem past en
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hierdoor mede-aansprakelijk wordt voor de ellende die hun kind
tegemoet gaat. Vooral wanneer men zelf aan den lijve blijft ervaren
wát een ongelukkig of dis-harmonisch huwelijksleven betekent, zou
men alles in het werk moeten stellen om te voorkomen dat zijn
kinderen eenzelfde ongelukkig bestaan tegemoet gaan. En wanneer
ouders niet toezien en waken voor het geluk hunner kinderen, is de
kans groot dat zij in de kuil vallen, die de hartstocht voor hen graaft.
Daarom dient de jeugd te leren weten hoe zij haar lusten en begeerten
moet trachten in te tomen. Haar moet jong reeds het onderscheid
worden getoond tussen ware liefde en zinnelijke aandoeningen. Wat
de mensen ‘liefde’ noemen, is in verreweg de meeste gevallen niet
anders dan zinnenlust; animale drift of passie, die erop is gericht de
wereld bevolkt te houden. Schopenhauer spreekt in dit verband van
de ‘genius der soort’ die de hartstocht als een waan benut om de mens
te begoochelen en hem ertoe te brengen aan bepaalde onontwikkelde
zielen gelegenheid te bieden zich te incarneren. Zij denken nu zelf te
kiezen, doch deze waan wordt over hen gebracht omdat deze genius
zijn doel moet bereiken, gebonden als hij is aan de wetten, die het lot
bepalen.
Van denkende mensen mag evenwel worden geëist, dat zij zich aan
deze begoocheling onttrekken, en zich de vraag stellen of zij met de
beoogde partner duurzaam gelukkig kunnen worden en deze
wederkering gelukkig kunnen maken. Bovendien mag worden
verwacht dat zij zich in de vraag zullen verdiepen: met welke soort
wezens zullen wij de wereld in de toekomst bevolken. Deze soort is
in hoge mate afhankelijk van de intentie, waarmee het huwelijk wordt
begonnen. Wie in een bepaalde vrouw of man niet méér ziet dan een
object, waarmee de passie kan worden bevredigd, is op de verkeerde
weg. Maar ook al moge men menen in de ander de ware geliefde te
zien, en in de verwachting leven dat men voor elkaar is geschapen,
dan nog is de kans op zelf-bedrog oneindig groot. Want de genius der
soort beschikt over het vermogen een mens -zonder dat deze zich
hiervan bewust is- in een zodanige staat van opwinding of verdoving
te brengen, dat hij als in trance begint te handelen en te spreken. Hij
of zij is ‘verliefd’ en door de toestand van bewustzijnsvernauwing,
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welke hiermee gepaard gaat, neemt men de zaken niet meer objectief
waar. Men is als betoverd, maar als later door de teleurstelling, die de
harde werkelijkheid doorgaans met zich brengt, de betovering wijkt,
vindt men zichzelf ontnuchterd. Dan eerst gaat men inzien, hoe men
zich door een waan bij de neus heeft laten nemen, alsmede hoe men
de geliefde kwaliteiten en hoedanigheden heeft toegeschreven, die
niet in werkelijkheid bestaan, doch uitsluitend in de verbeelding
existeerden. Zeker, dit klinkt cynisch en hard. Maar ...... de
werkelijkheid is nóg harder! Want al die mensen, die na een
huwelijksleven van luttele jaren (volgens de statistieken wordt 50%
der huwelijken binnen tien jaren ontbonden) elkaar vaarwel zeggen,
vervloeken de dag waarop zij elkaar voor het eerst ontmoetten. En
toch .... dachten ze toen de ware Jozef of Jozefine gevonden te
hebben.
Wanneer het nu een onafwendbaar noodlot ware, en er geen enkele
mogelijkheid bestond om zich al de ellende van een mislukt huwelijk
te besparen, dan zou men slechts medelijden met de mensen moeten
hebben, omdat ze dit lot hebben te ondergaan. Zij hebben deze
ellende evenwel uitsluitend aan ZICHZELF te danken; aan het feit,
dat zij met open ogen hun ongeluk tegemoet snelden en niet van zins
waren -toen ouders of anderen wellicht hun waarschuwende stem
lieten horen- op hun besluit terug te komen. Overigens zeer
begrijpelijk, want als regel weten zij, die waarschuwen, nimmer een
redelijk motief of deugdelijke gronden hiervoor aan te voeren.
Doorgaans wordt er voor iemand gewaarschuwd, omdat men die zelf
niet mag. Zo kan het ook gebeuren, dat de keuze door de ouders
wordt aangemoedigd, alleen en uitsluitend om financiële redenen of
andere materiele overwegingen, ofwel omdat men zich tot de
schoonzoon of dochter in spe voelt aangetrokken. In al deze gevallen
laat men zich door subjectieve gevoelens of verstandelijke motieven
leiden, waar het bij de juiste keuze uitsluitend gaat om de vraag:
zullen beide jonge lieden elkaar, naar kosmische maatstaf gemeten,
kunnen aanvullen; zullen zij elkander duurzaam gelukkig kunnen
maken, en bovendien, zullen uit deze combinatie gezonden en
welgeschapen kinderen worden geboren?
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Mens en mensheid zijn op weg naar het Geluk, ook al schijnt het
tegendeel eerder waar. Het geluk valt echter niemand zonder meer in
de schoot. Het moet door eigen inspanning worden veroverd. Daarom
moet enerzijds de jeugd zich willen verdiepen in alle zaken, die met
de juiste huwelijkskeuze direct en indirect samenhangen. Anderzijds
behoren ook de ouders zich van alles wat betrekking heeft, op de
hoogte te stellen, ten einde hun kinderen met wijsheid te kunnen
bijstaan. Kerk en wetenschap dienen zich eveneens met deze materie
te gaan bezighouden, en zeker niet -zoals op heden maar al te vaak
geschiedt- haar domheidsmacht aan te wenden om het doorbreken
van hogere aspecten van Wijsheid en Waarheid tegen te houden.
Voor massa en geleerde; voor jong en oud geldt in dit tijdsgewricht
éénzelfde harde noodzaak: zich inzicht verwerven in de
wetmatigheid, waaraan de levensgang van individu en gemeenschap
is gebonden. Iedereen moet zich vrijwillig aan de levenswetten leren
onderwerpen. Dit is mogelijk door te willen verstaan, dat het Goede
vrucht is van gehoorzaamheid aan de Wet. Het kwade daarentegen
ontstaat, waar de Wet van God wordt overtreden. Door algemene
eerbiediging van deze wet zal het zuivere Christendom hersteld
kunnen worden. Dan zal de godsdienst tevens wetenschappelijk
verklaard kunnen worden. De wetenschap zal -door het gebied van de
metafysica te betreden- de Bron van de zuivere Rede ontdekken.
Hierdoor zal zij religieus van aard worden en aan het herstel van
wereld en mensheid haar beste krachten kunnen wijden.
Wanneer religie en wetenschap eenmaal tot samenwerking zijn
gekomen, zal binnen korte tijd de kosmische grondslag van het
huwelijk hersteld worden. Door dit zijn sacraal karakter te hergeven,
zullen gelijk-gestemde zielen elkander vinden en elkaar wederkerig
gelukkig maken. Hierdoor zal tevens worden voldaan aan de
voorwaarden, die de mogelijkheid in zich dragen om een hogere
mensensoort in het leven te roepen. Ziekten, afwijkingen en gebreken
zullen hierdoor verdwijnen, en door het voortbrengen van nageslacht
niet langer van het toeval te laten afhangen, zal er een einde komen
aan de wereld-bevolking, welke tot heden immer oorzaak was van de
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spanningen tussen de volken, die in oorlogen e.d. afgereageerd
moesten worden. 
Zo wij erin slagen de harmonische mens te doen geboren worden, en
de rust in het gezin te herstellen, zal ook de vrede en harmonie in de
samenleving terugkeren. Dan zullen vrede, en geluk en welvaart voor
allen binnen ons bereik liggen. De mogelijkheden, waarvan de
symboliek in Handelingen 2 getuigt, zullen dan werkelijkheid kunnen
worden. Immers, dan zal niet langer de horde-geest domineren en als
maatstaf gelden, waardoor alle levensuitingen worden genivelleerd
tot het peil van de minst-ontwikkelden. Integendeel, door de wereld
met betere mensen te bevolken, zullen in de nabije toekomst bewuste
individuen zich kunnen belasten met het besturen van alle zaken op
de wereld. In plaats van door ego-isme verduisterd te worden, zullen
zij door het vuur van goddelijke Wijsheid worden verlicht, en door in
overleg met de kosmische Braintrust alle dingen overeenkomstig
hemelse voorwaarden te ordenen, zal het Paradijs op aarde hersteld
kunnen worden.

Het is dringend gewenst, dat allen, die na lezing van dit geschrift tot
de overtuiging kwamen, dat alle zaken op geestelijk zowel als
materieel gebied totaal anders aangepakt moeten worden, zich met
ons in verbinding stellen, ten einde aan de voorbereidende
werkzaamheden deel te nemen.
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ARIËS - de RAM

(21 maart - 20 april)

Wie in deze tijd zijn geboren, behoren tot de pioniers.
Geestdrift spreekt uit hun woorden en daden. Ze zijn vrijmoedig,
impulsief en oprecht en komen gaarne op voor zwakken en
misdeelden. Het zijn strijders voor de waarheid, die hun gevoelens
niet immer weten te beheersen, en dan in woord of daad weleens te
ver gaan. Ze houden meer van de grote lijn dan van details, en door
hun grote vrijheidsdrang is het vaak moeilijk orde te scheppen in het
eigen bestaan. Ze vinden het niet de moeite waard met onbelangrijke
mensen om te gaan, of hun tijd te verdoen aan onbetekenende zaken.
Alles wat hun ter harte gaat, zal echter met veel ambitie worden
doorgezet. Ze hechten minder aan conventie dan aan innerlijke
beschaving, en zullen zich gaarne offers getroosten voor de
verwezenlijking van een verheven doel.
Onontwikkelde Ariës-typen zijn doorgaans koppig, ruw en
eigenzinnig. Met geweld zullen zij hun zin wensen door te zetten. Ze
geven redelijk toe aan driften en hartstochten, waarin hun Mars-
natuur tot uitdrukking komt. Ze zijn twistziek, egoïstisch en behoren
vaak tot de querulante naturen. 
Ariës-typen voldoen het best in beroepen als: ontdekkingsreizigers,
opvoeders, tandartsen, chirurgen, smeden, militairen alsmede op die
plaatsen, waar het op ondernemingslust, initiatief, volharding en
voortvarendheid aankomt. Vrouwen van dit type zijn vaak zeer
vindingrijk op het gebied van de mode, toneel en naaldkunst.
Voor de Ariës-man geldt de Leo-vrouw als harmonische levens-
partner. Voor de Ariës-vrouw is dat de Sagittarius-man. In het eerste
geval dient het eerste kind te worden geboren als Sagittarius-type,
ten einde harmonie te verzekeren tussen vader-moeder-kind. In het
tweede geval moet het eerste kind worden geboren onder Leo.
Verdere kinderen in het teken van vader of moeder.
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TAURUS - DE STIER

(21 april - 21 mei)

Dit type stelt voor de bedachtzame mens, die in een rustig tempo
pleegt te arbeiden. Hij is geduldig, doch geraakt in verwarring, zo hij
wordt opgejaagd. Hij is betrouwbaar en eerlijk, en zal zich ten volle
wijden aan een verantwoordelijke positie. Hij houdt van decorum en
tradities, en moet tot de conservatieve lieden gerekend worden.
Nieuwe denkbeelden en gewoonten worden niet spoedig aanvaard.
Zijn ze evenwel overtuigd geworden dat het nieuwe beter is dan het
oude, dan zullen ze krachtig ijveren voor het invoeren ervan. Als
regel zal het materiële hen meer betekenen dan de abstracte. Ze zijn
breedsprakig en weiden gaarne over de dingen uit. Ze hebben er een
hekel aan zich te moeten haasten, maar wat ze afleveren, is als regel
degelijk en prima in orde.
Onontwikkelde Taurus-typen zijn traag, op het luie af. Er komt
weinig werk uit hun handen; ze wachten liever af tot anderen te hulp
komen. Doorgaans eten en drinken ze te veel, waardoor ze vadsig
worden en gemakzuchtig. Ze voldoen uitstekend in beroepen als:
landbouwers, kwekers, bankiers en makelaars, bouw-ondernemers,
notarissen en beheerders van geld en onroerende goederen. Auto-
monteurs, horlogemakers en alle beroepen, waarbij het op geduld en
vaardigheid aankomt. Vrouwen van dit type zijn goede huishoudsters
en verpleegsters. Door haar Venusaard zullen ze zich gaarne aan
kinderen wijden. Wel moeten ze deze niet verwennen of uit
gemakzucht alles maar toestaan. Voor de Taurus-man is de Virgo-
vrouw de harmonische levensgezellin. Voor de Taurus-vrouw is dit
de Capricornus-man. Uit de eerste verbinding moet de eerstgeborene
onder Capricornus ter wereld komen; in het tweede geval onder
Virgo. Verdere kinderen onder een der geboorte-beelden van vader
of moeder. 
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GENIMI - DE TWEELINGEN

(22 mei - 21 juni)

Dit type is beweeglijk en veranderlijk, naar lichaam zowel als naar
geest. Zij willen op twee plaatsen tegelijk zijn, en twee dingen
tegelijk doen, waardoor ze vaak op twee gedachten blijven hinken.
Dit laatste kan tot oppervlakkigheid leiden; tot het niet-aanvaarden
van verantwoordelijkheid. Ze zijn hoffelijk en vriendelijk, maar
menen daar niet immer alles van. Ook verbergen zij hun ware
gevoelens gewoonlijk, ofwel ze spreken zich niet volledig uit,
waardoor men gewoonlijk weinig houvast aan hen heeft. Ze zijn vlug
van begrip en rad van tong. Bovendien leergierig, met veel
belangstelling voor kunsten en wetenschappen, ofschoon doorgaans
het geduld ontbreekt om tot de kern van de zaak door te dringen of
een begonnen taak af te maken. De belangstelling gaat veelal meer in
de breedte dan in de diepte. Ze houden van nieuwe denkbeelden en
zaken, waarvoor gaarne propaganda wordt gemaakt in woord en
schrift. Vaak zijn ze te verstandelijk ingesteld, waardoor de
gevoelens in de knel komen. 
Onontwikkelde Gemini-typen zijn rusteloos, praatziek, sluw en
onoprecht. Ze zijn op eigen voordelen bedacht; bezitten weinig
doorzettingsvermogen en laten het zwoegen liever aan anderen over.
Het zijn de typen van: 12 ambachten en 13 ongelukken. Er moet zelf-
beheersing en concentratie worden aangekweekt, ten einde zich niet
door allerlei futiliteiten te laten afleiden.
Van nature liggen hun de beroepen: wetenschappelijk onderzoek en
docent, journalist, leraar, kok, uitgever, accountant en al die
werkzaamheden, die niet aan een vaste plaats gebonden zijn. 
De Gemini-man vindt in de Libra-vrouw een harmonische
levensgezel. De Gemini-vrouw in de Aquarius-man. Hun eerste kind
moet in het eerste geval worden geboren onder het teken Aquarius;
in het tweede geval onder Libra.
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CANCER - DE KREEFT
(22 juni - 23 juli)

Dit type wordt gekenmerkt door emotionaliteit en is sterk aan
stemmingen onderhevig. De moederlijke aard van dit teken komt tot
uitdrukking in de huiselijkheid en het willen verzorgen van anderen.
Deze mensen zijn gemakkelijk te beïnvloeden, waardoor het vaak
lijkt alsof ze met alle winden meewaaien. Overigens zijn ze
vasthoudend, en waar ze hun zinnen op hebben gezet, zijn ze niet
gemakkelijk van af te brengen. Hun volharding is niet al te groot,
behalve waar het eigen voordelen of genoegens betreft. Er is een
zekere traagheid en gemakzucht in dit karakter, waartegen de strijd
moet worden aangebonden. Anders worden grote daden e.d. slechts
in de verbeelding volbracht. De dynamiek moet worden vergroot;
maar lichaamsbeweging is noodzakelijk om vatbaarheid voor ziekten
te voorkomen. Cancer-typen verwijlen gaarne met hun gedachten in
het verleden, ze houden van alles wat oud en antiek is. Ze zijn
doorgaans conservatief, conventioneel, romantisch en leven gaarne
teruggetrokken. Anderzijds zullen ze gaarne opvallen door weerstand
te bieden. Onontwikkelde Cancer-typen zijn wispelturig. Gaan de
zaken niet naar wens, dan zijn ze knorrig en humeurig. Zij aarzelen
waar doortastendheid nodig is. Vaak wordt er bruut opgetreden waar
tact en bezonnenheid beter op hun plaats zijn. Veelal kunnen zij geen
afstand doen van hun geld, noch wensen zij eigen meningen op te
geven voor betere van anderen. Ze voldoen uitstekend in beroepen
waar de omgang met het publiek een voorname rol speelt: winkelier,
vertegenwoordiger, conducteur of controleur, of waar met
vloeistoffen kan worden gearbeid, limonadefabrikant, zeeman,
glazenwasser. Hun vermogen tot imiteren is groot. Vandaar dat
onder deze typen veel acteurs en actrices met talent worden
aangetroffen. Vooral de Cancer-vrouw bezit dramatisch talent, ze is
geschikt voor kinderverzorgster en verpleegster. De Cancer-man
kieze zich een Scorpio-vrouw tot harmonische echtgenote; de
Cancer-vrouw een Pisces-man. Het eerste kind met resp. onder
Pisces en Scorpio worden geboren.
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LEO - DE LEEUW
(24 juli - 23 augustus)

Het Leo-type zal gaarne als middelpunt optreden. Hij is autoritair, en
bij onvoldoende ziele-ontwikkeling doorgaans een tiran. Hij is zich
zijn waardigheid en capaciteiten doorgaans wel bewust, reden
waarom hij geen tegenspraak duldt. Er komt veel besluitenloosheid
voor onder deze typen, zomede halfslachtigheid, zodat zij menen er
met een grote mond alleen te zullen komen. Vaak staan zij door een
te grote dunk van zichzelf in hun eigen licht, zodat zij achter hun rug
vaak worden bespot. Zijn ze innerlijk ontwikkeld, zodat het wezen
voor de schijn wordt genomen, dan zullen zij met gezag weten op te
treden en leiding kunnen geven. Dan wordt het werk hunner
medewerkers gewaardeerd ofwel ze worden tot betere prestaties
aangemoedigd. Gelijk de zon, wil het Leo-type graag licht en warmte
rond zich verspreiden. Vandaar dat ze hartelijk, gastvrij en
opofferend zijn voor allen, die hun goede bedoelingen weten te
waarderen, doch onverschillig voor hen op wie ze neerzien.
Er is een trek van hooghartigheid, nederige trots en neerbuigende
vriendelijkheid in de lagere typen, die onaangenaam aandoet. Zij
zullen bij tijden woedend kunnen uitvallen en anderen de grofste
verwijten maken. Hebben ze hiervan later spijt, dan zijn ze veelal te
trots om schuld te bekennen. Ze moeten leren hun driften te
beheersen, en een wachter plaatsen voor hun mond.
In beroepen, waarin het op leiding-geven aankomt, voelt de Leo-
mens zich op zijn plaats: directeur, organisator van feestelijkheden,
president, generaal, koning, uitvoerend kunstenaar, dirigent e.d.
De Leo-man kieze zich een Sagittarius-vrouw tot harmonische
echtgenote; de Leo-vrouw een Ariës-man. Het eerste kind dient
geboren te worden resp. onder het teken Ariës en Sagittarius.
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VIRGO - DE MAAGD
(24 augustus - 23 september)

Dit type onderscheidt zich door bescheidenheid en zorgvuldigheid.
Zij volgen liever de details dan de grote lijn, waardoor de kans
bestaat zich in onderdelen te verliezen. Zij zijn praktisch, vlijtig en
methodisch, doch verkleinen door de scherpe kritiek vaak de eigen
resultaten. Door hun rationalisme zijn ze moeilijk tot andere
gedachten te brengen, waarom ze vaak voor eigenwijs doorgaan.
Vaak zitten ze verward in allerlei tegenstrijdige opvattingen en
gevoelens, waardoor ze moeilijk tot een beslissing kunnen komen.
Ze komen moeilijk in beweging, doch eenmaal bezig, arbeiden ze
rustig en bedachtzaam voort, waardoor goede resultaten worden
verkregen. Tot leiding-geven is dit type niet in staat; integendeel,
zelf moeten zij af en toe tot actie worden aangezet om over hun
indolentie heen te komen. Zij zijn betere dienaren dan meesters; in
het laatste geval maken zij het hun medewerkers vaak moeilijk door
op alle slakken zout te leggen.
Onontwikkelde Virgo-typen zijn ego-centrisch en betweterig; eigen
opvattingen en methoden worden als DE beste beschouwd; die van
anderen worden gekleineerd of belachelijk gemaakt. Deze typen
zeuren veel, waardoor zij anderen ziek maken ofwel zelf ziek
worden. Zij moeten minder vitten en alle zaken meer van alle kanten
leren bezien. Dit zal hun levensvisie verruimen.
De beste beroepen voor het Virgo-type zijn die waarbij zittend werk
verricht kan worden: administrateur, boekhouder, scheikundige en
waar het op precisie aankomt: horlogemaker, fotograaf, masseur,
magnetiseur, verpleegster, diëtiste. 
Voor de Virgo-man geldt de Capricornus-vrouw als de harmonische
levensgezel; voor de Virgo-vrouw is dit de Taurus-man. In het eerste
geval behoort het kind geboren te worden als Taurus-type; in het
tweede geval als Capricornus-type.
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LIBRA - DE WEEGSCHAAL
( 24 september - 23 oktober)

Het weegschaal-type wikt en weegt, en kan moeilijk tot een
beslissing komen. Het is ordelijk en systematisch en houdt van
regelmaat en harmonie. In een onrustige omgeving kan hij niet
aarden. Libra-mensen willen het liefst met iedereen goede vrienden
blijven, reden waarom ze vaak te toegeeflijk zijn en hierdoor
ongenoegen opwekken. Ze zijn doorgaans neutraal en kiezen geen
partij, waardoor ze vaak voor karakterloos worden gehouden. De wil
is niet sterk ontwikkeld, zodat de zaken veelal op hun beloop worden
gelaten. Hun planeet is Venus. Hierom zijn ze gesteld op
genietingen, waarbij de maat nogal eens uit het oog wordt verloren.
Zij gaan zich gemakkelijk te buiten aan wijntje en Trijntje. Zijn ze
evenwel boven de lagere neigingen uitgegroeid, dan zal er naar
rechtvaardigheid worden gestreefd. Dan zal het algemeen belang
worden voorgestaan. Libra’s zijn veelal artistiek; ze houden van zang
en muziek en dans. Als regel kunnen ze met allerlei soorten mensen
omgaan; ze zullen er prijs op stellen bij evtl. geschillen een
bemiddelende rol te vervullen. 
Onontwikkelde Libra-typen zullen allerlei pretjes najagen, en door
indolentie weinig presteren. Door voortdurend wikken en wegen zijn
ze besluiteloos; vaak laten ze de beslissing van het toeval afhangen
en komen hierdoor dikwijls in dwangposities. Bij tegenslag of
weerstand zijn ze spoedig uit het evenwicht gebracht.
Voor onderstaande beroepen komen zij bij voorkeur in aanmerking:
juristen, rechters, artistieke vakken, kunst beoefening en ontwerpers,
juweliers, musici, zangers. 
Voor de Libra-man is de Aqaurius-vrouw een harmonische
levensgezel; voor de Libra-vrouw is dit de Gemini-man. Hun eerste
kind dient in het eerste geval geboren te worden onder het teken
Gemini; in het tweede geval onder het teken Aquarius.
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SCORPIO - DE SCHORPIOEN
(24 oktober - 22 november)

Vooral onder dit teken treft men mensen van uiteenlopende
kwaliteiten aan. Zijn de lagere driften overwonnen, waardoor
sublimatie heeft plaats gehad, dan zal de mystieke aard naar boven
komen. De zaken zullen dan met wilskracht aangevat worden,
waarbij de belangen van anderen niet uit het oog verloren zullen
worden. Is de intuïtie ontwikkeld dan zullen er originele denkbeelden
geopperd worden, welker verwezenlijking met kracht zal worden
nagestreefd. De belangstelling gaat in dat geval uit naar het occulte;
vragen van leven en dood houden de aandacht gespannen. Voor
chemie en alchemie, kernfysica e.d. zal grote belangstelling bestaan.
Het lagere type is zeer ego-ist en achterdochtig. Deze mensen zullen
zich slechts inspannen wanneer er directe voordelen te behalen zijn.
Ofschoon ze weinig mededeelzaam zijn waar het hun particuliere
zaken betreft, zullen ze anderen trachten uit te horen op sluwe wijze,
ten einde later een wapen tegen hen in handen te hebben. Deze typen
zijn wantrouwig, jaloers, brutaal en ruw in hun optreden. Ze wekken
gaarne de schijn druk bezig te zijn, doch er komt weinig werk uit hun
handen. Agressief en hartstochtelijk beleven zij veel avonturen, waar
ze zich door leugens zullen trachten uit te redden. Hun woorden zijn
vol heldendaden, doch in de praktijk zitten ze veelal met hun handen
in het haar, zodat ze door anderen bijgestaan moeten worden. Ze
voldoen het best in actieve beroepen: chirurg, tandarts, detective,
ingenieur, smid, machine-werker, scheikundige, politieman,
apotheker.
De Scorpio-man kieze zich voor een harmonisch echtvereniging een
Pisces-vrouw; de Scorpio-vrouw kieze zich voor dit doel een Cancer-
man. In het eerste geval behoort het eerste kind geboren te worden
onder het teken Cancer; in het tweede geval onder het teken Pisces.
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SAGITTARIUS - DE BOOGSCHUTTER
(23 november - 22 december)

Onder dit type treft men de meest-levenslustige mensen aan, daar zij
worden beheerst door de planeet Jupiter. Doorgaans joviaal in de
omgang, kunnen ze echter ook onbeheerst en bruusk optreden. Als
regel zijn ze religieus, idealistisch, hoopvol en toegewijd. Iemands
zwakke zijde zullen zij spoedig ontdekken, om er bij gelegenheid de
pijl van hun spotlust of wraakzucht op af te vuren. Bij alle
beminnelijkheid, dit teken eigen, ziet men vaak een dosis overmoed
en eigenwijsheid domineren. Deze typen staan spoedig in vuur en
vlam; ze zijn zeer impulsief en gaan nogal eens onbedachtzaam te
werk. Er worden lichtvaardig relaties aangeknoopt met de andere
sexe, die echter spoedig worden afgebroken wanneer het vuur is
uitgedoofd. Ze houden van reizen en verhuizen, en aarden niet op
plaatsen waar ze aan hun stoel gebonden zijn. Ze houden van sport
en spel, waarbij de eigen prestaties veelal worden overschat, waarvan
uitputting of verwonding de gevolgen zijn. Door hun vurige aard zijn
ze uitstekende propagandisten, zij het ook dat hun idealen nogal eens
wisselen. 
De onontwikkelde typen maken zich vaak schuldig aan grootspraak
en jagers-latijn. Er wordt veel beloofd, doch weinig beloften worden
nagekomen. Ze zullen zich over kleinigheden opwinden, ofschoon de
toorn niet lang duurt. Het eigenwijze type is moeilijk van zijn
ongelijk te overtuigen. Ze zijn strijdlustig en stijfhoofdig. Zij moeten
meer zelfbeheersing aankweken en fouten leren erkennen. Zij slagen
het best in ambulante beroepen; predikers, propagandisten,
onderzoekers, wereld-reizigers, piloten, chauffeurs, reis-begeleiders
e.d. 
De Sagittarius-man kieze zich een Ariës-vrouw als harmonische
levensgezel; de Sagittarius-vrouw een Leo-man. De eerst-geborenen
dienen in het eerste geval onder het teken Leo; in het tweede geval
onder Ariës geboren te worden.
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CAPRICORNUS - DE STEENBOK
(23 december - 20 januari)

Deze typen zijn rustig en bedachtzaam; ze bezitten tact, volharding
en een diplomatieke aanleg, reden waarom ze het als gezagsdragers
ver kunnen brengen. Hun levensritme is langzaam; ze houden ervan
in eenzaamheid te zwoegen om de top te bereiken. Aangeboden hulp
wordt doorgaans afgewezen; ze doen liever alles zelf. Ze houden van
decorum en zullen zich stipt aan de voorschriften houden. Dit maakt
hen tot goede ambtenaren. Hun concentratie-vermogen is sterk
ontwikkeld; ze zijn niet gemakkelijk van hun voornemen en plannen
af te brengen. Ze zijn weinig mededeelzaam, ordelievend, zuinig,
ijverig en betrouwbaar. Zij leren niet gemakkelijk, doch het geleerde
wordt niet snel vergeten. Oude gewoonten leggen ze niet
gemakkelijk af, hetgeen hen tot conservatieve mensen stempelt.
Onontwikkelde Capricornus-typen dulden geen inmenging in hun
zaken. Zij wanen zich de autoriteit, die voor geen ander op zij
behoeft te gaan. Ze zijn ego-centrisch en moeilijk om mee om te
gaan. Ze zijn zwaartillend en pessimistisch; voorstellen ten gunste
van evtl. vernieuwing worden prompt afgewezen. Na verloop van
tijd, wanneer ze hier ernstig over hebben nagedacht, zullen ze deze
voorstellen als ‘eigen’ vinding poneren.
Capricornus-typen slagen het best in beroepen, waarin ze zich rustig
en kalm kunnen ontplooien. Ze zullen zich niet gemakkelijk
inwerken, maar hebben ze de moeilijkheden onder de knie, dan
wensen ze ook als autoriteit behandeld te worden. Als land- en
tuinbouw-specialisten zullen ze zich op hun plaats voelen, of als
mijnbouwkundigen, architecten, drukkers, bouwondernemers, en
vooral als hogere ambtenaren, die geen enkel voorschrift over het
hoofd zien. 
De Capricornus-man kieze zich tot harmonische levensgezellin een
Taurus-vrouw; de Capricornus-vrouw kieze zich een Virgo-man. Als
eerste kind dient uit de eerste combinatie een Virgo-type geboren te
worden; in het tweede geval een Taurus-type.
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AQUARIUS - DE WATERMAN
(21 januari - 18 februari)

Dit type is moeilijk te doorgronden. Ze veranderen nogal eens van
mening en opvatting, waardoor meestal de laatste spreker door hen
wordt bijgevallen. Ze willen het liefst met iedereen goede vrienden
blijven, en zullen daarom iedereen gelijk geven. In vele gevallen
kunnen ze hun gedachten en gevoelens niet duidelijk onder woorden
brengen, omdat te veel tegengestelde denkbeelden en aandoeningen
hen bestormen. Daarom dient er meer innerlijke rust te worden
aangekweekt en orde gebracht in de gedachten. Filosofisch ingesteld,
zullen ze gaarne over de levensproblemen spreken, doch door gebrek
aan concentratie worden deze niet immer helemaal doorgedacht.
Vandaar dat zij vaak niet-gefundeerde meningen hebben, die spoedig
voor een andere wordt opgegeven. Zijn ze boven deze beperking
uitgegroeid, dan zullen ze er universele denkbeelden op na houden.
Dan zijn ze toegankelijk voor hoger-ideële begrippen als wereld-
eenheid, broederschap en wereldvrede. Ruim van opvatting en breed
van blik zullen zij met allerlei soort mensen kunnen omgaan. 
Onontwikkelde Aquarius-typen zijn tiranniek en drijven eigen
wensen en verlangens steeds door. Het zijn starre en benepen
figuren, die altijd gelijk willen hebben; steeds aan het woord willen
zijn en niet naar andere luisteren. Ze beloven van alles, doch komen
hun beloften zelden na, ofschoon ze steeds een geldend excuus bij de
hand zullen hebben. Want aan fantasie ontbreekt het deze typen niet.
Bij de hoger-ontwikkelde typen kan deze leiden tot genialiteit en het
aanwijzen van nieuwe richtingen. Aquarius-typen slagen in beroepen
met een bemiddeld karakter: adviseurs, secretarissen, telefonisten,
portiers, verkopers. In de techniek zullen ze slagen waar hun
inventieve geest ontplooiing vindt en nieuwe ideeën uitgewerkt
kunnen worden. Aquarius-mannen kunnen zich een harmonische
echtgenote kiezen uit de groep der Gemini-vrouwen; Aquarius-
vrouwen uit de groep der Libra-mannen. In het eerste geval dient het
eerste kind geboren te worden onder Libra; in het tweede geval onder
Gemini.
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PISCES - DE VISSEN
( 19 februari - 20 maart)

Mensen van dit type behoren tot de stillen in den lande. Zij dromen
en mijmeren graag, en komen moeilijk tot daden. Ze voelen zich
aangetrokken tot de hogere levenswaarden, die evenwel niet
gemakkelijk nageleefd zullen worden. Uit vrees voor kritiek in hun
omgeving trekken ze zich bij voorkeur terug in hun schulp. Ze tasten
de wereld meer af met hun gevoelens dan met het verstand en maken
dan ook als regel een onhandige indruk. Toch leven er onder dit type
vele kunstenaarszielen, die -zo ze zich weten te weren tegen de
buitenwereld- veel schoons tot stand kunnen brengen. Musici en
letterkundigen treft men onder hen aan: lieden die hun
‘Weltschmerz’ op kunstzinnige wijze weten uit te zeggen of te
beelden. Vrees voor armoe en mislukking doet hen vaak afzien van
pogingen om in het leven te slagen. Ze moesten meer vertrouwen in
zichzelf aankweken; geduld en doorzetting beoefenen, en ondanks
alle kritiek op de ingeslagen weg voortgaan. Er behoort systeem en
orde in het leven te worden aangebracht, opdat er niet worde
toegegeven aan dag- en wensdromen. 
Onontwikkelde Pisces-typen zijn als regel slordig, verkwistend en
ijdel. Onopgemerkt weten ze zich in het middelpunt van de
belangstelling te plaatsen of door bizarre kleding of aanstellerige
manieren op te vallen. Ze hebben een hekel aan onopvallend door het
leven te gaan. Voor leidende functies hebben ze weinig aanleg; door
hun negatieve instelling moeten ze doorgaans tot actie worden
aangezet. Ze slagen het best in beroepen, waar ze met veel mensen in
aanraking komen. Winkelier, reiziger, controleur, journalist. Als
romancier hebben ze gelegenheid hun fantasie de vrije teugel te
laten. Door taalgevoel zal hun stijl uitblinken.
De Pisces-man kieze zich als harmonische levensgezellin een
Cancer-vrouw; de Pisces-vrouw kieze zich een Scorpio-man. Uit
eerst-genoemde combinatie zal het harmonische kind geboren
worden onder het teken Scorpio; in het tweede geval onder het teken
Cancer. 
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De stichting WERELD DIENST werd in 1932 in het leven geroepen
met het doel denkende mensen vertrouwd te maken met het feit, dat
alle verwarring, onbegrip en chaos op de wereld zijn ontstaan uit het
verwaarlozen door de mensen van de ongeschreven wetten van
natuur en boven-natuur, waarop de Orde in het universum berust.
Sedertdien werd in talloze boeken en geschriften nader uiteengezet,
dat: 
 A. Alle godsdiensten in wezen beoogden de mensen met het bestaan
dier wetten bekend te maken, en hun de voorschriften te geven om
het eigen leven te ordenen.
B. Sedert het christendom in verval geraakte, een exoterische leer in
de plaats kwam van de esoterische. Hierdoor ging het besef te loor
dat het Goddelijke als hoogste Orde gekend en geëerbiedigd dient te
worden.
C. Zodra denkende mensen leren inzien dat ‘zondigen’ gelijk is aan
handelen in strijd met voornoemde wetten, zullen zij een aanvang
kunnen maken met het ordenen van hun gedachten, gevoelens en
handelen overeenkomstig deze wetten. Hierdoor zullen zij het leggen
van een nieuwe grondslag voorbereiden ten dienste van een betere
samenleving, die op harmonie = orde dient gebaseerd te zijn.

Aan het werk van Wereld Dienst kunnen deelnemen allen, voor wie
zich vrijwillig onderwerpen aan ongeschreven wetten méér betekent
dan het belijden van een dogmatisch programma van enig groep,
partij of kerk. Het enige wat wereld-dienaren verenigt, is hun liefde
voor Waarheid en Wijsheid, die boven menselijke beperking en
begripsverwarring gaat. De band, die hen verbindt, is een
immateriële welke materieel tot uitdrukking komt in de uitgave van
een maandblad “De Nieuwe Aera” geheten. Hierin worden de
nieuwe gezichtspunten betreffende de komende samenleving
besproken, en allerlei levensproblemen aan de orde gesteld. Op
gezette tijden worden er voordrachten, cursussen en conferenties
gehouden, alsmede gratis brochures verspreid. De uitbouw van het
werk is afhankelijk van vrijwillige bijdragen, en het actief deelnemen
aan de verspreiding van nieuwe denkbeelden en begrippen onder
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vrienden en bekenden. Omdat deze in ieder opzicht afwijken van
bestaande opvattingen, zijn er vele weerstanden te overwinnen.
Pioniersarbeid is niet gemakkelijk!

J en M Henschel
postbus 28
3740AA Baarn


