
Wedergeboorte der Mensheid 

Met deze studie werd beoogd aan te tonen dat het christendom in de eeuwen van zijn bestaan 

hemelsbreed is afgeweken van de oorspronkelijke Religie. Als gevolg hiervan ging het besef teloor 

dat de mensheid tot een hoger ontwikkelingsstadium, het z.g. Christus-bewustzijn dient te komen, 

ten einde het mogelijk te maken dat de Geest van Christus zich in haar openbare en het Koninkrijk 

der hemelen op aarde gevestigd moge worden. 

Door alle tijden heen hebben grote geesten hier met nadruk op gewezen, het laatst gedurende de 

Renaissance. Door de geestelijke duisternis echter, waarin het mensdom leefde, kon dit Ideaal nog 

niet practisch verwezenlijkt worden. Thans wijst de kosmische klok echter het uur aan, waarop een 

nieuwe gouden Eeuw een aanvang gaat nemen. Dit houdt in, dat de goden in mensengedaante op 

aarde zullen wederkeren, om ons behulpzaam te zijn bij het voortbrengen van hogere cultuur-

waarden. Het scheppen van culturen is in alle tijden afhankelijk geweest van het bestaan van een 

zuivere cultus, en bijgevolg zullen er in dit tijdsgewricht de nodige maatregelen getroffen moeten 

worden om deze weer in het leven te roepen. 

Doordat de geestelijke impuls, waaruit de Renaissance voortsproot, lange tijd geleden reeds was 

uitgewerkt, is men in rationalisme en materialisme vastgelopen. Daarom is het nodig, ter voorkoming 

van de ondergang van wereld en mensheid, dat een nieuwe ethiek wordt geboren, wortelend in de 

wetmatigheid van natuur en bovennatuur. Dit is slechts mogelijk wanneer er mysterie-scholen 

worden gesticht, alwaar de leerlingen vertrouwd worden gemaakt met de innerlijke levenswaarden, 

welke beslissend zijn voor ons bestaan. Immers, door uitbreiding van het geestelijk bewustzijn, zal 

men in staat zijn het persoonlijk bestaan in overeenstemming te brengen met de kosmische Orde. Als 

gevolg hiervan zal men het huwelijk kunnen saneren, hetgeen er toe zal bijdragen dat er 

harmonische gezinnen worden gevormd, die met elkaar een harmonische samenleving zullen 

uitmaken.  

Om dit tot stand te brengen is het nodig de jeugd vertrouwd te maken met morele begrippen, die 

leiden zullen tot een herleving van een waarachtig religieus besef. Hierdoor zal het de mens mogelijk 

worden zijn dierlijke driften-aard aan banden te leggen en meester te worden over de gevoelens en 

aandoeningen. Dit laatste is nodig om in de toekomst de levenspartner ‘bewust’ te leren kiezen en 

een huwelijk te sluiten, dat geheel aan de voorwaarden van Moeder natuur voldoet. Dan immers zal 

de geboorte van zieke, zwakke en gebrekkige kinderen te voorkomen zijn en zal er uitsluitend aan 

gezond en welgeschapen nageslacht het leven worden geschonken. Wie dit als een utopie 

beschouwen, behoren zich op de hoogte te stellen van feiten, zoals de natuur die ons doet kennen, 

doch welke in de verschenen millennia uit het menselijk bewustzijn verdwenen. 

Ondergang van cultuur gaat immer gepaard met verval van de cultus. Dan wordt er afgeweken van 

bovennatuurlijke wetten en voorschriften, die oorspronkelijk de inhoud van de godsdienst 

uitmaakten, zich openbarend in degeneratie der menselijke geslachten. Immers, worden de wetten, 

die de huwelijkskeuze en het geboorte-proces beheersen, veronachtzaamd, dan worden er kinderen 

geboren, bij wie zich niet slechts afwijkingen en gebreken gaan vertonen, doch wier bewustzijn ook 

niet meer voor bovennatuurlijke zaken toegankelijk is. De gebieden van geestelijk leve, vanwaar de 

stoffelijke mens zijn voedsel heeft te betrekken om zich moreel te kunnen handhaven, worden 

afgesloten en ten laatste wordt de materie als het enig-bestaande beschouwd. Niettemin blijft men 

aan de bovennatuur geklonken, zodat men door overtreding harer wetten ten laatste zelf de 

puinhopen van zijn geluk voortbrengt. Dat ervaren we  in deze tijd, waarin de materiële welvaart van 

grote groepen is toegenomen, doch terzelfder tijd een zodanige geestelijke en morele verarming 

optreedt, dat de kosmische grondslagen van de samenleving als ‘niets’ worden geacht en het 

mensdom zijn eigen ondergang voorbereidt. Want de wereld is wel in technisch opzicht vooruit 

gegaan, doch de ethiek heeft hiermee geen gelijke tred gehouden. Daarom worden de vorderingen 



op wetenschappelijk gebied, met name wat de hogere natuurkrachten aangaat, die in het atoom 

liggen besloten, niet aangewend om alle mensen in de zegeningen der vooruitgang te laten delen, 

doch gebruikt om er geweld door uit te oefenen, hetgeen niet  anders dan de dood van miljoenen tot 

gevolg zal hebben.  

Omdat het merendeel der mensen van bovennatuurlijke zaken niets afweet, leven zij voort in de 

waan als zou alles op aarde naar wens gaan, ofschoon in de afgelopen 100jaar op gezette tijden 

meer-verlichte geesten hun stem voor en na hebben doen klinken ter waarschuwing. Zij hebben er 

op gewezen dat de oude wereld moet verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe toestanden en 

verhoudingen; hieraan toevoegend, dat zo men zich in de problemen van zijn tijd niet wenst te 

verdiepen, men door de loop der gebeurtenissen (overeenkomstig de onwrikbare natuurwet) met 

zijn neus op de gevolgen van onbewuste handelingen zal worden gedrukt, om aan den lijve te 

ervaren wat er terecht komt van een mensheid, die meent zich tegen hemelse wetten te kunnen 

verzetten. 

Er is een geheel nieuwe wereld in de maak; een wereld waarin Geluk, Vrede, Liefde en Welvaart voor 

allen zal gelden. Maar niet eerder zal zij werkelijkheid kunnen worden of eerst zal de mens tot de 

erkenning moeten komen in strijd met het Goddelijke te hebben geleefd en bereid moeten zijn zich 

van de paden der ongerechtigheid in denken, gevoelen en handelingen af te wenden, zowel wat het 

particuliere leven betreft als aangaande de inrichting van maatschappelijke toestanden en 

verhoudingen. 

Een van de zaken, waaraan de eerste en grootste aandacht geschonken dient te worden, zal zijn de 

regeneratie van het menselijk ras. Men zal terug moeten komen van de onverantwoorde wijze 

waarop de huwelijken worden gesloten en zich hebben te onderwerpen aan de voorschriften die 

Moeder natuur heeft ingesteld om het verkeer tussen de geslachten te regelen en de zuiverheid van 

het ras te waarborgen. 

Het ware te wensen, dat de moderne jeugd, die immers zo gaarne beweert, dat de ouderen van hun 

leven en de wereld zo weinig terecht brachten, - waar ze goed beschouwd helemaal geen ongelijk in 

hebben – er ook eens om wilden denken, dat zo zij zich seksueel blijven uitleven, zoals dat op heden 

onder haar gewoonte is, zij in dezelfde hoek terecht komt waar de slagen vallen als de ouderen. 

Alleen wanneer de jeugd leert inzien en begrijpen, dat het ongeordende seksuele leven de klip is 

waarop het levensschip strandt, zal zij er toe te brengen zijn het huwelijk met andere ogen te leren 

zien. Daarna zal zij met open blik en klaar verstand te werk leren gaan en de totstandkoming ervan 

niet uitsluitend van de driften en emoties laten afhangen. Hoofd en hart beide behoren hier een 

aandeel in te hebben. Hebben zij geleerd hoe een harmonisch huwelijk tot stand gebracht dient te 

worden, dan zullen ze ook zo verstandig zijn de geboorte van hun kinderen niet langer van het toeval 

te laten afhangen. Dan hebben ze leren inzien hoe alcohol en andere prikkelende stoffen, die een 

verdovende uitwerking hebben en het verstand benevelen, nimmer tot de verantwoorde 

bevruchtingsdaad kunnen bijdragen. Verstandige jongeren zullen zich van deze prikkels willen 

onthouden ter wille van een betere nakomelingschap. Jonge mensen moeten zeker zijn volwaardige 

kinderen in het leven te zullen roepen, voor wie later  niet allerlei hulp van dokters, verpleegsters, 

psychiaters e.d. behoeft te worden ingeroepen. Bovendien moet men de zekerheid hebben dat een 

kind later in staat zal zijn de studie te volbrengen, die met zijn aard en aanleg in overeenstemming is. 

In dat geval slechts is er van ‘verantwoording’ ten opzichte van het nageslacht sprake, en bestaat de 

zekerheid dat het kind niet alleen een sieraad voor zijn beroep zal zijn, doch mede een steunpilaar 

voor de maatschappij, die hij door zijn moreel gedrag zal opheffen. Wanneer de jeugd deze zaken in 

toepassing brengt, doet zij niets meer dan waarop Moeder natuur recht heeft. Maar…dan zullen de 

gevolgen ook uitwijzen, dat die jeugd wijzer was dan haar voorgeslacht. En in staat is de chaos, die de 

ouderen aan haar overdroegen, met kennis van zaken te herscheppen tot harmonie. Waar zijn de 

jongeren, die hun leven in dienst wensen te stellen van dit Ideaal? Zijn ze er niet, of praten ze alleen 



maar over idealen, dan ziet het er met de wereld miserabel uit. Zijn ze er wel, laten ze zich dan 

samenvoegen in de geest en in Godsnaam geen nieuwe partij, bond of vereniging stichten, die nooit 

anders zijn geweest dan begraafplaatsen van idealen. Laten zij zich door eigen studie, inspanning en 

nadenken met de hogere aspecten van Waarheid en Wijsheid vertrouwd zien te maken. Er zijn 

werken genoeg, die aantonen, dat er in vroegere eeuwen naar hogere morele standaard werd 

geleefd.  

Tacitus vertelt ons b.v. over de Germanen het volgende: “Eerst laat komt de jongeling tot de 

beoefening der liefde; vandaar zijn onverspilde levenskracht. Ook jonge meisjes maken hiermee geen 

haast; ook zij bewaren haar jeugd lang, zodat volkomen gezonde mensen zich paren en in hun 

kinderen getuigen van hun lichamelijke en morele kracht.” 

De Germanen, tot wier nakomelingen ook wij behoren, waren de laatsten, die deze gebruiken in 

stand hielden. Maar sedert het Westen door Rome werd gekerstend, geraakten deze hoge 

opvattingen in onbruik en verviel met het geslacht, de moraal. Velen geloven thans niet dat deze 

gebruiken ooit bestaan hebben, overwegende dat men er nooit over hoort spreken. Maar hierbij 

wordt uit het oog verloren, dat in ijzeren tijdperken het menselijk bewustzijn zich allengs voor de 

Waarheid afsluit en leugen en zonde dan ten troon worden verheven en door de massa worden 

aanbeden. Dat er duizenden jaren geleden, in Griekenland, Egypte, Perzië, India, zo goed als onder 

de Maya’s en Azteken van Zuid Amerika en eveneens in onze landstreken edele schoongevormde, 

sterke en levenskrachtige mensen geleefd zouden hebben, die niet door ziekten, kwalen en 

afwijkingen werden bezocht, vermelden onze geschiedenisboekjes niet. Maar juist deze verkeerde 

voorlichting is oorzaak dat wij met elkander de wereld tot chaos hebben laten vervallen. Om haar er 

weer uit te halen, behoren we eerst een beter begrip en dieper inzicht te verkrijgen in de zaken zoals 

ze voorheen werkelijk waren, toen de voorschriften van Moeder natuur door de mensen getrouw 

werden nagevolgd. Dan zal het duidelijk worden, dat ziekten en kwalen door de mensen zelf werden 

voortgebracht doordat zij deze voorschriften overtraden. 

Bij de Grieken en Romeinen werden vruchtbaarheidsgodinnen in hoge eer gehouden. Vesta b.v. werd 

vereerd als de godin van de huiselijke haard, waaronder verstaan dient te worden, dat zij, die als 

Vestaalse maagden in de geheimen van huwelijk rein werden beleefd en de geslachten zuiver bleven. 

Wanneer wij lezen dat deze maagden het eeuwige vuur in de tempel van Vesta brandend moesten 

houden, geschiedde dit niet alleen opdat de vrouwen haar vuren aan dit vuur konden ontsteken, 

doch in mystieke zin wordt er onder vuur immer wijsheid verstaan. M.a.w. zij hadden ervoor te 

zorgen dat de geslachtswetten aan de jonge generaties werden verklaard, tot instandhouding van 

het ras. 

Bij de Kelten en Germanen werd uit gelijke overwegingen de godin Walpurga of Walburga vereerd, 

doch toen deze volkeren werden gekerstend bleef alleen de herinnering aan de z.g. Walpurgisnacht 

bewaard. Omdat de oorspronkelijke betekenis hiervan verloren ging, spreekt men nu van de 

feestnacht der heksen (30april op 1 mei) op de Bloksberg. Goethe, die er wel méér van wist, steekt 

de draak met deze opvatting en laat Mephistopheles in Faust 2 het volgende zeggen: 

Met Noordse heksen wist ik best te feesten, 

Maar ’t lukt mij slecht met deze vreemde geesten. 

De Bloksberg blijft toch de geschikste plaats: 

Hoe men er dwaalt, men vindt elkaar ten laatst. 

 

In de nabij toekomst zullen de goden weer op aarde verschijnen, en om u enig idee te geven van 

hetgeen onder dit begrip moet worden verstaan, citeren we Dr. Anna Kingsford, die hierover in haar 

werk ‘De Ware Weg’ het volgende schreef: “Goden en godinnen zijn hogere mensen, in wie de ziel 

het lichaam bestuurt. Zij vormen een gemeenschap van wezens van beiderlei kunne, voor het 



gewone oog menselijk, maar voor het innerlijk oog goddelijk. Het leven dat zij leiden, schoon uiterlijk 

rustig, ernstig en verheven, en zoals sommigen zouden oordelen – zelfs ascetisch, klopt in 

werkelijkheid met de meest intense levenskracht; vloeit over van het hoogste streven, van een 

uiterste bevrediging. De leden dier gemeenschap zijn van alle schepselen de eersten in verstand, de 

hoogsten in beschaving, de rijksten in ondervinding, de teersten van hart, de reinsten van ziel en de 

rijpsten van geest. Het zijn mensen, die het leven benutten zonder ergens misbruik van te maken, en 

zonder verdorven begeerte naar het uiterlijke; die alles geleerd hebben wat het lichaam te leren 

geeft, en die – boven het aardse uitstijgend – door de vaste onderwerping van hun lagere en de 

verheffing van hun hogere natuur, ten laatste – om hun eigen oudste en meest betekenisvolle term 

te gebruiken – in zichzelf het vlees gekruisigd hebben, en daardoor hun lichaam van gebieder tot 

werktuig van de ziel hebben gemaakt, en van een bron van beperking tot uitdrukkingsmiddel van de 

geest.  

Zo zich boven het aardse verheffend, hebben zij de hemel omlaag gebracht om er zich mee te 

verenigen, gelijk de wervelhoos der tropische zeeën een zuil van gemeenschap vormt tussen de 

wateren boven en beneden. Wanneer de wereld een tijdperk van uiterste ontaarding beleeft, en 

monsters in plaats van mensen voortbrengt, verlaten groepen van deze boven-mensen hun hogere 

werelden om van de hemelse ‘berg’ af te dalen tot de wereld der stervelingen, alwaar zij door hun 

voorbeeld en voorschriften beginnen de mensen tot meer-verantwoorde gedragingen op te voeden”. 

Zij vormen de voorhoede van grote legioenen van hogere wezens, die door de mensen van stoffelijke 

lichamen voorzien moeten worden. Hiervoor zullen allerlei maatregelen getroffen moeten worden. 

Een hiervan is dat jonge mensen zich op de hoogte gaan stellen van de voorwaarden waaraan moet 

worden voldaan om het geboren-worden van hogere zeilen te bevorderen. Daartoe zal er meer 

aandacht geschonken dienen te worden aan bovennatuurlijke zaken, die werden beschreven in een 

groot aantal werken, die onder het stof van eeuwen in de bibliotheken liggen bedolven, omdat geen 

enkele geleerde zich verwaardigt er een oog in te slaan. Liever maken zij stupide en niet ter zake 

dienende op- en aanmerkingen zodra men er op wijst dat de bandeloosheid van de mensen op 

seksueel gebied de grond-oorzaak is van alle wereldellende. 

In een dier oude geschriften lezen wij het volgende: “Na enige tijd koos mijn zoon Methusalach een 

vrouw voor zijn zoon Lamech, en zij schink hem een zoon. Diens lichaam was blank als sneeuw en 

rose als een bloeiende roos; zijn lange lokken waren smetteloos als wol en zijn ogen prachtig. Toen 

hij ze opende, werd het gehele huis als met zonlicht vervuld. Toen stond hij op in de handen der 

vroedvrouw, opende zijn lippen en sprak met de heer der Gerechtigheid. 

Zijn vader Lamech werd bang en vluchtte tot zijn vader Methusalach en sprak tot hem: ik heb een 

vreemde zoon gekregen, verschillend van en anders dan de mensen en gelijkend op zonen der 

Goden; zijn aard is anders en hij is niet als wij; zijn ogen zijn als de stralen der zon en zijn voorkomen 

is verrukkelijk. Het schijnt me toe dat hij niet van mij stamt, doch van de engelen en ik ben bang dat 

in zijn dagen een wonder op aarde zal geschieden. En nu, mijn vader, ben ik hier om u te vragen of ge 

wilt gaan tot Henoch, onze Vader, om van hem de waarheid te vernemen, want hij woont waar de 

engelen zijn. En tot Henoch gegaan zijnde, sprak deze tot Methusalach: De Heer zal nieuwe dingen 

over de aarde brengen. Ik heb dit reeds in een visioen gezien. Onder de generatie van mijn vader 

Jered overtraden sommige engelen des hemels het woord van God. Zij bedreven zonde en schonden 

de Wet (d.i. de heilige Scheppingswet, schr.) en verenigden zich met vrouwen, bij wie ze kinderen 

kregen. Zij hebben reuzen voortgebracht, niet naar de geest, doch naar het vlees, en hierom zal er 

een grote bestraffing komen om de aarde van deze ongerechtigheid te zuiveren. Daar zal een grote 

verwoesting over de aarde komen en de zondvloed zal gedurende een jaar verwoesting aanrichten. 

En deze zoon, die u geboren is, zal op aarde overblijven en zijn drie kinderen zullen met hem gered 

worden, wanneer de gehele mensheid zal sterven. En zeg aan Lamech, dat hij die geboren werd, 

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



van de vernietiging worden gered, welke wegens alle zonde en ongerechtigheid, die in zijn dagen 

heersen zullen, over de aarde zal komen. En nadien zal er nog meer ongerechtigheid op aarde zijn 

dan er voordien was, want mij zijn de geheimen bekend. Want Hij, die Here genoemd wordt, toonde 

mij die en onderrichtte mij en ik las deze in de tafelen des hemels.” Dit wijst onmiskenbaar op dat 

toen reeds de astrologie werd beoefend. Achter haar symboliek ligt de wetmatigheid der 

bovennatuur verborgen. Vandaar dat bij de huwelijkskeuze het dierenriem-teken, waaronder 

jongelieden geboren zijn, een hoofdrol dient te vervullen, want harmonische huwelijkspartners 

kunnen slechts tot eenzelfde trigon en element behoren. Bijvoorbeeld, is de man onder Ariës 

geboren, dat de grondtoon moet vormen van het akkoord, dan moet de vrouw onder Leo, zijnde de 

grote terts, zijn geboren, terwijl het eerste kind, als overmatige quint, onder Sagittarius geboren 

moet worden. Op deze verhouding berustte in de oudheid het eerst-geboorte recht. Om kinderen op 

een gunstig kosmisch moment te doen geboren worden, dient derhalve de bevruchting op een 

vooraf bepaald tijdstip plaats te vinden. 

Wanneer men zich in de studie der astrologie gaat verdiepen, zal men tot het inzicht komen waarom 

de wereld en haar mensheid in de afgelopen 5-6000 jaren meer en meer tot verval kwam, en het 

bewuste contact tussen mensheid en Godheid geleidelijk losser werd en thans nagenoeg is 

verdwenen. Deze studie maakt tevens duidelijk dat er een nieuw kosmisch tijdvak is ingegaan, de z.g. 

Aquarius-aera, tijdens welke de wereld tot ongekende cultuur hoogten zal opgaan. De 

vergeestelijking der mensheid heeft een aanvang genomen, en nu we met hogere natuurkrachten in 

aanraking zijn gekomen (atoom-energie en radio-activiteit) zal alles, wat  in de laatste eeuwen tot 

stilstand kwam en tot bederf overging (godsdienst, staatsinrichting, maatschappij vorm, kunsten en 

wetenschappen) uit de dommel worden gewekt door schokkende gebeurtenissen, ten doel hebbend 

overal nieuwe beweging, dynamiek te doen ontstaan. Het denken der mensen, op heden in 

conservatisme en uitgeleefde vormen, gebruiken en begrippen vastgelopen, zal door de gang der 

gebeurtenissen op elk gebied radicale en fundamentele vernieuwingen ondergaan, die het aanzijn 

van de wereld totaal zullen veranderen. En omdat dit een ‘kosmisch’ proces is, d.i. een 

bovennatuurlijk gebeuren, dat door goddelijke Wezens, met boven-menselijke vermogens begaafd, 

wordt geleid, staat het gelijk aan zelfmoord, zo men zich tegen deze gang van zaken zou willen 

verzetten. In plaats van tegenstand te bieden uit onwetendheid, zou het honderd maal beter zijn zo 

de mensen aan de komende ontwikkeling ‘bewust’ gingen deelnemen. Niet alleen dat hierdoor het 

Nieuwe en Betere eerder zijn definitieve vorm zou krijgen, doch bovendien zou men zich ontzettend 

veel leed, pijn en ellende kunnen besparen, die het noodzakelijk gevolg zijn van menselijke 

onwilligheid. 

De komst der goden moet worden voorbereid, en gelijk in de oudheid – wanneer een nieuw tijdperk 

van wereld-ontwikkeling aanbrak – een Boodschapper op aarde verscheen om de verloren gegane 

Wijsheid te herstellen, de godsdienst te zuiveren van ingeslopen fouten en misvattingen en scholen 

te stichten, alwaar de verst gevorderden onder de mensen in geestelijke zin het Mysterie des levens 

kon worden verklaard, ten einde hen op te leiden om in samenwerking met de goden aan de 

vernieuwing van wereld en mensheid deel te nemen, moet deze studie het uitgangspunt vormen 

voor een soortgelijk herstel. Ook nu moet er een begin worden gemaakt met het onderrichten der 

jeugd in de psychologische en bionomische voorwaarden waaraan man en vrouw hebben te voldoen 

om in de heilige Echt verbonden te kunnen worden en door eerbiediging van de wetten der 

bovennatuur een hogere mensensoort in het leven te roepen. 

Gezien het feit, dat wij in een tijdvak van diep geestelijk en zedelijk  verval leven, waarin slechts met 

de materiële zijde des levens wordt rekening gehouden, is het niet te verwonderen dat men het 

geboorte-proces, zoals het zich momenteel voltrekt, als ‘normaal’ beschouwt en er niet bij stilstaat 

dat Moeder natuur ook andere wegen en middelen kent, waardoor het mogelijk is aan de ‘erfzonde’ 

te ontkomen. De wijze waarop de mens thans wordt geboren, is – van een hoger, geestelijk 



standpunt beschouwd – als tegennatuurlijk te kwalificeren, wijl de geboorten in strijd met de wetten 

der bovennatuur verlopen. Het bewijs hiervoor is zonder moeite te leveren, want er behoeft slechts 

gewezen te worden op het feit, dat geen enkel mens nog het kenmerk draagt van zijn goddelijke 

Afkomst. In stede hiervan is hij tot een beneden-menselijk of demonisch stadium vervallen, reden 

waarom de doorsnee-mens in vernielen en het botvieren van zijn driften en lusten een welbehagen 

heeft. 

Door deze tegennatuurlijke geboorte kan het Goddelijke in de mens zich niet kenbaar maken; zijn 

stofkleed of lichaam is zo grof van samenstelling, dat de hogere, geestelijke trillingen geen toegang 

hebben tot een brein, en de ziel naar waarheid in het lichaam is ‘gekerkerd’. In zijn huidige status is 

de mens voor de Wijsheid afgesloten en zich aan de hatstocht overgevend, brengt hij zijn nageslacht 

per toeval ter wereld, alwaar het lijden moet onder de gevolgen van de erfzonde, resulterend in 

misgeboorte, ziekte en wanstaligheid. 

Een mensheid, levend in onbewustheid van en in strijd met de Scheppingswet, brengt kinderen voort 

van zodanige inferieure kwaliteit dat daarin de geest of het goddelijk Beginsel niet tot uitdrukking 

vermag te komen. Vandaar dat we de driften zien domineren over de rede, welker volledige 

ontwikkeling eerst de complete mens vormt. Om de godsdienst te herstellen, moeten er weer 

mensen geboren worden in wie het Goddelijke zich onbelemmerd kan openbaren, en om dit mogelijk 

te maken moet de geboorte in overeenstemming met de bovennatuur verlopen. Dat het 

vorenstaande geenszins op ‘persoonlijke’ meningen en opvattingen berust, doch een waarheid is van 

alle tijden, willen wij u in de volgende bladzijden duidelijk maken. Hieruit zal blijken hoe in alle tijden 

de grote Wereldleraren, Heilanden en Verlossers, of hoe ze verder genoemd mogen worden, op 

bovennatuurlijke wijze werden geboren, als gevolg waarvan de goddelijke natuur in hen de overhand 

kreeg en zij als Godszonen vermaardheid kregen. Tevens zal worden aangetoond hoe ook in onze tijd 

verlichte geesten erop hebben gewezen dat de mens naar hogere maatstaven in het leven geroepen 

dient te worden. 

Er zal gebroken moeten worden met de naïeve opvatting als zou Jezus de enig-geboren zoon Gods 

geweest zijn. Krishna, Hermes, Zarathustra, Mozes, Noach, Boeddha en vele andere bekende figuren 

uit de oudheid omzweeft een diepe geheimzinnigheid wat hun geboorte betreft. Voor sommigen is 

het moeilijk te aanvaarden dat een god via aardse ouders ter wereld zou komen, doch als we 

bedenken dat goden zich in alles vrijwillig aan bestaande wetten plegen te onderwerpen, zal dit 

denkbeeld alleszins acceptabel zijn, naar het ons wil voorkomen. Bovendien zegt de schrift 

aangaande Jezus, dat Hij de mensen in alles gelijk wilde zijn, uitgenomen de zonde, hetgeen erop 

duidt dat Hij niet in onbewustheid werd ontvangen en geboren. Alle wereld leraren werden 

‘maagdelijk’ geboren, d.w.z. door een kosmisch-harmonisch ouderpaar op het kosmisch juiste tijdstip 

voortgebracht. Onder ‘maagdelijke’ geboorte werd verstaan, dat de vrouw voor het huwelijk geen 

omgang had met een man en haar reinheid bewaarde. In Lorber’s “Das grosze Evangelium” lezen wij: 

“Wijs de mensen op de vele blinden, doven, kreupelen, melaatsen en verlamden; op de velen die 

beladen zijn met kiemen van pest en allerlei lichamelijke kwalen. Dat alles zijn gevolgen van te vroeg 

ontstane broosheid des vleses als gevolg van vleselijke lusten in vorige bestanen bedreven. Voor zijn 

24ste jaar behoorde geen man een vrouw te beroeren; de vrouw moet minstens 18jar zijn alvorens 

zich aan een man over te geven. Wordt zij te vroeg door een geile man beslapen, dan wordt haar 

vlees broos en haar ziel zwak en ziekelijk. Een vrouw met broos vlees zal nooit helemaal gezonde 

kinderen ter wereld brengen en steeds zinnelijker worden totdat zij een komplete hoer wordt; de 

ellendigste schandvlek voor het mensdom. Wee degene, die van de armoede van een jonge vrouw 

gebruik maakt om haar vlees te breken! Voor hem ware het beter zo hij niet geboren waas. De eerste 

christenen, met name de Ebionieten en Nazareners beschouwden Jezus als een mens, voortgekomen 

uit het zaad eens mans. Eerst veel later werd er door de kerk een geheimzinnige waas rond Zijn 

geboorte geweven, toen de ware toedracht de mensen niet meer kon worden verklaard, wijl zij door 



de onbewuste voortplanting onder de wet van karma waren gekomen. De ‘onbevlekte’ ontvangenis 

komt tot stand waar de goddelijke Scheppingswet wordt toegepast. In “Het Licht van Azië” lezen wij 

hoe koningin Maya droomde dat een zespuntige ster ( symbool van de evenwichtige verbinding van 

het mannelijk en vrouwelijk beginsel) uit d’aether neerdaalde in haar schoot. Van deze droom zeiden 

de Wijzen, dat hij heilspellend was omdat een heilig koningskind het leven zou intreden om de aarde 

te redden uit de onwetendheid. Ook Mozes werd, zoals ge weet, onder zeer bijzondere 

omstandigheden geboren en in een biezen korfje gelegd omdat hij tot deze wereld was gekomen om 

Israel of het volk, levend naar de goddelijke Wet, naar het beloofde land te leiden, het hemels 

Jeruzalem. 

Jezus kwam om de kennis der Scheppingswet onder de mensen te herstellen, want ook in Zijn tijd 

was er sprake van een “boos en overspelig” geslacht (Matth. 12:39) beheerst door boze geesten of 

demonen, die wanneer ze werden uitgedreven, wederkeerden met zeven andere geesten, zodat die 

mens slechter werd dan hij reeds was (Matth. 12:43/5). M.a.w. wanneer de mens niet 

overeenkomstig de wetten der bovennatuur werd geboren, zal hij – zelf deze wetten eveneens 

overtredend – nakomelingen voortbrengen, wier aard en aanleg verdorvener is dan de eigen. Dit 

bracht reeds Horatius onder woorden: “De tijd van onze ouders, welke slechter was dan die der 

grootouders, bracht óns voort als nog slechteren, die wederom een nageslacht zullen voortbrengen 

met nóg meer fouten behept.” De Griekse dichter Theognis zegt: “Kinderen verwekken en hen 

opvoeden, is gemakkelijker dan hun goede denkbeelden bij te brengen”. Verder zegt hij: “Als men 

verstandig inzicht kon vervaardigen en in een mens leggen, zou nooit uit een goede vader een slecht 

kind geboren worden”. Hij keert zich tegen hen, die om geld een vrouw kiezen uit ‘slechte ouders’. 

“Weten zij dan niet dat men goede bokken en paarden alleen teelt uit dieren van edel ras?” daarom 

noemt hij ‘edele afstamming’ (eugeneia) de enige bron van waarachtige deugdelijkheid (arete) en 

wie van edel bloed zijn, noemt hij de goeden, in tegenstelling tot de onedelen, die hij slecht noemt, 

omdat ze de Wet niet kennen. In dit verband spreekt Sovrates van ‘dikaion’ als wetten, die de mens 

van hogerhand worden opgelegd om deug en gerechtigheid te handhaven. Hij noemt deze wetten 

‘kinderen’ van de Allerhoogste; onvergankelijk en niet geboren uit mensenverstand. Aldus 

onderscheid makend tussen ‘ongeschreven’ wetten der Godheid en de wetgeving door mensen. 

Hesiodus stelt tegenover het dikaion de ‘hybris’ of de overschrijding der wet, die tot ‘ate’ voert, d.i. 

tot verbijstering (waan) waardoor het evenwicht wordt verbroken en de grenslijn tussen goed en 

kwaad wordt overschreden. Ook Solon ziet in de hybris de oorzaak van menselijke ontaarding, en 

stelt haar eveneens tegenover het dikaion of de plicht tot zelf-beperking overeenkomstig de wet in 

het belang van een harmonische samenleving. Hij schonk zijn volk wetten om aan de hybris te 

ontkomen en het menselijk ras te bewaren voor ontaarding. In Deut. 23:2 lezen wij: “Geen bastaard 

zal in de vergadering des Heren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal daarin niet komen”. Al deze 

denkers veerstonden de verborgen grondslagen der natuur, die ze aan het volk zochten te verklaren. 

Plato wees in zijn Staat op de noodzaak van het vormen van een geestelijke elite, opdat de massa 

door deugdzamen geleid, geleerd zou worden het Goede, Schone en Verhevene lief te hebben. In 

hun scholen werd erop gewezen, dat dit slechts een eerste stap betekent, en dat de staat eerst dan 

harmonisch en volmaakt kan zijn, wanneer de mensen overeenkomstig bovennatuurlijke 

voorwaarden worden geboren en dan van nature deugdzaam zullen zijn. Zolang mensen in strijd met 

het bovennatuurlijke worden geboren, zijn ziel en verstand toegankelijk voor het demonische, dat 

zich uit in handelen tegen het Goddelijke of wetmatige, waardoor willekeur tot leidend beginsel 

wordt verheven. Om de wereld voor het kwaad ontoegankelijk te maken, moeten toekomstige 

geslachten overeenkomstig boevennatuurlijke voorwaarden worden geboren. Slechts dan kunnen er 

hogere mensengeslachten ontstaan, die naar lichaam, ziel en geest boven de mens van heden 

uitsteken. Deze bovennatuurlijke zijde wordt in de bijbel “H.Geest” genaamd, en alles wat hiermee 

samenhangt, werd in scholen en tempels van Inwijding onderwezen.  



De oud-christelijke schrijver Hippolytus, bisschop van Pontus (200 n. Chr.) in boek vijf van zijn 

“Weerleggingen van ketterijen”, zegt dat de Samothracische mysteriën Adam vereren als de eerste 

of het oertype mens, voor eeuwig zijn plaats hebbend in de hemelen. In hun tempel staan gewoonlijk 

twee beelden van naakte mannen, met beide handen omhoog gestrekt naar de hemel, en hun 

pudenda naar boven gekeerd, gelijk het geval is met het standbeeld van Mercurius op de berg 

Cyllene. Genoemde beelden symboliseren de eerste mens en de geestelijke mens, die wedergeboren 

is en niettemin in ieder opzicht gelijk aan de eerste. M.a.w. het is een glad verkeerde voorstelling als 

zouden goden en godinnen geslachtloos zijn. Ook zij brengen op hun werelden kinderen voort door 

eenwording der beide sexen, zij het op hoger plan en overeenkomstig de hoogste voorwaarden van 

de goddelijke Scheppingswet. In de oudheid, toen er geen seks-appeal bestond (dit laatste immers 

wijst op verwording en liederlijkheid) werd het naakte lichaam als het edelste voortbrengsel der 

natuur beschouwd. Vandaar de zorg die er aan werd besteed om de jeugd bekend te maken met de 

voorwaarden om volmaakte lichamen te scheppen. In Sparta verschenen de jonge mannen geheel 

naakt in de palaestra en zelfs de meisjes liepen naakt in de wedloop mee, want de Grieken, die nog 

reine en zuivere lichamen bezaten, hadden er alles voor over om ze volmaakt te houden. In de 

toekomst zal de mens wederom over een volmaakt lichaam beschikken wanneer de geest en ziel rein 

zijn geworden en het sexuele leven wederom geordend wordt beleefd naar de natuur-orde. Deze 

toekomst moet door ons worden voorbereid, en hoe kan dit beter geschieden dan door de jeugd een 

behoorlijke sexuele opvoeding en voorlichting te geven? 

In de oudheid waren er vele plaatsen, waar de jeugd werd opgevoed om aan de verbetering van het 

ras te kunnen deelnemen. Men noemde ze: paradijs, labyrinth, baby-lon, ofwel men sprak van Troja-, 

Wart- of Wahlburgen. Het Griekse Troje, waaruit Helena werd geschaakt door Paris, was zulk een 

plaats, alsook het labyrinth, waarin Theseus de draak versloeg, waarna het hem gelukte – door de 

draad van Ariadne – de uitgang te ontdekken. 

Ook hier te lande hebben deze burchten bestaan, b.v. te Domburg, Middelburg, den Burg op Texel, 

welker bewoners (Germanen) de oude stam- en geslachtsplichten in hoge eer hielden. Met de komst 

van het christendom in de lage landen, werden deze burchten verwoest, en alles wat op de daar 

uitgeoefende cultus betrekking had, werd verbrand. Aan het hoofd stond immer een Burchtmoeder, 

een wijze vrouw, die door haar omgeving als  ‘godin’ werd vereerd. Van haar is sprake in Goethe’s 

Faust, deel 2, bij monde van Mephistofeles, die zegt: 

“Er tronen in verheven eenzaamheid, 

Godinnen, buiten ruimte en tijd. 

Van haar te spreken is verlegenheid. 

De moeders…godinnen, nooit genoemd. 

Naar haar verblijf moogt ge in het diepste delven. 

Dat wij haar behoeven, dankt ge uzelven.” 

Door de kerk, die haar wijsheid vreesde, werden deze wijze vrouwen vervolgd en als ‘heksen’ 

verbrand.  Zij waren in staat aan mensen, die zich elders bevonden, gedurende de slaap te 

verschijnen en hen op deze wijze te helpen, want zij beschikten over magische vermogens. 

Omdat de stof-gerichte mens, die de ontwikkeling der ziel verwaarloost, niet over deze 

vermogens beschikt, zal hij het bestaan ervan ontkennen. Vandaar dat destijds werd 

beweerd dat de wijze vrouwen op een bezemsteel door de lucht reden. In het Noorden 

werden zij Walkyren genoemd; tot hare rangen werden slechts vrouwen van edele geboorte 

toegelaten, die het moederrecht bezaten, d.w.z. door haar kennis van bovennatuurlijke 

zaken in staat waren volmaakte kinderen voort te brengen. Alleen zij waren in staat jonge 

meisjes in de geheimen van het waarachtige huwelijk in te wijden. Zij werden voorbereid op 

de juiste keuze, waardoor zij uit diegenen, die haar ten huwelijk vroegen, de enige man 



wisten te kiezen, die bij haar paste. 

Bekend is ook de geschiedenis van het stichten van een Ridder0orde te Ettal bij 

Oberammergau door de Beierse keizer Ludwig in het jaar 1332. Aldaar zouden ridders zich 

kunnen vestigen met hun vrouwen, ofwel als weduwnaars zich aan geestelijke zaken kunnen 

wijden. In hoofdzaak beoogde de stichting echter de kennis te bewaren, waarop de geboorte 

van edel-mensen berust, naar het voorbeeld van de Graal burcht Mont Ségur in de nabijheid 

van Foix in de Provence. De paus wenste evenwel niet dat de Orde aldaar gevestigd zou 

worden. Hierop vertrok de keizer naar Rome om de kerkvorst milder te stemmen, doch de 

paus verbood hem voort te gaan. Toen de keizer zich echter niet liet weerhouden en 

doorging, liet de paus de Orde liquideren, waarna de gebouwen in gebruik werden genomen 

door de Benedictijner monniken, die er een klooster van maakten tot op de huidige dag. 

In de vorige eeuw trachtte zijn nazaat, koning Ludwig 2 van Beieren, eenzelfde gedachte te 

verwerkelijken. Hij liet het slot Neuschwanstein bouwen in de buurt van Füssen, met het doel 

daarin een Zwaneridderschap te vestigen. Wederom plaatste de kerk van Rome zich op zijn 

weg, en verhinderde hem zijn voornemen uit te voeren, door de koning te laten ombrengen 

in het Starnberger Meer. 

Inmiddels is de menselijke evolutie vooruitgegaan, en wat voorheen in enkele landen of 

onder kleine groepen mogelijk was, zal weldra over de ganse wereld en onder alle lagen der 

bevolking in toepassing gebracht moeten worden. Een nieuwe kosmische era, een gouden 

Eeuw is ingegaan en wederom zal de Zon van Wijsheid over de aarde schijnen en alle mensen 

met haar stralen koesteren en verlichten. 

Het spreekt vanzelf dat dit alles niet zonder slag of stoot zal geschieden. Hieraan moeten de 

mensen willen meewerken door in de eerste plaats een eind te gaan maken aan de 

onwetendheid in het algemeen, en aan de onwetendheid aangaande bovennatuurlijke zaken 

in het bijzonder, omdat hiervan alle ellende, zomede de geboorte van zieke, zwakke en 

mismaakte kinderen de gevolgen zijn. Het is dringend noodzakelijk dat de mensen met het 

bestaan van levenswetten op de hoogte te brengen, opdat ze leren toepassen teneinde 

hierdoor in harmonie met het Oneindige te kunnen leven en de Gelukzaligheid op aarde te 

vestigen en te bestendigen. 

In de loop der eeuwen zijn er voor en na verlichte geesten geweest, die hebben gewezen op 

de gevolgen, die menselijke onwetendheid op sexueel gebied, na zich zouden slepen. In 1798 

wees Malthus in zijn “Essay on the Principle of Population” op het feit, dat de 

wereldbevolking sneller toeneemt dan de middelen van haar bestaan veroorloven. De 

produktie van levensmiddelen – zo betoogde hij – vormt de natuurlijke grens van de 

bevolkingsaanwas, en wordt deze grens overschreden, dan volgen noodwendig oorlogen, 

hongersnood en epidemieën, waarmee de natuur het verloren gegane evenwicht poogt te 

herstellen. Intussen is de wereld 150 jaar ouder geworden en nog steeds worden zijn wijze 

woorden in de wind geslagen, met het gevolg dat momenteel 2/3 der wereldbevolking aan 

ondervoeding lijdt en de atoombom straks miljoenen en miljoenen slachtoffers moet maken 

alvorens de mensen naar de waarschuwende stem van Moeder natuur zullen wensen te 

luisteren. 

Ook Nietzsche heeft op de noodzaak gewezen voor de mens zijn dierlijke driften en 

instincten aan banden te leggen, opdat hij – door beheersing der zinnen – in staat zoude zijn 

een hogere mensensoort, de boven-mens voort te brengen. Het huwelijk zou volgens hem 

een nieuwe basis moeten krijgen. “Eerbied voor elkaar, noem ik huwelijk, sprak hij, maar dat, 

wat de veel te velen huwelijk noemen, deze overtolligen, ach hoe dat te noemen? Armoe van 

ziel van twee; vuilheid van ziel, van twee; erbarmelijk genot van twee! Huwelijk noemen ze 

dat; ze zeggen dat hun huwelijken in de hemel zijn gesloten! Vele korte dwaasheden noemen 



ze liefde, en hun huwelijk maakt hieraan een eind door een lange domheid. Boven uzelf uit 

moet ge leren liefhebben. Maar omdat doorgaans twee dieren elkaar vinden n het huwelijk, 

moeten ze de bittere kelk hunner hartstocht drinken. Door het lijden alleen zal het verlangen 

geboren worden naar de edele mens.” 

Alle onsterfelijken hebben in hun dicht- en muziek-werken de ware liefde bezongen, zoals 

Beethoven in zijn negende Symphonie, die hij opdroeg aan de ‘mensen, die eens als broeders 

zouden zijn’ wanneer de onwetendheid, die hen thans in allerlei hokjes gescheiden houdt, 

verdwijnt. Wanneer de massa levensbewust wordt, zal ze zich weten opgenomen in een 

groter verband, dat niet alleen alle volkeren, landen en naties omvat, doch alle werelden, die 

het universum vormen. Dan zal men alle schepselen, groot en klein, zomede mee of minder 

begaafd, leren zien als kinderen van de ene Godheid, die voor allen zorgt door Haar Wet, die 

het Geluk en de Liefde voor allen waarborgt. 

Wagner heeft in zijn muziekdrama’s de hogere liefde zowel als het waarachtige huwelijk 

bezongen, ofschoon in zijn tijd de kerk nog bij machte was hem te verhinderen datgene te 

openbaren, wat tot heden nog een Mysterie is, nl. de mens, beschikkend over 

bovennatuurlijke gaven, gelijk door hem uitgebeeld in Siegfried en in Lohengrin. Doch 

intussen is het nieuwe kosmische tijdperk ingegaan, dat een eind zal maken aan Rome’s 

overheersing en bijgevolg staat de wereld aan de voor-avond van de dag waarop dit Mysterie 

aan allen wordt kenbaar gemaakt. Hierdoor zullen alle weldenkende mensen leren begrijpen 

dat er geen vernieuwing van wereld en maatschappij mogelijk is tenzij er een begin wordt 

gemaakt met de schepping van de betere mens, die met hoofd en hart verstaat wat de 

goddelijke Liefde inhoudt. Door het bovennatuurlijke te betrachten zullen de hogere 

geslachten voortgebracht worden; zullen rijpere zielen de wereld kunnen betreden, en 

nieuwe omstandigheden en verhoudingen scheppen zonder welke het Koninkrijk der 

Hemelen onbestaanbaar zou zijn. 

Goethe heeft in zijn Faust aangetoond waartoe de ongebreidelde driften leiden, en ook 

Schiller wist dat het huwelijk een riskante onderneming is voor hen, die de hartstocht als hun 

leidsman nemen. Welhaast een ieder kent de gevleugelde woorden: 

D’rum prüfe, wer sich ewig bindet, 

Ob sich das Herz zum Herzen findet. 

Der Wahn ist kurz, die Reu’ist lang. 

 

maar wie heeft naar zijn woorden geluisterd? Men is rustig voortgegaan zich onwetend en 

onbewust in het huwelijk te storten, om eerst jaren daarna tot de ontdekking te komen een 

misstap te hebben begaan. Wie minder eerlijk zijn tegenover zichzelf, ofwel sedert hun 

huwelijksdag nog immer dromend door het leven gaan, zullen zich wellicht nog gelukkig 

wanen, maar als ze de geboorte van hun kinderen van het toeval lieten afhangen, kan het 

niet anders of ze  zullen vroeg of laat te kampen krijgen met allerlei moeilijkheden, hetzij dat 

deze ziek worden, een ongeluk krijgen dan wel niet mee kunnen op school of ongewenste 

eigenschappen en neigingen gaan vertonen e.d. En ofschoon het lijden tot doel heeft de 

mensen de ogen te openen voor het feit, dat wie tegen de natuur en haar voorschriften 

handelt, zelf verantwoordelijk is voor de kwade gevolgen hiervan, blijven de meeste mensen 

doof en blind door het leven gaan, hun zorgen en moeilijkheden afwentelend op anderen in 

plaats van zich af te vragen welke fouten zij maakten en wat er nu gedaan behoort te worden 

om verdere onheilen te voorkomen. En nu moge het waar zijn, dat achteraf praten niets 

helpt om het lijden te verzachten, toch zal men – de oorzaken kennend, waaruit het 

voortsproot – er voor kunnen waken nog verder in strijd met de natuur te handelen. 



Weliswaar houden velen zichzelf voor de mal met de dooddoener dat het lijden nu eenmaal 

tot het aardse leven behoort; dat er niets aan te doen is om het te voorkomen, maar wie 

dieper over de dingen nadenkt, zal begrijpen dat de mens de rede niet voor niets werd 

geschonken, zodat hij wel degelijk geacht mag worden zich niet verder aan de steen des 

aanstoots te wonden en zich zijn verantwoording ten opzichte van al zijn handelingen bewust 

te worden. 

Schopenhauer heeft er duidelijk op gewezen hoe zeer de mens zich door eigen-liefde laat 

verblinden bij de keus van een levenspartner. Weliswaar meent men zelf te kiezen, doch in 

waarheid wordt men verblind door de genius der soort, die zorgen moet dat de wereld 

bevolkt blijft. Niet wederliefde is het motief, doch begeerte naar een bepaalde vrouw of man 

drijft de meeste mensen het huwelijk in. Verliefdheid is een drift, die tot verblinding leidt. 

Hiervan maakt de genius gebruik om uit twee mensen kinderen te doen ontstaan, die hun lot 

niet kunnen ontlopen. De mens der toekomst echter heeft ervoor te zorgen dat zijn kinderen 

zich vrij maken van het lot door gehoorzaamheid aan de Wet. 

Omdat de mens van nature ego-ist is en op zelfhandhaving bedacht (gevolg van het feit dat 

hij de eenheid van alle leven niet meer kent) wordt hij door de genius tot daden gedreven, 

waarvan hij meent dat zijn eigenbelang er het best door wordt gediend. Er zweeft hem een 

hersenschim voor de geest, die als beweegkracht de plaats der werkelijkheid inneemt, en is 

de daad volbracht, dan wijkt de betovering. De waan waarin hij leefde, is het instinct. In deze 

tijd moet de mens boven zijn instinct en driften-aard leren uitstijgen door de intuïtie te 

ontwikkelen of het vermogen van de ziel om het verstand te verlichten en daarin hogere 

aspecten der Waarheid als in een flits waar te nemen, zonder voorafgaande redenering. 

Ook Alexander Dumas Jr. wees er in zijn in 1872 verschenen werk “Man en vrouw” op, dat de 

meeste huwelijken ‘onbewust’ tot stand komen. Als ossen voor de ploeg lopen de 

echtgenoten in het gareel, om samen – in regen en zonneschijn, door plassen en over 

boomstronken – het leven door te trekken.. Uit hen en naar hun gelijkenis ontstaan andere 

wezens, die sterven zonder te weten wat ze doen, na weer anderen het leven te hebben 

geschonken. Het zijn menselijke kudden, die gelijk schapen dooreenlopen, grazen, blaten, 

zich vermenigvuldigen, vechten, komen en gaan zonder dat één wolk ophoudt te drijven; 

zonder dat één druppel water in de beek naar haar oorsprong terugvloeit. De ongevoelige 

natuur verwaardigt ze met dezelfde dodelijke kalmte, als waarmee ze in hun onderhoud 

voorziet. Na deze ontboezeming wijst hij echter op de hogere plicht van de mens; op de 

noodzaak der bewustwording, opdat men lere weten wat men onderneemt. Een vooruit 

bepaalde samenvoeging is nodig, zegt hij, opdat een twee-eenheid ontsta; een bewuste 

hereniging op hoger plan tot de eeuwige bruiloft, behorend tot de orde der eeuwigheid. 

Deze orde bedoelde Jezus, toen Hij (Matth. 22:30) zei dat in de opstanding ten huwelijk 

wordt genomen noch gegeven. Immers, dan worden tweeling-zielen herenigd en wordt de 

verbroken eenheid hersteld. In dat geval zal de hoger-bewuste mens – door zich te verheffen 

boven de blinde drang der driften en overeenkomstig de bovennatuur te handelen – de 

genius der soort vermogen uit te schakelen en zelf het aantal en de hoedanigheid zijner 

nakomelingen kunnen bepalen. Thans ontbreekt dit besef nog geheel in de mens, hetgeen 

moet worden toegeschreven aan het feit, dat tijdens ijzeren eeuwen de machten der 

duisternis de goddelijke Orde mogen verstoren, waardoor in de natuur wet van oorzaak en 

gevolg (karma) werkzaam wordt, die lijden met zich brengt als corrigerende factor, waardoor 

de mens ten laatste leert beseffen dat het lijden kan worden uitgebannen wanneer de Wet 

van Harmonie wordt gekend en toegepast. 

Nu de ijzeren eeuw is afgelopen en een nieuwe gouden Eeuw haar intrede doet, zal de 

paradijs toestand op aarde worden hersteld en moet het menselijk bewustzijn zich gaan 



uitbreiden om het Goddelijke in zich op te nemen. 

Een oude voorspelling luidt: Wanneer het kali-yuga of ijzeren tijdperk ten einde loopt en alles 

op aarde in chaos ondergaat, zal de goddelijke Boodschap worden vernomen en zal een deel 

van het goddelijk Wezen zich op aarde manifesteren, waardoor het Recht wordt hersteld en 

de geest wordt verlicht van allen, die naar het Licht verlangen en zich willen inspannen om 

het tot hun eigen geest te laten doordringen. Wanneer dit Licht in de hoofden en harten der 

mensen gaat schijnen, zullen in hen de zaden van het Goddelijke tot een hoger ras 

ontkiemen, dat aan de wetten van het Krita-yuga (tijdkring der reinheid) zal gehoorzamen. 

Dan zullen de scheppende vermogens in de mens wederom als een gift van goddelijke 

Wijsheid worden beschouwd, en niet langer als het gevolg van zonde. Want in Genesis wordt 

de mens opgedragen vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen, echter met het beding, 

dat het Goede zou worden voortgebracht. Want eerst nadat Adam en Eva het scheppend 

vermogen hadden misbruikt en de goddelijke Gave was ontheiligd doordat de 

geslachtsgemeenschap om der wille van het genot en ter bevrediging van persoonlijke 

lustgevoelens werd uitgeoefend, werden zij uit het Paradijs verdreven. M.a.w. toen kwam er 

een eind aan de gouden Eeuw. 

Nu de paradijstoestand in de komende tijden hersteld wordt, moet de mens in de eerste 

plaats zijn sexuele gewoonten en gedragingen herzien. Want in de nabije toekomst zal de 

paring niet langer ter bevrediging van dierlijke driften mogen dienen, doch tot doel moeten 

hebben de schepping van hogere mensengeslachten. Dat is de kern geweest van de 

Boodschap, gebracht door alle Wereldleraren en hen, die aan het herstel van de wereld 

hebben meegewerkt. Door de bovennatuurlijke zijde van het geboorte-proces te betrachten, 

moet de mens ertoe komen volwaardig nageslacht in het leven te roepen en hierdoor de 

grondslag te leggen voor het komende Paradijs op aarde. Zeer terecht heeft Mv. Blavatsky 

geschreven dat de individuen het in eigen hand hebben om Boeddha- of Christus-gelijke 

kinderen voort te brengen, dan wel demonen. Hieraan voegt zij nog toe: wanneer die kennis 

komt, zullen alle dogmatische godsdiensten en daarmee tegelijk de demonen uitsterven. 

Velen menen dat er van Hogerhand wel voor de vernieuwing van het menselijk ras zal 

worden gezorgd, als dit nodig mocht zijn. Want helaas zien overigens verstandige en 

goedwillende mensen nog steeds niet in, dat de mensen zelf het goede moeten 

voortbrengen. Zij moeten zoveel macht over de natuur weten uit te oefenen, dat zij alles 

naar het hoogste niveau van mens-zijn weten te leiden. Maar omdat de mens van heden een 

gedegenereerd type is, dat ver van het oer-model afdwaalde, is hij geen meester meer over 

de natuur, doch slaaf van zijn eigen natuur en deswege aan het lot onderworpen. Onze taak 

is, het lot in eigen hand te nemen door de aanwijzingen op te volgen, welke van hogerhand 

worden gegeven. Zo heeft b.v. de Manoe reeds meer dan 30 jaren geleden een echtpaar in 

Amerika geïnspireerd tot het schrijven van een boekje, ‘De Geest van het Ongeborene’ 

geheten. Daarin wordt de mensheid aangezegd hare gedragingen op sexueel gebied te 

herzien, opdat er reine lichamen voor het nageslacht geschapen zouden worden. De 

boodschap van de Manoe luidt als volgt: “Slechts tot reine lichamen kan ik ingaan, ik, de 

Geest van het komende ras. Gebruik uw scheppend vermogen te mijnen behoeve opdat ik 

nieuwe lichamen zal kunnen vinden, waarin ik het schoonste en edelste dat in Mij leeft, kan 

openbaren. De macht tot scheppen is uw meest-goddelijk vermogen; hierin ligt niet alleen 

uw gelijkenis, maar ook uw eenzijn met God. Daarom zeg ik: misbruik dit vermogen niet! 

Ben ik te persoonlijk, te ruw in de wijze waarop ik het verband afruk van de etterende wond 

der hedendaagse mensheid? Gij behoeft Mij immers niet aan te horen. Maar… dan moogt ge 

u ook niet beklagen over de gevolgen van uw onhandelbaarheid; uw volharden in 

opzettelijke onwetendheid. Ik vraag niet alleen dat gij de lichamen, die uit  u geboren zullen 



worden, tot waardige voertuigen zult maken voor Mij, maar ook dat ik Mijn eigenschappen in 

uzelve zal kunnen openbaren, opdat ook gij waardig zult zijn te worden uitverkoren om in het 

komende ras herboren te worden. Ik pleit voor reinheid in alle opzichten; in de eerste plaats 

voor reinheid in het geslachtsleven; dat alle scheppingskracht worde aangewend tot 

scheppen alleen. Verspil dat goddelijk Vermogen niet langer voor lage, ruwe 

zinnenbevrediging. Indien gij het niet behoeft voor het scheppen van nieuwe materie, zet het 

dan om in de macht om verheffende woorden en veredelende gedachten te scheppen, 

waarmee gij de wereld tot steun kunt Zijn. Besteedt zo uw voortbrengingsvermogen tot 

hernieuwing en hervorming uwer eigen lichamen. Dan kan ik, de Geest van het nieuwe ras, in 

u neerdalen. 

Gij mensen en alle jonge mensen: U roep ik Mijn bede om reinheid toe. Dat een ieder van u 

Mij helpe! Elk worde een licht van smetteloze reinheid, in welks omgeving de wolk van 

zinnelijkheid, die uw wereld omspant, niet kan blijven bestaan. Hartstocht – de oorzaak in 

een ver verleden gezaaid, die nu smartelijke geboorten , eindeloze lichaamskwalen en 

geestes-afwijkingen tot gevolg heeft – die hartstocht zal steeds heviger ellende blijven 

veroorzaken… totdat hij overwonnen is. Hartstocht is de onnatuurlijke geprikkelde goddelijke 

aandrift, welke door zondige gewoonten en voortdurend zinnelijke gedachten is aangegroeid 

tot een schier onbedwingbare kracht. Gij zijt de slaaf van die kracht, daar ge uzelf aan haar 

macht hebt onderworpen. Beschuldig van dit alles uw Schepper niet! Waar gijzelf deze 

natuurlijke kracht in een kunstmatige afwijking hebt doen ontaarden, zult ge haar ook zelve 

moeten leren bedwingen. Dat moet gij – elk uwer – volbrengen, zult ge ooit in staat zijn Mij 

te ontvangen. 

Het komende ras zal zich verheffen boven de heerschappij der zinnen en geen hartstocht 

kennen; het zal leven in een reine, hoge Liefde die geen lichamelijke bevrediging zoekt. Uit 

liefde alleen, uit liefde voor de nog ongeborenen, zal het nieuwe Ras de heiligste natuurdaad 

verrichten – en daardoor aan te-incaneren zielen het hoogste schenken, waartoe het in staat 

is. Ontworstel u aan de hartstocht! Dan zult ge uzelve helpen, evenals Mij. Want na iedere 

schrede, die gij aflegt op de weg naar hogere reinheid, zal ook de hogere vreugde – 

stralende, reine, eeuwige blijdschap – u wachten. Dr. Hanisch schrijft in zijn 

‘Wiedergeburtslehre’ dat de man een voorbeeld behoort te zijn voor de vrouw, als deze een 

hoger, beter geslacht wil voortbrengen. Is hij dat niet, en beschouwt hij haar als een stuk 

speelgoed, dat hij voor zijn genot gebruikt en geeft hij zichzelf prijs aan deze gedachte van 

vernedering, dan leidt dit uiteindelijk tot de ondergang van het gezin, volk en ras. Is de vrouw 

lichamelijk zwak; psychisch of geestelijk gestoord, dan is het moreel niet verantwoord haar 

kinderen te doen voortbrengen. In zo’n geval kan het kind niet superieur zijn aan de ouders, 

integendeel, de degeneratie van het ras wordt er door in de hand gewerkt. Wanneer we dus 

niet in staat zijn tot verbetering van het ras bij te dragen, zouden we de moed moeten 

bezitten om van het voortbrengen van kinderen af te zien. De zegen hierop kan niet 

uitblijven, want ieder offer voor de gemeenschap gebracht, werkt op het individu terug, dat 

rein, onbevlekt en edel blijft. Wordt de wijze raad van Moeder natuur evenwel in de wind 

geslagen, zodat de gemeenschap wordt belast met de zorg en verpleging van een toenemend 

aantal zieken, zwakken en gebrekkigen, dan kan dit niet anders dan ook het lijden van het 

individu verhogen. 

Ook Max Heindel drong in zijn tijd aan op regeneratie van het menselijk ras door het 

aanleggen van een hogere maatstaf bij het sexuele verkeer. In een zijner werken zegt hij: 

“Toen de mens begon de scheppingsdaad te volvoeren voor genot en zonder de 

planeetstanden in acht te nemen, deed de dood zijn intrede op aarde en begon de vrouw 

haar kinderen voort te brengen met smart. Behalve de pijn van het baren, ten gevolge van de 



verkeerde paring, is er het meerder lijden van het ego, dat zijn voertuig moet bouwen onder 

disharmonische voor-geboortelijke omstandigheden.” Hierop aansluitend lezen wij in de 

geheime Leer, dat de hedendaagse mens een Epimetheus is geworden; iemand, die eerst na 

het gebeurde ziet, omdat de algemene mensenliefde van Prometheus sedert lang in zelfzucht 

en zelfverheerlijking is ontaard. Dit zal veranderen zodra de verbroken harmonie tussen de 

twee naturen, de aardse en de goddelijke door de mens is hersteld, waarna hij 

ontoegankelijk geworden voor de lagere titanische krachten, onkwetsbaar in zijn 

persoonlijkheid en onsterfelijk in zijn individualiteit wordt. Dit kan evenwel niet geschieden 

alvorens elk dierlijk element uit zijn natuur verwijderd is. Wanneer de mens begrijpt dat God 

de dood niet heeft gemaakt, maar dat hij die zelf geschapen heeft, zal hij opnieuw de 

Prometheus worden van voor zijn val. Alle hiervoor genoemde schrijvers hebben gewezen op 

de mogelijkheid zowel als de noodzaak om het sexuele verkeer op hoger niveau te brengen, 

zonder echter de weg aan te geven, waardoor kosmisch-harmonische huwelijken tot stand te 

brengen zijn en aan hoger ontwikkelde zielen volmaakte voertuigen ter beschikking gesteld 

kunnen worden. Met het wijzen van deze weg hebben de auteurs van dit boek zich 

gedurende de afgelopen 25jaren intens beziggehouden, doch de hiermee samenhangende 

begrippen liggen nog zo ver buiten het gezichts- en begripsvermogen van de doorsnee mens, 

dat op heden nog slechts kleine groepen de waarde van deze zaken inzien en in hun naaste 

omgeving uitdragen. Dit is geheel in overeenstemming met de werkingen der natuur, want 

zo goed als een boom, uit een nietig zaadje ontsproten, tientallen jaren behoeft om vast 

geworteld te staan en stormen te kunnen verduren, hebben ook nieuwe begrippen tijd nodig 

om te wortelen in het menselijk denk- en voorstellingsleven. Wij verwachten dat het 

uitgestrooide zaad, waarvan uiteraard veel op dorre en rotsachtige bodem terecht kwam, in 

de hoofden en harten van hen, die zich zorgen maken over de toestand waarin zich de 

wereld en haar mensheid bevinden, thans in meerdere mate zal ontkiemen. Want waar de 

ontaarding van het menselijk ras, en de chaos die er het gevolg van is, met de dag duidelijker 

taal begint te spreken, zal het meer en meer tot weldenkende mensen gaan doordringen, dat 

er iets gedaan zal moeten worden om aan de degeneratie en de chaos een eind te maken. 

Helaas zit de massa der goed-willenden nog zeer sterk aan allerlei verouderde of versleten 

denkvormen vast, waardoor zij meent met praten over het Betere, op de goede weg te zijn. 

Dit is evenwel slechts een eerste begin, dat gevolgd dient te worden door daden, welke hun 

uitgangspunt hebben in een hoger, een kosmisch besef waaruit het inzicht zal worden 

geboren dat wereld-vernieuwing en proces is, dat wordt geleid door boven-menselijke 

Wezens, die a.h.w. een kosmische Braintrust vormen en naar een vastomlijnd plan bezig zijn 

de komst van het Koninkrijk der Hemelen op aarde voor te bereiden. Aan de uitvoering van 

dit plan dienen alle mensen van goede wille te gaan deelnemen, en dat is slechts mogelijk 

wanneer zij hun ‘eigen’ meningen, opvattingen; hun ‘menselijke’ doelstellingen, middelen en 

methoden ondergeschikt willen en kunnen maken aan het goddelijk Plan. Hiervoor is nodig 

zich te gaan verdiepen in de kosmische voorwaarden, steunend op de wetmatigheid van 

natuur en bovennatuur, welke door goedwillende mensen geaccepteerd en toegepast 

moeten worden om aan de verwezenlijking van het Godsrijk op aarde te kunnen deelnemen. 

Want behalve goede wil, is er voor alles inzicht nodig in de gang van de kosmische 

Ontwikkelingsgang. Het heeft geen zin met ‘menselijke’ middelen een nieuwe wereld te 

willen scheppen. Dat gaat onze kracht ver te boven. Maar wel kunnen wij de hand verlengen 

van de goden, door ons in Hun plannen en methoden te verdiepen, en hierdoor te leren 

inzien van hoeveel wijsheid deze getuigen. Dan eerst zullen wij bereid zijn alle hiervoor in 

aanmerking komende zaken van een hoger standpunt te bezien,  en leren te begrijpen dat 

aan de vernieuwing van de wereld de regeneratie en verbetering van het menselijk ras moet 



voorafgaan. Zolang men dit laatste niet kan of wil inzien, zijn alle vernieuwingspogingen 

gedoemd te mislukken, gelijk is gebleken uit alle bemoeiingen, die goed willende mensen de 

eeuwen door hebben gericht op het verkrijgen van de Wereld-vrede. Mens zal niet slagen 

zolang men blijft voortgaan demonisch gerichte mensen bij miljoenen in het leven te roepen. 

Door hen hadden de Machten der duisternis vat op de gang der aardse gebeurtenissen, en 

niet voordat de poort der geboorte voor demonen wordt gesloten door het geboorteproces 

aan bovennatuurlijke voorwaarden te doen beantwoorden, zal Wereldvrede binnen het 

bereik der mensen komen. 

In plaats van horde-mensen, moeten er god-mensen worden voortgebracht, want de horde is 

niet in staat cultuur-waarden te scheppen, noch te waarderen. Zij prefereren herrie en lawaai 

boven rust en zelf-inkeer omdat ze niet met zichzelf geconfronteerd wensen te worden. 

Buiten de kudde voelt de horde-mens zich eenzaam en verloren, reden waarom hij immer de 

plaatsen opzoekt waar de massa bijeen is en waar niet opvalt dat hij zijn lagere driften en 

neigingen uitleeft. 

Vanzelfsprekend zijn er overal mensen te vinden, die zich beginnen t realiseren dat zij in de 

massa niet op hun plaats zijn. Het zijn de enkelingen bij wie ziel en geest zich kenbaar 

beginnen te maken, en die deswege het Levensmysterie trachten op te lossen. Verloren in 

een wereld, die naar de afgrond glijdt, is het uiterst moeilijk voor deze enkelingen, zich 

staande te houden. Toch vormen zij de elementen, die voor de toekomst waarde hebben! 

Daarom is het noodzakelijk op vele plaatsen de mogelijkheid te bieden waar zij zich in de 

levensproblemen kunnen verdiepen en waar zij afdoende antwoorden ontvangen op de 

vragen die hen kwellen. Het is nodig in deze tijd van verruwing en verdwazing aan ernstige 

lieden, vooral onder de jeugd, betere begrippen en hoger morele waarden bij te brengen. 

Hoe zou dit beter kunnen dan door hen meer inzicht in de complexiteit van het sexuele 

probleem te schenken? Hun moet de ware aard van Eros, de zuivere liefde worden 

bijgebracht, die slechts mogelijk is tussen mensen, bij wie zich een nauwe ziele-verwantschap 

openbaart. Als regel weet men te weinig van de ziel af, noch van de verhouding waarin men 

tot andere zeilen staat, om van harmonie verzekerd te zijn. Dat is de voornaamste reden 

waarom de mensen de levensgezel niet met kennis van zaken weten te kiezen. Door de jeugd 

op te voeden in de voorschriften van natuur en bovennatuur kan zij worden genezen van het 

domme denkbeeld als zouden mensen, die qua hun ziele-afstemming niet bij elkaar passen, 

elkaar tijdens het huwelijk kunnen opvoeden. Waar de grondslag van het gelukkige huwelijk, 

i.c. overeenstemming tussen twee zielen, ontbreekt moet dit onherroepelijk op een 

mislukking uitlopen. Deze mislukkingen behoren in de toekomst vermeden te worden door 

deskundige voorlichting op sexueel gebied door hen, die astrologisch, psychologisch en 

bionomisch geschoold, de bovennatuurlijke zijde des levens verstaan en anderen meer 

inzicht hierover kunnen bijbrengen. 

Joan en Mary Henschel  

 

 

 

  

 

 

 



 

 


