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Geachte lezer,
Welkom op de Nederlandse site waar de Gnostische leer van Meester Samaël
Aun Weor en Meester Rabolú aangeboden wordt.
Meester Samaël Aun Weor is geboren in Santa Marta, Columbia in 1916
en oprichter van de Gnostische beweging. Hij heeft de oude universele
Gnostische leer in een nieuw jas gegoten en heeft meer dan 70 boeken
geschreven. Meester Samael Aun Weor overleed in December 1977.
Zijn leer is gebaseerd op drie factoren: 1. Het doen sterven van het Ego
om zodanig de Godsvonk meer leven te geven. 2. Het scheppen van de
hogere lichamen die de mens een bewuste burger maken in de hogere
dimensies van natuur en kosmos. 3. Het onbaatzuchtig dienen van de
mensheid.

Nieuwe vertalingen

Contact

Meester V.M. Rabolú is geboren in 1926 in Columbia en is de door
Meester Samaël Aun Weor beëdigde opvolger.
Hij bracht verdieping in de leer van Meester Samaël Aun Weor en vormde
de Gnostische school die verspreid was over verschillende landen.
Hij overleed op 8 Januari 2000 in Bogota (Colombia). Na zijn dood
werden de verschillende Gnostische scholen opgeheven omdat er geen
beëdigde opvolger van hem was. Nu zijn er nu nog enkele los van elkaar
werkende eenheden actief.

Wij wensen u veel inzicht, kracht en triomfen toe op de spirituele weg.
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Door op de regel achter de stip te klikken kunt u naar het onderwerp
gaan.
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Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naar toe? Waarvoor
leven wij? Waarom leven wij?
Het valt niet te betwisten dat het "intellectuele dier" dat ten onrechte mens
wordt genoemd, niet alleen onwetend is, maar bovendien niet eens weet dat hij
onwetende is...
Het ergste van deze uiterst moeilijke situatie waarin wij ons nu bevinden, is dat
de geheime oorzaak van al het lijden in deze wereld onbekend blijft voor ons,
hoezeer wij er ook van overtuigd zijn alles te weten...
Als wij eens een "rationeel zoogdier", een belangrijke persoon uit onze
samenleving, een van de personen die in het leven prat gaan op hun eigen
kunnen, midden in de SAHARA zouden plaatsen en wij zouden hem daar, ver
van welke oase dan ook achterlaten en vanuit de lucht bestuderen wat er
gebeurt...
De feiten zullen voor zichzelf spreken: ofschoon de “Intellectuele Mensachtige"
zich een sterke en volwaardig mens waant, blijkt hij in de grond van de zaak
verschrikkelijk zwak te zijn.
Het "rationele dier" is voor honderd procent dwaas. Hij gelooft dat hij alles
aankan door goede omgangsvormen en de goede naam van de familie, door het
volgen van de KLEUTERSCHOOL, de lagere school, middelbare school en
universitair onderwijs, etc. etc. etc.
Wij weten echter maar al te goed dat ondanks zoveel geleerdheid, goede
manieren, titels, geld of goed waarop wij kunnen bogen, een simpele maagpijn
ons bedroeft en wij in de grond van de zaak ongelukkige en ellendige schepsels
blijven.
Wij hoeven niet zo ver terug te gaan in de Wereldgeschiedenis om te kunnen
constateren dat wij dezelfde barbaren van vroeger zijn gebleven, en dat wij in
plaats van ons te verbeteren, er slechter op zijn geworden.
Deze twintigste eeuw met al zijn opzienbarende spektakels, oorlogen,
prostitutie, zedeloosheid en seksuele verwildering, een ongekend- drug- en
alcoholmisbruik, buitensporige wreedheid, uiterste slechtheid, afschuwelijke
wantoestanden, enzovoorts, is het ware spiegelbeeld, de ware graadmeter van
onze vermeende hogere ontwikkelingsfase.
Het is volstrekt dwaas te denken dat het voortschrijden van tijd vanzelf een
hogere beschaving met zich meebrengt. Jammer genoeg klampen de geleerden,
of beter gezegd de "geletterde onwetenden", zich nog steeds aan het Dogma van
de Evolutie vast.
Op alle bladzijden van de "Zwarte Geschiedenis" treffen wij steeds weer
dezelfde afgrijselijke wreedheden, dezelfde ambities, dezelfde oorlogen, enz.,
enz., enz...
Toch zijn onze "Overbeschaafde" tijdgenoten er nog steeds van overtuigd dat
de oorlog een bijkomstigheid is, een toevallige gebeurtenis, die niets te maken
zou hebben met hun zo uitgebazuinde "Moderne Beschaving"...
Waar het dan ook ongetwijfeld op aan komt, is de innerlijke geaardheid van elk
persoon afzonderlijk. Sommige zullen dronkaards zijn en anderen
geheelonthouders, sommigen rechtschapen en anderen onbeschaamd. Van alles
is er in het leven...
De massa is het geheel van de individuen. Wat het individu is, is ook de massa,
zal ook de Regering zijn, enz...
De massa is dus de extensie van het individu. De transformatie van de massa's,
van de volkeren, is onmogelijk als het individu, als elk persoon, niet verandert.
Niemand kan ontkennen dat er verschillende maatschappelijke standen of
klassen bestaan. Er zijn kerkgangers maar ook "bordeelgangers",
zakenmensen en boeren, etcetera.
Zo zijn er ook verschillende Niveaus van het Zijn. Wat we innerlijk zijn,
vrijgevig of krenterig, edelmoedig of kleinzielig, gewelddadig of vredelievend,
kuis of ontuchtig, dat trekt de diverse omstandigheden van het leven naar ons
toe.
De wellustige trekt altijd ontuchtige scènes, drama's en zelfs tragedies aan,
waarin hij verwikkelt raakt.
De dronkaard zal dronkelappen als hij aantrekken en steeds in het sfeertje van
kroegen en cafés vertoeven. Dit spreekt vanzelf...
En wat zal de woekeraar naar zich toetrekken? En de egoïst? Hoeveel
problemen? Hoeveel geschillen? Hoeveel ongelukken?
Overal om ons heen is er ellende te bespeuren. Vaak genoeg willen verbitterde
mensen, moe van het lijden, hun situatie veranderen, hun levensloop wijzigen,
met een schone lei beginnen...
Arme mensen! Ze willen wel veranderen, maar ze weten niet hoe! Ze kennen de
juiste methode niet. Ze zitten in een doodlopende steeg, ze zitten in het slop.
Wat hen gisteren overkwam, overkomt hen vandaag weer, en zal hen morgen
nog eens overkomen. Ze herhalen steeds dezelfde fouten en nooit leren zij de
lessen van het leven: het gaat er gewoon niet in, zelfs niet met kanonschoten.
Alles herhaalt zich in hun leven; ze herhalen dezelfde woorden, ze herhalen
dezelfde daden, ze beklagen zich steeds over dezelfde dingen...
De oervervelende herhaling van drama's, komedies en tragedies zal blijven
doorgaan zolang wij de ongewenste elementen van Boosheid, Hebzucht,
Ontucht, Afgunst, Hoogmoed, Luiheid, Gulzigheid, enz., enz., enz. in ons
innerlijk blijven dragen.
Wat is ons moreel Niveau? Of beter gezegd, wat is ons Niveau van het Zijn?
Zolang ons Niveau van het Zijn niet radicaal verandert, zal de herhaling van al
onze ellende, taferelen, ongelukken en tegenspoed voortgaan.
Alle toestanden, alle omstandigheden die zich in de buitenwereld om ons heen
op dit wereldtoneel voordoen, zijn uitsluitend de weerspiegeling van wat wij
innerlijk dragen.
Het gelijk is aan onze kant wanneer wij met zekere plechtigheid beweren: "De
uiterlijke toestanden zijn de weerspiegeling van de innerlijke gesteldheid".
Wanneer men innerlijk verandert en die verandering is radicaal, dan
veranderen ook de uiterlijke zaken, de omstandigheden, het leven zelf.
Verder met deel 2 van 2
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Gedurende enige tijd -Anno 1974- heb ik een groep mensen kunnen bestuderen,
die een stuk grond hadden bezet om zich daar te vestigen. Hier in Mexicostad
krijgen zulke mensen de merkwaardige benaming "PARACHUTISTEN".
Het bewuste stuk grond ligt in de wijk Churubusco, dichtbij mijn woning,
waardoor ik in de gelegenheid werd gesteld het geval van dichtbij te volgen.
Dat die mensen arm zijn kan nooit als een misdaad worden beschouwd, maar
het ergste van de zaak is niet hun behoeftige toestand, maar hun laag Niveau
van Zijn...
Dagelijks bevechten zij elkaar, ze bedrinken zich, ze schelden elkaar uit en
worden de moordenaars van hun eigen lotgenoten... Ze wonen in schamele,
vuile hutten, waar de haat heerst in plaats van de liefde...
Vaak heb ik gedacht dat als een van die personen de haat, de toorn, de ontucht,
de drankzucht, de kwaadsprekerij, de wreedheid, de hoogmoed, etc. etc. etc.,
die hij in zijn innerlijk draagt, zou uitroeien, hij dan andere mensen zou gaan
aantrekken. Door de Wet der Psychologische Verwantschappen zou hij in
contact treden met mensen die gevoeliger en geestelijker zijn. Deze nieuwe
relaties zouden doorslaggevend blijken voor hun economische en sociale
verbetering...
Dat zou de methode moeten zijn, die de desbetreffende persoon in staat zou
stellen, zijn "varkenshok", zijn onreine "beerput" voorgoed te verlaten...
Welnu, als wij werkelijk een radicale verandering nastreven, dan moeten wij
allereerst begrijpen, dat ieder van ons, ongeacht onze huidskleur of opleiding,
op een bepaald Niveau van Zijn staat.
Wat is ons Niveau van Zijn? Hebt u daar weleens over nagedacht? Het is niet
mogelijk naar een ander niveau over te gaan als wij onbekend zijn met de staat
waarin wij ons bevinden.
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Wij moeten naar een ware verandering hunkeren, wij moeten uit de
onaangename sleur van het leven willen geraken, uit die oervervelende
machinale herhaling van elke dag...
Allereerst dienen wij heel goed te begrijpen dat ieder van ons, of wij nu tot de
hogere- of tot de arbeidersklasse, tot de welgestelden of tot de middenstand
behoren, of wij nu rijk of armoedig zijn, wij ons allemaal werkelijk op een of
ander Niveau van Zijn bevinden.
Het Niveau van Zijn van de dronkaard is heel anders dan dat van de
geheelonthouder, dat van de prostituee weer heel anders dan dat van een jong,
onschuldig meisje. Dit is ontegensprekelijk, onbetwistbaar...
Om dit hoofdstuk tot zijn recht te doen komen, kunnen wij ons het beste een
ladder voorstellen, een ladder met zeer vele treden, die zich verticaal ten hemel
verheft...
Wij bevinden ons ongetwijfeld op een van de treden van deze ladder. Op de
treden onder ons bevinden zich mensen die er erger aan toe zijn dan wij; op de
treden boven ons bevinden zich mensen die er beter voor staan dan wij...
Op deze buitengewone Verticale Lijn, op deze Wonderbaarlijke Ladder,
kunnen wij vanzelfsprekend alle Niveaus van Zijn vinden... Ieder mens is
verschillend en niemand kan dit ontkennen.
Hier spreken wij nu zonder enige twijfel niet over de uiterlijke lelijkheid of
schoonheid van de gelaatstrekken en evenmin over de kwestie van de leeftijd...
Er zijn immers jonge en oude mensen, grijsaards die hun laatste levensdagen
slijten en pasgeboren baby's...
De kwestie van de tijd en de jaren en die andere kwestie van geboren worden,
opgroeien, zich ontwikkelen, trouwen en zich voortplanten, ouder worden en
sterven, al deze zaken horen exclusief thuis op de Horizontale Lijn...
Op de "Wonderbaarlijke Ladder", op de Verticale Lijn, is er geen ruimte voor
het tijdsbegrip. Op de treden van deze Ladder kunnen we slechts de Niveaus
van Zijn vinden...
De mechanische hoop van de mensen, dat alles met de tijd wel beter zal worden,
dient nergens voor. Zo dachten onze groot- en overgrootouders ook, maar de
feiten hebben juist het tegendeel bewezen...
Het Niveau van Zijn is wat telt en dit hoort thuis op de Verticale Lijn. We
bevinden ons op een bepaalde trede, maar we kunnen naar een hogere trede
klimmen.
De "Wonderbaarlijke Ladder" waarover wij nu spreken en die betrekking
heeft op de verschillende Niveaus van Zijn, heeft uiteraard niets uit te staan
met de Lijn van de Tijd, met een of andere tijdsorde...
Van ogenblik tot ogenblik is er een hoger Niveau van Zijn vlak boven ons...
Dit bevindt zich niet ergens in een verre toekomst op de Horizontale Lijn, maar
hier en nu, binnen onszelf, op de Verticale Lijn...
Het is zonneklaar -en een willekeurig iemand kan het begrijpen- dat beide
lijnen, de Verticale en de Horizontale, elkaar van moment tot moment in ons
Psychologische innerlijke snijden en een Kruis vormen...
Onze persoonlijkheid ontwikkelt zich op de Horizontale Lijn van het Leven. Ze
wordt geboren en ze sterft binnen het haar afgemeten tijdsbestek. Ze is
vergankelijk. Er is geen enkele toekomst voor de persoonlijkheid van de
overledene weggelegd. De persoonlijkheid is het Zijn niet...
Noch de Niveaus van het Zijn, noch het Zijn zelf behoren tot de tijd en hebben
daarom niets te maken met de Horizontale Lijn. Het zijn bevindt zich binnenin
ons, nu, op de Verticale Lijn...
Het zou uitermate onzinnig zijn om ons eigen Zijn buiten onszelf te zoeken...
Het is niet overbodig om de volgende stelling te poneren: Titels, hoge rangen,
promotie en dergelijke die ons te beurt vallen in de uiterlijke fysieke wereld,
kunnen niet een echte verheffing, een herwaardering van het Zijn of de
bevordering naar een hogere trede op de Ladder van de Niveaus van het Zijn
teweegbrengen...
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Het is niet overbodig om onze lezers eraan te herinneren, dat er een
mathematische Punt binnen onszelf is...
Het staat onomstotelijk vast dat dit Punt zich nooit in het verleden en evenmin
in de toekomst bevindt...
Wie dat geheimzinnig Punt wil ontdekken, moet het hier en nu zoeken, in
zichzelf, precies op dit ogenblik, geen seconde ervoor en geen seconde erna...
De twee balken van het Heilig Kruis, de Verticale en de Horizontale, treffen
elkaar in dit Punt...
We bevinden ons dus van ogenblik tot ogenblik voor twee Wegen: de
Horizontale en de Verticale Weg...
De Horizontale Weg is vanzelfsprekend zeer in trek. Iedereen loopt erlangs,
"Jan, Piet en Klaas", "Jan met de Pet”, "Jan en Alleman"...
Het is duidelijk dat de Verticale Weg anders is: dit is de Weg van de intelligente
rebellen, het Pad van de Revolutionairen...
Wanneer men zichzelf herinnert, wanneer men aan zichzelf Werkt, wanneer
men zich niet vereenzelvigt met alle problemen en verdriet van het leven, volgt
men in feite het Verticale Pad.
Het is maar al te waar dat het uitroeien van onze negatieve emoties en het
prijsgeven van elke vorm van vereenzelviging met ons eigen levenspatroon en
met problemen van allerlei aard, zoals zaken, schulden, afbetalingen,
hypotheken, telefoon-, water- en energierekeningen, etc. etc, etc, nooit een
gemakkelijke opgave is.
Werkloze mensen bijvoorbeeld, zij die om een of andere reden hun baan of
werkkring hebben verloren, lijden vanzelfsprekend door gebrek aan geld, en
het blijkt voor hen inderdaad vreselijk moeilijk te zijn, hun geval te vergeten,
zich geen zorgen te maken, zich niet te vereenzelvigen met hun eigen probleem.
Zij die lijden, zij die schreien, zij die het slachtoffer van een of ander verraad
zijn geworden, van een wanbetaling, van ondankbaarheid, van laster of van een
of ander bedrog, zij vergeten in werkelijkheid zichzelf, ze vergeten hun
innerlijke Ware Zijn, ze vereenzelvigen zich volledig met hun tragiek...
Het Werken aan zichzelf is de fundamentele karakteristiek van de Verticale
Weg. Niemand kan het Pad van de Grote Opstandigheid bewandelen, als hij
nooit aan zichzelf zou werken...
Het Werk waar wij het over hebben, is van psychologische aard. Het gaat om
een bepaalde transformatie van het huidige moment waarin wij ons bevinden.
Het is dan ook nodig dat wij van ogenblik tot ogenblik leren leven...
Voorbeeld: iemand die door liefdesverdriet of door een economisch of politiek
probleem wanhopig is geworden is zichzelf klaarblijkelijk vergeten...
Als die persoon zich een ogenblik bezint, als hij de situatie onder ogen ziet en
zichzelf tracht te herinneren en zich vervolgens inspant om de betekenis van
zijn houding te begrijpen...
Als hij een beetje nadenkt, als hij overweegt dat alles voorbij gaat, dat het leven
eigenlijk een droombeeld is van voorbijgaande aard en dat de dood alle
ijdelheden van de wereld tot as herleidt...
Als hij begrijpt dat zijn probleem achteraf niet meer is dan een "bedrieglijk
vlammetje", een dwaallicht dat spoedig zal uitdoven, dan zal hij plotseling tot
zijn verrassing bemerken, dat alles verandert!
Het is mogelijk om mechanische reacties te veranderen door middel van
Logische confrontatie en de Intieme Zelf-reflexie van het Zijn.
Het is evenwel zonneklaar dat de mensen mechanisch reageren op de diverse
omstandigheden van het Leven...
Arme mensen! Ze plegen altijd het slachtoffer te worden! Als iemand het vleit,
glimlachen zij. Als iemand hen vernedert, lijden zij eronder. Als je ze kwetst,
kwetsen ze op hun beurt terug. Nooit zijn zij vrij! Hun medemensen hebben de
macht om hen van vreugde naar verdriet en van hoop naar wanhoop te
brengen.
De personen die de Horizontale Weg volgen, zijn als een goedkoop
muziekinstrument, waarop anderen spelen wat hun uitkomt.
Wie echter zijn mechanische reacties leert veranderen, kiest in feite voor de
"Verticale Weg".
Dit betekent een grondige verandering van het Niveau van Zijn, een
buitengewoon resultaat van de "Psychologische Opstandigheid".
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Wat ieder pasgeboren kind zo mooi en aanbiddelijk maakt, is zijn Essentie.
Deze is in feite zijn ware werkelijkheid.
De spontane groei van deze Essentie is in ieder schepsel zeer onbeduidend en
haast te verwaarlozen; dit is een vaststaand feit.
Het menselijk lichaam groeit en ontwikkelt zich automatisch volgens de
biologische wetten van de soort, maar dezelfde mogelijkheden blijken praktisch
niet te gelden voor de Essentie.
Het lijdt geen twijfel dat deze slechts in geringe mate op eigen kracht, zonder
hulp, kan groeien.
Wij beweren dan ook openlijk en zonder omwegen, dat de spontane en
natuurlijke groei van de Essentie slechts mogelijk is gedurende de eerste drie,
vier of vijf levensjaren, dus alleen aan het prille begin van het menselijk
bestaan.
De mensen denken dat de groei en ontwikkeling van de Essentie alsmaar
voortgaat conform de mechaniek van de Evolutie, maar de Universele Gnostiek
leert duidelijk dat dit niet zo is.
Wil de Essentie verder groeien, dan moet er iets heel bijzonder plaatsvinden;
iets nieuws dient bewerkstelligd te worden...
Hiermee bedoelen we nadrukkelijk het Werk aan zichzelf. De ontwikkeling van
de Essentie is alleen mogelijk door middel van zelfbewuste inspanningen en
vrijwillige offers.
Het is echter noodzakelijk te begrijpen, dat deze "verrichtingen" of werken
niet slaan op beroepskwesties. Met dit werken bedoelen we niet het werken op
kantoor, als bouwvakker of in de nijverheid...
Nee, dit Werk is bestemd voor mensen die hun persoonlijkheid hebben
ontwikkeld; het gaat om een psychologische aangelegenheid.
Wij weten allemaal dat wij in onszelf datgene hebben, dat zich EGO, IK,
MIJZELVE of ZICHZELVE noemt.
Ongelukkig genoeg zit de Essentie opgesloten in het EGO, gebotteld als het
ware en dit is betreurenswaardig...
Het is zaak om het Psychologische IK zonder uitstel te ontbinden, af te breken,
onze eigen ongewenste elementen te vernietigen... Dit is de betekenis van het
Werk aan zichzelf.
We zullen de Essentie nooit kunnen bevrijden, zolang het Psychologische IK
niet vernietigd wordt.
De Essentie bevat de ware Religie, de BUDDHA (het Boeddisch beginsel in
ieder Mens), de Wijsheid, de Parels van Wijsheid van Onze Vader, die in de
Hemelen is, en alle gegevens of informatie die wij nodig hebben om de
INTIEME ZELFVERWERKELLIJKING VAN ZIJN WEZEN te bereiken.
Niemand kan het Psychologisch IK vernietigen, zonder eerst de onmenselijke
elementen die wij binnenin ons dragen, uit te roeien.
Het is nodig dat wij de gedrochtelijke wreedheid van deze tijden in de as
leggen, evenals de afgunst die helaas de geheime drijfveer van het menselijk
handelen is geworden, de onverdraaglijke hebzucht die het leven zo bitter heeft
gemaakt, de walgelijke kwaadsprekerij, de laster die zoveel tragedies
veroorzaakt, de zwelgpartijen, de vuile ontucht die zo vreselijk stinkt,
enzovoort...
Naarmate al die verachtelijke eigenschappen tot kosmisch stof worden herleid,
zal de Essentie behalve zich te emanciperen, ook groeien en zich harmonisch
ontwikkelen.
Het staat onomstotelijk vast, dat als het Psychologische IK eenmaal is
gestorven, de Essentie in ons schittert...
De bevrijde Essentie bezit namelijk vele hogere zintuigen en geweldige
bovennatuurlijke vermogens.
Wanneer wij "in Zichzelf sterven", dat wil zeggen wanneer wij het
Psychologisch IK ontbinden of afbreken, komen wij te beschikken over de
kostbare zintuigen en machten van de Essentie.
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De Essentie die elk van ons in zijn innerlijk draagt, komt van boven, van de
Hemelen, van de sterren...
De wonderbaarlijke Essentie is ongetwijfeld afkomstig van de muzieknoot
"LA" (de Melkweg, het Melkwegstelsel waarin wij leven).
De kostelijke Essentie daalt via de noot "SOL" (de Zon) en vervolgens via de
noot "FA" (de Planetaire Gordel) en komt deze wereld binnen, om tenslotte in
ons eigen innerlijk door te dringen.
Onze ouders schiepen het geschikte lichaam om de Essentie die van de sterren
komt, op te vangen...
Als wij intensief aan onszelf werken en ons opofferen voor onze medemensen,
zullen wij uiteindelijk terugkomen in de diepe schoot van Urania...
Wij leven op deze wereld om een bepaalde reden, met een bepaald doel, om ‚‚n
of andere speciale factor.
Er is vanzelfsprekend veel in ons dat wij nog moeten inzien, bestuderen en
begrijpen, als wij er daadwerkelijk naar hunkeren, iets over onszelf, over ons
eigen leven te weten te komen.
Hoe tragisch is het bestaan van degene die doodgaat, zonder de eigenlijke reden
van zijn leven te hebben gekend!
Ieder van ons moet zelf de zin van zijn leven ontdekken en erachter zien te
komen, wat hem in deze "folterkamer" blijft ketenen...
Klaarblijkelijk is er in ieder van ons iets dat ons leven verbittert en waartegen
wij vastbesloten moeten worstelen...
Wij hoeven niet noodzakelijkerwijs in de ellende te blijven. Wij moeten nodig
datgene wat ons zo zwak en ongelukkig maakt, tot kosmisch stof herleiden.
Het haalt toch niets uit om prat te gaan op titels, eerbewijzen, diploma's, geld
en goed, ijdele, subjectieve redeneerkunst, vermeende deugden en noem maar
op.
Wij moeten nooit vergeten, dat huichelarij en de dwaze ijdelheden van de valse
persoonlijkheid ons tot lompe, ouderwetse, achterlijke en reactionaire mensen
maken, die niet in staat zijn, het nieuwe in te zien...
De dood heeft vele betekenissen, zowel positieve als negatieve. Laten wij die
voortreffelijke opmerking van de Grote KABIR Jezus de Christus in
overweging nemen: "Laat de doden hun doden begraven". Hoewel ze nog
leven, zijn vele mensen in feite al dood voor alle mogelijke Werk aan zichzelf en
bijgevolg voor elke vorm van intieme transformatie.
Het zijn personen die vastzitten, als het ware in de "fles" van hun dogma's;
mensen die versteend zijn in hun herinneringen, geketend aan het verleden,
individuen vol voorouderlijke vooroordelen; personen die slaven zijn van watanderen-wel-zullen-zeggen.
Zij zijn vreselijk lauw van geest, onverschillig en soms zelfs waanwijs, ervan
overtuigd dat zij de waarheid in pacht hebben omdat anderen het hen hebben
wijsgemaakt...
Deze mensen willen niet beseffen, dat deze wereld een “psychologische
sportschool" is, een inrichting waarin het mogelijk wordt gemaakt die geheime
wanstaltigheid die wij allemaal binnenin ons dragen te vernietigen, af te
breken.
Als die arme mensen de betreurenswaardige toestand waarin ze zich bevinden
eens begrepen, zouden zij van afschuw huiveren.
Zij denken echter altijd het beste over zichzelf; ze pronken met hun deugden;
ze voelen zich volmaakt, goedhartig, gedienstig, edelmoedig, barmhartig,
intelligent, mensen die hun verplichtingen stipt nakomen en wat dies meer zij...
Het is formidabel als iemand het praktische leven als een school leert op te
vatten. Daarentegen is het volstrekt dwaas om het leven als een doel op zichzelf
op te vatten.
Zij die het dagelijkse levenspatroon opvatten zoals het zich uiterlijk voordoet,
hebben niet begrepen hoe onontbeerlijk het is om aan zichzelf te werken om een
"Radicale Transformatie" te bereiken.
Ongelukkig genoeg leiden de mensen een mechanisch leven. Nooit hebben zij
iets horen zeggen over het innerlijke Werk...
Het is heel hard nodig dat men verandert, maar de mensen weten niet hoe ze
dat gedaan kunnen krijgen. Zij ondervinden erg veel smart en weten niet eens
waarom zij zo lijden...
Geld bezitten is niet alles. Ook het leven van vele rijken is gewoonlijk bijzonder
tragisch...
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Op het gebied van het praktische leven ontdekken wij vaak verbazingwekkende
tegenstellingen. Welgestelde mensen met prachtige woningen en een grote
vriendenkring gaan soms gebukt onder verschrikkelijk veel leed...
Eenvoudige arbeiders echter, die met uiterste lichamelijke inspanningen hun
dagelijks brood moeten verdienen en middenstanders, plegen soms een heel
gelukkig leven te leiden...
Vele multimiljonairs lijden aan impotentie en welgestelde dames huilen bitter
om de ontrouw van hun echtgenoten...
De rijken der aarde lijken wel gieren in gouden kooien: tegenwoordig kunnen
ze niet zonder "lijfwachten" leven.
De staatslieden lopen geketend rond, nooit zijn ze vrij; overal lopen ze omringd
door tot de tanden gewapende lieden...
Laten wij deze situatie eens zorgvuldiger bestuderen. Het is nodig dat wij te
weten komen, wat het leven eigenlijk is.
Wat er ook gezegd wordt, niemand weet het met zekerheid. Het leven blijkt een
puzzel te zijn waar niemand uitkomt...
Wanneer de mensen ons ongevraagd hun levensverhaal willen vertellen, halen
ze gebeurtenissen aan, voor en achternamen, data, enzovoort, en scheppen daar
voldoening in.
Die arme mensen weten niet, dat hun vertellingen onvolledig zijn, want
gebeurtenissen, namen en data vormen slechts het uiterlijke aspect van de film.
Het innerlijke aspect ontbreekt...
Het is dan ook dringend dat wij de "staten van bewustzijn" leren kennen. Elke
gebeurtenis gaat namelijk gepaard met een of andere gemoedsstaat.
Staten zijn innerlijk en gebeurtenissen zijn uiterlijk. De uitwendige
gebeurtenissen zijn dus niet alles.
Onder innerlijke staten verstaat men goede of slechte gemoedsgesteldheden,
zorgen, gemoedsinzinkingen, bijgeloof, angst, argwaan, barmhartigheid, zelfconsideratie, zelfoverschatting, staten van geluk en van genot, enz.
Het is ongetwijfeld zo, dat de innerlijke staten precies kunnen aansluiten of
zelfs hun oorzaak hebben in de uiterlijke gebeurtenissen, maar het kan ook best
gebeuren dat ze niet samenvallen, niets met elkaar te maken hebben.
In ieder geval zijn staten en gebeurtenissen verschillend. De gebeurtenissen
passen niet altijd precies bij de overeenkomstige staten.
De innerlijke staat bij een aangename gebeurtenis hoeft niet van dezelfde
aangename aard te zijn.
De innerlijke staat bij een onaangename gebeurtenis hoeft er niet mee overeen
te komen.
Hoe vaak komt het niet voor, dat wanneer een langverwachte gebeurtenis
eenmaal plaatsvindt, wij voelen dat er toch iets aan ontbreekt.
Stellig ontbrak er de overeenstemmende innerlijke staat die moest harmoniëren
met de uiterlijke gebeurtenis.
Vaak zijn het juist die gebeurtenissen waar wij niet op rekenden, die ons de
beste momenten hebben bezorgd...

Verhandelingen over Revolutionaire Psychologie

Home

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde

Verhandelingen over Revolutionaire
Psychologie
Hoofdstuk 7

DE INNERLIJKE STAAT

Revolutionaire
Psychologie
Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Contact

Het op juiste manier weten te combineren van de innerlijke staten met de
uiterlijke gebeurtenissen, is intelligent weten te leven.
Om een willekeurige gebeurtenis op een intelligente manier te kunnen beleven,
is een specifiek overeenstemmende innerlijke staat vereist.
Ongelukkigerwijze denken de mensen echter, wanneer zij hun leven overzien,
dat het uitsluitend uit uiterlijke gebeurtenissen bestaat.
Arme mensen! Ze denken dat hun leven beter zou zijn geweest als deze of gene
gebeurtenis hun niet was overkomen...
Ze veronderstellen dat het geluk hen dan tegemoet zou zijn getreden en dat zij
de kans om gelukkig te worden hebben laten schieten...
Zij jammeren om wat ze hebben verloren, ze huilen om wat zij hebben
versmaad. Ze kreunen bij de herinnering aan oude misrekeningen en rampen...
De mensen willen zich geen rekenschap van geven, dat vegeteren niet hetzelfde
als leven is en dat het vermogen om doelbewust te bestaan uitsluitend afhangt
van de kwaliteit van de innerlijke staten van de Ziel.
Het doet er niet toe hoe mooi de uiterlijke gebeurtenissen van het leven wel zijn.
Als wij ons op zulke ogenblikken niet in de juiste innerlijke staat bevinden,
zullen de beste gebeurtenissen ons eentonig, vermoeiend en zonder meer saai
lijken...
Iemand wacht bijvoorbeeld met spanning op zijn bruiloftsfeest, een grootse.
Het kan niettemin voorkomen, dat die persoon op het ogenblik van de
gebeurtenis zelf, zo in de zorgen opgaat, dat hij er helemaal geen vreugde aan
beleeft en dat alles als pure etiquette wordt ondergaan, saai en koud.
Uit ervaring weten wij, dat niet alle aanwezigen bij een prachtig feestmaal of
bij een bal, echt genieten.
Bij de meeste feestelijke gelegenheid is er altijd wel iemand die zich sierlijk
verveelt en de mooiste melodieën kunnen de ene verblijden en een ander bittere
tranen doen huilen...
Zeer zeldzaam zijn de mensen die de uiterlijke gebeurtenis doelbewust weten te
combineren met de juiste innerlijke staat.
Het is betreurenswaardig dat de mensen niet zelfbewust weten te leven: ze
huilen in feite als ze behoren te lachen en wanneer ze eigenlijk zouden moeten
huilen...
Zelfcontrole is anders! Een wijs mens kan opgewekt zijn, maar nooit door het
dolle heen; bedroefd, maar nooit vertwijfeld en teneergeslagen. Hij blijft kalm
temidden van gewelddadigheid, nuchter bij losbandigheid, rein temidden van
ontucht, etc.
Droefgeestige en pessimistische mensen denken het ergste over het leven en
wensen eigenlijk niet te leven.
Dagelijks zien wij mensen die niet alleen ongelukkig zijn, maar die, wat nog
erger is, ook anderen het leven zuur maken.
Zulke mensen zullen niet veranderen, al zouden ze dagelijks van het ene feest
naar het andere gaan. Zij dragen hun "psychologische ziekte" in hun
innerlijk... Zij bezitten ziekelijke intieme staten.
Toch noemen die lieden zichzelf rechtvaardig, godvruchtig, deugdzaam, eervol,
dienstwillig, martelaars en noem maar op...
Het zijn mensen die een te grote eigendunk hebben, personen die bovenmatig
prijs stellen op zichzelf.
Individuen die zich veel te veel bezighouden met zichzelf en die altijd
uitvluchten zoeken om aan hun eigen verantwoordelijkheden te ontkomen...
Zulke mensen zijn de laagste emoties gewend en het is duidelijk dat zij
daardoor dagelijks onmenselijke psychische elementen in het leven roepen.
Ongelukkige gebeurtenissen, tegenslagen, armoede, schulden, problemen,
enzovoorts, vallen alleen ten deel aan mensen die niet weten te leven...
Iedereen kan een rijke intellectuele kennis verwerven, maar zeer weinig mensen
hebben geleerd om rechtschapen te leven...
Wanneer iemand de uiterlijke gebeurtenissen los van de innerlijke staten wil
zien, is dat een duidelijk bewijs van zijn onvermogen om waardig te bestaan.
Zij die echter de uiterlijke gebeurtenissen en de innerlijke staten doelbewust op
elkaar leren afstemmen, treden het succes tegemoet...
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Het staat onomstotelijk vast, dat bij de strenge waarneming van het Mijzelfve
het altijd onontbeerlijk en noodzakelijk blijkt, om een logisch onderscheid te
maken tussen de uiterlijke gebeurtenissen en de innerlijke staten van
bewustzijn.
Wij dienen dringend te weten te komen waar wij ons op een gegeven ogenblik
bevinden, zowel met betrekking tot de intieme staat van bewustzijn, als tot de
specifieke natuur van de uiterlijke gebeurtenis die ons op dat ogenblik
overkomt.
Het leven is op zichzelf een reeks gebeurtenissen die zich in tijd en ruimte
ontwikkelen...
Iemand heeft gezegd: "Het leven is een keten van smarten, gesmeden in 's
mensen harten..."
Iedereen is heel vrij om te denken wat hij wil... Wij geloven dat een
voorbijvliegend ogenblik van vergankelijk lust altijd wordt gevolgd door
ontgoocheling en verbittering...
Elke gebeurtenis heeft een eigen kenmerkende, bijzondere 'smaak'. De
innerlijke staten zijn evenzo van verschillende aard; dit is onweerlegbaar,
onbetwistbaar...
Het innerlijke Werk aan zichzelf houdt zich dan ook zeer nadrukkelijk bezig
met de diverse psychologische staten van bewustzijn...
Niemand zal kunnen ontkennen dat ieder van ons vele gebreken in zijn
innerlijk draagt en dat er verkeerde gemoedsstaten bestaan.
Als wij werkelijk willen veranderen, is het uiterst dringend en onuitstelbaar
nodig, dat wij die verkeerde gemoedsstaten van bewustzijn radicaal wijzigen.
De absolute wijziging van onze verkeerde gemoesstaten veroorzaakt een
volledige ommekeer in ons praktisch leven.
Wanneer iemand namelijk serieus werkt aan zijn verkeerde gemoedsstaten
zullen de onaangename gebeurtenissen van het leven hem niet zo licht meer
kunnen kwetsen.
Wij beweren hier iets dat slechts begrepen kan worden door middel van
zelfondervinding, door het werkelijk praktisch te ervaren.
Wie niet aan zichzelf werkt, wordt altijd het slachtoffer van de
omstandigheden. Hij is als een ellendig stuk hout op de onstuimige wateren van
de Oceaan.
De gebeurtenissen veranderen onophoudelijk in veelvoudige combinaties. Het
zijn invloeden die achter elkaar, als stormvlagen, op ons afkomen.
Het spreekt vanzelf dat er goede en slechte gebeurtenissen zijn; sommige
gebeurtenissen zijn beter of slechter dan andere...
Het is echter mogelijk om bepaalde slechte gebeurtenissen, bepaalde resultaten
en situaties wijzigen... Dit hoort zeker tot de mogelijkheden.
Maar er zijn ook toestanden die in feite helemaal niet kunnen worden
gewijzigd. Dergelijke gebeurtenissen moeten dan zelfbewust aanvaard worden,
hoewel sommige ervan zeer gevaarlijk en zelfs pijnlijk blijken.
De pijn verdwijnt ontegensprekelijk, wanneer wij ons niet vereenzelvigen met
het probleem dat zich heeft voorgedaan...
We moeten het leven als een onafgebroken reeks innerlijke staten leren zien.
Een authentieke levensgeschiedenis van ons eigen leven wordt door al die staten
gevormd.
Wanneer wij de totaliteit van ons eigen bestaan overzien, kunnen we zelf
rechtstreeks vaststellen, dat veel onaangename situaties aan verkeerde
innerlijke staten te wijten waren...
Alexander de Grote was van nature altijd ingetogen, maar door hoogmoed
gedreven, beging hij de buitensporige dwaasheden die zijn dood
veroorzaakten...
Frans de Eerste staat nog altijd geboekstaafd in de geschiedenis als de man die
aan de gevolgen van een vuil en verachtelijk overspel stierf...
Toen Marat vermoord werd door een perverse non, was hij een en al eigenwaan
en afgunst; hij vond zichzelf volkomen rechtvaardig...
De dames van het 'Park der Herten' hebben ongetwijfeld de vitaliteit van die
vreselijke ontuchtige, Lodewijk XV genaamd, volkomen verteerd...
Zeer veel mensen sterven doordat zij zich laten meeslepen door begeerte of
eerzucht, toorn of jaloezie... Dit weten de psychologen maar al te goed!
Zodra iemand zich onherroepelijk aan een dwaze tendens vastklampt, zal hij
vroegtijdig op het kerkhof belanden...
Jaloezie maakte van Othello een moordenaar en de gevangenissen zitten vol
oprechte mensen die het jammerlijk genoeg bij het verkeerde einde hebben
gehad...
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Wanneer men erop uit is, om de verkeerde psychologische staten te ontdekken,
is de volle innerlijke Zelfwaarneming van het Mijzelfve uiteraard een eerste
vereiste.
Het is ontegensprekelijk dat de verkeerde innerlijke staten door middel van
doelmatige werkwijzen gecorrigeerd kunnen worden.
Daar het innerlijk leven de magneet is, die de uiterlijke gebeurtenissen
aantrekt, is het uiterst urgent, dat wij de verkeerde psychologische staten uit
onze psyche elimineren of uitroeien.
Het is onontbeerlijk dat wij onze verkeerde psychologische staten verbeteren,
willen wij de aard van bepaalde onaangename gebeurtenissen grondig
gewijzigd zien.
Het is mogelijk om onze situatie ten opzichte van bepaalde gebeurtenissen te
veranderen, vooropgesteld dat wij zekere dwaze psychologische staten uit ons
innerlijk elimineren.
Verpletterende uiterlijke situaties kunnen onschadelijk worden gemaakt, en
zelfs een constructieve wending worden gegeven, door de intelligente
verbetering van onze verkeerde innerlijke staten.
Iemand kan de aard van de onaangename gebeurtenissen die hem overkomen
veranderen, wanneer hij zich innerlijk loutert.
Wie zijn dwaze innerlijke staten echter nooit verbetert, wellicht omdat hij zich
sterk acht, wordt altijd het slachtoffer van de omstandigheden.
Wanneer wij de koers van een rampzalig bestaan wensen te veranderen, is het
van vitaal belang dat wij orde brengen in de warboel van ons innerlijk huis...
De mensen beklagen zich over alles en nog wat. Ze gaan gebukt onder het leed,
ze protesteren ertegen, ze willen hun leven veranderen, ze willen uit de
tegenspoed geraken...
Ongelukkigerwijze werken ze echter niet aan zichzelf. Zij willen niet inzien, dat
het hun innerlijk leven is, dat de uiterlijke omstandigheden naar hen toetrekt
en dat wanneer deze pijnlijk zijn, het te wijten is aan de absurde innerlijke
staten...
Het uiterlijke is slechts de weerspiegeling van het innerlijke! Wie innerlijk
verandert, brengt een geheel nieuwe stand van zaken teweeg...
De uiterlijke gebeurtenissen zijn nooit zo belangrijk als de manier waarop u
reageert.
Bent u kalm gebleven bij de woorden van iemand die u beledigde? Hebt u
welgevallig de onaangename bejegeningen van uw medemens ontvangen?
Hoe hebt u gereageerd op de ontrouw van de geliefde? Hebt u zich laten
meeslepen door het venijn van de jaloezie? Hebt u gedood? Bent u in de
gevangenis terecht gekomen?
U moet niet vergeten dat de ziekenhuizen, de kerkhoven, de gevangenissen en
de gestichten vol oprechte doch foutief handelende mensen zitten, die het zo
goed hebben gemeend, maar op een dwaze wijze reageerden op de uiterlijke
gebeurtenissen.
Het beste wapen waarover een mens in het leven kan beschikken, is steeds in de
juiste psychologische staat te verkeren.
Met passende innerlijke staten kan men wreedaards ontwapenen en verraders
ontmaskeren.
De verkeerde innerlijke staten echter maken van ons weerloze prooien van de
menselijke verdorvenheid.
Leert u eens het hoofd te bieden aan de meest onaangename omstandigheden
van het praktische leven met een geschikte innerlijke houding...
Vereenzelvigt u met geen enkele gebeurtenis. Houd uzelf steeds voor ogen, dat
alles van voorbijgaande aard is. Leer het leven te zien als een film en u zult er
profijt van trekken...
Vergeet niet dat de nietigste gebeurtenissen u in het verderf kunnen storten als
u de verkeerde innerlijke staten niet elimineert uit uw Psyche.
Elke uiterlijke gebeurtenis moet ongetwijfeld met gepaste munt worden
betaald, dat wil zeggen, met de juiste psychologische staat.
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Het Rationele Zoogdier, ten onrechte mens genoemd, bezit in werkelijkheid
geen uitgesproken individualiteit.
Dit gemis aan psychologische eenheid bij de mensachtige is de oorzaak van
zoveel moeilijkheden en verbittering.
Het fysieke lichaam is wel een complete eenheid en werkt inderdaad als een
organisch geheel, tenzij het ziek is.
Doch het innerlijke leven van de mensachtige is beslist geen psychologische
eenheid.
Het ergste van dit alles is het ontbreken van een psychologische organisatie of
structuur in het innerlijk van elk persoon, in tegenstelling tot wat de diverse
scholen van pseudo-esoterische aard en het pseudo-occultisme beweren.
Onder zulke omstandigheden is het vanzelfsprekend dat het innerlijke leven
van de mens niet als een harmonisch geheel functioneert.
De mensachtige is wat zijn innerlijk staat betreft, een psychologisch
veelvuldigheid, een massa "ikken".
De geleerde onwetenden van dit duistere tijdperk betrachten een diepe verering
voor het "IK": ze verafgoden hem, ze plaatsen hem op hoge tronen en richten
voetstukken voor hem op. Ze bedenken prachtige namen voor hem, zoals
"ALTER EGO", "HOGER IK", "GODDELIJK IK", etc etc etc.
De eigenwijze "Alleswetenden" van deze zwarte tijd waarin wij leven willen
niet inzien dat "Hoger Ik" en "Lager Ik" slechts twee delen zijn van hetzelfde
meervoudige Ego...
De mensachtige heeft beslist geen duurzaam "Permanent Ik", maar een
menigte van onderling verschillende infra-menselijke en absurde "ikken".
Het arme intellectuele dier, dat ten onrechte mens genoemd wordt, lijkt op een
wanordelijk huis, waar in plaats van één enkele meester, vele knechten de
scepter zwaaien en altijd willen doen waar ze zin in hebben...
De grootste fout van de ordinaire pseudo-esoterische groeperingen en van het
goedkope pseudo-occultisme is te veronderstellen dat de mensen een
"Permanent Ik" bezitten, zonder begin en zonder einde...
Als iemand zijn Bewustzijn zou ontwaken, al was het maar voor een ogenblik,
dan kon hij zelf glashelder vaststellen dat een mens nimmer gedurende langere
tijd dezelfde persoon blijft...
Vanuit psychologisch standpunt verandert het rationele zoogdier
voortdurend...
Als iemand ervan uit zou gaan dat een zekere meneer Lodewijk steeds dezelfde
heer Lodewijk blijft, dan is dat min of meer op te vatten als een zeer flauwe
grap...
Die meneer, Lodewijk genaamd, draagt binnenin zich andere "ikken", die zich
op verschillende momenten via zijn persoonlijkheid uiten. Ofschoon Lodewijk
de hebzucht niet goedkeurt, zal een ander "Ik" in hem -laten we hem Joost
noemen- wel hebzuchtig zijn. En zo kunnen we doorgaan...
Niemand is voortdurend één en dezelfde persoon. Men hoeft niet zo
uitgesproken wijs te zijn, om de talloze veranderingen en tegenstrijdige
handelingen van een zeker iemand te kunnen vaststellen...
De veronderstelling dat iemand een "Permanent en Onveranderlijk Ik" zou
bezitten blijkt dan een wandaad te zijn tegen de medemens en tegen zichzelf...
Binnen in elk persoon huisvesten immers vele personen, vele "ikken". Dit kan
elke ontwaakte, bewuste persoon rechtstreeks constateren...
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Omdat "hoger" en "lager" twee delen van dezelfde zaak zijn, is het niet
overbodig de volgende stelling aan te tekenen: "HOGER IK" en "LAGER IK"
zijn twee aspecten van hetzelfde helse en veelvoudige EGO.
Het staat onomstotelijk vast dat het zogenaamde "GODDELIJK IK",
"HOGER IK" of "ALTER EGO" en dergelijke een gezochte uitvlucht van het
"MIJZELVE" is, een vorm van ZELFBEDROG...
Wanneer het IK hier en in het hiernamaals wil voortduren, houdt het zichzelf
voor de gek met het valse begrip van een Onsterfelijk Goddelijk IK...
Geen van ons heeft echter een waarachtig, permanent, onveranderlijk,
eeuwigdurend en verheven, etc etc, "ik".
Geen van ons heeft werkelijk een echte en authentieke Eenheid van Zijn.
Ongelukkig genoeg hebben wij zelfs geen echte individualiteit.
Ofschoon het Ego voortduurt in het graf, heeft het niettemin een begin en een
einde.
Het Ego, het IK, is nooit een individueel, samenhangend of gaaf geheel. Het is
zonneklaar dat het IK eigenlijk een verzameling "IKKEN" is.
In het Oosterse Tibet worden de "IKKEN" dan ook "PSYCHISCHE
AGGREGATEN" genoemd, of kortweg "Waarden", of deze laatsten nu
positief dan wel negatief zijn.
Als wij bedenken dat elke "ik" een aparte persoon is, dan kunnen wij met
nadruk het volgende stellen: "Binnenin elk persoon die in de wereld woont, zijn
er vele personen".
Het valt trouwens niet te betwisten, dat er in ieder van ons zeer veel
verschillende personen huizen, waarvan sommige beter zijn, andere weer
slechter...
Elk van deze ikken, elk van deze personen, strijdt in ons innerlijk om de
oppermacht. Hij verlangt alleen te heersen; hij controleert zo vaak als hij maar
kan het intellectuele, emotionele en bewegingscentrum, totdat een ander IK
hem verdringt.
De Leer der Vele "ikken" werd in het Oosterse Tibet onderwezen door de ware
Helderzienden, de authentieke Verlichten...
Elk van onze psychologische gebreken wordt verpersoonlijkt door één of
andere Ik. Daar wij duizenden, ja, zelfs miljoenen gebreken hebben, hoeft het
geen verder betoog dat er veel mensen in ons innerlijk wonen.
Vanuit psychologisch standpunt hebben wij duidelijk kunnen constateren dat
paranoïde, egocentrische en hoogmoedige personen voor niets in de wereld de
aanbidding van hun dierbare Ego prijsgeven.
Het is ongetwijfeld zo, dat zulke mensen een dodelijke haat koesteren tegen de
Leer der Vele "ikken".
Wanneer iemand zichzelf werkelijk wil leren kennen, dient hij zichzelf waar te
nemen. Hij moet proberen de verschillende "ikken", die in zijn persoonlijkheid
huisvesten, te onderscheiden.
Als één van onze lezers deze Leer der Vele "ikken" echter nog niet begrijpt,
komt dat uitsluitend door gebrek een ervaring op het gebied van de
Zelfwaarneming.
Naarmate hij echter de Innerlijke Zelfwaarneming beoefent, ontdekt hij zelf
veel mensen, vele "ikken", die in zijn eigen persoonlijkheid huizen.
Degenen die de Leer der Vele "ikken" ontkennen, degenen die een Goddelijk
IK aanbid, hebben zich vast en zeker nooit serieus beziggehouden met de
Zelfwaarneming. In Socratische stijl gesproken kunnen wij opmerken, dat die
mensen "niet alleen niet weten, maar bovendien niets vermoedend van hun
onwetendheid door het leven gaan".
Het spreekt vanzelf dat wij onszelf nooit kunnen leren kennen zonder een
serieuze en diepe Zelfwaarneming.
Zolang een willekeurig iemand zichzelf als één blijft beschouwen, is het
duidelijk dat er geen sprake kan zijn van welke innerlijke verandering dan ook.
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Zolang een mens de fout blijft begaan vast te houden aan het denkbeeld dat hij
één, uniek en individueel is, zal de radicale ommekeer volstrekt onmogelijk zijn
in hem; dat is duidelijk.
Het feit dat het Esoterisch Werk aanvangt met het streng waarnemen van
zichzelf, wijst ons al op een veelvuldigheid van psychologische factoren, Ikken
of ongewenste elementen die dringend noodzakelijk uit ons innerlijke
verwijdert, ja zelfs uitgeroeid dienen te worden.
Het is ongetwijfeld absoluut onmogelijk om onbekende gebreken te elimineren.
Wij zullen vanzelfsprekend eerst datgene moeten waarnemen, wat wij uit onze
Psyche willen bannen.
Dit soort Werk is geen uiterlijke, maar een innerlijke aangelegenheid. Zij die
mochten denken dat één of andere handleiding van wellevendheid, één of ander
boekje met pasklare formules, of een systeem van uiterlijke en oppervlakkige
zedelijkheid hen succesvol op weg kunnen helpen, vergissen zich in feite
volkomen.
Het concrete en beslissende feit dat het intieme Werk met het concentreren van
onze volledige aandacht op de innerlijke waarneming van onszelf begint, is
meer dan voldoende om te bewijzen dat het een zeer bijzonder persoonlijke
inspanning vergt van ieder van ons.
Openhartig en ronduit gesproken verzekeren wij met klem dat geen mens dit
Werk voor ons kan doen. Geen enkele verandering is mogelijk in onze Psyche
zonder de rechtstreekse waarneming van die hele troep subjectieve factoren die
in ons huisvesten. Als iemand de meervoudigheid van zijn psychologische
gebreken onderkent, maar hij verwerpt de noodzaak om diezelfde gebreken te
bestuderen en rechtstreeks waar te nemen, dan houdt dit in feite een
voorwendsel of uitvlucht in om het feitelijke werk uit de weg te gaan, dat hij
zichzelf ontvlucht, wat neerkomt op een vorm van zelfbedrog.
Slechts door middel van de noeste inspanning van de verstandige
Zelfwaarneming, zonder uitvluchten van welk soort dan ook, zullen wij
werkelijk kunnen ervaren dat wij innerlijk niet "één", doch "Velen" zijn.
De veelvuldigheid van het IK aannemen en het door rigoureuze
Zelfwaarneming nagaan, zijn twee heel verschillende zaken.
Iemand kan de Leer der Vele "ikken" aanvaarden zonder haar ooit te hebben
ervaren; dit laatste is alleen mogelijk door zichzelf zorgvuldig waar te nemen.
Het zoeken naar voorwendsels om te ontkomen aan het Werk der innerlijke
Zelfwaarneming is een onomstotelijk bewijs van ontaarding.
Zolang een mens de illusie koestert, dat hij steeds één en dezelfde persoon is,
kan hij niet veranderen. Maar het is duidelijk dat de doelstelling van dit
"Werk" juist het bereiken van een geleidelijke verandering van ons innerlijk
leven is.
De Radicale Ommekeer is een positieve mogelijkheid die gewoonlijk voor ons
verloren gaat, wanneer wij niet aan onszelf werken.
Het uitgangspunt van de radicale Verandering blijft verborgen zolang de mens
zich één blijft wanen.
Zij die de Leer der Vele ikken afwijzen, laten duidelijk zien dat zij zichzelf
nooit serieus hebben waargenomen.
De strenge Zelfwaarneming zonder uitvluchten van welk soort dan ook stelt ons
in staat om zelf de harde werkelijkheid te constateren, dat wij niet "één" zijn,
doch "Velen".
Op het terrein der subjectieve meningen dienen diverse pseudo-esoterische of
pseudo-occulte theorieën echter altijd als een uitweg om zichzelf te
ontvluchten...
De illusie dat men altijd één en dezelfde persoon is, vormt ongetwijfeld een
hinderpaal voor de Zelfwaarneming...
Iemand zou kunnen stellen: "Ik weet dat ik niet één ben, maar Velen: de
Gnosis heeft mij het mij geleerd". Hoe oprecht zo'n bewering ook moge zijn, als
er geen eigen beleefde ervaring aan ten grondslag ligt, is het met zekerheid een
puur uiterlijk en oppervlakkig doctrinair gegeven: de werkelijke inhoud ervan
zal aan die bewuste persoon voorbijgaan.
Het belangrijkste is dus de beleving, de proefondervindelijke ervaring, het
diepe begrip. Slechts op deze manier is het mogelijk om zelfbewust te werken
om een radicale ommekeer te bereiken.
Beweren is één, begrijpen is weer heel wat anders. Wanneer iemand zegt: "ik
begrijp dat ik niet één ben, maar Velen" en dat begrip is waarachtig en niet
slechts een loze kreet en voor allerlei uitleg vatbaar, dan wijst dat op een diepe
beleving van de Leer de Vele "ikken".
Weten en Begrijpen zijn totaal verschillend. Het eerste hiervan behoort tot het
verstand, het tweede tot het hart.
Men heeft er niets aan puur verstandelijk van de Leer der Vele "Ikken" af te
weten. Het is te betreuren dat in onze tijd het begrijpen ver is overtroffen door
het weten, omdat het arme intellectuele dier, ten onrechte mens genoemd,
uitsluitend het weten ontwikkeld heeft, maar helaas de andere kant van de zaak
- Het Zijn - is vergeten.
Van de Leer der Vele "Ikken" afweten en haar begrijpen, is van fundamenteel
belang voor elke ware radicale ommekeer.
Wanneer iemand zichzelf innerlijk begint te observeren of waar te nemen
vanuit het standpunt dat hij niet één, maar Velen is, dan is het overduidelijk
dat hij een aanvang heeft gemaakt met het serieuze Werk aan zijn innerlijke
natuur.
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Het is overduidelijk en niet eens zo moeilijk te begrijpen, dat wanneer iemand
zichzelf ernstig vanuit het standpunt dat hij niet Eén maar Velen is, begint
waar te nemen, hij dan pas werkelijk begint te werken aan al datgene wat hij
binnenin zich draagt.
De volgende drie psychologische gebreken vormen echter een hinderpaal,
obstakel of struikelblok voor het Werk van de Intieme Zelfwaarneming:
1. Mythomanie: dit is grootheidswaan, zich een godheid wanen.
2. Egolatrie: geloof in een Permanent IK, verheerlijking van welk soort Alter
EGO dan ook.
3. Paranoia: betweterigheid, zelfgenoegzaamheid, verwaandheid, het zich
onfeilbaar voelen, mystieke trots, het niet in kunnen zien van het standpunt van
de anderen.
Wanneer iemand blijft vasthouden aan de absurde overtuiging dat hij Eén is,
dat hij een permanent Ik bezit, blijkt het serieuze werk aan zichzelf volstrekt
onmogelijk te zijn.
Wie zich steeds Eén waant, zal nooit in staat zijn om afstand te doen van zijn
eigen ongewenste elementen. Hij zal elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen,
elke emotie, elke hartstocht, elke aandrift en noem maar op, beschouwen als
diverse onveranderlijke functies van zijn unieke Ik, van zijn eigen natuur. Hij
zal zich zelfs tegenover anderen rechtvaardigen door te zeggen, dat hij erfelijk
is belast met bepaalde persoonlijke gebreken...
Wie de Leer der Vele Ikken echter aanvaardt, komt op grond van waarneming
te begrijpen, dat elke begeerte, elke gedachte, elke handeling, etc. voortkomt uit
één of andere afzonderlijke Ik...
Elke atleet van de intieme Zelfwaarneming werkt zeer serieus binnen zichzelf
en spant zich in om de diverse ongewenste elementen die hij binnenin zich
draagt, van zijn psyche af te zonderen, te verwijderen...
Als men zichzelf werkelijk heel oprecht innerlijk begint waar te nemen, blijkt
dadelijk dat men zichzelf in tweeën splitst: Waarnemer en Waargenomene.
Als deze splitsing niet plaatsvindt, kan men vanzelfsprekend nimmer een stap
vooruit doen op de wonderbaarlijke Weg der Zelfkennis.
Hoe zouden wij onszelf kunnen waarnemen, als wij de fout begaan, ons niet te
willen splitsen in Waarnemer en Waargenomene?
Het lijdt geen twijfel, dat wanneer deze splitsing niet werkelijk plaatsvindt, wij
ons blijven vereenzelvigen met alle processen van het Meervoudige Ik...
Nu staat het vast, dat wie zich vereenzelvigt met de diverse processen van het
Meervoudige Ik, altijd het slachtoffer of speelbal wordt van de
omstandigheden.
Want, hoe zou hij die zichzelf niet kent, de omstandigheden kunnen wijzigen?
En hoe zou hij die zichzelf nooit innerlijk heeft waargenomen, zichzelf kennen?
En hoe kan iemand zichzelf waarnemen, als hij zichzelf niet eerst splitst in
Waarnemer en Waargenomene?
Welnu, niemand kan de radicale Verandering een aanvang laten nemen zolang
hij niet in staat is te zeggen: "Dit verlangen is een dierlijke Ik dat ik moet
uitroeien." "Deze egoïstische gedachte is ook een Ik die mij kwelt en die ik moet
zien te ontbinden." "Dit gevoel dat mij hart verscheurt is een ander Ik, een
"inbreker" die ik moet afbreken, herleiden tot kosmische as". Enzovoorts.
Dit is natuurlijk onmogelijk voor wie zichzelf nooit heeft gesplitst in
Waarnemer en Waargenomene.
Wie als zijn eigen psychologische processen als diverse functies van een Unieke,
Individuele en Permanente Ik beschouwt, is in feite dusdanig geïdentificeerd, zo
vereenzelvigd met zijn eigen gebreken, dat hij daardoor de capaciteit heeft
verloren om deze tekortkomingen van zijn Psyche te kunnen afzonderen.
Het spreekt vanzelf dat deze personen nooit radicaal veranderen. Zij zijn tot de
grootste mislukking gedoemd...
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In deze tijd van ontaarding en geestelijke achteruitgang zijn het diepe
nadenken en het met volle aandacht peinzen zeldzame zaken geworden.
Vanuit het Intellectuele Centrum duiken diverse gedachten op, niet afkomstig
van een permanente Ik zoals de geleerde onwetenden op onzinnige wijze
veronderstellen, maar van verschillende "ikken" in ieder van ons.
Wanneer een mens bezig is na te denken, gelooft hij vast, dat hij voor en door
zichzelf nadenkt.
Het arme intellectuele zoogdier wil niet inzien, dat de zeer vele gedachten die
zijn verstand doorkruisen, hun oorsprong hebben in verschillende "ikken" die
hij in zich draagt.
Dit betekent dat wij geen echt denkende individuen zijn; wij bezitten nog geen
individueel mentaal vermogen.
In feite bedient elk van de "ikken" die wij binnenin dragen zich van ons
Intellectueel Centrum om te denken, zo vaak als hij maar kan.
Het is dus absurd om ons te vereenzelvigen met één of andere negatieve en
schadelijke gedachte en deze te beschouwen als een privé‚ eigendom.
Deze of gene gedachte is klaarblijkelijk afkomstig van een bepaalde "Ik", dat
op dat ogenblik misbruik maakt van ons Intellectueel Centrum.
Er zijn verschillende soorten negatieve gedachten, zoals: verdenking,
wantrouwen, onwil jegens een ander, minnenijd, religieuze ijverzucht, politieke
wedijver, jaloezie tussen vrienden of familieleden onderling, hebzucht, ontucht,
wraakzucht, woede, trots, afgunst, haat, wrok, roofzucht, overspel, echtbreuk,
luiheid, gulzigheid, etc etc etc.
Wij bezitten werkelijk zoveel psychologische gebreken, dat "al hadden wij een
mond van staal en duizend tongen, wij ze toch niet allemaal zouden kunnen
opsommen" (de dichter Vergilius in de "Aeneis")
De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dan ook dat het volkomen dwaas
en onzinnig is om ons met de negatieve gedachte te vereenzelvigen.
Daar er onmogelijk geen gevolg zonder oorzaak kan bestaan, durven wij
plechtig te stellen, dat een gedachte nooit uit zichzelf, spontaan, kan ontstaan.
De relatie tussen denker en gedachte is dan ook voor de hand liggend: elke
negatieve gedachte heeft haar oorsprong in een afzonderlijke denker.
In ieder van ons zijn er evenveel negatieve denkers als negatieve gedachten...
Vanuit het meervoudige gezichtspunt van "Denkers en Gedachten" is het
beslist zo, dat elk van de "ikken" die wij in onze Psyche dragen, een ander
denker is.
Er bestaan ongetwijfeld teveel denkers binnenin ieder van ons. En hoewel elk
van deze denkers slechts een deel is, gelooft deze op een gegeven ogenblik toch
stellig het geheel te zijn.
De mythomanen, de zelfverheerlijkers, zij die aan narcisme lijden en de
paranoïde, dit soort mensen zal de "Meervoudigheid van Denkers" nooit
aanvaarden, want ze zijn te verwaand, zij wanen zich een soort "vader van
Tarzan" of een "Moederkloek"...
Hoe zouden zulke abnormale mensen het denkbeeld kunnen accepteren, dat zij
geen individueel, geniaal, schitterend verstand of mentaal denkvermogen
bezitten?
Die Betweters denken echter het beste over zichzelf en zij hullen zich zelfs in de
mantel van de Aristippus (435-360 v.C.), om net als hij, hun vermeende
wijsheid en hun vermeende deemoed tentoon te stellen...
Het eeuwenoude verhaal doet nog steeds de ronde, dat Aristippus, om zich wijs
en nederig voor te doen, een oud versleten kleed aantrok, vol met lappen en
gaten. In zijn rechterhand nam hij de Staf der Wijzen en liep door de straten
van Athene...
Toen Socrates hem echter zag aankomen, riep hij met luide stem: "Oh
Aristippus, door de gaten van je kleed kan men jouw ijdelheid zien!"...
Wie niet steeds in staat van Alertheid voor het Nieuwe -in Waakzame Perceptie
- leeft, en denkt dat hij denkt, zal zich licht met de eerste de beste negatieve
gedachte vereenzelvigen.
Het gevolg hiervan is dat hij jammergenoeg de helse macht van het “Negatieve
Ik", de veroorzaker van de overeenstemmende negatieve gedachte in kwestie,
versterkt.
Hoe meer wij ons vereenzelvigen met een negatieve gedachte, des te meer
worden wij slaven, willoze werktuigen, van het overeenkomstige "ik" dat
kenmerkend is voor deze gedachte...
Wat betreft de Gnosis, de Geheime Weg en het Werk aan zichzelf, schuilen
onze persoonlijke verleidingen juist in de "ikken" die de Gnosis en het
Esoterisch Werk haten. Zij zijn immers niet onwetend van het feit dat hun
voortbestaan in onze psyche dodelijk wordt bedreigd door de Gnosis en door
het Werk.
Deze negatieve en twistzieke "ikken" maken zich gemakkelijk meester van
zekere mentale mechanismen in ons Intellectueel Centrum en veroorzaken dan
een venijnige en schadelijke gedachtegang.
Indien wij de gedachten, dat wil zeggen die "negatieve Ikken" die op dat
ogenblik ons intellectueel centrum controleren, aanvaarden, zullen wij tenslotte
niet meer in staat zijn om te ontkomen aan de op gang gebrachte gevolgen.
Wij moeten nooit vergeten dat elke "Negatieve Ik" zich "Zelf Bedriegt" en
"Bedriegt". Conclusie: hij Liegt...
Wanneer de aspirant zijn schone verwachtingen in de Gnosis en in het
Esoterisch Werk verliest, telkens wanneer de moed hem onverwachts in de
schoenen zinkt, wanneer hij de geestdrift kwijtraakt en het allerbeste de rug
toekeert kun je er zeker van zijn dat hij door één of andere "Negatieve Ik" is
bedrogen...
De "Negatieve Ik van de Minnenijd" bedriegt echtlieden die elkaar aanbidden
en stort hen in de ellende.
De "Negatieve Ik van de Mystieke Hoogmoed" heeft vele toegewijde mensen
van de Geheime Weg misleid: zij gingen zich het toonbeeld van wijsheid voelen,
verafschuwden hun Meester of verrieden hem...
De Negatieve Ik beroept zich op onze persoonlijke ervaringen, op onze
herinneringen, op onze vurigste verlangens en op onze herinneringen... en door
een handige keuze uit dit alles weet hij een bepaalde zaak in een vals daglicht
te plaatsen; hij fascineert en zo loopt het op een mislukking uit...
Wanneer men echter de "Ik" op heterdaad betrapt, ontmaskert, wanneer men
leert om steeds in staat van alertheid te leven, wordt dat bedrog onmogelijk
gemaakt..
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Het zichzelf "één" wanen is een misplaatste grap; ongelukkigerwijze bestaat
deze ijdele illusie in ieder van ons.
Het is te betreuren dat wij steeds het beste over onszelf denken; nooit komen
wij op het idee om te begrijpen dat wij nog steeds geen ware individualiteit
bezitten.
Het ergste van het geval is, dat wij ons zelfs de bedrieglijke weelde veroorloven,
te veronderstellen dat ieder van ons over volledige Zelfbewustzijn en eigen
Vrije Wil beschikt...
Wee ons! Wat zijn we toch verwaand! Onwetendheid is ongetwijfeld de grootste
der rampen...
Binnen in ieder van ons zijn er vele duizenden verschillende Individuen,
afzonderlijke lieden, Ikken of mensen die voortdurend ruzie maken met elkaar,
die elkaar de oppermacht betwisten en die onderling geen enkele orde of
overeenkomst vertonen.
Als wij bewust waren, als wij uit onze droom- en fantasiewereld ontwaakten...
Hoe anders zou het leven er dan uitzien!
Maar tot overmaat van ramp zijn wij gefascineerd of gehypnotiseerd door de
negatieve emoties, door de zelfingenomenheid en door de eigenliefde... Deze
betoveren ons en nooit veroorloven ze ons om de Zelfherrinering te betrachten
en te beseffen hoe wij werkelijk zijn.
Wij geloven wel dat wij een unieke Wil bezitten, maar in werkelijkheid hebben
wij vele wilsuitingen: elke Ik heeft de zijne.
De tragikomedie van deze Innerlijke Meervoudigheid blijkt schrikbarend te
zijn: de verschillende wilsuitingen botsen onderling, zij verkeren in
voortdurende tweestrijd, zij werken steeds in verschillende richtingen.
Indien wij nu een echte Individualiteit bezaten, indien wij een innerlijke
Eenheid hadden in plaats van een Veelvuldigheid, dan zouden wij ook
beschikken over continuïteit van voornemens, over wakker bewustzijn en over
een individuele, vrije wil.
Veranderen is de aangewezen weg, maar we moeten allereerst beginnen met
oprecht te zijn tegenover onszelf.
Het is nodig dat wij een innerlijke of psychologische balans opmaken ten einde
te weten te komen hoe wij er voor staan: wat wij teveel hebben en wat wij nog
missen...
Het is mogelijk om de ware Individualiteit te bemachtigen, maar als wij haar
reeds menen te bezitten zal die mogelijkheid verdwijnen.
Het staat onomstotelijk vast, dat wij geen enkele moeite zouden doen iets te
bereiken als wij dat reeds in ons bezit wanen! Onze fantasie doet ons geloven
dat wij bezitters zijn van de Individualiteit en er zijn in de wereld zelfs Scholen
die dit aldus verkondigen.
Het is dan ook dringend noodzakelijk de strijd aan te binden tegen onze
fantasie; zij doet ons anders voorkomen dan wij in werkelijkheid zijn...
ellendig, schaamteloos en verdorven.
Wij denken dat wij de ware mens zijn, terwijl wij reëel gezien slechts
intellectuele zoogdieren zijn, ontbloot van ware individualiteit.
De mythomanen wanen zich Goden, Mahatma's en dergelijke. Zij vermoeden
niet eens dat ze zelfs geen individueel mentaal vermogen of een Bewuste Wil
bezitten.
De zelfverheerlijkers, aanbidders van hun dierbare Ego, zijn zo vervuld van het
Ik, dat zij het denkbeeld van de Veelvuldigheid van Ego's nooit aanvaarden.
De paranoiden zullen, met hun kenmerkende klassieke trots, dit boek niet eens
lezen...
Het is volstrekt noodzakelijk dat wij een strijd op leven en dood aanbinden met
de fantasie over onszelf, indien wij niet ten prooi willen vallen aan kunstmatige
emoties en bedrieglijke ervaringen, die ons niet alleen in belachelijke situaties
doen belanden, maar ons bovendien elke mogelijkheid om tot innerlijke
ontwikkeling te komen, ontnemen.
Het intellectuele zoogdier is dusdanig gehypnotiseerd door zijn Fantasie, dat hij
droomt een leeuw of een arend te zijn, terwijl hij in feite niet meer is dan een
ellendige aardworm.
De mythomaan zal de voorgaande beweringen nooit aanvaarden. Wat men ook
zegt of schrijft, het is overduidelijk dat hij zichzelf als een soort Aartsvader
beschouwt, een Hierofant of Hogepriester, een Meester van de Hoogste
Hiërarchie. Hij vermoedt niet eens dat zijn overtuiging "niets dan fantasie" is.
De fantasie is een wezenlijke kracht die in de hele mensheid werkt en de
intellectuele mensachtige in droomtoestand doet verkeren, hem laat geloven
reeds een volwaardig mens te zijn, in het bezit van een echte Individualiteit, van
een vaste Wil, van een wakker Zelfbewustzijn, van een eigen mentaal
vermogen, enzovoorts.
Wanneer wij echter denken E‚n te zijn, komen we innerlijk vast te zitten in dit
waandenkbeeld en kunnen geen vooruitgang boeken. Wij komen tot stilstand,
om tenslotte helemaal te ontaarden en de weg van Involutie in te slaan, de weg
van teruggang.
Ieder van ons bevind zich in een bepaalde psychologische toestand waaruit we
niet kunnen geraken, tenzij we die talloze personen of Ikken die in ons innerlijk
huisvesten, rechtstreeks ontdekken.
Het moet duidelijk zijn, dat wij door middel van de innerlijke Zelfwaarneming
de mensen die in onze psyche huisvesten kunnen zien, en die wij dienen uit te
roeien om de radicale ommekeer te bereiken.
Deze gewaarwording, deze Zelfwaarneming, leidt tot een drastische herziening
van alle verkeerde denkbeelden die wij over onszelf hebben; het resultaat
hiervan is, dat wij het concrete feit ervaren dat wij geen ware individualiteit
bezitten.
Zolang wij echter niet tot de Zelfwaarneming overgaan, zullen wij de illusie
blijven koesteren dat wij één zijn en dientengevolge zal ons leven een grote
vergissing zijn...
Het is niet mogelijk om juiste betrekkingen aan te knopen met onze medemens,
zolang er geen grondige verandering in onze psyche heeft plaatsgevonden.
Elke intieme ommekeer vereist de voorafgaande uitroeiing van bepaalde Ikken
die wij in ons innerlijk dragen.
Maar wij kunnen die Ikken onmogelijk verdelgen, als wij hen niet eerst
waarnemen in ons innerlijk.
Verder met deel 2 van 2
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Zij die zich Een voelen, die het beste over zichzelf denken en die de Leer der
Velen nooit aanvaarden...Zij wensen evenmin de Ikken waar te nemen, en
zodoende gaat elke mogelijkheid tot verandering voor hen verloren.
Het is immers niet mogelijk om te veranderen, als men de Ikken niet uitroeit...
Wie zich echter bezitter van de ware Individualiteit voelt, al zou hij aannemen
dat hij dient uit te roeien, dan nog zou hij niet werkelijk weten wat hij moet
verdelgen.
Wij moeten echter niet vergeten, dat wie zich E‚n waant -en bedrogen door zijn
eigen fantasie meent te weten wat hij moet afbreken, maar in feite niet eens
vermoedt dat hij het niet weet- een illustere onwetende is...
Het is nodig dat wij ons "ont-egoen" om ons te "individualiseren", maar wie de
Individualiteit meent te bezitten, kan zich onmogelijk ont-egoen.
De Individualiteit is voor honderd procent heilig. Zeldzaam zijn zij die haar
bereikt hebben, maar toch denken allen haar te bezitten...
Hoe zouden wij "Ikken" kunnen verdelgen als wij ervan overtuigd zijn, één
Uniek "Ik" te hebben?
Het is maar al te zeker dat alleen hij die zichzelf nooit serieus heeft
Waargenomen, serieus denkt dat hij een Uniek Ik bezit.
Toch moeten wij heel duidelijk zijn met deze leerstelling, want het gevaar
bestaat dat men de authentieke psychologische individualiteit verwart met het
denkbeeld van één of ander "Hoger Ik" of iets dergelijks.
De heilige Individualiteit, gaat elke vorm van welk "ik" dan ook ver te boven.
Het is datgene wat is, wat altijd geweest is en wat steeds zal zijn.
De legitieme Individualiteit is het Zijn en de reden van zijn van het Zijn ligt
besloten in het Zijn zelf.
Men dient dan ook duidelijk onderscheidt te maken tussen het Zijn en het Ik.
Degenen die het Ik met het Zijn verwarren, hebben zichzelf klaarblijkelijk
nimmer serieus waargenomen.
Zolang de Essentie, het Bewustzijn, ingebotteld blijft in die hele verzameling
Ikken die wij binnenin ons dragen, zal de radicale ommekeer absoluut
onmogelijk zijn.
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Een mens is wat hij van zijn leven maakt. Het leven is datgene wat na de dood
voortgaat. In deze betekenis moet Het Boek des Levens, dat bij de dood wordt
opengeslagen, opgevat worden.
Als wij deze kwestie vanuit een strikt psychologisch standpunt bekijken, is een
willekeurige dag uit ons leven in feite een korte weergave van het hele leven.
Hieruit mag geconcludeerd worden, dat als een mens niet vandaag nog, nu
meteen, aan zichzelf werkt, hij nooit zal veranderen.
Wanneer wij beweren dat wij aan onszelf willen werken, maar wij beginnen
niet nog vandaag doch stellen ons voornemen uit tot morgen, dan blijft die
bewering bij een simpel voornemen, een holle frase zonder enig betekenis, want
de afdruk van ons hele leven is gevat in het heden.
Er bestaat een volksgezegde dat luidt: "Stel niet uit tot morgen wat je vandaag
nog kunt doen!".
Als iemand steeds zegt: "Morgen zal ik aan mijzelf werken", zal hij dat nooit
echt doen, want steeds is er een Morgen.
Dit uitstellen tot morgen doet ons denken aan het opschrift dat sommige
zakenlieden in hun winkels plaatsen: "VANDAAG GEEN KREDIET,
MORGEN WEL".
Als een behoeftige klant aanklopt, vindt hij die vreselijke mededeling en als hij
de volgende dag terugkomt, ziet hij hetzelfde ongelukkige opschrift opnieuw
hangen.
Dit is wat men in de psychologie het "morgensyndroom" noemt, op z'n engels
de "tommorow illness." Zolang iemand "morgen" blijft zeggen, zal hij nooit
veranderen.
Toch is er geen uitstel mogelijk: het is dringend noodzakelijk dat wij aan
onszelf beginnen te werken, vandaag nog, nu meteen, en niet lui liggen dromen
van een prachtige toekomst of van een schitterende gelegenheid.
Zij die beweren: "Ik zal eerst dit of dat doen, daarna zal ik mij op het werk
toeleggen", zullen nooit aan zichzelf werken. Dit zijn de aarde mensen, die in de
Heilige Schriften worden genoemd.
Ik heb een grootgrondbezitter gekend die steeds beweerde: "Ik moet eerst mijn
landerijen helemaal afbakenen alvorens mij aan het Werk aam Mijzelf te
wijden ".
Deze machtige herenboer bezat zelf vele akkers, maar zijn grootste streven was
zich meester te maken van de aangrenzende bezittingen; zijn landerijen
moesten precies door vier wegen omlijnd worden. Dat bedoelde hij met
"afbakenen"!
Toen hij dodelijk ziek lag, bezocht ik hem en vroeg of hij het nog steeds
belangrijk vond om zijn terrein "af te bakenen".
Hij antwoordde dat hij het werkelijk betreurde zijn tijd voorbij te hebben laten
gaan...Hij stierf enkele dagen later, na zijn fout te hebben erkend...
"Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad", zei de Grote KABIR Jezus
(Matt. 6:34). Vanuit het standpunt van het Innerlijk Werk betekent dit dat wij
onszelf vandaag nog moeten waarnemen, dat wil zeggen: onze immer
repeterende dag, afdruk in miniatuur van heel ons leven.
Wanneer een mens aan zichzelf begint te werken -vandaag nog- wanneer hij
zijn gemoedsaandoeningen, conflicten en verdriet waarneemt, dan bevindt hij
zich op het pad naar het echte succes.
Het is immers onmogelijk iets uit te roeien dat we niet kennen. Wij dienen
allereerst onze eigen gebreken waar te nemen om ze te leren kennen.
Het is niet slechts nodig dat wij de gebeurtenissen van de dag leren kennen,
maar ook de samengang ervan. Iedereen ervaart persoonlijk een bepaald
patroon "gewone" gebeurtenissen en gemoedsstaten dat zich dagelijks
herhaalt, maar die soms aangevuld wordt met uitzonderlijke gebeurtenissen of
voorvallen.
Het is interessant dit repeterende patroon te observeren, dat wil zeggen de
herhaling van woorden, gebeurtenissen, enz.
Deze herhaling of Recurrentie is de moeite waard om te worden bestudeerd.
Het leidt tot Zelfkennis.
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We kunnen niet ontkennen dat de Wet van Recurrentie voortdurend werkzaam
is in ons leven.
Zie hoe elke dag weer bepaalde dingen zich in ons leven herhalen:
gebeurtenissen, gemoedsstaten, woorden, verlangens, gedachten, begeerten,
enz.
Het is duidelijk dat wanneer wij onszelf niet observeren, wij deze
onophoudelijke herhaling van elke dag niet kunnen beseffen.
Men mag concluderen dat wie helemaal geen interesse kan opbrengen voor de
zelfwaarneming, evenmin wenst te werken om een ware radicale Ommekeer te
bereiken.
Tot overmaat van ramp lopen er heel wat mensen rond die deze innerlijke
ommekeer willen bereiken zonder echter aan zichzelf te werken...
Wij ontkennen het feit niet dat iedereen recht heeft op de ware geestelijke
gelukzaligheid, maar het is evenzeer een feit dat deze toestand van
gelukzaligheid volstrekt onmogelijk is als wij niet eerst aan onszelf werken.
Wij kunnen de innerlijke verandering bewerkstelligen wanneer wij er
werkelijk in slagen om onze reacties op de diverse gebeurtenissen van elke dag
te wijzigen.
Maar wij kunnen onze manier van reageren op de gebeurtenissen van het
praktische leven niet wijzigen, als wij niet serieus aan onszelf werken.
Het is nodig dat wij onze denkwijze veranderen, dat wij minder nalatig worden,
maar wel serieuzer, en het leven anders gaan opvatten...praktischer, maar in de
ware betekenis van het woord.
Als wij echter blijven zoals wij nu zijn en doorgaan met ons elke dag op
dezelfde manier te gedragen, en steeds dezelfde fouten herhalen met dezelfde
kenmerkende slordigheid, dan laten wij geen kans open om te veranderen.
Als wij er echt in willen slagen onszelf te leren kennen, dan moeten we beginnen
ons eigen gedrag in acht te nemen op een willekeurige dag in ons leven, dat wil
zeggen onze reacties op de gebeurtenissen van die dag waar te nemen.
We bedoelen hier niet mee, dat wij onszelf niet elke dag moeten waarnemen; we
willen slechts naar voren brengen, dat men moet beginnen met een eerste dag...
Wat je ook wilt bereiken, je moet ergens beginnen en 'een goed begin is het
halve werk'. Als wij ons gedrag op een bepaalde dag observeren, is dat alvast
een goed begin.
Het beste is ongetwijfeld dat wij beginnen om op alle kleine details te letten,
thuis, in de huis-, slaap- en eetkamer, op straat, op het werk, enzovoorts, in het
bijzonder op wat wij zeggen, voelen en denken...
Belangrijk is om daarna te bekijken en te bestuderen, hoe en op welke manier
wij de mechanische reacties van de dag kunnen veranderen. Als wij echter
blijven geloven dat wij uitstekende personen zijn, dat wij ons nooit onbewust en
verkeerd gedragen, dan zullen wij nooit veranderen.
Wij dienen allereerst te begrijpen dat wij mechanisch-reagerende-schepsels
zijn, mens-machines, doodgewone door geheime agenten -de verborgen ikkenbestuurde marionetten.
Wij moeten niet vergeten dat er in ieder van ons vele personen wonen; nimmer
zijn wij één en dezelfde persoon. Soms vertoont zich een krenterige persoon in
ons, op een andere gelegenheid een lichtgeraakt en prikkelbaar persoon, dan
weer een vrijgevig en welwillend persoon en op een later tijdstip een
kwaadsprekend of zelfs lasterend persoon, dan een schijnheilige, daarna een
begrieger en zo gaat het maar door.
Er zijn mensen van allerlei soort binnenin ieder van ons, allerlei Ikken die van
onze persoonlijkheid niets anders maken dan een marionet, een sprekende pop,
een mechanisch reagerend schepsel.
Laten wij beginnen om ons gedurende een klein deel van de dag zelfbewust te
gedragen. Wij moeten hoognodig afstappen van de gewoonte om mechanisch te
reageren, al was het maar gedurende enkele minuten per dag. Dit zal ons
bestaan op beslissende wijze beïnvloeden.
Wanneer wij de Zelfwaarneming toepassen en niet doen wat één of andere Ik
verkiest, houden we vanzelfsprekend op machines te zijn.
Een enkel ogenblik waarop wij voldoende bewust zijn om niet mechanisch te
reageren en wij doen het bovendien vrijwillig, is toereikend om vele
onaangename omstandigheden grondig te wijzigen.
Jammer genoeg leiden wij dagelijks een mechanische, op routine afgestemd,
absurd leven. De gebeurtenissen herhalen zich telkens, onze gewoontes blijven
onveranderd; nooit hebben wij hen willen wijzigen, omdat ze immers de
mechanische rails vormen waarop de trein van ons ellendig bestaan zich
voortbeweegt. Desondanks denken wij het beste over onszelf...
Overal komt men "MYTHOMANEN" tegen, mensen die zich Goden wanen;
mechanisch reagerende, op routine afgestemde wezens; nietige aardwormen;
ellendige poppen, bewogen door diverse Ikken; mensen die er niet aan denken
aan zichzelf te werken...
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Als wij onszelf één dag in ons leven zorgvuldig observeren, zullen wij zeker tot
de conclusie komen, dat wij niet echt zelfbewust weten te leven.
Ons leven heeft veel weg van een spoortrein die voortbeweegt op de vaste rails
van de mechanische, vastgeroeste gewoontes, de automatismen van een leeg en
oppervlakkig bestaan.
Het eigenaardige is, dat wij nooit de inval krijgen om onze gewoontes te
wijzigen; het lijkt wel of wij er nooit genoeg van krijgen steeds dezelfde dingen
te herhalen, telkens opnieuw.
De gewoontes verstenen ons innerlijk, maar toch denken wij dat wij vrij zijn;
wij zijn afschuwelijk lelijk, maar wij wanen ons schone Apollo's...
Wij zijn mechanische wezens, wat al meer dan voldoende is om geen echt besef
te hebben van wat wij in het leven uitvoeren.
Wij bewegen ons dagelijks voort op de oude rails van onze ouderwetse, absurde
gewoontes; dit is natuurlijk geen echt leven. In plaats van echt te leven,
vegeteren wij op ellendige wijze en ontvangen geen nieuwe indrukken.
Zou een persoon de dag bewust beginnen, dan zou die dag vanzelfsprekend heel
anders zijn.
Wanneer hij de huidige dag opvat als zijn hele leven, wanneer hij niet tot
morgen uitstelt wat vandaag nog dient te worden gedaan, dan beseft hij
werkelijk wat het "werken aan zichzelf" betekent.
Geen enkele dag is onbelangrijk! Als wij werkelijk een radicale verandering
willen bereiken, dienen wij onszelf elke dag te verkennen, te observeren en te
begrijpen.
Toch willen de mensen zichzelf niet zien in de spiegel van de zelfwaarneming.
Sommigen hebben wel zin om aan zichzelf te werken, doch zij rechtvaardigen
hun onachtzaamheid met uitspraken als: "Mijn werkzaamheden op het
kantoor (of op de fabriek, enzovoorts) staan niet toe aan mijzelf te werken". Dit
zijn holle, absurde woorden, zonder enige betekenis, die slechts dienen om onze
zorgeloosheid en luiheid, alsook gebrek aan liefde voor de Grote Zaak te
rechtvaardigen.
Ofschoon zulke lieden veel geestelijke belangstelling aan de dag leggen, is het
duidelijk dat zij toch nooit zullen veranderen.
Het is dan ook uiterst dringend om zichzelf zonder uitstel te observeren, waar
te nemen. De innerlijke Zelfwaarneming is fundamenteel om een ware
verandering te kunnen bereiken, een innerlijke ommekeer...
Hoe is uw psychologische gemoedsstaat bij het opstaan? Hoe bent u bij het
ontbijt gestemd? Bent u ongeduldig geweest tegen de bediende of tegen uw
vrouw?
Waarom was u zo ongeduldig? Wat zit u altijd dwars? Wat irriteert u
eigenlijk?
Minder gaan roken of minder eten is niet alles; dit zijn geen essentiële
veranderingen, maar ze duiden wel op een zekere vooruitgang. We weten heel
goed dat hartstocht en vraatzucht onmenselijk en beestachtig zijn.
Het is niet gepast dat iemand die zich op het Geheime Pad toelegt, met een veel
te dik fysiek lichaam en met een overdreven zware buik, die de schoonheidszin
alleszins tart, rondloopt. Dit zou kunnen wijzen op vraatzucht, gulzigheid en
zelfs luiheid.
Ons dagelijks leven, ons beroep en onze werkzaamheden, ofschoon vitaal voor
ons bestaan, zijn in feite de slaap van ons Bewustzijn.
Weten dat het leven een droom is, betekent nog niet dat wij dat ook hebben
begrepen. Het diepe begrip komt pas met de Zelfwaarneming en het intensieve
Werk aan zichzelf.
"Aan zichzelf werken" houdt onvermijdelijk in dat men aan zijn dagelijks
leven werkt, vandaag nog. Dan pas begint men te begrijpen wat de betekenis is
van die ene bede uit het Gebed des Heren: "Geef ons heden ons dagelijks
Brood".
Dat "dagelijks brood" betekent in feite "supra-substantieel Brood" in het
Grieks, of het "Brood uit de Hoge".
De Gnosis verschaft dit Brood des Levens in dubbele zin, namelijk nieuwe
ideeën en krachten die ons in staat stellen onze psychologische gebreken te
ontbinden, te vernietigen, te verdelgen.
Telkens als wij één of ander "Ik" tot kosmisch as herleiden, afbreken, worden
we psychologisch ervaringen rijker. Met andere woorden: we nuttigen dan het
"Brood der Wijsheid"; we ontvangen nieuwe kennis.
De Gnosis verschaft ons het "Supra-substantieel Brood", het "Brood der
Wijsheid", en verwijst ons met nauwkeurigheid naar het nieuwe leven dat wij
hier en nu, binnenin onszelf, (kunnen) beginnen. Welnu, niemand kan zijn
leven wijzigen, noch zijn mechanische reacties op de gebeurtenissen van het
bestaan veranderen, tenzij hij beschikt over de hulp van nieuwe ideeën en
Goddelijke hulp ontvangt.
De Gnosis voorziet ons van die nieuwe ideeën en leert ons de "modus operandi"
om ons te kunnen verzekeren van assistentie van Hogere Krachten, die het
mentale te boven gaan.
Het is nodig dat wij de inferieure centra van ons organisme voorbereiden op de
ontvangst van deze nieuwe ideeën en krachten, die afkomstig zijn van de
Hogere Centra.
Bij het Werk aan Zichzelf is niets onbelangrijk. Elke onbeduidende gedachte is
het waarnemen waard. Elke negatieve emotie, elke reactie, enzovoorts, dient
onder de loep te worden genomen...
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In deze duistere tijden is het uiteraard zeer moeilijk om zich te onttrekken aan
de rampzalige gevolgen van het mechanische leven, doch noodzakelijk als men
niet door het leven "verscheurt" wil worden.
Ieder Werk dat men aan zichzelf verricht met de bedoeling een psychische en
geestelijke vooruitgang te boeken, gaat altijd gepaard met een zekere vorm van
isolement, deze afzondering is nodig omdat onder de invloed van onze normale
levenswijze het immers niet mogelijk is iets anders te ontwikkelen dan de
persoonlijkheid.
Wij trachten ons helemaal niet te verzetten tegen de ontwikkeling van de
persoonlijkheid, want het is duidelijk dat wij deze in het leven nodig hebben.
Maar zij is zeer zeker puur kunstmatig en oppervlakkig; zij is niet het ware, het
reële in ons.
Als het arme intellectuele zoogdier, ten onrechte mens genoemd, zichzelf niet
isoleert, maar zich blijft vereenzelvigen met alle gebeurtenissen van het
praktische leven, zijn krachten aan negatieve emoties en uitingen van zelfconsideratie en aan een zinloze, afbrekende, dubbelzinnige woordenkraam
verspelend, kan zich buiten datgene wat tot de wereld der mechanische reacties
behoort werkelijk niets positiefs in hem ontwikkelen.
Wie de ontwikkeling van de Essentie werkelijk wil bereiken, moet zich
ongetwijfeld "hermetisch weten af te sluiten". Hiermee wordt een bepaalde
methode bedoeld, die in nauw verband staat met de stilte.
De uitdrukking "zich hermetisch afsluiten" stamt uit de Oudheid, toen er een
Leer over de innerlijke ontwikkeling van de mens werd onderwezen, die
verbonden was met de naam van Hermes.
Als innerlijke groei wordt nagestreefd, dient men vanzelfsprekend de
ontsnapping van psychische krachten te voorkomen.
Wanneer iemand zijn energieën uit zich laat wegvloeien en zichzelf niet in zijn
binnenste isoleert, zal hij onmogelijk de ontwikkeling van iets waarlijks in zijn
psyche kunnen bereiken.
Het gewone, alledaagse leven wil ons onverbiddelijk verscheuren, verslinden...
Wij dienen dagelijks met het leven te worstelen en ons te bekwamen in het
zwemmen tegen de stroom in...
Dit Werk gaat in feite tegen de belangen van het mechanische leven in. Het gaat
om iets heel anders dan het alledaagse, dat we echter elk ogenblik dienen te
beoefenen, namelijk de Bewustzijnsrevolutie.
Het is zonneklaar dat als wij ons in het dagelijks leven fundamenteel verkeerd
opstellen en daarenboven geloven dat alles ons steeds van een leien dakje moet
gaan, de teleurstellingen onontkoombaar zullen zijn...
De mensen willen dat hen alles "zomaar" in de schoot valt, omdat alles nu
eenmaal volgens hun plannen moet verlopen. De naakte werkelijkheid valt
echter anders uit: zolang men niet innerlijk verandert, valt men altijd ten prooi
aan de omstandigheden, als een weerloze speelbal, als een willoos slachtoffer, of
men nu wil of niet.
Veel wordt er gezegd en geschreven over het leven, vele sentimentele
stompzinnigheden zelfs, maar deze Verhandeling over Revolutionaire
Psychologie is anders.
Deze Leer gaat direct naar de kern, naar de concrete, duidelijke en
onomstotelijke feiten; ze stelt met klem dat het "Intellectuele Dier" -ten
onrechte mens genoemd- een mechanische, onbewuste en diep ingeslapen
tweevoeter is.
"De Goede Heer (Vrouw) de Huizes" zal de Revolutionaire Psychologie nooit
aanvaarden. Hij komt al zijn verplichtingen als echtgenoot, als vader en noem
maar op, strikt na, en krijgt dientengevolge een hoge dunk van zichzelf. Toch
dient hij slechts de doeleinden van de natuur, niet meer en niet minder.
Wij moeten er echter bij vermelden, dat "De Goede Heer (Vrouw) de Huizes",
die tegen de stroom in zwemt, die zich niet wil laten verscheuren door het leven,
ook bestaat. Maar dit slag mensen is zeer zeldzaam in de wereld; nooit komt ze
in groten getale voor.
Wanneer iemand volgens de richtlijnen van deze Verhandeling over
Revolutionaire Psychologie leert denken, verkrijgt hij in ieder geval een juiste
visie op het leven.
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Waarnemen en zichzelf waarnemen zijn twee totaal verschillende zaken, maar
toch vereisen beide aandacht.
Bij de waarneming wordt de aandacht naar buiten gericht, door de "ramen"
van de zintuigen, op de wereld om ons heen.
Bij de zelfwaarneming echter wordt de aandacht naar binnen gericht; hiervoor
zijn de zintuigen van de uiterlijke waarneming niet geschikt.
Vandaar dat de zelfwaarneming, het gadeslaan van de innerlijke psychische
processen, moeilijk is voor de neofiet, dat wil zeggen voor de beginneling.
Het uitgangspunt van de toegepaste wetenschap is de tastbare wereld, het
waarneembare. Het beginpunt van het Werk aan zichzelf is de zelfwaarneming,
het "zelfwaarneembare".
Het is ontegensprekelijk dat de twee bovengenoemde uitgangspunten ons in
compleet verschillende richtingen leiden.
Iemand kan vergrijzen tussen de boeken, geboeid door de starre dogma's van
de academische wetenschap, toegewijd aan de studie van de uiterlijk
verschijnselen, of aan het waarnemen van cellen, atomen, moleculen,
hemellichamen, sterren, kometen en noem maar op, zonder ooit de geringste
radicale Verandering in zichzelf te ervaren...
De kennis die iemand innerlijk doet veranderen zal nooit door uiterlijke
waarneming verworven kunnen worden.
De ware kennis die daadwerkelijk een fundamentele innerlijke ommekeer in
ons teweeg kan brengen, heeft de rechtstreekse Zelfwaarneming als grondslag.
Dringend is dat we onze Gnostische studenten voorhouden, dat het vereist is de
Zelfwaarneming toe te passen, hoe ze zichzelf precies moeten waarnemen en het
waarom ervan.
De uiterlijke waarneming is een middel om de mechanische omstandigheden
van de wereld te bestuderen c.q. te wijzigen. De innerlijke Zelfwaarneming is
een middel om innerlijk te veranderen.
Hieruit kunnen en moeten we nadrukkelijk concluderen, dat er twee soorten
kennis bestaan, de innerlijke en de uiterlijke, en dat het mengsel van deze twee
vlakken of denksferen -tenzij wij over een magnetisch centrum beschikken die
de kenmerken van beide wetenschappen uit elkaar weet te houden- verwarring
in ons kunnen stichten.
Ogenschijnlijk sublieme leerstelingen met duidelijk wetenschappelijke
dikdoenerij zijn in de grond van de zaak pseudo-esoterisch en behoren tot het
terrein van de uiterlijke kennis, tot het waarneembare; toch worden ze door
veel aspiranten als innerlijke kennis aanvaard.
We bevinden ons dus steeds in twee werelden: de uiterlijke en de innerlijke. De
eerste hiervan wordt waargenomen door middel van de normale zintuigen van
de uiterlijke gewaarwording. De tweede, de innerlijke wereld, kan slechts
waargenomen worden door het Zintuig van de innerlijke zelfwaarneming.
Gedachten, ideeën, emoties, verlangens, hoopvolle verwachtingen,
teleurstellingen, enzovoorts, behoren tot het innerlijke en zijn daarom
onzichtbaar voor onze normale, alledaagse zintuigen. Toch zijn ze voor ons
reëler dan de tafel in de eetkamer of de fauteuils in de zitkamer...
Het is een vaststaand feit dat we meer bezig zijn in onze innerlijke wereld dan
in de uiterlijke. Dit is onweerlegbaar, onbetwistbaar.
Diep in onze Innerlijke Werelden, in onze geheime wereld, beminnen we,
begeren we en wantrouwen we; we zegenen en vervloeken er, we verlangen, we
ondervinden smart en genot, we worden teleurgesteld en we worden beloond,
etc etc etc.
Zowel de innerlijke als de uiterlijke wereld zijn ongetwijfeld
proefondervindelijk te verifiëren en aan te tonen. De uiterlijke wereld is het
waarneembare; de innerlijke wereld is het 'zelfwaarneembare' door en in
onszelf, hier en nu.
Wie de "Innerlijke Werelden" van onze planeet Aarde, van ons Zonnestelsel of
van onze Melkwegstelsel echt wil leren kennen, dient eerst zijn eigen intieme
wereld te kennen, zijn persoonlijk innerlijke leven, zijn eigen “Innerlijke
Werelden".
"Mens ken uzelf en gij zult het Heelal en de Goden leren kennen".
Hoe meer men deze "Innerlijke Wereld" -die men "Zichzelf" pleegt te noemen
- verkent, des te beter zal men begrijpen dat men tegelijkertijd in twee
werelden leeft, in een tweevoudige realiteit, in twee milieus of sferen: de
uiterlijke en de innerlijke.
Gelijk wij in de "uiterlijke wereld" noodzakelijkerwijs moeten leren lopen om
niet in een afgrond te vallen en niet te verdwalen in de straten van een stad,
leren vriendschap te sluiten, perverse relaties te schuwen, geen giftige stoffen te
nuttigen en dergelijke, zo leren wij door middel van het Psychologisch Werk
aan zichzelf het lopen in de "Innerlijke Wereld", een wereld die wij kunnen
verkennen met behulp van de zelfwaarneming.
Het zintuig der innerlijke zelfwaarneming is in werkelijkheid in onbruik
geraakt bij het decadente mensenras van het duistere tijdperk waarin wij leven.
Maar naargelang wij volharden in de zelfwaarneming zal dit zintuig zich weer
geleidelijk ontwikkelen.
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De intieme Zelfwaarneming is een praktisch middel om een radicale ommekeer
te bereiken.
Weten en waarnemen zijn echter verschillend. Velen verwarren de waarneming
van zichzelf met het kennen of weten. Wij weten dat wij op een stoel in de
woonkamer zijn gaan zitten, maar dit houdt niet in dat wij de stoel waarnemen.
Wij weten dat wij ons op een gegeven ogenblik in een negatieve gemoedsstaat
bevinden, wellicht verontrust door één of ander probleem, of bezorgd om een
bepaalde kwestie of misschien verteert door rusteloosheid of onzekerheid en
dergelijke, maar dit betekent echter nog niet dat wij deze gemoedsstaat
waarnemen...
Voelt u een zekere antipathie jegens iemand? Bevalt een bepaalde persoon u
niet? Waarom eigenlijk? U zult zeggen dat u die persoon kent...Alstublieft!
Observeer hem! Kennen en observeren is nooit hetzelfde. Verwar het kennen
niet met het waarnemen...
Het waarnemen van zichzelf is voor honderd procent een actieve daad; het is
een daadwerkelijk middel om zichzelf te veranderen terwijl het kennen -dat
passief is- dat niet is.
Het is zeker dat het kennen beslist geen gerichte aandacht vereist. De naar
binnen gerichte aandacht, op wat zich in ons innerlijke afspeelt, is echter zowel
positief als actief...
In het geval we antipathie jegens iemand voelen, louter uit een eigenzinnigheid
en vaak zonder enige waarachtige reden of aanleiding, ontdekken wij een
menigte gedachten die zich in ons verstand opstapelen, in ons mentale, een in
ons sprekende en wanordelijk schreeuwend legioen stemmen en hun
respectievelijke kreten, de onaangename emoties die in ons innerlijk opwellen,
de onprettige nasmaak die dit alles in onze psyche achterlaat, etc etc etc.
In deze omstandigheden komen wij er vanzelfsprekend ook achter, dat wij die
persoon zeer slecht behandelen in ons innerlijk.
Om dit alles echter te kunnen bemerken, moet onze aandacht zonder twijfel
met voorbedachten rade naar binnen worden gericht; het mag beslist geen
passieve aandacht zijn.
De dynamische aandacht moet in feite van de kant van de Waarnemer komen,
terwijl gedachten en emoties gerekend dienen te worden tot het
Waargenomene.
Dit alles doet ons begrijpen dat het weten volstrekt passief en mechanisch is, in
duidelijke tegenstelling tot de Zelfwaarneming die een zelfbewuste daad
behoort te zijn.
We willen hiermee niet zeggen dat de mechanische waarneming van zichzelf
niet mogelijk zou zijn, maar dat soort waarneming heeft niets uit te staan met
de psychologische Zelfwaarneming waarover wij het nu hebben.
Ook denken en waarnemen blijken heel verschillend te zijn...Iedereen kan zich
de weelde veroorloven om over zichzelf te denken wat hij wil, maar dit betekent
nog niet dat hij zichzelf daadwerkelijk waarneemt.
Het is noodzakelijk dat wij de verschillende Ikken op heterdaad betrappen; wij
moeten ze ontdekken op het moment dat zij in onze psyche optreden, en
begrijpen, ja, beseffen, dat er in elk Ik een bepaald percentage van ons eigen
Bewustzijn gevangen zit. We moeten er spijt van hebben deze Ikken te hebben
geschapen.
Dan zullen wij uitroepen: "Maar wat doet deze ik?" "Wat zegt hij?" "Wat wil
hij eigenlijk?" "Waarom kwelt hij mij met zijn ontucht?", "met zijn woede?"
etc etc etc.
Wij zullen dan in onszelf een hele reeks dingen voorbij zien trekken, een hele
trein van gedachten, emoties, verlangens, hartstochten, intieme komedies,
persoonlijke drama's, bewerkte leugens, redevoeringen, uitvluchten, ziekelijke
voorstellingen, bedden van ontucht, beelden of indrukken van wellust,
luchtkastelen, en noem maar op, etc etc etc.
Vlak voor het inslapen, precies op het moment tussen waken en slapen, worden
wij vaak verschillende stemmen in onze eigen geesteswereld gewaar. Het zijn de
diverse Ikken die met elkaar van gedachten wisselen, eer zij -noodgedwongenelke verbinding met de verschillende centra van ons organisch mechanische
verbreken, om zich in de moleculaire wereld, in de "Vijfde Dimensie" te
dompelen.
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Het is uiterst dringend en onuitstelbaar dat wij het innerlijk gebabbel gaan
waarnemen, evenals diens exacte plaats van herkomst.
Het verkeerde innerlijk gebabbel is ongetwijfeld de grondoorzaak van vele
onharmonische en onaangename gemoedstaten, zowel in het heden als in de
toekomst.
Het is duidelijk dat de zinloze woordenkraam van dubbelzinnig geklets en ook
alle schadelijke, absurde en negatieve praatjes die wij in de uiterlijke wereld
voeren, hun oorsprong hebben in het verkeerde innerlijk gebabbel.
Het is bekend dat er in de Gnosis de esoterische oefening van de innerlijke stilte
bestaat. Onze gevorderde studenten zijn ermee vertrouwd.
Het is niet overbodig om er goed op te wijzen, dat de innerlijke stilte specifiek
moet slaan op iets heel nauwkeurigs en bepaalds.
Wanneer het denkproces opzettelijk wordt uitgeput gedurende de diepe
innerlijke meditatie, bereikt men de innerlijke stilte. Dit is echter niet wat wij in
dit hoofdstuk aan de orde willen stellen.
Ons verstand "van gedachten ledigen" of "op blanco stellen" om de innerlijke
stilte werkelijk te bereiken, is evenmin wat wij in de volgende paragrafen naar
voren trachten te brengen.
Het beoefenen van de innerlijke stilte waar we wel op doelen, betekent evenmin
dat wij moeten beletten dat iets in onze geest dringt.
In werkelijkheid hebben wij het nu over een heel andere vorm van innerlijke
stilte, wanneer wij stellen dat het innerlijk gebabbel gestaakt moet worden.
Toch gaat het niet om iets vaags en algemeens...
Wij willen de innerlijke stilte toepassen op dingen die al in onze geest zijn, dat
wil zeggen op personen, gebeurtenissen, eigen of andermans zaken, op wat we
hebben horen zeggen, op wat anderen doen of laten, en noem maar op. Het gaat
erom deze dingen niet met de "innerlijke tong" te beroeren, er niet innerlijk
over te discussiëren...
Leren zwijgen, niet alleen met de uiterlijke tong, maar bovendien ook met de
geheime, innerlijke tong, blijkt schitterend, wonderbaarlijk te zijn.
Velen houden uiterlijk hun mond en zwijgen, maar met de innerlijke tong
verscheuren zij de medemens, levend en wel. Het venijnige en kwaadaardige
innerlijk gebabbel veroorzaakt innerlijke verwarring.
Als wij ons vals innerlijke gebabbel eens gaan waarnemen, zullen wij beseffen
dat het opgebouwd is uit halve waarheden, of uit waarheden die op een min of
meer onjuiste wijze aan elkaar zijn gekoppeld, door iets toe te voegen of door
iets weg te laten...
Jammergenoeg steunt ons gemoedsleven uitsluitend op de "zelfsympathie".
Tot onze grote schande sympathiseren wij uitsluitend met onszelf, met ons zo
"dierbare Ego", en jegens hen die geen waardering of genegenheid aan de dag
leggen voor ons, koesteren wij antipathie en zelfs haat.
Wij hebben een te hoge dunk van onszelf; wij zijn voor honderd procent te
vergelijken met Narcissus. Dit is ontegensprekelijk!
Zolang wij echter blijven vastklampen aan de "zelfsympathie" is elke
ontwikkeling van het Zijn volstrekt onmogelijk.
Wij moeten het standpunt van anderen leren inzien. Het is dringend
noodzakelijk om ons in de positie van een ander te kunnen verplaatsen of
indenken.
"Alle dingen dan, die gij wilt dat de mensen u aandoen, doet gij ook hen
alzo" (Matt: 7:12).
Wat werkelijk meetelt in deze studies is de manier waarop de mensen innerlijk
en onzichtbaar met elkaar omgaan.
Ongelukkig genoeg komt het maar al te vaak voor dat wij uiterlijk zeer correct
en zelfs oprecht zijn, maar elkaar innerlijk en onzichtbaar bepaald slecht
bejegenen. Hieraan valt niet te twijfelen...
Schijnbaar zeer welwillende mensen slepen dagelijks hun medemensen naar het
geheime hol van hun innerlijk om hen daar naar hartelust te kunnen kwellen,
bespotten, honen, enz.
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De wereld der relaties heeft drie heel verschillende aspecten die wij nauwkeurig
moeten toelichten.
1.
2.

3.

Wij staan in nauw verband met het "planetaire lichaam”, dat wil zeggen
het fysieke lichaam.
We wonen op de planeet aarde en het logische gevolg ervan is dat wij in
betrekking staan met de uiterlijke wereld alsook met al die
aangelegenheden die ons aangaan: familie, zaken, geld, ambt of beroep,
politiek en dergelijke.
De relatie van de mens met zichzelf. Voor het merendeel van de mensen
heeft deze relatie geen enkel belang.

Ongelukkigerwijs hebben de mensen slechts belangstelling voor de eerste twee
vormen van relaties en bekijken de derde vorm met de grootste
onverschilligheid.
Voedsel, gezondheid, geld en zaken vormen werkelijk de grootste zorg van het
"intellectuele zoogdier", dat ten onrechte "mens" genoemd wordt.
Welnu, het is zonneklaar dat zowel het fysieke lichaam als de zaken van de
wereld, uiterlijk voor ons zijn.
Het planetaire lichaam (fysieke lichaam) is afwisselend ziek en gezond.
Wij geloven toch wel enige kennis over ons fysieke lichaam te bezitten, doch in
werkelijkheid weten zelfs de beste wetenschapsmensen niet veel over het
lichaam van vlees en bloed.
Het fysieke lichaam met zijn indrukwekkende, ingewikkelde organisatie gaat
onze pet ongetwijfeld ver te boven.
Bij de tweede soort relaties zijn wij altijd slachtoffer, de speelbal van de
omstandigheden. Het is betreurenswaardig dat wij nog steeds niet hebben
geleerd om onze omstandigheden zelfbewust te bepalen.
Er zijn nu eenmaal niet veel mensen die in staat zijn zich ergens of aan iemand
aan te passen, of echt te slagen in het leven...
Wanneer we vanuit het gezichtspunt van het Gnostisch Esoterisch Werk aan
onszelf denken, is het dringend na te gaan met welk van de drie typen relaties
wij in gebreke blijven.
Het concrete geval kan zich voordoen, dat onze relatie met ons fysieke lichaam
verkeerd is, met als gevolg dat wij ziek worden.
Het kan gebeuren dat wij slechte betrekkingen onderhouden met de uiterlijke
wereld, met als resultaat conflicten, economische en sociale problemen, etc etc
etc.
We kunnen tenslotte ook slechte relaties onderhouden met onszelf, wat met zich
meebrengt dat wij veel lijden wegens gebrek aan innerlijke verlichting...
Het is vanzelfsprekend dat als de lamp van onze kamer niet aangesloten is op
het elektriciteitsnet, ons vertrek in duisternis zal blijven.
Zij die lijden door gebrek aan innerlijke verlichting, dienen hun denkcentrum,
dat wil zeggen hun mentale, aan te sluiten op de Hogere Centra van het Zijn.
Wij moeten ongetwijfeld niet alleen met ons Planetaire Lichaam (fysiek
lichaam) en met de buitenwereld juiste betrekkingen aanknopen, maar
bovendien ook met elk van de delen van ons eigen Zijn...
Pessimistische zieken, beu van zoveel doktoren en medicijnen, wensen niet eens
meer beter te worden; optimistische patiënten vechten om in leven te blijven...
In het Casino van Monte Carlo hebben talrijke miljonairs zich, na het
vergokken van hun fortuin, van het leven beroofd, terwijl er in de wereld
miljoenen arme moeders keihard werken om hun kinderen te onderhouden...
Ontelbaar zijn de ontmoedigde aspiranten die wegens gebrek aan psychische
vermogens en intieme verlichting afzien van het Esoterisch Werk aan zichzelf.
Slechts weinigen weten munt te slaan uit de tegenslagen...
In tijden van intense verleiding, verslagenheid en troosteloosheid, dient men
zijn toevlucht in de Intieme herinnering van zichzelf te zoeken.
In het diepst van ieder van ons bevindt zich de Azteekse TONANTZIN, de
STELLA MARIS der middeleeuwse Alchemisten, de Egyptische ISIS, de
innerlijke God-Moeder. Zij wacht op het moment dat wij haar aanroepen om
ons bedroefd hart te genezen, op te beuren.
Wanneer wij de schok van de "Herinnering van Zichzelf" toepassen, vindt
werkelijk een wonderbaarlijke verandering plaats in de werking van het hele
lichaam, zodat de cellen een ander soort voedsel toegediend krijgen...
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Het wordt hoog tijd dat wij heel serieus gaan nadenken over wat "innerlijke
consideratie" heet.
Het rampzalige effect van het innerlijke zelfbeklag is onmiskenbaar; niet alleen
hypnotiseert het ons bewustzijn, maar bovendien raken we er ontzettend veel
energie aan kwijt.
Als wij niet de fout begingen ons zozeer te vereenzelvigen met onszelf, zou het
innerlijke zelfbeklag volstrekt onmogelijk zijn.
Wanneer wij ons met onszelf vereenzelvigen, hebben wij onszelf te zeer lief,
voelen wij teveel zelfmedelijden, wij vervallen dan in zelf-consideratie en
zelfbeklag; dan denken we dat wij ons altijd uitstekend hebben gedragen ten
opzichte van deze en gene, ten opzichte van de vrouw, ten opzichte van de
kinderen, enzovoorts, maar dat niemand ons ooit voldoende heeft weten te
waarderen...Met andere woorden; wij zijn een toonbeeld van deugd en alle
anderen zijn booswichten en schoften...
Een van de meest gebruikelijke vormen van intieme zelf-consideratie is de
bezorgdheid over wat anderen over ons denken. Zij zouden kunnen
veronderstellen dat wij niet eerbaar, oprecht, waarheidlievend of dapper zijn,
enzovoorts.
Het merkwaardige van dit alles is dat wij helaas niet beseffen, welk een groot
energieverlies dit soort bezorgdheid ons berokkent.
Veel vijandige houdingen ten opzichte van bepaalde personen die ons geen
kwaad hebben gedaan, zijn juist te wijten aan de bezorgdheid die voortvloeit
uit intieme zelf-consideratie.
Wanneer men in de omstandigheden verkeert dat men in deze vorm van
overdreven eigenliefde en zelf-consideratie vervalt, is het duidelijk dat het IK,
of beter gezegd de Ikken, in plaats van weg te kwijnen, zich juist ontzettend
gaan versterken.
Zodra men zich vereenzelvigt met zichzelf, heeft men teveel medelijden met zijn
eigen situatie en begint zelfs balansen op te maken.
Tenslotte raakt men ervan overtuigd dat Jan, Piet, Klaas, de buren, de
werkgever, vrienden en kennissen, enz., hem allemaal te kort hebben gedaan,
hem niet behoorlijk hebben behandeld ondanks al zijn vermeende verdiensten
en kwaliteiten. Gestrikt in dit denkbeeld wordt hij vitterig, onverdraaglijk en
vervelend voor iedereen.
Met zo'n persoon kan praktisch niet meer worden gesproken, want in elk
gesprek moet hij het hebben over degenen die hem iets verschuldigd zouden
zijn en over zijn wijdverkondigd leed.
In het Gnostisch Esoterische Werk -zo staat geschreven- is de innerlijke groei
slechts mogelijk door middel van het vergeven van anderen.
Als iemand voortdurend -elk ogenblik- lijdt om wat anderen hem schuldig zijn,
of om wat ze hem hebben aangedaan, om het leed dat ze hem hebben
berokkend, steeds hetzelfde liedje zingt, kan er geen sprake van innerlijke groei
zijn.
Het Gebed des Heren zegt hierover: "Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
onze schuldenaren vergeven" (Matt 6:12).
Het gevoel dat anderen ons iets schuldig zijn, de pijn om wat anderen ons
hebben aangedaan, enzovoorts, houdt onze innerlijke zielsontwikkeling tegen.
Jezus, de Grote KABIR, zei: "Maak haastig alles in orde met uw tegenstander,
terwijl gij nog met hem onderweg bent, opdat hij u niet misschien aan de
rechter overlevert, en de rechter u aan de gerechtsdienaren overdraagt en gij in
de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u: Gij zult daar niet
uitkomen, totdat gij de laatste penning betaald hebt" (Matt 5:25-26)
Zijn anderen ons iets schuldig...? Wij zijn het ook! Als wij eisen dat ons tot de
laatste stuiver terugbetaald wordt, moeten wij eerst tot de laatste cent betalen.
Dit is de "Lex Talionis", de Wet der Wedervergelding, "Oog om oog en tand
om tand". "Vicieuze cirkel", absurd.
De verontschuldigingen, de genoegdoeningen en de vernederingen die we van
anderen eisen voor het kwaad dat ze ons hebben aangedaan, worden ook van
ons geëist, al houden we onszelf voor "makke schapen".
Het is ongerijmd zichzelf onder onnodige wetten te plaatsen. Het is beter om
zichzelf onder nieuwe invloeden te stellen.
De Wet der Barmhartigheid is een hogere invloed dan de wet van "Oog om oog
en tand om tand" van de gewelddadige mens.
Het is dringend en onuitstelbaar noodzakelijk zich op intelligente wijze onder
de wonderbaarlijke invloeden van het Gnostisch Esoterisch Werk te stellen.
Wij dienen te vergeten dat anderen ons iets schuldig zijn en elke vorm van Zelfconsideratie uit onze psyche te bannen, uit te roeien.
Nimmer moeten wij haat- en wrokgevoelens, negatieve emoties en
gemoedsaandoeningen als antwoord op het kwaad dat anderen ons hebben
aangedaan in ons toelaten, evenmin als gewelddadigheid, wedijverende afgunst,
onophoudelijke herinnering aan wat anderen ons schuldig zijn, enz.
De Gnosis is bestemd voor oprechte aspiranten die daadwerkelijk willen
werken om zichzelf te veranderen...
Als wij de mensen waarnemen, kunnen wij terstond vaststellen dat iedereen
zijn eigen lied zingt.
Elk persoon zingt zijn eigen psychologisch klaaglied: "elk vogeltje zingt immers
zoals het gebekt is!". Hier wordt met nadruk gezinspeeld op de kwestie van de
psychologische "debiteuren-boekhouding"; het gevoel in ons dragen dat
anderen ons iets schuldig zijn, het zelfbeklag, de zelf-consideratie, enz.
Soms "zingen" de mensen zonder enige aanleiding hun klaaglied, zonder dat
erom wordt gevraagd en ook zonder ertoe te zijn aangemoedigd. In andere
gevallen komt het na een paar borrels op gang...
We betogen dat ons oervervelend klaaglied ontbonden of afgebroken dient te
worden. Deze maakt ons innerlijk onbeholpen en berooft ons van veel energie.
In de Revolutionaire Psychologie is bekend dat iemand die heel goed zingt beslist geen stap vooruit kan doen. Hij blijft steken in het verleden...
Verder met deel 2 van 2
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Een door treurige klaagliederen ingekapseld persoon kan zijn innerlijk Niveau
van Zijn niet verheffen: hij kan zichzelf niet overtreffen.
Om naar een Hoger Niveau van het Zijn over te gaan, moet men ophouden te
zijn wat men nu is; we hebben er behoefte aan om niet te zijn wat we nu zijn.
Als we blijven zoals we zijn, zullen we nooit een Hoger Niveau van het Zijn
kunnen verwerven.
In het praktische leven gebeuren er merkwaardige dingen. Heel vaak knoopt
iemand vriendschap aan, enkel en alleen omdat de ander bereid is naar zijn
klaaglied te luisteren.
Ongelukkig genoeg stranden deze relaties wanneer men de zanger vraagt te
zwijgen, een andere plaat te draaien of over iets anders te spreken.
Dan gaat de wrokkige en gekwetste zanger op zoek naar een nieuwe vriend,
naar iemand die voor onbeperkte tijd bereid is naar hem te luisteren.
De zanger eist begrip, iemand die hem begrijpt, alsof het zo gemakkelijk is een
ander te begrijpen. Om een ander te begrijpen is het nodig eerst zichzelf te
begrijpen.
Talrijk zijn de teleurgestelde zangers wier klaaglied over het onbegrip van
anderen gaat. Ze dromen van een wondere wereld waarin zij de hoofdrol
spelen...
Maar niet alle zangers zingen voor het publiek; er zijn ook in zichzelf gekeerde
zangers. Ze zingen hun klaaglied niet in het openbaar, maar in het geheim.
Het zijn mensen die zeer hard hebben gewerkt en teveel hebben geleden; ze
voelen zich teleurgesteld en denken dat het leven hen alles verschuldigd is, alles
wat ze nooit hebben kunnen bereiken.
Gewoonlijk gevoelen ze een innerlijke droefheid, saaiheid en dodelijke
verveling, innerlijke vermoeidheid en frustratie, waaromheen de gedachten
zich opstapelen...
Deze geheime klaagliederen snijden ons ongetwijfeld de pas af op de weg naar
de Intieme Zelfverwezenlijking van het Zijn.
Het is te betreuren dat die geheime innerlijke klaagliederen onopgemerkt aan
ons voorbijgaan, tenzij wij hen willen en wetens waarnemen.
Alle zelfwaarneming laat ongetwijfeld licht in ons binnendringen, tot in het
diepst van ons innerlijk.
Geen enkele innerlijke verandering kan in onze psyche plaatsvinden tenzij deze
belicht wordt door de Zelfwaarneming.
Het is noodzakelijk onszelf waar te nemen als we alleen zijn, evenals wanneer
we met andere mensen omgaan.
Wanneer we alleen zijn vertonen zich heel andere "ikken", heel andere
gedachten, negatieve emoties, etc.
Men zegt wel eens: "Beter alleen dan in slecht gezelschap". Wanneer wij alleen
zijn, zijn wij echter niet altijd in goed gezelschap. Het is heel normaal en
volkomen natuurlijk dat wij ons in heel slecht gezelschap bevinden terwijl we
moederziel alleen zijn. De meest negatieve en gevaarlijke "Ikken" verschijnen
precies wanneer we alleen zijn...
Als wij onszelf radicaal willen veranderen is het noodzakelijk dat wij zelfs ons
eigen leed opofferen, het leed dat we herhaaldelijk in uitgesproken of in
geheime klaagliederen uitdrukken...

Verhandelingen over Revolutionaire Psychologie

Home

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde

Verhandelingen over Revolutionaire
Psychologie
Hoofdstuk 25

TERUGKEER EN RECURRENTIE

Revolutionaire
Psychologie
Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Contact

Een mens is wat hij van zijn leven maakt. Als iemand niets wijzigt in zijn
innerlijk, als hij zijn leven niet radicaal verandert, als hij niet aan zichzelf
werkt, verdoet hij zijn tijd op ellendige wijze.
De Dood is de terugkeer naar het eigenlijke begin van het Leven met de
mogelijkheid het over te doen, het te Herhalen.
Veel is er geschreven in de Pseudo-Esoterische en Pseudo-Occulte literatuur
over het onderwerp der opeenvolgende levens. Het is echter beter ons bezig te
houden met opeenvolgende existenties.
Het leven van ieder van ons, met al zijn tempo's, is steeds hetzelfde en herhaalt
zich van bestaan tot bestaan, de talloze eeuwen door.
Wij blijven ongetwijfeld steeds in het zaad van onze afstammelingen
voortleven; dit is al voldoende bewezen.
Het leven van ieder van ons afzonderlijk is een film die na de dood met ons het
graf ingaat.
Ieder van ons neemt zijn film mee en brengt deze later terug om hem weer af te
draaien op het witte doek van een nieuw bestaan.
De Herhaling van Drama's, komedies en tragedies is een fundamenteel axioma
van de Wet van Recurrentie.
In elk nieuw bestaan herhalen zich steeds dezelfde omstandigheden. De acteurs
van deze zich steeds herhalende scènes zijn de mensen die in ons innerlijke
wonen, de "Ikken".
Zouden we deze acteurs, deze "Ikken" die steeds weer dezelfde scènes in ons
leven opvoeren, ontbinden of vernietigen, dan zou die herhaling van
omstandigheden volstrekt onmogelijk worden.
Het is zonneklaar dat er geen toneelstukken opgevoerd kunnen worden zonder
acteurs...Wie zou dit kunnen tegenspreken?
Door de acteurs uit te roeien, kunnen wij ons echter bevrijden van de Wetten
van Terugkeer en Recurrentie.
Zo kunnen wij echt vrij worden. Het behoeft geen betoog dat elk van die
personages -Ikken- die wij in ons innerlijk dragen, steeds zijn eigen rol speelt,
telkens weer opnieuw in ieder bestaan. Als wij de acteur vernietigen, als hij
ophoudt te bestaan, is ook zijn rol ten einde.
Als wij de Wet der Recurrentie -de herhaling van scènes in elke Terugkeerdiepgaand en serieus bestuderen, ontdekken wij door middel van de intieme
zelfwaarneming, de geheime drijfveren van deze herhaling...
Als een man in het vorige bestaan op 25-jarig leeftijd liefdesbetrekkingen heeft
aangeknoopt met een bepaalde dame, zal het "Ik" van dat liefdesavontuur in
het nieuwe bestaan ongetwijfeld op dezelfde leeftijd wederom op zoek gaan
naar de dame van zijn dromen.
Was het betrokken meisje in haar vorig bestaan toen pas vijftien, dan zal ook
van haar kant het "Ik" van die afspraak in het nieuwe bestaan precies op
dezelfde leeftijd naar haar geliefde uitzien.
Het is makkelijk te begrijpen dat de twee "Ikken", van hem en van haar, zich
op telepathische wijze met elkaar in verbinding zullen stellen en elkaar weer
zullen ontmoeten om hetzelfde liefdesavontuur van weleer te herhalen.
Binnen ieder van ons leven er veel mensen die vol afspraken zitten. Dit valt niet
te ontkennen...
Een dief draagt in zijn innerlijk een heel "rovershol" met allerlei misdadige
afspraken met zich mee. Zo draagt de moordenaar ook een hele
"moordenaarsbende" in zichzelf en de ontuchtige heeft een "bordeel" in zijn
psyche...
Het ergste van dit alles is dat het intellect, dit wil zeggen het verstand, niets
afweet van het bestaan van al die mensen of "Ikken" binnen zichzelf, of van die
talloze afspraken die zich onherroepelijk en op noodlottige wijze voltrekken.
Alle afspraken van de Ikken die in ons huizen worden nagekomen buiten ons
denkvermogen -ons verstand- om.
Het zijn feiten die wij niet kennen; het zijn gebeurtenissen die ons zomaar
overkomen en die in ons onbewuste en onderbewustzijn uitgebroed worden.
Zeer terecht is ons geleerd dat alles ons overkomt, zoals wanneer een regen- of
onweersbui ons overvalt...
We hebben de illusie dat wij doen, maar in feite doen wij niets: het overkomt
ons, het gebeurt. Dit is een noodlottig en mechanisch gebeuren...
Onze persoonlijkheid is slechts een werktuig in handen van allerlei mensen ikken- waarmee elk van hen zijn afspraken nakomt.
Er gebeuren veel dingen in ons leven buiten onze kenvermogens om;
ongelukkigerwijze weten we niet wat er zich allemaal buiten ons arme verstand
om afspeelt...
Wij denken dat we barsten van wijsheid en van kennis, terwijl we in
werkelijkheid niet eens weten dat we onwetend zijn. We zijn ellendige stukken
drijfhout die door de stormachtige golven van het bestaan worden
meegesleurd...
Uit deze ellende geraken, uit deze toestand van onbewustheid, uit de
betreurenswaardige staat waarin wij ons bevinden, is alleen mogelijk door in
zichzelf te sterven...
Hoe zouden wij kunnen ontwaken zonder eerst te sterven? Alleen door de dood
kan het nieuwe komen! Als het zaad niet sterft, wordt er geen nieuwe plant
geboren.
Wie echter werkelijk ontwaakt, bereikt daardoor het volle objectieve gebruik
van zijn bewustzijn, de ware verlichting en de echte gelukzaligheid...
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Men heeft ons erop gewezen, uiteraard met kennis van zaken, dat wij 97
procent ONDERBEWUSTZIJN en DRIE PROCENT BEWUSTZIJN bezitten.
Frank en vrij gesproken beweren wij dat 97% van de Essentie die wij in ons
innerlijk dragen, gevangen, gebotteld, ingekapseld zit in elk van die Ikken die
samen het "Mijzelve" vormen.
De Essentie, het ingekapselde Bewustzijn, kan zich in deze toestand
vanzelfsprekend niet vrij manifesteren, doch uitsluitend naar de pijpen van de
Ikken dansen...
Wanneer een willekeurige Ik vernietigd wordt, komt een bepaald percentage
Bewustzijn vrij. De emancipatie of bevrijding van de Essentie -het Bewustzijnis onmogelijk als elke Ik niet vernietigd wordt.
Hoe groter het aantal afgebroken Ikken, hoe meer Zelfbewustzijn. Hoe kleiner
het aantal afgebroken Ikken, des te kleiner is het percentage ontwaakt
Bewustzijn.
Het ontwaken van het Bewustzijn is slechts mogelijk door middel van de
vernietiging van het IK, door in zichzelf te sterven, hier en nu.
Het lijdt geen twijfel dat zolang de Essentie -het Bewustzijn- gevangen zit in die
talloze Ikken die wij in ons innerlijk dragen, hij zich in slaaptoestand bevindt,
in onderbewuste gesteldheid.
Het is noodzakelijk om ons onderbewustzijn in actief Bewustzijn om te zetten
en -het niet vaak genoeg gezegd worden- dit is slechts mogelijk door de Ikken te
verdelgen of af te breken, in zichzelf te sterven.
Het is niet mogelijk te ontwaken zonder eerst in zichzelf te sterven. Zij die eerst
trachten te ontwaken om pas daarna in zichzelf te sterven hebben geen
werkelijk besef of ervaring; zij gaan vastberaden de verkeerde weg op...
Pasgeboren baby's zijn wonderschoon; zij bezitten namelijk een volledige
Zelfbewustzijn. Hun Bewustzijn is (nog) in ontwaakte toestand, helemaal
wakker.
In het lichaam van het pasgeboren kindje bevindt zich de terugkerende
Essentie; het is de Essentie die het kind een stralende schoonheid geeft.
Wij willen hiermee niet zeggen dat de volle honderd procent Essentie of
Bewustzijn het pasgeboren kind bezielt, maar wel de drie procent vrije Essentie
die normaliter niet gevangen zit in de Ikken.
Toch geeft dat percentage vrije Essentie die op het wereldtoneel terugkeert, een
volledig Zelfbewustzijn, helderheid van geest, enzovoorts aan het kind.
De volwassen mensen kijken vol medelijden neer op de pasgeboren baby; zij
denken dat het kind geen besef of Bewustzijn heeft, maar zij vergissen zich
schromelijk.
Het pasgeboren kind ziet de volwassen mensen precies zoals ze in werkelijkheid
zijn; onbewust, wreed, slecht, enz.
De Ikken van het pasgeboren kind komen en gaan, en zweven rond het wiegje.
Ze zouden wel bezit willen nemen van het tere lichaampje, maar elke poging
van de Ikken om in het nieuwe lichaam te dringen is helemaal tevergeefs,
omdat het pasgeboren kind nog geen persoonlijkheid heeft ontwikkeld.
Soms schrikt het kindje plotseling op bij het zien van die schimmen of Ikken die
zijn wieg naderen; dan huilt en schreeuwt hij het uit. De volwassen mensen
begrijpen dit echter niet en veronderstellen dat het kind ziek is, of dat het
honger heeft of dorst...Zo groot is het gebrek aan besef of onbewustzijn van de
volwassen mensen.
Naarmate de nieuwe persoonlijkheid gevormd wordt, dringen de Ikken -die
afkomstig zijn van het vorige bestaan- langzaamaan binnen.
Wanneer alle Ikken bezit hebben genomen van de persoonlijkheid van het kind,
verschijnt hij in de wereld met die vreselijk innerlijke lelijkheid die de
volwassen mensen kenmerkt. Dan loopt het groot geworden kind overal rond
als een slaapwandelaar, zoals iedere volwassene; altijd onbewust, altijd slecht
gezind...
Wanneer wij sterven, gaan er drie dingen in het graf:
1. Het fysieke lichaam
2. De organische levensbodem (vitaallichaam).
3. De persoonlijkheid.
De vitale levensbodem van de gestorvene gelijkt een schim en blijft in de
nabijheid van het graf; zij ontbindt zich gelijktijdig met het fysieke lichaam.
Tenslotte blijft er van geen van beide iets over.
Ook de persoonlijkheid is een onbewuste en onderbewust geheel; zij ontbindt
zich niet gelijktijdig met het lichaam, maar veel langzamer. Zij kan het graf
zelfs in- en uitgaan, zo vaak als zij maar wil. Zij verblijdt zich wanneer haar de
nabestaanden bloemen komen brengen; zij blijft van haar familie houden. De
persoonlijkheid ontbindt zich heel langzaam maar zeker, totdat ze geheel tot
kosmisch as is herleid.
Wat echter na het graf, in het hiernamaals blijft voortbestaan, is het EGO, het
meervoudige IK, het mijzelfve: een menigte schimmen of demonen waarin de
Essentie -het Bewustzijn- ingekapseld zit. Als de dag en het uur gekomen is,
keert het EGO terug in een nieuw lichaam.
Het is echt jammer, dat wanneer de nieuwe persoonlijkheid van het kind
gevormd wordt, ook de Ikken in het lichaam dringen...
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Als we eens gaan nadenken over de diverse omstandigheden van ons leven, is
het best de moeite waard om na te gaan wat de grondslagen zijn waar we op
steunen en deze te doorzien en serieus te begrijpen.
Iemand steunt op zijn hoge positie in de maatschappij, iemand anders op het
geld dat hij bezit, deze op zijn roem en goede naam, en weer een ander op zijn
titels, etc. etc etc.
Het merkwaardige is dat wij allen elkaar nodig hebben of we nu rijkaards of
bedelaars zijn. Tenslotte leven wij allen van elkaar, ook wanneer wij barsten
van trots en ijdelheid.
Laten we ons even afvragen, wat ons ontnomen kan worden. Hoe zou het met
ons aflopen, als er een gewelddadige revolutie zou uitbreken? Wat zou er van
die grondslagen waarop we steunen overblijven? Wee ons! We wanen ons erg
sterk, terwijl we in feite vreselijk zwak zijn!
De "IK" die op zich de grondslag vormt waarop wij steunen, dient ontbonden
te worden indien we werkelijk naar de ware Gelukzaligheid hunkeren.
Dat "Ik" onderschat de andere mensen; het voelt zich beter dan iedereen,
volmaakter in alles, rijker, verstandiger en met meer levenservaring, enz.
In dit verband komt het juist van pas om de parabel voor de geest te halen, van
die twee mannen die gingen bidden. Jezus de Grote KABIR verteld deze
parabel aan enige lieden die overtuigd waren van hun eigen rechtvaardigheid
en andere mensen verachten. Jezus zei:
¯ Twee mensen gingen in de tempel om te bidden, de één was een Farizeeër en
de ander een tollenaar.
De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: "Oh God! Ik dank U, dat ik niet
gelijk de andere mensen ben, rovers, onrechtvaardigen en overspeligen en
echtbrekers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef
tienden van alles wat ik verdien".
En de tollenaar van verre staande, durfde zelfs de ogen niet naar de hemel
op te heffen, maar sloeg op zijn borst zeggende: "Oh, God! Wees mij zondaar
genadig!".
Ik zeg u: Deze keerde gerechtvaardigd terug in zijn huis; want een ieder, die
zich verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernederd, zal verhoogd
worden ® (Luc. 18:10-14).
Het is volstrekt onmogelijk de eigen nietigheid en de ellende waar we ons in
bevinden gewaar te worden, zolang dat waandenkbeeld van "Meer zijn" in ons
bestaat. Voorbeelden: Ik ben rechtvaardiger dan die lui. Ik ben wijzer dan
meneer X. Ik ben deugdzamer dan mevrouw Y. Ik ben rijker, bekwamer en
trouwer, ik kom mijn plichten beter na, etc etc etc.
Het is niet mogelijk door het oog van de naald te gaan, zolang wij ons "rijk"
voelen, zolang dat complex van het "Meer zijn" in ons bestaat.
"Want een kameel gaat makkelijker door het oog van een naald, dan dat een
rijke het koninkrijk Gods binnengaat" (Luc. 18:25).
Hoe vaak denken we niet dat onze school of leer de beste is en dat die van de
medemens niet deugt. Hoe vaak denken wij niet dat onze Godsdienst de enige
ware is en dat alle andere godsdiensten vals en slecht zijn. Hoe vaak denken wij
niet: "Wat een dronkaard is mijn vriend. Gelukkig ben ik verstandiger: ik
drink nooit". Zo kunnen we nog lang doorgaan. Het zijn juist deze dingen die
ons "rijker" doen voelen. Daarom zijn wij allen de "KAMELEN" uit de
bijbelse gelijkenis, die betrekking heeft op het Esoterisch Werk...
Het is dan ook dringend noodzakelijk van ogenblik tot ogenblik de
Zelfwaarneming te beoefenen, met het doel de fundamenten waarop wij
steunen, goed te leren kennen.
Wanneer we ontdekken wat ons op een gegeven ogenblik het meest beledigt of
krenkt, of wat eigenlijk de oorzaak is van de ergernis over de hinder die
anderen ons veroorzaken, dan ontdekken wij in feite de fundamenten waarop
wij psychologisch steunen.
Volgens het Christelijke Evangelie zijn deze fundamenten "het zand waarop de
dwaze man zijn huis bouwde." (Matt 7:26-27)
Het is noodzakelijk dat wij zorgvuldig vastleggen, hoe en wanneer wij anderen
minachten en ons meer voelen dan hen, wellicht omdat we een bepaalde titel
hebben, of een hogere positie in de maatschappij bekleden, of meer
levenservaring, of een beetje meer geld bezitten, enz enz.
Het is een ernstige fout zich "rijker" of superieur te voelen om welke reden dan
ook. Mensen die dit doen kunnen het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan.
Het is goed te ontdekken wat ons vleit, wat onze ijdelheid streelt. Dit zal de
innerlijke fundamenten waarop wij steunen blootleggen.
Toch mag bovengenoemde waarneming niet louter een theoretische kwestie
blijven. Wij moeten praktisch worden en overgaan tot de rechtstreekse en
zorgvuldige waarneming van onszelf, van ogenblik tot ogenblik.
Wanneer wij onze eigen ellende en nietigheid beginnen te begrijpen, wanneer
wij de grootheidswaan verzaken, wanneer wij de dwaasheid ontdekken van
titels, eerbewijzen en ijdele superioriteit over anderen, is dat een
ondubbelzinnig teken dat wij al beginnen te veranderen.
Wij kunnen immers niet veranderen als wij ons vastklampen aan datgene in
ons dat spreekt van "mijn huis", "mijn geld", "mijn bezittingen", "mijn
deugden", "mijn intellectuele en artistieke bekwaamheden", "mijn kennis",
"mijn prestige", etc etc etc.
Dit vastklampen aan het "Mijne" en aan "Mijzelf" is ruim voldoende om te
verhinderen dat wij ons eigen innerlijke nietigheid en ellende herkennen...
Het is verbazingwekkend hoe mensen reageren bij het spektakel van een grote
brand of van een schipbreuk. Vertwijfeld grijpen ze dan vaak naar de meest
gekke dingen, voorwerpen van generlei waarde...
Arme mensen! Ze voelen zich IN die dingen, ze steunen er psychologisch op, ze
kunnen niet zonder; ze klemmen zich vast aan waardeloze dingen.
Als ons gevoel van eigenwaarde afhangt van uiterlijke dingen, als onze
grondslagen daarop zijn gelegd, dan verkeren wij in een staat van volledig
onbewustzijn.
Het is slechts mogelijk het gevoel van eigenwaarde op ons "WEZEN" -ons
"WARE ZIJN"- te grondvesten, wanneer wij alle ikken die wij in ons innerlijk
dragen uitroeien; zolang de Ikken niet zijn ontbonden, is dat volstrekt
onmogelijk.
Verder met deel 2 van 2
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Ongelukkigerwijze aanvaarden de aanbidders van het Ik dit niet. Ze wanen
zich goden; ze denken dat zij die Glorieuze Lichamen" waar Paulus van Tarsus
over spreekt al bezitten; ze veronderstellen dat het "Ik" goddelijk is; er is
niemand die hen deze absurde gedachtegang uit het hoofd kan zetten.
Je weet niet wat je met zulke mensen aan moet vangen: hoe je het hen ook
uitlegt, ze begrijpen het toch niet. Ze blijven vastgeworteld op het "zand
waarop ze hun huis hebben gebouwd"; ze sluiten zich altijd op in hun eigen
dogma's, grillen en dwaasheden...
Als deze mensen zichzelf eens serieus gingen waarnemen, dan zouden ze de
Leer der Vele Ikken kunnen constateren; dan zouden ze in zichzelf die hele
veelvuldigheid van personen of Ikken die in ons innerlijk wonen ontdekken.
Hoe kunnen we ons ware ZIJN werkelijk in onszelf voelen, als die talloze
"Ikken" in feite voor ons voelen en denken?
Het ergste van deze hele tragedie is dat wij geloven dat wij zelf denken, dat wij
zelf voelen, wanneer het in werkelijkheid een ander is die op een gegeven
ogenblik met ons gefolterd brein denkt of met ons gepijnigd hart voelt.
Wee ons! Hoe van geloven wij iemand lief te hebben, doch het is een ander, een
wellustige Ik in ons, die ons hartcentrum manoeuvreert.
Wat zijn wij toch onnozele halzen! Wij verwarren de dierlijke hartstocht met
de ware liefde! Toch is het die ander in ons, in onze persoonlijkheid, die
verwarring schept...
Wij denken allemaal dat wij nooit de woorden van die Farizeeër uit de Bijbelse
gelijkenis zouden uitspreken: "Oh God, ik dank U, dat ik niet ben gelijk de
andere mensen...".
Maar al klinkt het ongeloofwaardig, toch handelen wij dagelijks zo! De slager
zegt: "Ik ben niet zoals de andere slagers, die vlees van slechte kwaliteit
verkopen en de mensen uitbuiten".
De winkelier roept uit: "Ik ben niet zoals de concurrenten, die bij het afmeten
van stoffen steeds enkele centimeters eronder zitten en daardoor zo gauw rijk
zijn geworden!".
De melkboer verkondigt: "Nee, ik ben niet als andere melkboeren die water bij
de melk doen! Ik stel de eerlijkheid op prijs".
De huisvrouw gaat op bezoek en doet niet anders dan roddelen: "Gelukkig ben
ik niet als mevrouw die en die, Zij gaat met allerlei mannen om. Goddank, ben
ik wel een fatsoenlijke vrouw en ben ik mijn man trouw".
Conclusie: alle andere mensen zijn booswichten, onrechtvaardige lieden,
echtbrekers, dieven; maar wij zijn makke schapen, suikerpoppetjes,
porseleinen engeltjes, geschikt om op een gouden voetstuk in een kapelletje
geplaatst te worden...
Hoe dwaas zijn wij! Hoe vaak denken we niet dat we nooit die gekke streken en
wandaden begaan, die wij anderen zien uithalen! Zo komen we tot de conclusie
dat wij uitstekende personen zijn. Jammergenoeg zien wij de balk in ons eigen
oog niet: wij merken onze eigen dwaasheden en slechte daden niet!
Er zijn echter zeldzame ogenblikken in ons leven, waarop het mentale rustig is,
wanneer het mentale in stilte verkeert, ontstaat er iets nieuws.
Op zulke ogenblikken zij we in staat om onze ware fundamenten -het
psychologisch fundament waarop we steunen- te doorzien.
Als de geest in diepe innerlijke rust verkeert, kunnen we zelf de harde realiteit
beseffen van "dat zand waarop wij ons huis bouwen". Dan pas begrijpen we de
gelijkenis van het tweeledige fundament. (Matt. 7:24-29).
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Het "Magnum Opus" - het "Grote Werk"- is in de eerste plaats de schepping
van de ware mens door zichzelf, door middel van zelfbewust Werken en
vrijwillige offers.
Het "Grote Werk" is de innerlijke verovering van zichzelf, het bemachtigen
van onze ware vrijheid in God.
Wensen wij werkelijk de volmaakte emancipatie van de Wil te bereiken, dan is
het uiterst dringend en onuistelbaar dat wij die talloze "Ikken" die in ons
innerlijk huisvesten ontbinden, afbreken.
Nicolaas Flamel (1330-1418) en zijn tijdgenoot Raymond Lully, beiden van
eenvoudige afkomst, slaagden erin hun Wil te bevrijden en verrichten talloze
psychologische wonderen die verbazing wekken.
Agrippa (Henri Cornelis Agrippa de Nettesheim), (1486-1535) echter bracht het
nooit verder dan het eerste gedeelte van het "Grote Werk". Worstelend met de
ontbinding van zijn "Ikken" met het doel bezit te nemen van zichzelf en zijn
onafhankelijkheid te bewerkstelligen, werd hij door een smartelijke dood
overrompeld.
De volmaakte emancipatie van de Wil verzekert de Wijze van absolute
heerschappij over het Vuur, de Lucht, het Water en de Aarde.
Vele aanhangers van de moderne psychologie zullen de hierboven genoemde
geweldige macht van de bevrijde Wil overdreven vinden. Maar wat zullen ze
dan wel zeggen van de wonderwerken van Mozes, vermeld in het Oude
Testament (Exodus,3 e.v).
Volgens Philo (geschiedschrijver en wijsgeer uit Alexandrie, 20 v.C. - 50 n.C)
was Mozes een Ingewijde in het land der Farao's aan de oevers van de Nijl. Hij
was een priester van Osiris en neef van de Farao. Hij werd groot gebracht
tussen de tempelzuilen van ISIS, God-Moeder, van OSIRIS, de Vader die in het
verborgene is.
Mozes was bovendien een afstammeling van de Patriarch Abraham, de grote
Chaldese Magiër en van de zeer roemrijke Izaeek.
Mozes was een man die de elektrische vermogens van de Wil bevrijdde en
daardoor de gave verwierf om wonderen te verrichten. Dit weten de Goddelijke
wezens en de gewone mensen. Aldus staat geschreven...
Alles wat de Heilige Schriften ons mededelen over deze Hebreeuwse
aanvoerder, is werkelijk buitengewoon groots, kolossaal.
Mozes verandert zijn staf in een slang; hij laat één van zijn armen melaats
worden en geneest hem terstond weer.
Het teken van het brandende braambos is een duidelijk bewijs van zijn macht;
de mensen begrijpen dit intuïtief en werpen zich vol ootmoed neer...
Mozes gebruikt een Magische Staf, teken van de koninklijke macht, van de
priesterlijke macht van de Ingewijde in de Mysteriën van Leven en Dood.
Voor de ogen van de Farao verandert Mozes het water van de Nijl in bloed. De
vissen sterven in de heilige rivier en het water wordt besmet, zodat de
Egyptenaren het niet kunnen drinken en de irrigatiekanalen de akkers met
bloed bevloeien.
Mozes laat het hier echter niet bij. Hij laat miljoenen ijselijke en
monsterachtige reuzelkikvorsen uit de rivier tevoorschijn komen en de huizen
van de mensen binnendringen. Dan laat hij de afschuwelijke kikvorsen weer
verdwijnen door een enkel gebaar, een teken van zijn oppermachtige Wil.
Maar omdat de Farao de Israëlieten niet vrij laat, verricht Mozes nieuwe
wonderwerken: hij bedekt de aarde met vuile luizen en laat wolken van
afgrijselijke en onreine vliegen het land en de huizen aanvallen. Dan
veroorlooft hij zich de weelde dat alles weer weg te nemen.
Hij ontketent de verschrikkelijke pest en al het vee sterft, behalve de kudden
van de Israëlieten.
Hij pakt een handvol roet uit de oven, zo vervolgt de Heilige Schrift, gooit het in
de lucht, en als dit op de Egyptenaren valt, veroorzaakt het zweren en blaren.
Mozes strekt zijn vermaarde Magische staf en een meedogenloze hagelbui valt
uit de hemel en zaait vernietiging en dood. Vervolgens laat hij de vlammende
bliksemschichten losbarsten. Het dondert en het regent verschrikkelijk hard.
Met één enkel gebaar herstelt hij dan de kalmte.
De Farao blijft echter onbuigzaam. Met een vreselijke slag van zijn magische
Staf laat Mozes het land met wolken sprinkhanen bedekken. Dan heerst er een
dikke duisternis in het land van Egypte. Een slag van de Staf en de
oorspronkelijke orde keert terug.
De afloop van dit Bijbelse Drama uit het Oude Testament is alom bekend:
Jehova grijpt in en laat alle eerste geborenen van de Egyptenaren sterven en de
Farao heeft geen keus meer dan de Israëlieten te laten vertrekken.
Daarna moet Mozes zich weer van zijn Magische Staf bedienen om de wateren
van de Rode Zee te splijten, zodat de Israëlieten droog kunnen oversteken.
Als de achtervolgende Egyptenaren zich in deze doortocht storten, laat Mozes
met een gebaar de wateren wederkeren en de achtervolgers verzwelgen...
Bij het lezen van dit alles zouden vele Pseudo-occulisten ongetwijfeld in staat
willen zijn hetzelfde te doen, dezelfde machten te bezitten als Mozes. Dit is
echter onmogelijk zolang de Wil ingekapseld blijft in elk van die talloze Ikken
die wij in de diepe ondergrondse sferen van onze psyche meedragen.
De door het "Mijzelve" ingekapselde Essentie is dezelfde Geest van de
Wonderlamp van Alladin, hunkerend naar vrijheid. En -eenmaal vrij- kan de
Geest...wonderen verrichten!
De Essentie is "Wil-Bewustzijn", maar kan zich jammergenoeg alleen
uitdrukken via de beperkingen van zijn huidige toestand.
Wanneer de Wil echter bevrijd wordt, vermengd, versmelt en integreert hij
zich met de Universele Wil en wordt hierdoor oppermachtig.
Wanneer de individuele Wil met de Universele Wil versmelt, kan hij alle
wonderwerken van Mozes verrichten.
Er zijn drie verschillende soorten handelingen:
1.
2.
3.

Handelingen die onder de Wet van Toeval vallen.
Handelingen die onder de Wet van Recurrentie vallen, de zich in elk
bestaan altijd herhalende feiten.
Handelingen, opzettelijk door de Bewuste Wil bepaald.

Verder met deel 2 van 2

Verhandelingen over Revolutionaire Psychologie

Home

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde
Revolutionaire
Psychologie

Verhandelingen over Revolutionaire
Psychologie
Hoofdstuk 28

DE WIL

Deel 2 van 2

Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Contact

Ongetwijfeld kunnen alleen mensen die hun Wil door middel van het sterven
hebben bevrijd, nieuwe handelingen verrichten, die voortspruiten uit hun vrije
wil.
De gewone alledaagse handelingen van de mensheid komen altijd voort uit de
Wet van Recurrentie of zijn het gevolg van toeval.
Hij die over een werkelijk vrije Wil beschikt, kan nieuwe omstandigheden
scheppen. Hij wiens Wil ingekapseld zit in het "Meervoudige Ik" valt altijd ten
prooi aan de omstandigheden.
De bijbelse bladzijden staan vol van wonderbaarlijke Hogere Magie,
Helderziendheid, Profetieën, Transfiguratie, Verrijzenis van doden, -hetzij
door het inblazen van adem, hetzij door handoplegging, hetzij door het richten
van de ogen op het voorhoofd - enz.
Veelvuldig lezen wij in de Bijbel over massages, het gebruik van heilige oliën,
de magnetische bewegingen met de hand, het gebruiken van een beetje speeksel
op een zieke plek, het lezen van andermans gedachten, het zich verplaatsen "in
de geest", de verschijningen, de woorden uit de hemel, enz. Dit zijn allemaal
wonderbaarlijke handelingen van de bevrijde Bewuste Wil, die geëmancipeerd
en oppermachtig is.
Tovenaars? Heksen? Zwarte Magiërs? Die vind je, net als onkruid, overal;
maar dat zijn geen Heiligen, Profeten of Broeders van de Witte Broederschap!
Niemand kan de "Ware Verlichting" bereiken of het Absolute Priesterschap
van de Wil-Bewustzijn uitoefenen, voordat hij hier en nu radicaal in zichzelf
sterft.
Vele mensen schrijven ons vaak om zich te beklagen dat zij de Verlichting niet
hebben bereikt. Ze smeken ons om psychische vermogens en eisen sleutels, die
hen tot Magiërs, etc etc , kunnen omtoveren...Nooit tonen ze echter
belangstelling voor de zelfwaarneming, voor het verwerven van zelfkennis, of
voor de ontbinding van de psychologische aggregaten, die talloze "Ikken" die
de Wil - de Essentie- ingekapseld houden.
Natuurlijk zijn zulke mensen gedoemd tot de grootste mislukking. Het zijn
mensen die de gaven of vermogens der Heiligen begeren, maar geen moment
bereid zijn om "in zichzelf te sterven"...
Onze gebreken uitroeien is een magisch en op zichzelf wonderbaarlijk
gebeuren, dat strenge psychologische zelfwaarneming vereist.
Het is mogelijk om de bovengenoemde machten te verwerven, als wij de
wonderbaarlijke macht van de Wil radicaal bevrijden.
Jammergenoeg leven de mensen met een ingekapselde Wil, verstrooid over de
talloze "Ikken". Het spreekt vanzelf dat de Wil versnipperd is in talloze
verschillende willetjes, waarvan elk zich uitsluitend volgens de beperkingen van
zijn huidige toestand kan ontwikkelen of manifesteren.
Hieruit kunnen we duidelijk opmaken, dat elke "Ik" een eigen onbewuste wil
heeft.
De ontelbare willetjes, opgesloten in de "Ikken", komen vaak met elkaar in
botsing en maken ons daardoor onmachtig, zwak, ellendig. Daarom zijn we
steeds de speelbal van de omstandigheden en zijn we zo beperkt in ons
kunnen...
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Naarmate wij aan onszelf werken, gaan we steeds beter begrijpen dat het
noodzakelijk is al datgene wat ons zo verachtelijk maakt, radicaal uit te roeien
uit onze innerlijke natuur.
De ergste omstandigheden in ons leven, de meest kritieke situaties, de
moeilijkste toestanden, blijken steeds een voortreffelijke gelegenheid om tot
intieme zelfontdekking te komen.
Op deze onvoorziene, kritieke momenten komen altijd de meest geheime Ikken
onverwachts tevoorschijn. Als wij dan alert zijn, betrappen en ontdekken wij
onszelf ongetwijfeld.
De meest rustige episodes in ons leven zijn juist het minst gunstig voor het werk
aan onszelf.
Soms doen zich ingewikkelde gebeurtenissen voor in ons leven. We hebben een
overdreven neiging om ons dan al te vereenzelvigen met de gebeurtenissen en
onszelf helemaal te vergeten. Op zulke ogenblikken begaan wij dwaasheden die
nergens voor dienen. Verkeerden wij echter in de alertheid, zouden wij dan in
plaats van het hoofd te verliezen, onszelf herinneren, dan zouden wij tot onze
stomme verbazing bepaalde Ikken ontdekken, waarvan wij nooit het flauwste
vermoeden hadden dat ze bestonden.
Het zintuig der innerlijke zelfwaarneming is weggekwijnd in alle mensen. Maar
als wij serieus "werken", als wij de zelfwaarneming van moment tot moment
beoefenen, zal dit zintuig zich geleidelijk ontwikkelen.
Naarmate dit zintuig zich door het voortdurende gebruik verder ontwikkelt,
worden wij steeds beter in staat gesteld, die Ikken -waarvan wij nooit het
flauwste idee hadden dat ze bestonden- op rechtstreekse wijze gewaar te
worden.
Voor het Zintuig der innerlijke Zelfwaarneming neemt elk van de Ikken die in
ons innerlijk wonen, werkelijk één of andere gestalte aan, die heimelijk in
verband staat met het gebrek dat of de tekortkoming die deze of gene Ik
verpersoonlijkt. Ongetwijfeld heeft de voorstelling van elk van deze Ikken een
bepaalde karakteristieke trek, een niet te verwarren psychologische smaak,
waardoor wij de intieme natuur van die Ik en zijn kenmerkende tekortkoming
instinctief kunnen grijpen, vangen.
Aanvankelijk weet de student niet waar hij moet beginnen. Hij voelt de
noodzaak om aan zichzelf te werken, maar hij is helemaal van zijn stuk...
Als wij de meest kritieke momenten - de meest onaangename situaties, de meest
ongunstige ogenblikken- benutten, als wij dan de innerlijke waakzaamheid
betrachten, zullen wij onze voornaamste gebreken ontdekken, of wel de Ikken
die wij dringend moeten uitroeien.
Soms kan men met de boosheid beginnen, of met de eigenliefde, of met de
ongelukkige seconde van ontuchtige wellust, of noem maar op.
Als wij inderdaad een definitieve ommekeer verlangen, is het noodzakelijk dat
wij vooral aandacht schenken aan onze gemoedstaten gedurende de dag.
Voordat wij in bed stappen, is het raadzaam dat we dan de gebeurtenissen van
de dag nauwkeurig op een rijtje zetten, vooral de hinderlijke situaties, de
donderende schaterlach van Aristophanes net zo goed als de subtiele glimlach
van Socrates.
Het is best mogelijk dat wij iemand met onze schaterlach hebben gekwetst. Het
is ook mogelijk dat wij iemand met een glimlach of met onze onbeschaamde
blikken hebben getroffen...
Laten wij ons die puur esoterische stelling voor de geest halen, die luidt: "Alles
is goed op zijn plaats; op de verkeerde plek is alles slecht".
Op zijn plaats is water heilzaam, maar als het buiten zijn perken treedt en ons
huis overstroomt, is het niet meer op zijn plaats. Zo richt het schade aan en is
de aanwezigheid van water ongunstig.
Zo is ook het vuur in de haard op zijn plaats en dus nuttig en goed, maar buiten
de haard verbrandt het de meubels en wellicht het hele huis: dan is het vuur
slecht en schadelijk.
Welke deugd dan ook, hoe heilig deze ook moge zijn, is goed wanneer het op het
daarvoor geschikte moment gebruikt wordt; verkeerd toegepast is een deugd
echter slecht en schadelijk. Door zijn deugden verkeerd te gebruiken, kan
iemand schade berokkenen aan anderen. Het is onontbeerlijk om de deugden
op hun daarvoor bestemde plaats te zetten...
Wat zou u bijvoorbeeld zeggen van een priester die zijn preekstoel in een
bordeel plaats en daar het woord Gods verkondigt? Wat zegt u van een brave,
goedaardige en tolerante huisvader die een bende overvallers zegent, als deze
zijn vrouw en dochters trachten te onteren? Wat vindt u van die buitensporige
tolerantie? Of wat denkt u van het barmhartige optreden van iemand die in
plaats van inkopen te doen voor het gezin, dat geld zou uitdelen aan verslaafde
mensen die bedelen om in hun hartstocht te voorzien? Wat is uw mening over
een hulpvaardige persoon die op een gegeven ogenblik een dolk zou lenen aan
een moordenaar?
Denk eraan, geachte lezer, dat "de misdaad zich ook verschuilt achter de
cadans van een vers". Er zit veel deugd in de booswichten en veel kwaads in
deugdzame mensen.
Al lijkt het ongeloofwaardig, toch kan de misdaad zelfs achter de wierookgeur
van het gebed schuilgaan.
De misdaad kan zich verkleden als een heilige en schuilgaan onder het mom
van de meest uitmuntende deugden; zij laat zich voor martelaar doorgaan en
schuwt zelfs het verrichten van diensten in de heilige tempels niet...
Naarmate het zintuig van de intieme Zelfwaarneming zich door het
voortdurende gebruik ervan in ons ontwikkelt, zullen wij in staat zijn om die
talloze Ikken te bespeuren, die de fundamentele grondslagen vormen van ons
individueel temperament, of deze nu sanguinisch of nerveus, flegmatisch of
cholerisch is.
U zult het haast niet kunnen geloven, geachte lezer, maar achter ons
temperament verschuilen zich -in de bodemloze diepten van onze psyche- de
meest afschuwelijke demonische schepsels.
Door middel van de voortdurende ontwikkeling van het Zintuig van de intieme
zelfwaarneming is het mogelijk om die scheppingen, die helse gedrochtelijkheid
waarin ons eigen bewustzijn opgesloten zit, gewaar te worden.
Zolang een mens deze helse schepsels, deze afwijkingen van het ‘zichzelve’ niet
afbreekt, zal er in zijn diepste diepten iets blijven bestaan dat eigenlijk niet mag
bestaan: wanstaltigheid, verfoeilijkheid.
Het ergste van dit alles is dat het Ik zijn eigen afschuwelijkheid niet bemerkt.
Hij gelooft dat hij één en al schoonheid is, rechtvaardig en een goed mens en hij
beklaagt zich zelfs over het gebrek aan begrip bij anderen. Hij betreurt de
ondankbaarheid die hij van zijn medemensen ondervindt; het spijt hem dat ze
hem niet begrijpen. Hij houdt tot huilens toe vol dat ze hem veel verschuldigd
zijn, dat ze hem met vals geld hebben betaald, en ga zo maar door...
Het Zintuig van de intieme zelfwaarneming stelt ons in staat om zelf en op
rechtstreekse wijze het Geheime Werk te volgen, waarmee wij ons gedurende
een bepaalde tijdspanne toeleggen op de ontbinding van één op andere Ik -één
of andere psychologische tekortkoming- die wij mogelijkerwijs ontdekten toen
wij in een moeilijke situatie verkeerden en daar het minst op bedacht waren...
Hebt u weleens nagedacht over wat u in dit leven het meest behaagt of wat u het
meest tegenstaat? Bent u de geheime drijfveren van uw doen een laten
nagegaan? Waarom wilt u eigenlijk een mooi huis hebben? Waarom wenst u
het nieuwste model auto te bezitten? Waarom wilt u volgens de laatste mode
gekleed gaan? Waarom begeert u niet langer hebzuchtig te zijn? Wat heeft u
op een gegeven ogenblik het diepst beledigd? Wat heeft u gisteren het meest
gevleid? Waarom heeft u zich op een bepaald tijdstip meer en beter gevoeld
dan iemand anders? Om hoe laat gebeurde dat precies? Waarom was u zo
hooghartig toen u over uw successen vertelde? Was u niet in staat te zwijgen
toen men kwaad sprak over een andere kennis? Nam u een glas sterke drank
aan, om niet onbeleefd te zijn? U hebt niet de gewoonte om te roken, maar toch
aanvaardde u de aangeboden sigaret, wellicht uit gewaande welgemanierdheid,
of slechts om stoer te lijken? Bent u er zeker van, echt oprecht te zijn geweest
tijdens dat laatste gesprek? Wanneer u zichzelf rechtvaardigt, of wanneer u
zichzelf prijst, of wanneer u opschept over uw overwinningen en u krijgt er niet
genoeg van het hele verhaal telkens opnieuw in geuren en kleuren te vertellen,
beseft u dat u dan een ijdel mens bent?
Het Zintuig van de intieme zelfwaarneming stelt u in staat de Ik, aan wiens
ontbinding u werkt, in zijn volle omvang te zien. Het zal u bovendien in de
gelegenheid stellen om de concrete resultaten van uw innerlijke Werk te volgen.
Aanvankelijk zijn deze helse schepsels, het psychische gedrocht dat ieder van
ons ongelukkig genoeg kenmerkt, lelijker en afgrijselijker dan de
afschuwelijkste monsters die op de bodem van de zee leven of de wilde beesten
in de ondoordringbare oerwouden van de aarde. Maar naarmate iemand
vorderingen maakt in zijn Werk, kan hij met behulp van het Zintuig van de
innerlijke zelfwaarneming het uitmuntende feit constateren, dat die
abominabele schepselen omvang verliezen, kleiner worden…
Verder met deel 2 van 2.
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Het is interessant te weten, dat naar gelang de genoemde ijselijke wezens
omvang verliezen, naar gelang ze kleiner worden, zij aan schoonheid winnen;
ze verliezen hun afschuwelijke lelijkheid en geleidelijk nemen ze een
kindergestalte aan. Als het Werk voortduurt, worden ze tenslotte ontbonden en
tot kosmisch as herleid. Dan bevrijdt, emancipeert de gevangen Essentie zich.
Hij wordt wakker.
Het verstand of denkvermogen kan geen enkele fout of gebrek veranderen.
Hieraan valt niet te tornen. Het verstand kan zich vanzelfsprekend de weelde
veroorloven om één of andere naam voor een tekortkoming te bedenken, deze
te rechtvaardigen of naar een dieper niveau van het Onderbewuste te
verplaatsen, enz. Het kan echter zelf geen fout of tekortkoming vernietigen of
ontbinden.
Daarvoor hebben we dringend een hogere kracht nodig, een vlammendragende
of stralende macht die superieur moet zijn aan het verstand, een kracht die zelf
in staat is deze of welke Ik dan ook tot louter kosmisch as te herleiden.
Gelukkig bestaat die vurige macht in ons, dat wonderbaarlijke Vuur dat de
oude Middeleeuwse Alchemisten doopten met de mysterieuze naam Stella
Maris -de Sterre der Zee- de Maagd der Zee, het Azoe (Azotum, "stikstof") van
de Hermetische Leer. Deze is dezelfde Tonantzin van het Azteekse Mexico, een
afgeleid deel van ons eigen innerlijk Zijn, God-Moeder in ons innerlijk, die
altijd door de Heilige Slang der Grote Mysteriën is voorgesteld.
Als wij, nadat we een bepaalde psychologische fout of gebrek, -een Ik dushebben waargenomen en diepgaand begrepen, aan onze persoonlijke
Kosmische Moeder- ieder van ons heeft immers de zijne- smeken om deze fout
of dat gebrek -het Ik waartegen wij ons innerlijke Werk richten- te ontbinden,
tot kosmisch as te herleiden, dan kunnen we er zeker van zijn dat die fout of
dat gebrek omvang zal verliezen en geleidelijk aan in as gelegd zal worden.
Natuurlijk vereist dit alles wel altijd aanhoudend, intens Werk, want een Ik
kan niet in één klap ontbonden worden. Met het Zintuig van de intieme
zelfwaarneming kunnen de progressieve vorderingen in het werk in verband
met een die verfoeilijke wezens in wiens vernietiging wij echt geïnteresseerd
zijn.
Al mag het ongelooflijk lijken, Stella Maris is de astrale signatuur van het
seksuele potentieel van de mens.
Stella Maris heeft de feitelijke macht om het verachtelijke gedrocht dat wij in
ons psychologisch innerlijk dragen te vernietigen.
De onthoofding van Johannes de Doper is een zaak die ons uitnodigt tot diep
nadenken. Er is absoluut geen radicale psychologische ommekeer mogelijk, als
wij niet eerst de onthoofding ondervinden.
Tonantzin, Stella Maris, een afgeleide variant van ons eigen Zijn, beschikt als
elektrische potentieel dat onbekend is voor de hele mensheid, maar latent
aanwezig is in het diepst van onze psyche, klaarblijkelijk over een macht, die
Haar in staat stelt om welke Ik dan ook te onthoofden, nog voor diens
uiteindelijke ontbinding bereikt wordt.

Stella Maris is het filosofisch vuur dat latent aanwezig is in alle organische en
niet-organische materie.
Door middel van psychologische impulsen kan men een intensieve werking van
dit vuur uitlokken en dan wordt een onthoofding mogelijk.
Sommige Ikken plegen al bij het begin van het psychologische Werk te worden
onthoofd, anderen halverwege en de rest pas tegen het eind. Stella Maris -als
vurig seksueel vermogen- heeft een volledig inzicht over het te verrichten werk.
Zij bewerkstelligt de onthoofding op het geschikte moment, bij de juiste
gelegenheid.
Zolang de ontbinding van al die psychologische gruwelen, van alle wellust en
van al die verdoemelijke gedrochten -roof, afgunst, geheime of openlijke
echtbreuk, geldzucht, begeerte naar psychische vermogens en noem maar opniet heeft plaatsgevonden, is het zonneklaar dat wij niet meer zijn dan
"witgepleisterde graven, schoon van buiten, maar van binnen vol walgelijke
onreinheid" (Matt 23:27), ongeacht of wij nu geloven dat wij eerbare mensen
zijn en stipt onze verplichtingen nakomen, oprechte, beleefde en weldadige
lieden zijn, innerlijk schoon.
Veelweterij en boekengeleerdheid, ja, zelfs het bezitten van complete
informatie over de Heilige Schriften -of deze nu uit het Oosten of uit het
Westen, uit het Noorden of uit het Zuiden zijn- pseudo-occulte en pseudoesoterische kennis, de absolute zekerheid dat men goed ingelicht is, de
onverzoenlijke sektarische overtuigingen, enfin, noem maar op, het dient
allemaal nergens toe, want in werkelijkheid bestaat er in ons diepste alleen
datgene waarvan wij niets afweten: helse voortbrengselen,
verdoemenswaardige gedrochten, afgrijselijke schepsels die schuil gaan achter
een schoon gelaat of achter een eerbiedwaardig gezicht, onder het heilige kleed
van de vrome leider, enz.
Wij moeten oprecht zijn ten opzichte van onszelf en ons afvragen wat we
eigenlijk willen, en of wij uit pure nieuwsgierigheid tot de Gnostische Leer zijn
gekomen. Als wij er niet echt naar streven de onthoofding te ondergaan,
houden wij onszelf voor de gek: dan verdedigen wij onze eigen onreinheid en
handelen wij op huichelachtige wijze.
In de meest eerbiedwaardige scholen van esoterische wijsheid en occultisme
zijn er veel oprechte mensen die het toch bij het verkeerde eind hebben, die zich
echt willen verwezenlijken, maar zich niet toeleggen op het ontbinden van hun
innerlijk gedrocht.
Vele mensen zijn er die veronderstellen dat het mogelijk is met goede
voornemens heilig te worden. Het hoeft geen betoog dat, zolang wij niet hard
werken aan de Ikken die wij in ons innerlijk dragen, zij zullen blijven schuilen
achter de vrome blik en het goede gedrag...
Het is de hoogste tijd dat wij gaan beseffen dat wij een stelletje booswichten
zijn, verkleed als heiligen, wolven in schaapskleren, als heren geklede
kannibalen, beulen die zich verschuilen achter het heilige teken van het kruis,
enz.
Hoe majestueus onze houding ook mag zijn in onze tempels, in onze scholen of
zalen van licht en harmonie, hoe bedaard en liefderijk wij ook mogen schijnen
in de ogen van onze medemensen, hoe eerbiedwaardig en deemoedig wij ook
mogen lijken, in het diepst van onze psyche blijft dat helse gedrocht en de
gruwelen van de oorlog voortbestaan: dat zijn de Ikken...
In de Revolutionaire Psychologie wordt ons duidelijk gemaakt, hoe
noodzakelijk een radicale ommekeer in ons innerlijk is; deze is echter slechts
mogelijk als wij onszelf een meedogenloze en wrede oorlog op leven en dood
verklaren...
Het is zonneklaar dat geen van ons een knip voor de neus waard is, zolang wij
dat innerlijk gedrocht niet uitroeien. Elk van ons is in feite het ongeluk der
Aarde, waard verfoeid te worden...
Gelukkig heeft Johannes de Doper ons de Geheime Weg gewezen: "IN
ZICHZELF STERVEN DOOR MIDDEL VAN DE PSYCHOLOGISCHE
ONTHOOFDING".
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Daar er geen ware Individualiteit in ons bestaat kan er geen sprake zijn van
consequent handelen en standvastigheid van voornemens. Aangezien het
psychologische individu niet bestaat, aangezien er vele personen huisvesten in
ieder van ons, aangezien er geen verantwoordelijk individu is, is het dwaas om
Standvastigheid van Voornemens te eisen van wie dan ook.
We weten maar al te goed dat er in het innerlijk van een willekeurige persoon,
vele Personen leven...Dan kan de volle verantwoordelijkheidszin werkelijk niet
in ons bestaan.
Wat een bepaalde Ik op een gegeven ogenblik beweert, kan niet ernstig worden
genomen vanwege het concrete feit dat elk ander Ik op elk ander ogenblik
precies het tegengestelde kan beweren.
Het ergste van dit alles is dat veel mensen geloven, dat ze de morele
verantwoordelijkheidszin wel bezitten en ze bedriegen zichzelf met de
veronderstelling dat ze steeds één en dezelfde zijn...
Er zijn mensen die zich op één of ander tijdstip in hun bestaan bij de
Gnostische Studies aansluiten. Bezield met het vuur van verheven idealen,
geraken ze in geestdrift voor het Esoterisch Werk en zweren zelfs dat ze hun
hele bestaan aan deze zaak zullen wijden.
Zonder twijfel worden zulke geestdriftige mensen zelfs door alle leden van onze
Beweging bewonderd.
Als je zulke mensen hoort praten, kun je slechts grote vreugde scheppen in hun
enthousiasme: ze zijn zo toegewijd en definitief oprecht...
Toch duurt de betovering niet lang: op een goede dag, om de één of ander
gerechtvaardig of ongerechtvaardigde, simpele of ingewikkelde reden, trekt de
bewuste persoon zich terug uit de Gnosis en laat het Werk in de steek. Tot
overmaat van ramp of om te proberen zichzelf te rechtvaardigen, sluit hij zich
aan bij de één of andere mystieke organisatie en gelooft dat het hem beter zal
gaan...
Al dit komen en gaan, dit onophoudelijk overlopen naar andere scholen, naar
een sekte of godsdienst, is het werk van de talrijke Ikken die in ons innerlijk
met elkaar strijden om de voorrang.
Daar elke Ik zijn eigen mening heeft, zijn eigen denkvermogen en zijn eigen
denkbeelden, is dit steeds veranderen van beschouwingswijze, dit ongestadig
verwisselen van school en van idealen -als vlinders van bloem tot bloem- in feite
heel normaal.
De mens is op zichzelf slechts een gewillige machine, alsmaar in dienst van de
één of ander Ik...
Sommige Ikken misleiden zichzelf: nadat ze zich uit deze of gene school of sekte
hebben teruggetrokken, vervallen ze in hoogmoedswaanzin: ze besluiten
zichzelf Goden te wanen. Ze schitteren als dwaallichten en sleuren velen mee in
hun val, maar tenslotte verdwijnen ze...
Hoe vaak komt het niet voor dat iemand zich gedurende enige tijd
aangetrokken voelt tot het Esoterische Werk, maar op het moment dat een
ander Ik tussenbeide komt, zegt hij deze studies voorgoed vaarwel en laat zich
door het leven opslokken of meeslepen...
Het is zonneklaar dat als iemand de strijd niet aanbindt tegen het leven, dit
hem onherroepelijk verslindt. Zeldzaam zijn de aspiranten die zich werkelijk
niet laten opslokken door het leven...
Daar er in ons een heel grote menigte Ikken bestaat, kunnen wij geen
Permanent Zwaartepunt bezitten...
Het is dan ook heel normaal dat niet iedereen de intieme zelfverwezenlijking
bereikt. Wij weten maar al te goed dat de intieme zelfverwezenlijking van het
Zijn continuïteit van voornemens vereist. Daar het echter heel moeilijk is om
iemand te vinden die over een Permanent Zwaartepunt beschikt, is het
helemaal niet vreemd dat de personen die de innerlijke, diepe
Zelfverwezenlijking bereiken, heel zeldzaam zijn.
De normale gang van zaken is dat iemand in geestdrift raakt voor het
Esoterisch Werk en het dan weer in de steek laat; vreemd is dat iemand
volhardt in het Werk en het einddoel bereikt...
In naam van de waarheid bevestigen wij dat de Zon bezig is een zeer
ingewikkeld en vreselijk moeilijk experiment uit te voeren in het laboratorium
van de natuur...
In het intellectuele dier -ten onrechte mens genoemd- bestaan er bepaalde
kiemen, die hem in ware zonnemensen kunnen veranderen, mits zij op de juiste
manier worden ontwikkeld.
Toch is het niet overbodig te verklaren, dat het niet vaststaat dat die kiemen
werkelijk tot ontwikkeling zullen komen. Gewoonlijk ontaarden ze en gaan
jammergenoeg verloren.
In ieder geval hebben de genoemde kiemen -die ons tot zonnemensen moeten
maken- een geschikt milieu nodig. Het is immers welbekend dat het zaad niet
ontkiemt in een steriele omgeving, maar eerder verloren gaat.
Opdat het werkelijke zaad van de zonnemens -opgeslagen in onze
geslachtsklieren- kan ontkiemen, hebben we continuïteit van voornemens en
een normaal fysiek lichaam nodig.
Maar als de wetenschap blijft doorgaan met het nemen van proeven met de
endocriene klieren, zal elke mogelijkheid tot ontwikkeling van de bovengoemde
kiemen verloren kunnen gaan...
Al klinkt het ongeloofwaardig, maar de mieren hebben ook een dergelijk proces
meegemaakt in een archaïsch verleden, in een lang vervlogen tijdperk van onze
planeet Aarde.
We raken vol bewondering bij het aanschouwen van de volmaakte organisatie
in een mierennest. Zonder enige twijfel is de gevestigde orde in welke
mierenkolonie dan ook formidabel.
De Ingewijden die hun bewustzijn hebben ontwaakt, weten uit directe mystieke
zelfondervinding, dat in een voorbij tijdperk waarvan de grootste
geschiedschrijvers helemaal geen notie hebben, de mieren een mensenras
waren, dat een machtige socialistische beschaving opbouwde.
Toen gingen de dictators van dat volk over tot het uitschakelen van de
verschillende godsdienstige sekten en van de persoonlijke vrijheid, omdat die
zaken hun macht beperkten en zij een totalitair systeem in de breedste zin van
het woord wensten.
Toen het zo ver was, toen het individuele initiatief en de vrijheid van godsdienst
eenmaal waren geëlimineerd, ging dat ras van intellectuele dieren
bergafwaarts, de weg van involutie en ontaarding op.
Bij dit alles kwam er nog één ding om de hoek kijken: de wetenschappelijke
proefnemingen, onder andere het overplanten van organen en klieren, proeven
met hormonen, en dergelijke. Deze proeven hadden een morfologische
verstoring van het menselijke organisme en diens geleidelijke verkleining tot
gevolg, totdat zij zich ten laatste omvormden in de ons nu bekende
mierenstand.
Die hele beschaving, dat wil zeggen alle praktijken die verband hielden met hun
gevestigde maatschappelijke orde, werd gereduceerd tot een mechanisch
gebeuren en overgedragen van ouders op kinderen...Heden ten dage staan we
vol bewondering voor een mierenhoop, maar we kunnen niet nalaten hun
gebrek aan intelligentie te betreuren...
Als wij niet aan onszelf werken, ontaarden wij ook zienderogen op gruwelijke
wijze. Dan gaan wij de weg van de Involutie op.
Het experiment dat de Zon in het laboratorium van de natuur uitvoert, is
vanzelfsprekend erg moeilijk en tot nog toe heeft het dan ook zeer weinig
resultaten opgeleverd.
Het scheppen van zonnemensen is slechts mogelijk wanneer er ware
bereidwilligheid in ieder van ons is.
De schepping van de zonnemens is niet mogelijk, als wij niet eerst een
Permanent Zwaartepunt tot stand brengen in ons innerlijk.
Hoe kunnen wij anders continuïteit van voornemens aan de dag leggen, als we
geen Zwaartepunt bewerkstelligen in onze psyche?
Elk door de Zon geschapen mensenras vervult stellig een dubbel doel: enerzijds
in dienst staan van de belangen van de natuur, anderzijds in dienst staan van
het zonneexperiment.
Als het experiment mislukt, verliest de Zon alle belangstelling voor zo'n
mensenras en is dit ras in feite gedoemd tot vernietiging en involutie.
Verder met deel 2 van 2
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Wanneer een ras zijn vruchten heeft afgeworpen, verdwijnt dat ras geleidelijk
aan van het wereldtoneel, of komt gewelddadig om in grote catastrofes of
natuurrampen.
De schepping van de zonnemens is slechts mogelijk als de mens strijdt om zich
te emanciperen van de invloeden of krachten van de maan. Het lijdt geen
twijfel dat die talloze Ikken die wij in onze psyche dragen, uitsluitend
thuishoren in de invloedssferen van de maan.
Het is volstrekt onmogelijk om ons te bevrijden van de kracht van de maan, als
wij niet eerst een Permanent Zwaartepunt ontwikkelen in ons innerlijk.
Hoe kunnen wij het Meervoudige Ik helemaal ontbinden als wij geen
continuïteit van voornemens -of anders gezegd een standvastige wil- bezitten?
Hoe kunnen wij continuïteit van voornemens aan de dag leggen, als wij niet
eerst een Permanent Zwaartepunt in onze psyche bewerkstelligen?
Daar het huidige mensenras echter in plaats van zich onafhankelijker te maken
van de invloed van de maan, alle belangstelling heeft verloren voor de zonneintelligentie, heeft dit geslacht zichzelf ongetwijfeld gedoemd de weg van de
involutie en ontaarding op te gaan.
De ware hogere Mens kan niet tot stand komen door middel van de mechaniek
van de evolutie. We weten maar al te goed dat de evolutie en haar
tweelingzuster, de involutie, niet meer zijn dan twee mechanische wetten, twee
wetten die de as van het mechanische gebeuren in de hele natuur vormen.
Mechanische evolutie is slechts mogelijk tot een bepaald vastgesteld punt, maar
dan valt de involutie direct in; elke stijging wordt gevolgd door een daling, en
omgekeerd elke daling door een stijging...
Wij mensen zijn niets anders dan door verschillende Ikken gecontroleerde
machines. Wij dienen slechts de economie en de belangen van de natuur. Wij
bezitten geen uitgesproken individualiteit zoals vele pseudo-esoteristen en
pseudo-occultisten ten onrechte veronderstellen.
Het is de hoogste tijd dat wij veranderen, zodat de kiemen van de zonnemens
hun vruchten kunnen afwerpen.
Alleen als wij aan onszelf werken, met ware standvastigheid of continuïteit van
voornemens en met volle morele verantwoordelijkheidszin, kunnen wij ons in
zonnemensen veranderen. Dit brengt met zich mee dat wij ons hele bestaan aan
het Esoterische Werk aan onszelf moeten wijden.
Al degenen die de hoop koesteren ooit de staat van zonnemens te bereiken door
middel van de mechaniek van de evolutie houden zichzelf voor de gek en
verdoemen zichzelf in feite tot ontaarding en het betreden van de weg van de
Involutie.
In het Esoterische Werk is wispelturigheid een weelde die wij ons niet kunnen
veroorloven. Zij die steeds weer in een andere richting denken -als weerhanen
onder de invloed van een veranderlijke wind- zij die vandaag aan hun psyche
werken en zich morgen door het leven laten meeslepen, zij die uitvluchten
zoeken of een rechtvaardiging om het Esoterische Werk te ontvluchten, zij
zullen de weg van ontaarding en involutie opgaan.
Sommigen stellen dit werken uit, zij laten alles over aan de dag van morgen; zij
willen eerst hun financiële toestand verbeteren. Zij houden er echter geen
rekening mee dat het Experiment van de Zon helemaal los staat van hun
persoonlijke maatstaven en hun zogenaamde projecten.
Het is niet zo makkelijk om een zonnemens te worden, wanneer wij de Maan het Ego is van de maan- in ons innerlijk dragen.
De Aarde heeft eigenlijk twee manen. De tweede hiervan wordt Lilith genoemd
en bevindt zich iets verder weg dan de witte maan die wij kennen.
De astronomen zien Lilith gewoonlijk ter grootte van een linze, want zij is zeer
klein van omvang. Lilith is de zwarte maan. (Lilith is een dubbel hemellichaam,
in 1959 door de Poolse astronoom Kordylewski ontdekt en Galilea en Maya
genoemd, Vert.)
De meest rampzalige facetten van het Meervoudige Ik worden beïnvloed door
de krachten van Lilith die de Aarde bereiken. Deze invloeden brengen de meest
onmenselijke en beestachtige psychologische gevolgen met zich mee.
De misdaden die volle aandacht krijgen in de sensatiebladen, de wreedste
moorden uit de geschiedenis, de meest onverwachte delicten, enzovoorts, zijn
allemaal te danken aan de vibraties van Lilith, die inspelen op bepaalde Ikken
in de menselijke psyche.
De dubbele invloed van de Maan -de witte en de zwarte- versterkt de
psychologische "maan" -het Ego, het Meervoudig Ik, de Ikken- in de mens en
maakt van ons mensen een ware mislukking.
Als wij niet inzien hoe dringend noodzakelijk het is om heel ons bestaan aan het
Werk aan onszelf te wijden, met de bedoeling ons te bevrijden van de dubbele
invloed van de maan, dan worden wij ten laatste door de Maan verslonden en
gaan de weg van de involutie op door steeds meer en meer te ontaarden, te
verwilderen, dat wil zeggen, door steeds afhankelijker te worden van zekere
gemoedsstaten die wij maar al te goed kunnen kwalificeren als onbewust en
zelfs infrabewust.
Het ergste van dit alles is, zoals gezegd, dat wij geen ware individualiteit
bezitten. Als wij een Permanent Zwaartepunt hadden, zouden wij ook echt
serieus Werken totdat wij de zonnestaat zouden bereiken.
Wat dit Werk betreft zijn er echter zoveel verontschuldigingen en uitvluchten,
en er bestaan zoveel fascinerende omstandigheden, zoveel dingen die een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op ons uitoefenen, dat het normaliter en
feite praktisch onmogelijk wordt de noodzakelijkheid van het Esoterisch Werk
te beseffen.
Toch kunnen het kleine gehalte aan Vrije Wil dat wij nog bezitten en de
Gnostische Leer -mits in het praktische Werk toegepast- voor ons als leidraad
dienen om onze edele voornemens jegens het zonne-experiment ten uitvoer te
brengen.
De wispelturige geest kan wat we hier beweren niet bevatten; hij leest het, maar
vergeet het dan weer even snel. Weldra volgt er een ander boek en daarna nog
één, en tenslotte sluiten wij ons aan bij het eerste het beste leerstelsel dat ons op
een 'meer optimistische' wijze aanspreekt, die ons een gemakkelijke weg
voorhoudt en die ons dan voldoende comfort in het hiernamaals verzekert.
Zo zijn wij mensen nu eenmaal: gewone marionetten die door middel van
onzichtbare draden bestuurd worden, mechanische poppetjes met een
onbestendige denkwijze en zonder continuïteit van voornemens.
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Het is dringend nodig dat men de Gnosis bestudeert en de praktische ideeën die
wij in dit boek geven benut om serieus aan zichzelf te werken.
Toch kunnen wij niet aan onszelf werken met de bedoeling om één of andere
"IK" te ontbinden, alvorens die Ik te hebben waargenomen.
De waarneming van onszelf laat een lichtstraal in ons innerlijk dringen...
Elke "Ik" openbaart zich op verschillende manieren in de drie belangrijkste
centra van de mens: in het hoofd op een manier, in het hart op een ander
manier en in het geslacht weer anders.
Het is nodig dat wij de "Ik" die wij op een gegeven ogenblik op heterdaad
hebben betrapt, waarnemen; het is dan van het grootste belang dat wij zijn
optreden in elk van de drie centra van ons organisme herkennen...
Juist in de omgang met andere mensen, kunnen wij onszelf -indien wij ons in
staat van alertheid en waakzaamheid bevinden- ontdekken.
Kunt u zich nog herinneren om hoe laat precies men uw ijdelheid kwetste? Of
uw hoogmoed? Wat heeft u gedurende de dag het meest geërgerd? Waarom
heeft die ergernis u getroffen? Wat was de geheime oorzaak ervan? Bestudeer
elk puntje! Houd hoofd, hart en geslacht in de gaten.
Het praktische leven is een wonderbaarlijke school; in de onderlinge omgang
met anderen kunnen wij die talloze "Ikken" ontdekken die wij in ons innerlijk
dragen.
Elke ergernis, elk voorval kan ons door middel van de zelfwaarneming naar de
ontdekking van een bepaalde "Ik" leiden, hetzij van eigenliefde, afgunst,
minnenijd, boosheid, hebzucht, wantrouwen, laster, ontucht, etc etc etc
Wij dienen onszelf goed te kennen, alvorens wij anderen kunnen leren kennen.
Het is dringend nodig dat wij leren begrip op te brengen voor het standpunt
van anderen.
Als wij ons namelijk in hun toestand weten te verplaatsen, ontdekken wij dat de
psychologische gebreken die wij hen toedichten evengoed in zeer ruime mate in
ons eigen innerlijk aanwezig zijn...
Het is noodzakelijk dat je de naaste medemens liefhebt, maar je kunt anderen
niet liefhebben, als je je niet eerst in hun toestand leert verplaatsen, tijdens of in
het Esoterisch Werk.
Zolang wij niet leren ons in andermans toestand te verplaatsen, zal de
wreedheid weelderig op aarde blijven tieren.
Maar als je zelf het lef niet hebt om jezelf in een waar daglicht te bekijken, hoe
zou je er dan toe kunnen komen je te verplaatsen in het standpunt van iemand
anders?
Waarom zouden wij eigenlijk uitsluitend oog moeten hebben voor de slechte
kanten van anderen?
De mechanische antipathie jegens iemand die we voor het eerst leren kennen,
wijst erop dat wij ons niet in de toestand van de medemens weten te
verplaatsen, dat wij die medemens in feite niet liefhebben en dat ons bewustzijn
in een veel te diepe slaap verkeert.
Vinden wij een bepaalde persoon antipathiek? Waarom eigenlijk? Drinkt hij
misschien teveel? Laten wij onszelf eens waarnemen...Zijn wij wel zeker van
onze deugd? Zijn wij er helemaal zeker van, dat wij de "Ik" van de drankzucht
niet in ons innerlijk dragen?
In plaats van onze neus op te halen voor een dronkaard, zouden wij er beter
aan doen, tegen onszelf te zeggen: "Kijk, dat ben ik! Wat doe ik toch mal!".
Of u bent zelf een fatsoenlijke en deugdzame vrouw en daarom bevalt een
zekere dame u niet: U voelt antipathie jegens haar. Waarom eigenlijk? Bent u
dan zo zeker van uzelf? Gelooft u dat u de "Ik" van de ontucht niet in uw
innerlijk heeft? Helemaal geen spoortje ervan? Denkt u dat die dame, wier
schandalen en wellustige uitspattingen haar een slechte naam hebben bezorgd,
verdorven is? Bent u er absoluut zeker van, dat in uw innerlijk niet die wellust
en die perversiteit bestaan, die u in die andere vrouw ziet?
Het zou beter zijn, als u zichzelf innerlijk ging waarnemen en zichzelf -diep
mediterend- in de toestand verplaatsen van die vrouw die u minacht...
Het is dringend noodzakelijk dat wij het Gnostisch Esoterisch Werk naar
waarde schatten, dat wij het begrijpen en er echt prijs op stellen, als het
inderdaad zo is dat wij naar een radicale ommekeer hunkeren.
Het is voorst onvermijdelijk dat wij onze naaste medemens leren liefhebben en
dat wij de Gnosis niet alleen bestuderen, maar bovendien deze kennis of leer
aan de hele mensheid uitdragen, anders vervallen we in egoïsme.
Als iemand zich toelegt op het Esoterisch Werk aan zichzelf, maar zijn
medemensen geen deelgenoot maakt van deze kennis, zal hij innerlijk weinig of
geen vooruitgang kunnen maken door gebrek aan naastenliefde.
"Wie geeft, die zal ontvangen, en hoe meer hij geeft, des te meer zal hij
ontvangen; maar wie niet geeft, van hem zal genomen worden zelfs wat hij
heeft" (Matt, 13:12). Dit is de regel.
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Zelfwaarneming, Berechting en Terechtstelling zijn de drie punten van de
Ontbinding van een psychologische Ik. Ten eerste zich waarnemen, ten tweede
berechten en ten derde terechtstellen.
In tijden van oorlog gaat men als volgt met spionnen te werk: eerst worden hun
gangen nagegaan, daarna worden ze berecht en tenslotte worden ze
geëxecuteerd.
In de omgang met andere mensen is er kans op zelfontdekking en
zelfopenbaring. Wie het maatschappelijk verkeer met zijn medemensen
prijsgeeft, doet ook afstand van de mogelijkheid tot zelfontdekking.
Elk incident uit het dagelijks leven, hoe onbeduidend het ook mag schijnen,
heeft zonder enige twijfel een innerlijk acteur binnen onszelf tot oorzaak, dat
wil zeggen een psychisch aggregaat, kortweg een "Ik".
De zelfontdekking is mogelijk wanneer wij ons in een staat van alerte
gewaarwording, openheid voor het nieuwe bevinden.
Als wij een "Ik" eenmaal op heterdaad hebben betrapt, moeten wij hem
zorgvuldig in ons brein, hart en geslacht waarnemen.
Neem een willekeurige "Ik" van ontucht: die kan zich in het hart als liefde
uiten en in het brein als een ideaal, maar als wij aandacht schenken aan ons
geslacht, zullen we een zekere niet te verwarren wellustige prikkeling
gewaarworden.
De terechtstelling van welke "Ik" dan ook dient een definitief, onherroepelijk
karakter aan te nemen. Het is nodig dat wij de "Ik" in de beklaagdenbank
plaatsen en meedogenloos berechten.
Elke uitvlucht, elke rechtvaardiging en elke vorm van toegeeflijkheid dienen
uitgesloten te worden, willen we inderdaad het percentage Bewustzijn
bevrijden dat gevangen zit in de "Ik" die wij willen uitroeien.
Terechtstelling is een heel andere zaak. Uiteraard is het onmogelijk om een
bepaalde "Ik" te executeren zonder hem eerst waargenomen en berecht te
hebben.
Voor de uiteindelijke ontbinding is gebed bij het psychologisch Werk echter
van fundamenteel belang. Zoals al eerder naar voren gebracht, hebben wij een
hogere macht nodig om welke "Ik" dan ook werkelijk te kunnen vernietigen:
brein en verstand zijn niet voldoende.
Het mentale vermogen zelf kan geen enkele "Ik" vernietigen; dit is
ontegensprekelijk, onweerlegbaar...
'Bidden is spreken met God'. Welnu, als wij werkelijk "Ikken" willen afbreken,
moeten wij ons op God-Moeder in ons eigen innerlijke beroepen. Wie zijn
Moeder niet liefheeft, het ondankbare kind, is in het Werk aan zichzelf
gedoemd te mislukken.
Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijke, individuele God-Moeder. Zij is zelf
een van ons eigen Zijn afgeleid deel.
Vanaf de vroegste Oudheid hebben alle volkeren de "God-Moeder" in het
diepst van hun Zijn aanbeden. Zij is het vrouwelijke beginsel van de
Eeuwigzijnde: ISIS, TONANTZIN, CYBELLE, RHEA, ADONIA,
INSOBERTA, enz enz enz.
Als wij in dit aardse leven een vader en een moeder hebben, dan hebben wij
evengoed in het diepst van ons Zijn een Vader die in het verborgene is en onze
God-Moeder KUNDALINI.
Er zijn evenveel Vaders in de Hemelen als mensen op Aarde. God-Moeder is in
ons eigen innerlijk het vrouwelijke aspect van de Vader die in het verborgene
is.
Het is maar at te waar dat HIJ en ZIJ de twee hoogste delen van ons Waar Zijn
zijn en torenhoog boven het "Ik" van de psychologie uitsteken.
HIJ ontvouwt zich in HAAR, beveelt, leidt, onderwijst. ZIJ elimineert de
ongewenste elementen die wij in ons innerlijk dragen, op voorwaarde dat wij
onafgebroken aan onszelf Werken...
Wanneer iemand de radicale Mystieke Dood bereikt, dat is wanneer hij die
talloze ongewenste elementen in zijn innerlijk allemaal heeft weten uit te roeien
na vele zelfbewuste werken en vrijwillige offers, versmelt en wordt hij één met
zijn innerlijke "VADER-MOEDER". Dan verandert hij in een ontzagwekkend
goddelijke Wezen en steekt uit boven goed en kwaad.
Onze persoonlijke of individuele God-Moeder kan elk van die talloze Ikken tot
kosmisch as herleiden met behulp van haar vlammendragende machten, mits
wij die "Ikken" van tevoren hebben waargenomen en berecht.
Er zijn echter beslist geen pasklare formules nodig om onze Innerlijke GodMoeder aan te roepen. Wij moeten ons heel gewoon en spontaan tot HAAR
richten. Een kind heeft immers nooit behoefte aan pasklare formules om met
zijn moeder te spreken; hij zegt gewoon wat in zijn hart opwelt en dat is alles.
Geen enkel "Ik" wordt meteen ontbonden. Onze God-Moeder moet keihard
werken en zelfs zeer veel lijden, eer Zij de vernietiging van een "Ik" kan
bewerkstelligen.
Keer u in uzelf! Richt uw smeekbede naar binnen en zoek in uw innerlijk naar
uw Goddelijke Madonna. U kunt zich tot Haar wenden met oprechte
beden...Smeek Haar dat Zij de "Ik" vernietigt, die u vooraf heeft waargenomen
en berecht...
Naarmate het Zintuig van de innerlijke zelfwaarneming zich verder ontwikkelt,
zal het u in staat stellen, de geleidelijke vorderingen in uw werk te constateren.
Begrip en onderscheidingsvermogen zijn uiterst belangrijk, maar we hebben
echter iets meer nodig, willen wij het "MIJZELVE" daadwerkelijk vernietigen.
Het denkvermogen kan zich de weelde veroorloven om een naam voor een
bepaalde tekortkoming te bedenken, hem in onze psyche te verplaatsen, hem
naar voren te brengen, hem te verbergen, etc, maar hem nooit fundamenteel te
veranderen.
Wij hebben dus een bijzondere macht nodig, een macht die boven ons
denkvermogen uitgaat, een vlammendragende macht die in staat is elke
tekortkoming tot as te herleiden.
STELLA MARIS, onze God-Moeder, heeft deze macht. Zij kan elke
psychologische tekortkoming verpulveren.
Onze God-Moeder woont in ons. Zij staat boven het lichamelijke, boven de
emoties en boven het denkvermogen. Zij is in feite een vurige macht, superieur
aan het denkvermogen.
Onze eigen Kosmische Moeder bezit Wijsheid, Liefde en Macht. In Haar is er
volstrekte volmaaktheid.
Verder met deel 2 van 2
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Goede bedoelingen en het alsmaar herhalen ervan, dienen nergens voor en
leiden in feite tot niets.
Het heeft geen enkel nut steeds weer opnieuw te zeggen: "Ik zal niet ontuchtig
zijn". De "Ikken" van wellust zullen in de diepten van de psyche toch blijven
voortbestaan.
Het maakt niets uit of wij dagelijks herhalen: "Ik zal nooit meer boos worden".
De "Ikken" van de woede blijven immers voortbestaan in onze psychologische
diepten.
Het haalt evenmin iets uit, dagelijks te beweren: "Ik zal niet hebzuchtig meer
zijn". De "Ikken" van de hebzucht blijven in de uitgestrekte regionen van onze
psyche voortbestaan.
Sommige kluizenaars, die in holen hebben geleefd, bereikten door strenge tucht
en zelfdiscipline de Extase der Heiligen en zij werden ten hemel gevoerd, waar
zij dingen zagen en hoorden die de gewone mensen niet gegeven zijn te
begrijpen. Maar toch bleven de "Ikken" in hun innerlijk bestaan!
Het is zonder enige twijfel zo, dat de Essentie door strenge tucht uit het "Ik"
kan leren ontsnappen, om dan van de geestelijke vervoering te genieten; doch
na deze gelukzalige toetstand keert de Essentie terug in het "Mijzelve".
Zij die gewend zijn geraakt aan deze vorm van extase, maar het "Ego" nog niet
hebben afgebroken, geloven ten onrechte dat zij de Bevrijding al hebben
bereikt. Zij houden zichzelf echter voor de gek door te geloven dat ze Meesters
zijn en vallen zelfs in de verzonken Involutie.
Wij zullen ons nooit uitspreken tegen mystieke geestvervoering, tegen de extase
of tegen de zielsverruking buiten het EGO om.
Wij willen er slechts met nadruk op wijzen, hoe noodzakelijk het is de "Ikken"
te ontbinden om de eindbevrijding te bereiken. De Essentie van ieder geoefende
kluizenaar zal, gewend om aan het Ik te ontsnappen, na de dood van het fysieke
lichaam zijn stunt nog eens uithalen. Dan geniet hij gedurende een bepaalde
tijd van de Extase en keert daarna, precies als de Geest van de lamp van
Aladdin, die steeds in de lamp terugkeert, terug in het Ego, in het Mijzelve.
Dan blijft er voor die Essentie niets anders over dan terug te keren in een nieuw
fysiek lichaam om zijn leven opnieuw te herhalen op het toneel van het bestaan.
Vele grote mystici die hun leven in de grotten van de Himalaya of in Centraal
Azië hebben gesleten, zijn nu -bij hun terugkeer op deze wereld- ondanks het
feit dat hun volgelingen hen nog steeds aanbidden en vereren, doodgewone
mensen.
Elke poging, hoe groots dan ook, om onze eindbevrijding te bereiken, is -als wij
geen rekening houden met de dringende noodzaak om het Ego af te breken- tot
mislukken gedoemd.
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Geachte lezer,
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De Gnosis heeft aan vrijwel iedereen iets te bieden, ja, heel veel zelfs,
of men nu wetenschappelijk, kunstzinnig, filosofisch, gelovig of septisch
is ingesteld of aangelegd.
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Gnosis is geen technologische wetenschap, maar leert wel de
wetenschappelijke formules voor de ontwikkeling van de oneindige
mogelijkheden, die besloten zijn in de mens.
De Gnosis is geen vakopleiding op het gebied van de kunst, maar leert
wel de levenskunst van het waardig bestaan in evenwicht met natuur
en kosmos en in harmonie met de buiten- en met de binnenwereld.
De Gnosis is geen filosofie, maar leert wel de weg naar de Wijsheid en
de Waarheid, op deze Weg leer je zelf de mysteries van Leven en
Kosmos te onderzoeken, te ondervinden en te beleven.
De Gnosis is geen godsdienst of religie1, maar leert wel hoe het individu
mens zich kan ontwikkelen om zijn plaats in de Kosmos in te nemen en
te versmelten met het Al, daarbij zijn individualiteit behoudend.
Wetenschap, Kunst, Filosofie en Religie worden verenigd in de Gnosis,
want als iemand zich beperkt tot de Wetenschap, vervalt hij heel snel in
dogmatisch en uitzichtloos materialisme. Beperkt iemand zich tot de
Filosofie, dan wordt hij een onbuigzame en steriele theoreticus. Bedrijft
iemand alleen de Kunst, dan vervalt hij in kitsch. Beoefent iemand
alleen de Religie, dan vervalt hij in religieus dogmatisme en fanatisme.
De Gnostische Psychologie is de vijfde discipline die eenheid verschaft
aan de eerste vier. De Psychologie is de studie van de oneindige
mogelijkheden in de psyche (ziel, geest) van de mens en de
ontwikkeling ervan.
Er zijn veel mensen op aarde, die hun hele leven wijden aan het
onderzoeken van de leefwijze van een dier- of plantensoort, een
natuurverschijnsel of -wet, een maatschappelijke ontwikkeling, een
ziekte, enz. Het is goed dat deze mensen er zijn en het lijdt geen twijfel
dat zij de mensheid grote diensten kunnen bewijzen, maar als hun
kennis niet in evenwicht is met de kosmische wetten, kunnen ze ook
veel rampen ontketenen op aarde.
Er zijn zelfs mensen die onderzoeken waarom anderen zich op het
geestelijke pad begeven en hun innerlijke mogelijkheden proberen te
ontwikkelen. Maar wat bereik je met al die wetenswaardigheden, als je
je eigen innerlijke mogelijkheden niet onderzoekt en ontwikkelt?
Onze wereld heeft mensen nodig met een breder en dieper inzicht.
Alleen met zulke mensen kan een uitweg worden gevonden voor de
ingewikkelde vraagstukken die het leven bemoeilijken en bedreigen.
Wetenschap en verstandelijke kennis alleen, of alleen Kunst, of alleen
Filosofie of Religie, kunnen geen betere samenleving scheppen. Dat
heeft de geschiedenis reeds vaak bewezen.
De problemen waarmee de mensheid worstelt zijn immers geen toeval.
Oorlog, hebzucht, afgunst, criminaliteit, drugs- en alcoholmisbruik enz.,
staan niet los van de mens, van de maatschappij of van de beschaving,
maar zijn er een integraal deel van. Deze en andere wantoestanden op
aarde zijn de ware spiegel van de beschaving, van de samenleving en
van de mens.
De spiraal van geweld, ontaarding en vernietiging kan doorbroken
worden. Veranderingen aan de buitenkant kunnen dit echter niet
bereiken. De ware verandering komt van binnen, van de kern. De kern
van de samenleving is het individu.
Wanneer er individuen zijn, die een ommekeer teweeg brengen in hun
psyche en in hun ziel, wanneer er mensen zijn die een ware
Bewustzijnsrevolutie ontketenen in zichzelf en de onzichtbare
drijfveren van oorlog en hebzucht, van angst en afhankelijkheid, van
machtswellust en dierlijke begeerte uit hun psyche bannen, begint de
maatschappij langzaam maar zeker te veranderen in positieve zin.
De aarde en de mensheid hebben zulke mensen hard nodig, hier en nu!
Gelukkig zijn er nog mensen, die ondanks alle ogenschijnlijke
verblindende ontwikkelingen in de maatschappij en de technologische
vooruitgang, zich blijven interesseren voor de ontwikkeling van hun
Innerlijk Inzicht, hun Zelfgnosis (hun zelfkennis). Maar belangstelling is
niet genoeg: zij dient vertaald te worden in concrete feiten, in
praktische zelfondervinding.
Het is onze taak om een weg te wijzen: de Weg van de Gnosis. Aan U,
geachte lezer, uzelf te overtuigen dat dit een weg is voor U. Maar eerst
zult u voor uzelf moeten uitmaken, wat uw doelstelling is, waar u naar
toe wilt, wat u wilt bereiken. Niemand kan dit voor u doen.
In dit boek zullen we trachten om de doelstelling van de Gnosis te
formuleren, evenals een aantal belangrijke begrippen en onderwerpen.
We hopen dat u hier genoeg stof zult vinden om uzelf vragen te stellen,
vragen die u op den duur ook antwoorden zullen opleveren in uw eigen
leven, in uzelf! Dan zult u ontdekken (voor zover u dat niet reeds
gedaan hebt), dat de Kennis der Eeuwen ook in u leeft! Zij dient echter
wel 'afgestoft' of 'wakkergemaakt' te worden.
In dit eerste deel komen voornamelijk de Wetten in Kosmos, Natuur en
Mens aan de orde. De werktechnieken van de Bewustzijnsrevolutie
worden hier ook genoemd. Nadat u zich de basisbegrippen hebt eigen
gemaakt, vindt u in de volgende boekdelen een verdieping van de
werktechnieken/ als u zich tenminste verder wilt verdiepen in de
Gnosis.
Bij de aanvang van een studie moet men een basis leggen,
uitgangspunten en doelstellingen bepalen en begrippen afspreken. In
dit boek worden de doelstelling en de basisbegrippen van de Gnostische
Beweging uiteengezet. Daarom kan en moet dit gezien worden als een
inleiding tot de studie van de Gnosis. Als de lezer hiervan uitgaat, zal dit
werk hem ongetwijfeld van nut zijn.
Hier leggen we de basis, niet meer en niet minder. Sommigen zijn
ongeduldig en willen gelijk met het 'grote werk' beginnen. Ze willen de
onderste sporten van de geestelijke ladder overslaan omdat ze al zoveel
weten en hebben meegemaakt, of omdat ze er al zoveel jaren mee bezig
zijn. Maar een huis wordt gebouwd vanaf de fundering. Normaal gezien
is het niet mogelijk om bij het dak te beginnen.
In de loop van de jaren hebben we vele aspiranten gezien, die als een
raket uit de startblokken schoten, maar omdat ze de kleine details
hadden verwaarloosd, konden ze -op het moment dat die kleine dingen
nodig waren- zich niet handhaven op de Weg of echte vorderingen
maken. We beperken uw vrijheid niet, geachte lezer, het is slechts een
praktische ervaring die we met u willen delen: u kunt niet goed lezen of
schrijven als u zich te weinig letters heeft weten eigen te maken.
Het zou dwaas zijn om een weg te volgen, zonder goed te weten wat
het doel ervan is en waar die weg naar toe leidt. Maar het is ook
belangrijk, geachte lezer, dat u bewust wordt van uw eigen doelstelling,
want pas dan kun u een bewuste afweging maken van de weg van de
Gnosis.
Neemt u dus de tijd en begin niet met een nieuw hoofdstuk eer u het
vorige 'verteerd' en begrepen hebt. Dit is geen tijdschrift of krant die u
in een keer moet uitlezen, omdat het morgen 'oud nieuws' is geworden!
De meesters zeggen: 'Het is niet voldoende om te lezen of te
bestuderen: je moet elk woord verteren, als een noot die je kraakt om
de Kennis eruit te halen!' Pas als je het verteerd hebt, behoort het jou
toe en kan niemand het je meer ontnemen in alle eeuwigheid.
De hier verzamelde teksten zijn het resultaat van het werk van velen.
In de eerste plaats van meester Samael Aun Weor, grondlegger van de
Gnostische Beweging. Hij gaf de eerste aanzet en hij liet zijn licht
schijnen op het Pad van velen. Aan hem onze erkenning en dank, want
met zijn Gnosis en zijn Licht wijst hij de weg naar ieders Zelf-gnosis.
In de tweede plaats van meester Rabolu, die -na het verscheiden van
meester Samael in de Kerstnacht van 1977- over voldoende 'eigen Licht'
beschikte om het werk te vervolgen. Bovendien bracht hij structuur aan
in het te verrichten Werk, door de nadruk te leggen op de hoofdzaken
en de bijzaken naar de achtergrond te verwijzen. Ook hem zijn wij
dankbaar voor zijn Werk en het beschikbaar stellen van zijn Gnosis.
Maar zoals zij zelf vaak hebben benadrukt: de meester is een
wegwijzer, niet meer en niet minder. Jezus van Nazareth formuleerde
het zo: 'Maak u niet veel meesters, want er is er maar een: de Vader die
in het Verborgene is'! Het belangrijkste is waar we zelf staan en hoe we
een stap verder komen op de weg!
Maar er zijn meesters. Wie kan het ontkennen? Deze Waarheid is -net
als elke waarheid- niet meer omdat zij aanvaard wordt, of minder
omdat zij verworpen wordt, want zij is steeds wat zij is. Meesters zijn
er altijd geweest, evenals 'pionnen' (beginners) en
'gezellen' (gevorderden), maar het belangrijkste is en blijft altijd: waar
staan wij zelf?
Je moet ook nooit het paard met de ruiter verwarren. Niet de
menselijke persoonlijkheid of het lichaam is de meester, maar de
Godsvonk in het diepst van ziel en geest. Ieder mens is in zijn diepste
Wezen een Godsvonk en hij heeft een lichaam, een persoonlijkheid,
mentale vermogens enz. In een meester (geestelijk ontwikkelde mens)
zijn de 'normale' menselijke vermogens en het goddelijke aspect op
elkaar ingesteld. Bij de mens zonder ontwikkeling is dit (nog) niet het
geval.
De levenstaak van de mens is dan ook, zich open te stellen voor de
Godsvonk, geschikte kanalen te scheppen, zodat de
Godsvonk zich kan openbaren in hem. Iemand die dit bereikt, wordt
meester genoemd. 'Meester' is de Godsvonk en nooit de menselijke
kant, want deze blijft altijd menselijk. Het is onverstandig om haar op
een voetstuk te plaatsen.
Er zijn altijd mensen geweest die met keihard werken de Godsvonk zijn
genaderd, zoveel zelfs, dat die zich in hen kon uitdrukken (openbaren).
Ieder mens draagt vanaf zijn geboorte een goddelijke Essentie in zich
en deze kan ontwikkeld worden. Als de Essentie voldoende ontwikkeld
is, kan de Wijsheid zich ook in hem openbaren. Als dit niet mogelijk zou
zijn, waarvoor leven mensen dan eigenlijk? Of wat zoeken mensen in dit
soort studies? Waarvoor zoveel inspanning?
De voorgangers wijzen de Weg, maar je moet die Weg zelf gaan om je
eigen mogelijkheden vrucht te doen dragen. Het gaat om de Zelfgnosis,
de Zelfkennis, maar we mogen best dankbaar zijn wanneer iemand de
moeite neemt ons de Weg te wijzen.
Andermans kennis is altijd subjectief: pas wanneer iemand zich die
kennis eigen maakt (door beleving en ondervinding), wordt het
objectieve kennis (zelfkennis). Om deze reden zijn we niet alleen de
meesters dankbaar, maar ook de medezoekers, want zij bieden ons met
hun belangstelling een mogelijkheid om verder te komen op de Weg.
Hierbij drukken we ook onze dank uit aan de hele groep in Rotterdam
en aan allen die in de loop van de tijd de lezingen hebben bijgewoond
en hun bijdrage hebben geleverd op welke wijze dan ook.
Een bijzondere dank gaat daarnaast uit naar hen, die de voordrachten
op de band hebben gezet en later hebben uitgewerkt, gecorrigeerd en
overgetypt. Zonder hen was dit werk nooit tot stand gekomen.
U ziet het, geachte lezer, dit is het werk van velen! Hierin schuilt juist
de kracht van de Gnosis en van de Gnostische Beweging. Het is een
universele stroom, immer in beweging, een legioen van arbeiders in het
Grote Werk van de Al-Vader.
Rotterdam, voorjaar 1987.
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1.1. DE INNERLIJKE KENNIS

Oefeningen

Het woord GNOSIS betekent letterlijk KENNIS, maar dan kennis in de
zin van dieper inzicht, dit is ‘kijk in de aard of het wezen der dingen,
dieper begrip aangaande het leven, het bestaan, de dingen en de
wezens, de natuur, het heelal en de mens zelf’ .

Nieuwe vertalingen

Contact

Men kan zich verstandelijke kennis verschaffen omtrent de
natuurverschijnselen, doch deze kennis betekent niet noodzakelijk
inzicht of kijk in de aard of het wezen ervan. Het waarnemen of
bestuderen van een natuurverschijnsel en het formuleren van stellingen
van natuurkundige wetten leidt ongetwijfeld tot verstandelijke kennis.
Als dit proces volgens bepaalde, strenge methodes wordt uitgevoerd,
heet dat ‘wetenschap’ en worden de conclusies algemeen aanvaard.
Volgens de Gnostische Studies kan de zo verworven kennis als
verstandelijk worden beschouwd, maar niet als inzicht, het verschaft
immers geen 'dieper inzicht’ omtrent een bepaald verschijnsel: het
verschijnsel wordt niet in zijn aard of wezen bestudeerd of doorzien.
Slechts de waarneembare natuurkundige verschijningsvormen zijn
bekeken.
Als de wetenschap een verschijnsel bestudeert, doet ze eigenlijk niets
anders dan een etiket erop plakken, een benaming eraan geven. Soms
kan men een verband met andere verschijnselen aanwijzen, doch de
laatste oorzaak blijft steeds verborgen voor het verstand, evenals de
uiteindelijke gevolgen ervan.
Een voorbeeld: De geleerden spreken van materie en energie. De
materie kan in energie omgezet worden en het omgekeerde is ook
mogelijk. Maar wat is energie? Wat is materie? Een stuk hout, een
ijzerdraad, een ganzenveer, een pluisje, een druppel water, een zee,
een wolk of een liter zuurstof? Is dat allemaal materie? Wat is nu de
eigenlijke oorzaak van de materie en van de energie? Op deze vragen
heeft de wetenschap (nog) geen antwoord gegeven.
Wij willen hiermee de verstandelijke kennis niet in een ongunstig
daglicht stellen, maar er alleen op wijzen, dat het verstand geen
volmaakt kenvermogen is. Het verstand is beperkt. Er is evenwel een
ander kenvermogen, dat zich niet beperkt tot de waarneembare
verschijningsvormen der dingen, maar tot het wezen ervan kan
doordringen, namelijk de GNOSIS, het diepere inzicht.
Niet dat de ene soort kennis beter is dan de andere, belangrijker is het
om het verschil te leren inzien. Elk kenvermogen, zolang het binnen de
perken blijft, is nuttig en goed. Het voorgaande is trouwens altijd
geldig: alles is goed op zijn plaats, maar slecht op de verkeerde plek.
Water en vuur zijn er schitterende voorbeelden van: op hun plaats zijn
ze een zegen, maar als ze buiten hun perken gaan, het land
overstromen of huizen in de as leggen, zijn ze schadelijk en slecht.
Hetzelfde is van toepassing op de verstandelijke kennis en op het
diepere inzicht. leder heeft zijn specifieke terrein en bereik. Het is van
groot belang, dat de lezer in dit stadium kan inzien, dat zowel de
verstandelijke kennis als de GNOSIS, dit is het diepere inzicht, naast
elkaar kunnen bestaan en op doelmatige wijze gebruikt dienen te
worden.
We kunnen dit met een voorbeeld toelichten: een telescoop kan een
microscoop niet vervangen, omgekeerd evenmin. Toch zijn deze
instrumenten allebei zeer nuttig en belangrijk. Zowel de een als de
ander is beperkt tot een bepaald werkterrein. Je kunt nu eenmaal geen
microscopische organismen bestuderen met behulp van een telescoop
of hemellichamen met een microscoop.
Het staat vast, dat voorgaande ook geldt voor de verstandelijke kennis
en het diepere inzicht. Je kunt met het verstand geen dieper inzicht
verkrijgen in de aard of het wezen der dingen, sterker nog -het dieper
inzicht kan geen bewijsstukken uit zijn waarnemingsterrein voorleggen
aan het verstand- omdat het verstand die toch niet kan beoordelen,
daar ze niet behoren tot zijn eigen waarnemingsgebied. Toch is de
GNOSIS als dieper inzicht niet een abstract en onbepaald begrip of
zinledig woord, maar een reëel kenvermogen met zijn eigen werktuigen
en waarnemingsvermogens, dat in ieder mens latent aanwezig is en
verder ontwikkeld kan worden.
Verstandelijke kennis berust in laatste instantie op de waarneming van
de vijf normale zintuigen: gezicht, gehoor, smaak, reuk en tastzin. Wat
echter buiten het bereik van de zintuigen valt, ook na gebruik van
instrumenten, apparaten en andere wetenschappelijke en technische
hulpmiddelen, kan niet waargenomen of bestudeerd worden. Verfijnde
instrumenten kunnen wellicht het bereik van de verstandelijke kennis
vergroten door het verlagen van de waarnemingsdrempel, maar zij
kunnen deze drempel niet helemaal opheffen.
Hieruit volgt, dat verstandelijke kennis noodzakelijk begrensd of
beperkt is tot een bepaald terrein en kan dus nimmer als absoluut of
compleet beschouwd worden. In het licht van de GNOSIS is de
verstandelijke kennis oppervlakkig, omdat zij de dingen slechts als
verschijnsel kan verkennen, de buitenkant ervan, doch nooit zal zij in
hun aard of wezen kunnen dringen.
Voor alle duidelijkheid herhalen wij, dat wij hiermee niet beweren, dat
verstandelijke kennis onnodig, overbodig of ongunstig zou zijn, het gaat
er slechts ore haar te relativeren en te pleiten voor het bestaansrecht
van het diepere inzicht, de GNOSIS. Het diepere inzicht kan wel in het
wezen der dingen dringen, anders kan het niet als 'dieper inzicht'
worden beschouwd.
Dat dit kenvermogen in de loop der eeuwen GNOSIS is gaan heten doet
er eigenlijk niet toe. Hoewel het begrip GNOSIS als zodanig pas van het
begin van onze jaartelling stamt, kan men aantonen, dat het Perzische
DJIN, het Tibetaanse CHOHAN, het Chinese CH’ANG en het latere ZEN,
zowel wat betreft de term als de inhoud, pure GNOSIS zijn. Evenmin is
het in dit opzicht van belang, dat verschillende stromingen zich hebben
ontwikkeld in het verleden, heden ten dage bestaan of in de toekomst
nog tot bloei zullen komen, die terecht of onterecht als GNOSTIEK
worden aangeduid.
Belangrijker is het feit, dat in ieder mens het zuiver verstandelijke en
het diepere inzicht naast elkaar bestaan, al is dit tweede kenvermogen
meestal slechts latent aanwezig, en zal die dus nog geactiveerd moeten
worden. Hoewel deze kenvermogens elkaar wederkerig beïnvloeden en
op elkaar ingesteld kunnen worden om een harmonisch geheel te
vormen, zijn zij eigenlijk onafhankelijk van elkaar en kunnen dan ook
apart worden ontplooid en ontwikkeld.
Geen zinnig mens twijfelt aan het feit, dat de verstandelijke
kenvermogens doelgericht en stapsgewijs ontwikkeld dienen te worden
vanaf de prilste jeugd. Alleen zo kan een hoger kennisniveau bereikt
worden. De spontane groei van dit vermogen is uiterst gering. Voor een
betekenisvolle ontplooiing moet de geïnteresseerde persoon zich veel
moeite en inspanning getroosten: de een misschien wat meer dan de
ander, maar een zekere mate van zelfopoffering blijkt altijd nodig.
Het behoeft geen betoog, dat hetzelfde gezegd moet worden van de
diepere kenvermogens van de mens. De spontane groei er van
gedurende de levensloop is haast onmerkbaar, onbeduidend. Velen
geloven dat het voortschrijden van de tijd noodzakelijk vooruitgang met
zich meebrengt, doch dit gaat zeker niet op in het geval van de
innerlijke gnosis.
Het is interessant om te bedenken, dat de ontwikkeling van de diepere
kenvermogens van de mens eigenlijk een zaak is die hem alleen
aangaat. De natuur heeft er geen baat bij en al klinkt het
ongeloofwaardig, de samenleving is er evenmin in geïnteresseerd.
Bedenkt u maar dat de innerlijke ontwikkeling van de mens niet
natuurlijkerwijze of automatisch plaats vindt en dat het onderwijs zich
de innerlijke ontplooiing van de mens nietten doel stelt.
Het onderwijs is uitsluitend gericht op de ontplooiing van de
verstandelijke kenvermogens of vaardigheden en op de vorming van
geschoolde vakmensen. Daar is ook niets op tegen. Het is alleen
belangrijk om het feit vast te stellen en te begrijpen.
Vanuit zuiver maatschappelijk en economisch standpunt, heeft de
samenleving behoefte aan ingenieurs, technici, geleerden, dokters,
onderwijzers, artiesten, schrijvers, arbeiders, vakmensen,
kantoorbedienden, zakenmensen, bestuurders, boekhouders,
verpleegkundigen en noem maar op, maar geen mensen met dieper
inzicht in het wezen der dingen. Die komen niet te pasbij de diverse
functies van onze consumptiemaatschappij of bij de
productieprocessen.
Uit kosmisch en geestelijk oogpunt zijn mensen met ontwikkeld dieper
inzicht niettemin noodzakelijk in elke samenleving of beschaving! Als zij
zouden verdwijnen, zou ook het voortbestaan van die beschaving op
losse schroeven komen te staan. Als er in Sodom tien ‘rechtvaardigen’
waren geweest, zou de stad gespaard zijn gebleven. Ook de moderne
beschaving heeft mensen nodig met een ontwikkeld dieper inzicht, al
wordt dit zelden en praktisch door niemand beseft, omdat dit feit buiten
het domein van de normale verstandelijke vermogens valt.
De ontwikkeling van het innerlijk inzicht is slechts mogelijk door middel
van zelfbewuste en vrijwillige inspanningen. In geen geval kan de
innerlijke ontplooiing tot stand komen als gevolg van het voortschrijden
van de tijd of als het product van natuurlijke, mechanische of
automatische evolutieprocessen, evenmin als een tuin, een akker of een
gebouw zich zonder onderhoud kunnen handhaven in een goede
toestand of spontaan tot ontwikkeling komen. Wat de bedoelde
inspanningen precies omvatten, komt verderop aan de orde.
1.2. HET LEVEN ALS EXPERIMENT
De natuur heeft geen baat bij de innerlijke ontwikkeling van de mens.
In feite gaat de geestelijke ontplooiing van de mens zelfs tegen de
mechanische belangen van de natuur in. Laten wij proberen te
achterhalen, waarom dit eigenlijk zo is.
Het leven op aarde vervult een dubbele functie. Anders gezegd: het
aardse leven dient twee heel verschillende doeleinden. Het in
vergelijking met de aarde dunne vliesje(2) of filmpje leven dat onze
planeet bedekt, kan gezien worden als een proef van de Zon.(3)
Het experiment van de Zon beoogt twee verschillende doeleinden:
enerzijds dient het aardse leven de ecologische belangen van de natuur,
anderzijds vervult het letterlijk en figuurlijk een ‘bovennatuurlijke’
functie.
De aarde is een levend organisme. Het dunne vliesje organisch leven
dat de aarde bedekt is een zeer belangrijk orgaan voorde aarde,
wellicht het voornaamste. Zowel de mensen als de ondergeschikte
levensvormen zijn als het ware ‘antennes’, die de kosmische
elektromagnetische stralen, die de aarde bereiken, opvangen, deze
vervolgens verwerken of transformeren om ze tenslotte door te geven
aan de bovenste aardlagen.
Het lijdt geen twijfel, dat zowel het menselijke, net dierlijke als het
plantaardige leven onontbeerlijk zijn voor de aarde, even noodzakelijk
als de aarde is voor deze levensvormen. De aarde kan het vliesje
organisch leven niet missen. Ook de stenen en mineralen, die als dode
stof beschouwd worden, leveren hun bijdrage aan de instandhouding
van onze planeet.
Wij moeten echter een belangrijke kanttekening plaatsen: dit hele
proces van het leven in dienst van de aarde- haar eerste functie- vervult
zich op een mechanische, automatische of gedwongen wijze! Er komt
geen vrije wil aan te pas! Zelfs de mensen, toch wel een van de hoogste
levensvormen op aarde, vervullen deze functie onafhankelijk van hun
kennis of willekeur daaromtrent.
Verder met Deel 2 van 3
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Heel anders is het echter gesteld met het tweede aspect van het
leven, dat we gemakshalve ‘bovennatuurlijk’ hebben genoemd,
omdat deze functie niet in het directe belang van de natuur wordt
vervuld, doch uitsluitend ten bate van de ZON, de SCHEPPENDE
INTELLIGENTIE.
In het tweede aspect van het Zonne-experiment gaat het om de
INNERLIJKE ONTWIKKELING van de mens, de assimilatie van de
Zonne-Intelligentie in de menselijke natuur van een individu, de
versmelting van het Goddelijke en het menselijke in een individu.
Hoewel deze INNERLIJKE ONTWIKKELING van een individu
indirect de hele samenleving ten goede komt, is het individu er
zelf toch het meest mee gediend!
In het geval van deze tweede functie van het leven op aarde kan
en moet het leven gezien worden als een PROEFTERREIN vooreen
uiterst moeilijk en haast onhaalbaar experiment, namelijk het
scheppen van WARE en VOLMAAKTE MENSEN, dat wil zeggen
mensen, wiens INNERLIJKE VERMOGENS VOLKOMEN
ONTWIKKELD ZIJN!
Er is namelijk een groot verschil tussen een mens met ontwikkeld
inzicht, die dus de Auto-Gnosis heeft veroverd en hij die dit (nog)
niet heeft bewerkstelligd. Uiterlijk zullen zij op elkaar lijken,
doch psychologisch is er een groot verschil.
Door de eeuwen heen is dit verschil tussen de ‘gewone’ mens en
de ‘innerlijk ontwikkelde’ mens bekend geweest in alle culturen
en duidelijk tot uitdrukking gebracht. De mens zonder innerlijke
ontwikkeling heeft in de loop der eeuwen namen gekregen als
aardmens, rationeel zoogdier, leek, naar-buiten-ge-richte mens,
oppervlakkige mens, maanmens, slaaf van de zintuigen, mens
van leem, mens van hout*, zondaar, lagere mens.
De innerlijk ontwikkelde mens daarentegen word aangeduid met
uiteenlopende begrippen als meester, ingewijde, wijze, koning
van de schepping, engel, half god, godmens, zonnemens, heros,
titaan, hierofant, hogere mens, innerlijke mens, ware mens,
Zonne-mens.
Uiteraard worden deze begrippen niet altijd in deze betekenis
gebruikt. Dit ontkracht het betoog echter niet. De rationele mens
is altijd het slachtoffer, de speelbal, van de omstandigheden van
het leven: hij valt altijd ten prooi aan toestanden, waarop hij
geen vat heeft. Hij bezit wel een kleine marge van
bewegingsvrijheid, een klein percentage vrije wil of
zelfbeschikking, deze is evenwel uiterst gering.
Men zou kunnen tegenwerpen, dat de mens een aantal dingen
zelfkan bepalen. Dit is inderdaad zo: bijna altijd heeft de mens de
mogelijkheid om een keuze te maken. Maar bekijk je de zaak wat
grondiger, dan ontdek je al gauw, dat de mens niet altijd vat
heeft gehad op de drijfveren en oorzaken, die hem op een
gegeven ogenblik voor een keuze plaatsen. Uiteindelijk blijkt het
aantal gevallen waarin inderdaad sprake is van vrije wil, erg
klein.
De meeste gebeurtenissen - de naam zegt het al- gebeuren,
zonder dat de vrije wil daar aan te pas komt. Veel gebeurtenissen
in het leven zijn niet het resultaat van de vrije wil van de mens.
Wie heeft bijvoorbeeld zeggenschap gehad over zijn of haar
geboorte en verschijning op deze wereld. Wie weet waar hij
vandaan komt en waar hij uiteindelijk naar toe zal gaan? Wie
kent het WARE DOEL van zijn BESTAAN? Bestellen de
mensengezondheid of ziekte, vriend- of vijandschap op vrijwillige
wijze? Is het niet eerder zo, dat het in hun leven gebeurt?
Eigenlijk gebeurt alles in het leven van de mens -de lagere mens, zonder dat hij iets hoeft te bepalen, zonder dat hij er iets tegen
in kan brengen, zonder dat hij het kan voorkomen. De
omstandigheden van het leven gebeuren precies hetzelfde als
wanneer de zon opkomt of wanneer een onweer losbarst.
Iemand heeft eens geschreven: ‘onwetendheid is de grootste
ramp die de mensheid kan treffen’. Welnu, een extreme vorm van
onwetendheid is het onvermogen om het verschil tussen de
rationele mens en de innerlijk ontwikkelde mens te beseffen.
Wij durven zelfs te beweren, dat een beschaving slechts
kanvoortbestaan, zolang zij haar eigen beperkingen kan inzien en
naarmate er gestreefd wordt naar verwezenlijking van de
innerlijke vermogens van de mens, al is het dan slechts in kleine
groepjes mensen.
Het punt waar alles om draait is het kleine percentage vrije wil,
dat de mens tot zijn beschikking heeft. Hij kan namelijk kiezen
om zijn innerlijke vermogens te ontwikkelen of te blijven zoals
hij is. Hij kan kiezen tussen ontwaken of doorslapen. Hij is een
‘rationeel zoogdier’ doch hij kan de innerlijke zonnemens
verwerkelijken. Dit maakt de mens zo bijzonder: hij is slechts een
'rups', maar uit die ‘rups’ kan zich een prachtige ‘vlinder’
ontpoppen!
De scheppende intelligentie heeft het leven op aarde
geplant,juist met de bedoeling om zonnemensen te oogsten. Het
is een vreselijk moeilijk experiment, maar de Zon verwacht, dat
zijn werk niet vergeefs zal zijn. De Zon wil een oogst ware
mensen, mensen met een volkomen ontwikkeld innerlijk inzicht
en hij heeft er recht op! Wie zou een akker aanleggen en geen
aanspraak maken op de oogst, op de vruchten van zijn werk?
De kiemen van de zonnemens zitten opgesloten in de gewone
mens, met name in zijn endocriene klieren (hormonale klieren)
voornamelijk in zijn geslachtsklieren. Maar het is geen wet van
meden en perzen, dat deze kiemen zich ontwikkelen! Ze kunnen
tot ontwikkeling worden gebracht, maar meestal gaan ze
verloren. Het is normaal, het is de regel dat ze verloren gaan!
Vandaar dat het experiment van de zon zo moeilijk is.
Toch is het een concrete mogelijkheid, want in het verleden is het
experiment gelukt en heeft het goede vruchten gedragen.
Waarom zou het NU niet meer kunnen? Het kan, maar een eerste
vereiste is wel, dat men deze mogelijkheid beseft en echt bereid
is om mee te werken met het experiment van de ZON. Men moet
er in ieder geval OPEN voor staan.
Als een mensheid alle belangstelling voor het Zonne-experiment
verliest, als geen mens of niet voldoende mensen bereid meer
zijn om mee te werken, dan verliest ook de ZON zijn
belangstelling voor die mensheid. De mensheid is dan tot
mislukkinggedoemd, letterlijk en figuurlijk. Zij wordt vernietigd
omplaats te maken voor een nieuwe ‘aanplant’. Dit is hard, maar
gaat het niet precies zo in de landbouw? Als de oogst mislukt is,
worden de akkers omgeploegd zodat nieuwe gewassen kunnen
worden aangeplant.
In het verleden zijn er tijdperken geweest, waarin goede oogsten
Zonne-mensen werden binnengehaald. Perioden van mislukking
zijn er ook geweest. Gesproken wordt van een goede oogstten
tijde van Ar-bar-man(5) en in de eerste eeuwen van het
Christendom, maar in andere beschavingen zijn er ook dergelijke
perioden geweest.
Om deze reden doet de Scheppende Intelligentie nu een grote
inspanning, een laatste poging om 'te redden wat er nog te
redden valt'. Maar de belangstelling van de mensheid is klein. Er
is te veel afleiding, veel te veel wat ons belet onze ware
bestemming op aarde te beseffen en te bewerkstelligen.
Als Diogenes door de straten van onze moderne steden zou
lopen, gewapend met zijn beroemde lamp, zou hij zich nog meer
moeite moeten getroosten om een MENS te vinden, dan in het
Athene van zijn tijd. Toen was het moeilijk, maar nu is het niet
minder moeilijk om iemand te vinden die bereid is mee te werken
aan het experiment van de Zon.
Als zijn pogingen mislukken -en daar ziet het naar uit- zal de
‘akkerman’ het ‘bouwland’ opruimen om plaats te maken voor
een nieuwe aanplant. De ‘akkerman’ doet nu een uiterste
inspanning om toch nog enkele vruchten te oogsten, want voor
de nieuwe aanplant is er immers 'zaad' nodig. De kiemen worden
nu geselecteerd.
Dit selectieproces vindt niet voor het eerst plaats en evenmin
voor het laatst. Om in aanmerking te komen voor selectie, dienen
de kiemen van de zonne-mens een minimale graad van
ontwikkeling te hebben bereikt. Onvruchtbaar, verdorven en
onontwikkeld zaad dient nergens voor.

Verder met deel 3 van 3
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1.3. BEREIDHEID, NIEUWE IDEEËN

Oefeningen

Drie dingen zijn er nodig om het Zonne-experiment succesvol te
doen verlopen:
1.

Bereidheid, open staan voor de geestelijke ontwikkeling,
zelf willen werken.

2.

Nieuwe ideeën, dat wil zeggen informatie over het innerlijk
ontwikkelingsproces. Hier zijn de Gnostische studies
ongetwijfeld een leegte komen vullen in deze tijd.

3.

Hulp 'van boven', dat wil zeggen van ons eigen innerlijk
Zijn.

Nieuwe vertalingen

Contact

De eerste vereiste, de bereidheid tot meewerken, hangt
uitsluitend af van de betrokken persoon. De kleine marge vrije
wil waar een mens over beschikt, is en blijft een onvervangbaar
element, de grondslag van de Innerlijke Weg. Zonder deze basis
is er geen stap mogelijk op de Weg.
De Innerlijke Ontwikkeling kan nooit van buitenaf worden
opgedrongen aan iemand! Alleen het eigen initiatief kan de mens
boven het gemiddelde verheffen. Je kunt een ander de Weg
wijzen, maar je kunt de Weg niet voor een ander gaan. We leren
u de Weg van de Gnosis, maar het is aan u om uzelf te overtuigen
dat deze weg nuttig is voor u.
In het leven komen de mensen, tussen de bedrijven door,
vroeger of later in aanraking met bepaalde invloeden in de vorm
van ideeën, die hen op de een of andere manier op het bestaan
van het GEHEIME PAD wijzen, doch de persoon moet zelf kiezen
tussen het DOEN en het NIET DOEN, tussen het ZIJN en het NIET
ZIJN, tussen het WERKEN en het NIET WERKEN aan zijn
Innerlijke Ontwikkeling ('To be or not to be').
De belangstelling voor het innerlijke werk moet in je binnenste
geboren worden. Ze moet gevoed worden om te kunnen groeien
en tot volwassenheid komen! Het begint meestal als een soort
onbeschrijfelijke innerlijke rusteloosheid, ontroering of
verwondering (niet te verwarren met gewone banale verbazing
of nieuwsgierigheid), die als een teder en uiterst gevoelig plantje
is, dat met de grootste zorg omringd moet worden om zich te
kunnen ontwikkelen in de geestelijk steriele omgeving van het
dagelijks gebeuren.
Deze niet onder woorden te brengen rusteloosheid of
verwondering, ontwaakt in het mensenhart op de meest
onverwachte ogenblikken: misschien bij het aanschouwen van
een zonsondergang of een bijzonder mooi plekje natuur of bij het
lezen van een waardevol stuk of toen hij word bevangen door de
tranen vaneen wenend kind of door het leed van de paria’s in
onze overbeschaafde samenleving of door de tedere liefkozing
van de beminde of wellicht zelfs door een tegenslag in het leven.
Iedereen kent zulke momenten van geestelijke verwondering of
innerlijke ontroering. De meesten begaan echter de fout, deze
raar aandoende exotisch innerlijke rusteloosheid direct in de
kiem te smoren, zij dringen haar in een hoek van het bewustzijn,
ze geven het geen kans zich verder te ontwikkelen of te
openbaren.
De een laat zich door een of andere hartstocht meesleuren, de
andere door kille onverschilligheid, de derde door de
drukdoenerij van het leven, de volgende door de illusies van het
bestaan en weer een ander laat zich de innerlijke verwondering
wegpraten in een oppervlakkig gesprek en zijn buurman stopt de
hele zaak gewoon in de vergetelheid.
Maar zou iemand die geestelijke verwondering aanwakkeren, zou
hij dat teder plant je met de grootste zorg koesteren, dan zou het
uitgroeien tot een innerlijke macht, een niet te stuiten kracht, die
hem dag en nacht zal drijven het Pad van de Innerlijke Weg te
zoeken. 'En wie zoekt, zal vinden, en wie aan klopt, hem zal
opengedaan worden' (Luk. 11.9). Doch wie niets vraagt, die zal
niets ontvangen, want hij heeft niets nodig.
Anders gezegd: de zoeker, de doorzetter komt eerder of later in
aanraking met de vereiste ‘informatie’, met de nieuwe 'ideeën',
die hij zo hard nodig heeft voor zijn verdere Innerlijke
Ontwikkeling. Hij kan bijvoorbeeld in aanraking komen met de
ideeën van de Gnostische Bewustzijnsrevolutie en zich er
vervolgens in verdiepen om zijn eigen ‘innerlijke weg’ te vinden
en te vervolgen, de Weg naar zijn eigen Goddelijk Zijn,’Hij die
was, is en zal zijn’.
Naast de informatie of de richtlijnen van net Innerlijk Pad,
verschaft de GNOSIS ook de ‘modus operandi! om zich van de
nodige hulp van ‘boven’ te verzekeren.
Het is jammer, dat de meeste mensen hun momenten van
innerlijke ontroering niet weten te benutten. Zij laten zich nog
liever door de sleur van het leven meeslepen. De jeugd verwelkt
spoedig, de jaren vliegen voorbij en de ouderdom verrast
hen,nog druk bezig met talloze projecten, plannen en illusies.
Deze dingen vormen een soort betovering of begoocheling, die in
de Oosterse Wijsheid maja(6) wordt genoemd.
Dan blijft er geen tijd of levenskracht meer over om de Innerlijke
Ontwikkeling te bewerkstelligen. Er rest dan niets anders dan
met lege handen van het aards toneel te vertrekkenen
onverrichter zake in het RIJK DER DODEN af te dalen. Have en
goed, verstandelijke verworvenheden en ijdele illusies blijven
achter. het experiment van de ZON is weer mislukt!
De Innerlijke Ontwikkeling is het belangrijkste dat iemand in zijn
bestaan kan bereiken. Hij heeft er zelf het meest baat bij, ook na
zijn vertrek uit het aardse bestaan en ongeacht de processen, die
hij in het ‘hiernamaals’ moet meemaken. Maar ook de mensheid
is ermee gebaat.
De ontwikkelde mens beschikt over vermogens die hem heer en
meester maken van zijn eigen levensprocessen en hem in staat
stellen om zelf zijn bestaanstoestanden te bepalen. Een waar
contrast met de onontwikkelde mens, die als een stuk hout door
de onstuimige golven van het bestaan wordt meegesleurd. Doch
de radicale ommekeer begint met de innerlijke verwondering!
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2. De Mens
2.1. De Psychologie
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Velen verkeren in de veronderstelling, dat de psychologie een
moderne uitvinding is, een hedendaagse verworvenheid. Dit is
echter niet juist, want de psychologie is een zeer oude
wetenschap, die haar oorsprong heeft in de Archaïsche Mysteriën
(de Mysteriescholen van prehistorische tijden).
Het is wel zo, dat de psychologie zich nooit onder haar eigenlijke
naam heeft geopenbaard, behalve in onze moderne tijden,want
altijd werd zij van politieke en religieuze subversieve tendensen
verdacht.
Maar vernuftig vermomd in de kledij van de Filosofie heeft de
Psychologie steeds haar rol weten te spelen op de verschillende
tonelen van het leven en van de beschaving.
In de Mysteriescholen van de Oudheid, in de mysteriën van
Griekenland, Egypte, Italië, Assyrie, India, China, Mexico, Peru
etc., was de psychologie steeds verbonden met de Filosofie, met
de Kunst, met de Wetenschap en met de Godsdienst.
Toen wist de Psychologie schuil te gaan achter de bevallige
vormen van de 'gewijde danseressen' of achter het raadsel van
geheimzinnige hiëroglyfen of de ongeëvenaarde
beeldhouwwerken of de gouden verzen van de klassieke
dichtkunst of achter de tonelen van het Drama en de Tragedie of
zelfs in de heerlijke muziek van de Tempels.
Eer Wetenschap, Filosofie, Kunst en Godsdienst van elkaar
scheidden om een onafhankelijk bestaan te gaan leiden, heeft de
Psychologie oppermachtig de scepter gezwaaid over de
Mysteriescholen van de Oudheid.
Toen de Mysteriën gesloten werden bij het aanbreken van de
KALI YUGA, het IJzeren Tijdperk, waarin wij nog leven, kon de
psychologie overleven en voortbestaan in de symboliek van
verschillende Esoterische Scholen, in het bijzonder in de
GNOSTISCHE Esoterie. Het is niet toevallig dat SIGNOS (tekens of
symbolen) dezelfde letters heeft als GNOSIS!
Over het algemeen gesproken kunnen de verschillende
psychologische systemen, die hebben bestaan of nog bestaan, in
twee categorieën worden ondergebracht:
De systemen zoals de kamergeleerden die hebben bedacht.
Hieronder valt de moderne (academische) psychologie.
- De systemen, die de mens bestuderen vanuit het oogpunt van
de innerlijke ontplooiing.
De eerste categorie kunnen we zonder meer aanduiden als
‘verstandelijke kennis’. De tweede categorie leidt tot innerlijk
inzicht.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de ware psychologie de
studie is van de principes, regels en feiten, die in nauw verband
staan met de radicale ommekeer of innerlijke ontplooiing van de
mens. Vanuit dit standpunt zullen wij de menselijke psyche
bestuderen.
2.2. Samenstelling van de Mens
De mens is niet slechts een hoop botten, vlees, spieren, veten
haren. De mens is zelfs geen lichaam, uitgerust met een
psychologie, met zintuigen en met geheugen. Integendeel: de
mens IS een psychologie en HEEFT een lichaam.
Het lichaam is een stoffelijk omhulsel, waarmee de onzichtbare
psyche zich tooit om in de fysieke wereld te kunnen verschijnen.
Het fysieke lichaam is dus te vergelijken met een kleed, een
voertuig of een woning.
De Psyche blijft onzichtbaar voor de normale zintuigen, maar dit
neemt niet weg, dat de psyche even WERKELIJK is als de
uiterlijke werkelijkheid van het fysieke lichaam en de
buitenwereld.
Geleerden als FREUD, ADLER en JUNG hebben met hun
baanbrekend werk en onderzoek van de menselijke Psyche haar
feitelijke bestaan aangetoond en onder de algemene aandacht
gebracht. Weliswaar lukte het hen niet om de intieme structuur
van de mensvolledig in kaart te brengen, maar hun streven heeft
bereikt, dat men het belang van de Psychologie is gaan inzien.
Het grootste probleem waarmee deze onderzoekers te kampen
hadden, was de ondoelmatigheid van de Fysieke zintuigen om de
Psyche te verkennen. Met de zintuigen en zelfs met de modernste
apparaten is het (nog) niet mogelijk om de kern van de
menselijke Psyche bloot te leggen.
Gelukkig bestaan er in de mens andere zintuigen of vermogens,
die eenmaal ontwikkeld, hem in staat stellen om ZELF zijn EIGEN
Psyche te onder zoeken en te doorgronden. Wie zijn eigen Psyche
heeft ontcijferd, kan ook de psychologische dimensies van het
Heelal en uiteraard van de mens in het algemeen kennen. Op de
muren van de Tempel van Delphi in het Oude Griekenland stond
een spreuk die beroemd is geworden:
'Mens, ken uzelf en gij zult het Heelal en de Goden leren kennen’.
Door de eeuwen been zijn er mensen geweest, die hun innerlijke
of geestelijke vermogens wisten te ontplooien en te benutten om
de menselijke psyche te verkennen. In dit boek baseren wij ons
op hun bevindingen, in het bijzonder op het werk van meester
Samael Aun Weor, grondlegger van de Gnostische Beweging, en
zijn opvolger M. Rabolu.
In dit hoofdstuk beginnen wij met een eerste verkenning van de
innerlijke mens, die bestaat uit de Essentie, de 'Ikken' en de
Persoonlijkheid. Het volgende hoofdstuk gaat over de uiterlijke
mens: zijn fysieke lichaam en het vitaallichaam (de aura), die een
geheel vormen.
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2.3. Essentie, ‘Ikken’ en Persoonlijkheid
Het is belangrijk om te weten hoe we in elkaar zitten. Er is een
fysieke (uiterlijke) mens, maar er is ook een psychische
(innerlijke) mens, net zoals er een buitenwereld en een
binnenwereld is.
De fysieke mens is het uiterlijke aspect dat we kunnen
waarnemen door middel van de gewone zintuigen: het lichaam,
de vitaliteit, de energie die iemand heeft. De fysieke mens is een
kind van de aarde.
De psychische mens is onzichtbaar voor de zintuigen, maar even
reëel als het uiterlijke aspect. Wie zou de gedachten, het
gemoedsleven, de angsten enz. kunnen ontkennen? Wie is
onwetend van de rol die ze in iemands leven spelen?
De innerlijke mens, die onzichtbaar is voor de gewone zintuigen,
bestaat uit drie aspecten:
Een positief deel: de Essentie die moet uitgroeien tot een
complete ziel. De Essentie is een kind van de kosmos, van het
hogere. De Essentie is goddelijk en onsterfelijk. De Essentie komt
van de sterren en wil de mens verheffen.
Een negatief deel: de 'Ikken’ die de vooroordelen, angsten,
trauma’s, fobieën, hartstochten, begeerten enz. van de mens
voorstellen. De 'Ikken' zijn een wanschepping, een vergissing, zij
zijn kinderen van de 'Afgrond', van het lagere en daar trekken ze
de mens naar toe.
- Een neutraal deel: de Persoonlijkheid, die de invloeden bevat,
die we ‘geleend‘ of overgenomen hebben van de maatschappij.
De Persoonlijkheid is een kind van de tijd en de omstandigheden.
De Persoonlijkheid is een uitdrukkingskanaal voor de Essentie of
(vaker nog) voor de ‘Ikken‘.
De ware mens, de diepste werkelijkheid, is de ESSENTIE, want de
‘Ikken’ zijn in de loop van de tijd erbij gekomen als een soort
ballast. De essentie is onsterfelijk, doch de ‘Ikken' hebben een
begin gehad, dus hebben ook een einde, al nemen we ze
gewoonlijk mee van leven naar leven. In een ander hoofdstuk
zullen we hierop terugkomen. De Persoonlijkheid wordt echter in
de eerste levensjaren gevormd en ontbindt zich weer na de dood
van het fysieke lichaam.
Totnogtoe hebben we gedaan alsof Godsvonk en Essentie
hetzelfde zijn, maar dit is niet helemaal juist. De Essentie is
slechts een kleine fractie of deel van de Godsvonk. De Essentie is
een kiem, die zich kan ontwikkelen tot een complete ziel. De
Godsvonk is de geest, het spirituele Zijn, dat in vele culturen
Vader wordt genoemd, maar die volgens de Oude Gnostici!
eigenlijk Vader-Moeder is. In het Sanskriet, de heilige taal van
het Oude India, wordt de Godsvonk Atma (de onbeschrijfelijke)
genoemd, terwijl de filosofen van Monade spreken.
De Gosdvonk gaat uit de 'Oceaan van het leven' en begint zijn
individueel bestaan. De Godsvonk deelt in de goddelijke gaven en
kan om diezelfde reden niet in de onvolmaakte mens dringen.
Daarom stuurt Hij een deel van zichzelf vooruit, namelijk de
Essentie. Deze dient de weg voor te bereiden, de Essentie moet
zich ontwikkelen tot een complete ziel om de gehele Godsvonk te
kunnen bevatten.
Uit het voorgaande kunnen we afleiden, dat er een levensgroot
verschil bestaat tussen het 'IK.' en het 'Zijn' (Godsvonk). In de
Gnosis worden deze twee dingen pertinent uit elkaar gehouden.
Het Zijn is geen 'Hoger Ik' of 'alter ego', het Zijn is helemaal geen
'Ik'. Wat is het Zijn dan wel? De Ouden gaven de volgende
antwoorden: 'Het Zijn is het Zijn en de reden van het zijn van het
Zijn ligt besloten in het Zijn zelf. 'Het Zijn is wat was, is en zal
zijn'. 'Hij is die is!'
Het 'Ik' maakt onderscheid tussen 'Ik' en 'jij', maar het Zijn deelt
nooit in deze verdeeldheid van het Egoïsme, want het Zijn weet
zich een met het AL. Volgens de Oude Gnostici is deze
verdeeldheid van het 'Ik' de ergste vorm van 'ketterij' of
'godsverloochening'. Het is het 'Ik' (egoïsme) dat ontkent en
verloochent dat alles en allen dezelfde oorsprong hebben: het Al.
Het 'Ik' is de bron van alle ellende op aarde, want het 'Ik' voelt
zich nooit medeverantwoordelijk voor de natuur of de medemens
en is er alleen op uit om ze uit te buiten.
Het is dus heel belangrijk om de mens te zien vanuit een uiterlijk
of fysiek standpunt en vanuit een innerlijk of psychisch
standpunt. De innerlijke mens is de Essentie, die gevangen zit in
de 'Ikken'. 'Ikken' en Essentie kunnen zich in de gewone mens
alleen uitdrukken via de Persoonlijkheid. De Essentie moet zich
ontwikkelen om uit te groeien tot een complete ziel, dan pas kan
hij de godsvonk bevatten en ermee versmelten.
2.4. Praktische tip
De Godsvonk (het Zijn) en het 'Ik' worden gescheiden door een
diepe kloof. Het is zeer belangrijk te weten, dat we onze eigen
'Ikken' moeten observeren, stuk voor stuk, om ze te leren
kennen en ze vervolgens af te breken. Wanneer er een stuk
egoïsme (een 'Ikje') wordt afgebroken, komt er Essentie vrij.
Het af breken van de 'Ikken' is dus de manier om de Essentie te
ontwikkelen. Maar je kunt geen enkele 'Ik' afbreken als je
hemniet eerst ontdekt en begrijpt. De goede volgorde is dus:
ontdekken, begrijpen en af breken. Ontdekken doe je door de
waarneming van jezelf. Om te begrijpen dien je de ontdekte
dingen op een rijtje te zetten en er erover te mediteren. Het
afbreken moet je aan het goddelijk Levensvuur in jezelf vragen.
Dat Levensvuur is het moederlijke aspect van God in ieder mens.
Geachte lezer, wilt u uw Essentie ontwikkelen? Begin dan
vandaag nog! U hoeft niet 'gevorderd' te zijn om het praktische
werk te beginnen. Begin met de Zelfwaarneming.
Zelfwaarneming is een hele kunst. Hierover zullen wij het nog
vaak hebben. Het is een bijzondere soort observatie. Bij de
gewone waarneming is de aandacht naar buiten gericht via de
'ramen' van de zintuigen. Bij de Zelfwaarneming wordt de
aandacht naar binnen gericht.
Observeer uw eigen leven: uw gedragspatronen en gewoontes,
uw gedachten, uw emoties en begeerten, angsten en
hartstochten, enz. Observeer uzelf altijd en overal. De
Zelfwaarneming is een bijzonder zintuig dat zich ontwikkelt
naarmate het gebruikt wordt.
Aan het eind van de dag zou u niet in bed moeten stappen zonder
eerst een balans op te maken van alles wat u hebt ontdekt.Welke
'Ikken' hebt u ontdekt? Welke 'Ikken' hebt u op heterdaad
betrapt? Zet de ontdekte 'Ikken' op een rijtje. Onderzoek welke
'Ik' u de grootste problemen bezorgt, want deze 'Ik' zult u als
eerste moeten aanpakken.
Ga nu met die ene 'Ik' verder. Het lukt echt niet om twee 'Ikken'
tegelijk te begrijpen en af te breken. Probeer in gedachten na te
gaan hoe hij is ontstaan, hoe hij zich ontwikkeld heeft door de
jaren heen. Probeer te beseffen hoeveel problemen hij u en ook
anderen bezorgd heeft en hoe uw leven zou zijn zonder deze 'Ik'.
Wanneer u het gevoel hebt, dat u de 'Ik' begrijpt, leg hem dan
voor aan de God-Moeder (het goddelijke Levensvuur in uzelf).
Vraag Haar, of zij dat 'IK' wil af breken en de Essentie bevrijden
die erin gevangen zit.
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Naast de drie dimensies van de fysieke wereld- hoogte, lengte en
breedte- herkent de GNOSIS, gebaseerd op de Wet van Zeven’,
nog vier hogere dimensies: de vierde, de vijfde, de zesde en de
zevende. Elk van deze hogere dimensies is in feite een
zelfstandige wereld, in alles even concreet en reëel als de fysieke
wereld, doch uitgestrekter en omvangrijker.
Met 'hogere dimensies of werelden' bedoelt de Gnosis geen
abstractie, maar een proefondervindelijke werkelijkheid,
weliswaar onzichtbaar voor de normale zintuigen, doch perfect
zichtbaar voor de zintuigen en vermogens van de menselijke ziel,
niet de vage en weinig zeggende 'vlakken’ van de diverse pseudo
-esoterische en exoterische leringen.
Kijken we naar een tafel of een ander voorwerp, dan kunnen we
gemakkelijk de lengte, breedte en de hoogte er van bepalen. Dit
zijn de drie bekende dimensies van de fysieke wereld. Doch hoe
lang staat die tafel daar? Hoelang geleden werd die tafel
gemaakt? Dit aspect zouden we bij wijze van voorbeeld, een
vierde dimensie kunnen noemen, een aspect dat wij niet met
normale zintuigen kunnen waarnemen, maar die even werkelijk
is als de eerste drie.
Alle voorwerpen, lichamen en hemellichamen hebben een
vierdedimensie en een vijfde, enz. De wereld aarde die wij
bewonen en ons eigen lichaam zijn geen uitzonderingen.
De vierde dimensie van de aarde is het beroemde Hof van Eden of
Paradijs waar Adam en Eva (de mensen van het Lemurische of
derde Wortelras) in volmaakt geluk leefden. De vierde dimensie
van de mens bestaat uit het ‘etherische dubbel' of 'vitaallichaam'.
Dit is het hogere gedeelte of onzichtbare helft van het fysieke
lichaam, dat zich in de vierde dimensie bevindt.
De vijfde dimensie is de wereld van de dromen. De zesde
dimensie wordt gevormd door de mentale en causale werelden,
dat wil zeggen de wereld van de gedachten en de wereld van de
oorzaken, deze zesde dimensie staat ook bekend als de 'hemelen'
of het Devachan (regionen der gelukzaligheid) van de
Hindoestanen. De zevende dimensie wordt gevormd door de
spirituele werelden.
De hogere dimensies zijn bekend geweest in alle grote culturen
van oost, west, noord en zuid. Voor diegenen, die over de
vermogens van de hogere mens beschikken, zijn de hogere
dimensies steeds een open boek geweest, waarin ze konden
lezen.
Om de hogere werelden te kunnen onderzoeken, dient men
uiteraard over de vermogens van de geestelijk ontwikkelde mens
te beschikken. Het zal echter duidelijk zijn, dat men ook met
mindere vermogens, zoals helderziendheid en helderhorendheid
of zelfs in dromen, reeds enige aspecten van de hogere dimensies
kan leren kennen, bestuderen en onderzoeken.
Op gezette tijden in de geschiedenis is er een levendig contact
geweest tussen de fysieke wereld en de vitale of etherische
wereld (de vierde dimensie) in het bijzonder.
Er zijn nog steeds plekken op aarde, waar er een soort toegang
bestaat tot de vierde dimensie bijvoorbeeld de Bermuda-Driehoek in de Atlantische Oceaan voor de Amerikaanse kust tussen
Bermuda, Porto Rico en de Bahamas. Daar zijn talloze schepen,
vliegtuigen en personen verdwenen, vaak op klaarlichte dag en
bij schitterend weer, doch zonder een enkel spoor achter te
laten, zoals gewoonlijk wel het geval is bij gewone ongelukken.
In het verleden hebben ook veel mensen contact gehad met de
Elementale Schepselen van de natuur, die ook bekend zijn als
natuurgeesten (feeën, nimfen, elf en, kabouters, dwergen, water, lucht-, aarde- en vuurgeesten enz. van de sprookjes).
Gewoonlijk leven deze schepselen in de vierde dimensie, waarin
ze zich terugtrokken toen de mensheid zich van de geestelijke
Wijsheid afkeerde, gefascineerd door de stoffelijke
omgeving.Tegenwoordig klinken al die verhalen ongeloofwaardig
en kinderachtig, doch waar zijn al die sprookjes vandaan
gekomen?
De geschriften van de Oude Volkeren, de Bijbel niet
uitgezonderd, evenmin als de Griekse- en Romeinse klassieken,
vermelden talloze gevallen van verschijningen en contacten met
Natuurgeesten, ‘reizen in de geest’, 'genezingen op afstand',
levitaties, verdwijningen, ‘lopen over water’ enz. Dit zijn allemaal
verschijnselen van de vierde dimensie IN de fysieke wereld.
Toen de Spanjaarden Mexico veroverden en de Azteekse cultuur
te vuur en te zwaard vernietigden", probeerden de Spaanse
priesters de Azteekse medicijnmannen tot het Christendom te
‘bekeren’. Toen de Azteekse Wijzen hen echter hun
bovennatuurlijke kunsten toonden door te leviteren (in de lucht
zweven)voor hun stomverbaasde ogen, werden ze op gruwelijke
wijze vermoord. Toch hadden zij slechts laten zien, dat zij
heelgoed bekend waren met het Paradijs, de Hemelen, de
Engelen en al die andere zaken, waar de Spaanse priesters hen
van wilden overtuigen.
In de mens bestaan vermogens, die hem toestaan in de hogere
dimensies te dringen, HIER en NU, op POSITIEVE en
ZELFBEWUSTE wijze, vrijwillig en in leven, om vervolgens terug
te keren in de fysieke wereld. Dat de sceptici! en de waanwijzen
er om lachen, dat de fanatieke dogmatici het veroordelen, wat
maakt het voor de WAARHEID uit? En wat kan dat ons in feite
schelen?

De geleerde Einstein, toch niet de eerste de beste, zei in de jaren
vijftig: 'Op de dag, dat de wetenschap zich serieus gaat toeleggen
op het onderzoek van de vierde dimensie, zal er in tien jaar tijd
grotere vooruitgang gemaakt worden, dan in de laatste vijftig
jaar'.

3.2. Het Vitaallichaam
Fysiek lichaam en Vitaallichaam zijn verschillend, maar vullen
elkaar aan tot een geheel. De een kan niet buiten de ander.Het
fysieke lichaam is het gewone lichaam van vlees en bloed, dat
zijn ontwikkeling begon in de moederschoot als een
microscopische cel, tenslotte geboren werd en tot volwassenheid
uitgroeide.
Het Vitaallichaam (ook wel bekend als etherisch dubbel of als
Aura) wordt niet veel genoemd in het dagelijks leven, maar is
niet minder belangrijk en reëel als het fysieke lichaam. Het is een
energetisch spanningsveld, dat ons fysieke lichaam omvat,
omringt en doordringt, en van leven, vitaliteit en warmte
voorziet.
Het Vitaallichaam kan het beste vergeleken worden met de
elektrische stroom die in een apparaat of motor dringt en deze
als het ware 'tot leven roept' . Voor en na het inschakelen van de
spanning is het dezelfde motor of hetzelfde apparaat, maar de
werking is duidelijk anders. Elektrische stroom en fysieke
apparaat vormen een geheel. Zonder het ene is het andere
nutteloos.
Het etherische dubbel (Vitaallichaam) is geen ontdekking van
onze dagen. Bij vele volkeren was er zelfs een benaming voor.Het
is interessant om er enkele te noemen:
De Oude Egyptenaren noemden het fysieke lichaam KHA en het
Vitaallichaam SAHOE.
De Oosterse Theosofie noemt het nog steeds Lingam Sarira.
De Christenen maakten vroeger onderscheid tussen
'vleselijk' (fysiek) en 'natuurlijk' (vitaal) lichaam. De filosofie
achter deze naamgeving is de volgende: Onze ouders hebben ons
het fysieke lichaam gegeven, Moeder Natuur verschafte ons het
Vitaallichaam.
De Middeleeuwse geneesheer Theophrastus Bombastus van
Hohenheim, alias Paracelsus, huisarts van Karel V, noemde het
etherisch lichaam MUMMIA.
De beroemde filosoof Immanuel Kant uit Koningsberg sprak in de
XIXde Eeuw over een NISUS FORMATIVUS, dat wil zeggen, de
noodzakelijke basis of ‘levensbodem’ voor het fysieke lichaam.
Deze levensbodem is het Vitaallichaam.
Tal van scholen en auteurs spreken over Vitaallichaam of
Etherisch Dubbel. Met beide namen wordt precies hetzelfde
bedoeld.
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De ontwikkeling van de radiografie leidde halverwege de
twintigste eeuw, tot een techniek, voor het eerst beproefd door
het Russische echtpaar KIRLIAN (vandaar Kirlian-fotografie
genoemd), waarmee men het Vitaallichaam heeft kunnen
vastleggen op de gevoelige plaat. De wetenschapsmensen
hebben toen een nieuwe naam bedacht voor het Vitaallichaam:
bioplastisch lichaam.
Vitaallichaam en Aura worden soms in een adem genoemd, maar
eigenlijk zijn ze niet precies hetzelfde. De Aura is slechts een
glimp van het Vitaallichaam. De Aura is het (haast) zichtbare
stralingsveld, maar zowel het fysieke lichaam als het
Vitaallichaam hebben apparte Aura's. Gewoonlijk 'ziet' men
alleen de Aura van het fysieke lichaam en denkt dan het
Vitaallichaam of etherisch dubbel voor ogen te hebben.
Wellicht beseft u nu, geachte lezer, dat het Vitaallichaam
bekender is dan u aanvankelijk heeft vermoed.
Het spreekt min of meer vanzelf, dat het 'tweede lichaam' van de
mens Vitaallichaam heet: het schenkt immers leven en maakt het
fysieke lichaam 'vitaal' ('vita' betekent 'leven' in het Latijn). Maar
waarom wordt het Vitaallichaam ook 'EtherischDubbel' genoemd?
'Dubbel' omdat het exact het evenbeeld is van het fysieke
lichaam.
'Etherisch' omdat het vanuit het fysieke standpunt gezien, als
een energetisch spanningsveld werkt.
ETHER in dit verband is afgeleid van het Griekse woord 'ether' en
niet van het Natuurkundige begrip 'ether' (ruimte waarin de
radio golven zich verplaatsen) en ook niet van de scheikundige
term 'ether' (vluchtige stof). Voor de Oude Grieken was ether de
Kwintessens, de Vijfde en belangrijkste substantie, die ten
grondslag ligt aan de andere vier elementen namelijk aarde,
water, lucht en vuur.
De moderne scheikunde kent 110 elementen (9), doch de vijf
elementen van de Ouden zijn niet de fysieke stoffen, maar
subtiele krachten die werkzaam zijn achter de schermen van de
waarneembare verschijnselen in Natuur en Kosmos. De 'ether'
van de Ouden kan wellicht het beste vergeleken worden met het
moderne' elektromagnetisme' of het begrip AKASH uit het
Sanskriet(10). Volgens de Oude Wijsheid van India is het Akash
de grondslag van al het bestaande, de stuwkracht achter
lichamen, atomen en hemellichamen.
Het Vitaallichaam of Etherisch Dubbel is de oorzaak van alle BIOTHERMO-ELEKTRO-MAGNETISCHE verschijnselen in het fysieke
lichaam van mensen, dieren en planten.
BIO betekent 'leven(d)', dus de organische processen van de
stofwisseling, bloedsomloop, ademhaling, enz.
THERMO betekent ‘warmte’. De meeste (levende) lichamen
hebben een zekere warmte, in tegenstelling tot een lijk, dat koud
is. Bij de fysieke dood worden het fysieke lichaam en het
etherisch dubbel gescheiden, waardoor het fysieke lichaam
levenloos achterblijft en afkoelt.
Elektro-magnetisch omdat er in het fysieke lichaam 'elektrische'
en 'magnetische' verschijnselen aantoonbaar zijn. Het is
opmerkelijk dat zo'n ingewikkelde 'machine' als het menselijk
lichaam met een heel kleine elektrische spanning werkt van
ongeveer een halve volt, zoals in laboratoria is aangetoond.
De esoterische stromingen van Oost en West bevestigen, dat het
'etherisch lichaam' eigenlijk uit vier aspecten bestaat. Gewoonlijk
noemt men deze aspecten ook wel 'ethers' of 'manifestaties van
het ether'. Deze vier ethers en hun specifieke taak zijn:
1) Scheikundig ether, werkzaam in de processen van de
stofwisseling.
2) Vitaal ether, werkzaam in de processen van de voortplanting.
3) Stralend ether, werkzaam in alle processen van zintuiglijke
waarneming.
4) Weerspiegelend ether, werkzaam in diverse vermogens zoals
de emotie (gevoelsleven), de ratio (redenering en denken), het
geheugen, de wil (wilskracht) en de imaginatie
(verbeeldingskracht).
Het etherisch dubbel is de levensbodem van het fysieke lichaam.
Geen enkel scheikundig-fysiek organisme kan bestaan zonder
een levensbodem. Alle levensprocessen worden door het
vitaallichaam in goede banen geleid. Als het Vitaallichaam
verzwakt, volgt ziekte onvermijdelijk. Wordt het vitale lichaam
van het fysieke lichaam gescheiden, dan heeft dit de fysieke dood
tot gevolg, net zoals een bloem die van de plant is afgesneden
heel spoedig verwelkt.
Als iemand in een ongerieflijke houding heeft gezeten of gelegen,
zodanig dat de bloedsomloop gehinderd wordt, kan dat een
verdoofde arm of been opleveren. Neemt de persoon weer een
andere houding aan, dan verdwijnt de verdoving of
gevoelloosheidsnel. Dit gaat dan wel gepaard met een intense
tinteling alsof duizend fijne naalden door het verdoofde
lichaamsdeel worden gestoken, als het gekrioel van een
mierenvolk.
Vanuit fysiologisch standpunt is de constatering 'verstoorde
bloedsomloop' afdoende. Als we echter 'dieper' kijken, ontdekken
we de ware oorzaak van het verschijnsel in het Vitaallichaam. De
verdoving treedt op wanneer het etherisch ('vitale')gedeelte zich
(overigens tijdelijk) terugtrekt, onder invloed van de verstoorde
bloedsomloop, met andere woorden: zich van het fysiek deel
afscheidt. De tinteling, die naderhand volgt,wordt eveneens
veroorzaakt door het etherisch dubbel namelijk op het moment
dat het zijn plaats weer inneemt in het fysieke deel.
Het Etherisch Dubbel heeft namelijk precies dezelfde
samenstelling als het fysieke lichaam, dezelfde ledematen,
dezelfde organen, dezelfde vorm enz. Bij elke cel, bij elke
molecuul en zelfs bij elke atoom van het fysieke lichaam hoort
precies een cel, moolecuul of atoom van het Etherisch Dubbel en
omgekeerd.
De tinteling wordt veroorzaakt als de etherische cellen in de
fysieke cellen dringen en deze tot hernieuwde activiteit drijven of
‘opzwepen’. Zou de afscheiding echter definitief zijn, dan zou het
fysieke deel 'verdorren' of 'verwelken’ of’ tot ontbinding
overgaan’.
Nog twee voorbeelden: Personen, die door amputatie een arm of
been hebben verloren, kunnen later nog pijn voelen op de plaats
waar de operatie heeft plaatsgevonden, waarom? Omdat het
fysieke deel verwijderd is, maar het etherisch of vitaalgedeelte er
nog is. Als je enkele malen in de rondte draait en je blijft
plotseling staan, dan voel je het etherische (vitale) deel
doordraaien. De meeste mensen worden duizelig van deze
gewaarwording, omdat ze het niet gewend zijn.
Hoewel het fysieke lichaam en etherisch dubbel elkaars
evenbeeld zijn, bestaan er uiteraard ook verschillen: het
etherisch dubbel is opgebouwd uit een subtielere materie, uit een
fijnere stof.
Vanuit fysiek standpunt is de /etherische materie’ te
beschouwen als 'energie’, want zij is onzichtbaar voor de
zintuigen, net als de radiogolven en andere hoogfrequente
trillingen, die onzichtbaar zijn voor de zintuigen, maar in
bepaalde gevallen met een apparaat (bijvoorbeeld een radio- of
televisietoestel)kunnen worden opgevangen.
De etherische materie valt ook buiten het bereik van de fysieke
zintuigen en zelfs buiten het bereik van de bekende apparaten
(op de Kirlianfotografie na).
Het etherisch dubbel is van wezenlijk belang voor de goede
werking van het fysieke lichaam. Onze vitaliteit of levenskracht
hangt af van zijn goede of slechte conditie. Toch kunnen we veilig
constateren dat het etherisch dubbel meer bij het fysieke lichaam
hoort dan bij de psyche.
Het etherisch dubbel en het fysieke lichaam zijn samen met de
persoonlijkheid het enige wat op natuurlijke of spontane wijze
tot ontwikkeling komt in de mens. In feite krijgen we het cadeau
van de Natuur, maar daartegenover staat ook, dat de mens als
levend organisme in dienst van de natuur staat.
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Het doel van dit onderwerp is te beseffen, dat de geestelijke
ontwikkeling een mogelijkheid is, geen wet. Het moet niet, maar
het kan wel. Wanneer iemand deze mogelijkheid niet benut, gaat
ze verloren.
Het voortschrijden van de tijd brengt geen automatische
vooruitgang met zich mee. De vage hoop dat de toekomst
verbetering zal brengen voor alle problemen is ijdel en onterecht,
want de feiten bewijzen juist het tegendeel. Als je je geen
nieuwe inspanningen getroost, komt er niets nieuws tot stand.
De maatschappij, de menselijke verhoudingen en de personen
zelf worden met de dag ingewikkelder. Vaak wordt dit verward
met vooruitgang, maar het zijn twee heel verschillende zaken.
Wanneer mensen spreken over "ontwikkeling" denken ze
meestal alleen aan "iets erbij" krijgen of "iets extra's" aanleren.
Maar het "aanleren" moet worden voorafgegaan door het
"afleren".
Voor de geestelijke ontplooiing heb je nodig:
- Bereidheid: zelf willen, zelf de handen uit de mouwen steken,
uit verwondering vragen stellen, zoeken en werken.
- Nieuwe ideeën. Willen alleen is niet genoeg. Je moet weten hoe.
"Wie zoekt, die vindt!" De Gnosis leert nieuwe ideeën.
Hulp. Gezien vanuit het menselijke oogpunt is de geestelijke
ontplooiing onmogelijk, maar met de hulp van het Hogere in de
mens zelf wordt het mogelijk. De Gnosis leert hoe je de relatie
met je Innerlijk Zijn kunt verbeteren.
Innerlijke verwondering: ontroering
Het is onmogelijk om een definitie te geven van de ware
verwondering, maar we kunnen wel zeggen, dat de geestelijke
ontwikkeling ermee begint. In het taalgebruik van vroeger
bestonder verschil tussen de woorden
"verwondering" ("wonderlijk") en"verbazing". Tegenwoordig is
dit onderscheid verdwenen. Verwondering is goddelijke
ontroering, want het komt van binnen, van het BewustzijnGeweten. De verbazing is uiterlijk, banaal en oppervlakkig.
Iedereen maakt in zijn leven momenten mee, waarop hij
uitroept: "Wat is dit nou?! Wat overkomt mij toch?! Hoe is het
toch mogelijk?!" Als deze vragen van heel diep in de mens
komen, zijn ze het gevolg van innerlijke verwondering of
ontroering.
De aanleiding tot zulke momenten is nooit te voorspellen. Soms
is dat het leed in de wereld: oorlog, onderdrukking, hongersnood,
ziekte, de jeugd die kapot gaat aan alcohol en drugs, of iets
dergelijks. Soms is het dat ene moment van persoonlijke triomf
of dat andere moment van pijnlijke mislukking. Soms doet een
druppel ochtenddauw op een bloemkelk het vonkje over slaan,
maar andere keren is het gebulder van kanonnen
niet voldoende...

Innerlijke verwondering ontkiemt bij het aanschouwen van
de bloeiende lente of de bladerige herfst, de grillige hoogten van
de bergen of de mysterieuze diepten van de zee, een schitterende
zonsopgang of een bonte regenboog. Soms is het de blik of de
tranen van de geliefde, andere keren is het een indringende
gebeurtenis of een doodgewoon moment in de
dagelijkse rompslomp. De ene keer is het de rumoer van een
jaarwisseling, de andere keer de stilte na de storm. Het gebeurt
ook dat je er geen enkele reden voor kunt aanwijzen...
De verwondering is als een teer plantje die met zorg
omringd moet worden. Meestal doen mensen niets met deze
momenten van ontroering en verwondering. Ze worden bang en
weten niet wat ze ermee moeten beginnen. Ze proberen het "weg
te spoelen" met een kopje koffie, met een leuke film, met het
lezen van een spannend boek, met een oppervlakkig gesprek of
door de radio harder te zetten. Maar zou iemand zijn innerlijke
verwondering koesteren, dan groeit deze uit tot een geweldige
kracht, die een totale ommekeer teweeg kan brengen in zijn
leven.
"Wie zoekt, die vindt"
Het zoeken is een direct gevolg van de innerlijke verwonde ring.
De Oude Wijsheid zegt: "Wie zoekt, die vindt"!
Vinden betekent dat de zoeker vroeger of later antwoorden krijgt
op zijn vragen. Aanvankelijk zal dit leiden tot nog meer (nieuwe)
vragen, maar uiteindelijk zal hij in aanraking komen met
personen, scholen en leringen die een weg wijzen, die nieuwe
ideeën verschaffen, die technieken leren om gestalte te geven
aan de innerlijke ontplooiing en om antwoorden te vinden op zijn
vragen.
Zoeken is niet makkelijk. De vele scholen en leringen vormen een
waar labyrint, waarin de argeloze zoeker heel snel
kan verdwalen. Om niet te verdwalen moet je heel goed weten
wat je zelf wilt en wat je zoal kunt tegenkomen.
Het is belangrijk om te weten wat je zelf wilt. Wat zoek
je eigenlijk? Waar wil je naar toe? Soms kan iemand denken
dat hij de Wijsheid zoekt, terwijl hij in de grond van de
zaak slechts getroost wil worden, vriendschap of
gezelligheid zoekt, zijn weetgierigheid wil bevredigen,
persoonlijke rijk dom of macht nastreeft enz. Dit is zeer
persoonlijk, daarom kun je het alleen zelf nagaan. Waarom zou je
je op een Pad begeven, dat niet naar je doel leidt?
Het is ook belangrijk om te weten wat je kunt tegenkomen op het
gebied van leringen en scholen. Waar leiden de diverse leringen
en scholen naar toe? Hoe kun je de een van de ander
onderscheiden? Hierover gaat de rest van dit hoofdstuk.
Waarom zou je je op een Pad begeven, dat niet bij je past?

Scholen en leringen
Scholen en leringen vallen uiteen in positief en negatief. De
positieve kunnen onderverdeeld worden in drie grote groepen,
afhankelijk van hoe ver ze gaan. Met "positief" bedoelen we dat
die scholen of leringen je werkelijk een stap verder helpen naar
je geestelijke ontwikkeling. Met "negatief" bedoelen we dat die
scholen en leringen je nog meer vervreemden van de goddelijke
potentie in jezelf.
1. Positieve scholen en leringen
1.1. GEESTELIJKE "BASISSCHOLEN"
In de basisscholen doet de mens zijn eerste stappen op de
geestelijke weg. Deze scholen onderwijzen de elementaire
leringen. Men leert er de eerste begrippen en beginselen van de
esoterische wijsheid. Net zoals kinderen naar de basisschool
gaan, zo moet men ook de geestelijke basisscholen beschouwen.
Godsdiensten en religieuze genootschappen vallen doorgaans in
deze categorie, maar ook vele vermeende esoterische scholen.
Deze scholen en leringen zijn absoluut noodzakelijk. Ze zijn hard
nodig in de wereld, maar de bedoeling is niet om er te blijven.
Dat er zoveel van deze scholen zijn, is logisch, want de volkeren
zijn allemaal verschillend. Wanneer een volk geen basisschool
heeft, geknipt naar zijn aard en omstandigheden, treedt heel snel
het geestelijk verval in, wat op den duur ook tot
maatschappelijke ontaarding en mislukking leidt.
In de basisscholen hoort men van de wetten van de natuur en
van het leven, zoals karma, reïncarnatie, evolutie en involutie, de
wet van de pendule, de wet der octaven, enz. Men hoort er van
andere dimensies. Men leert er nuttige zaken, zoals de deugden
die men nodig heeft op het Pad: naastenliefde,
verdraagzaamheid, geduld, doorzettingsvermogen,
vergevingsgezindheid, rechtvaardigheid, enz.
1.2. SCHOLEN VOOR ONTWIKKELING VAN DE ZIEL
In de tweede categorie vallen scholen die de ontplooiing van de
menselijke Ziel verkondigen. Een gewoon mens heeft eigenlijk
maar een fractie van een Ziel, namelijk de Essentie. De rest zit
gevangen in datgene, wat haar 'omwikkelt’.
Uiterlijk lijkt een mens een, maar innerlijk is hij een ontstellende
veelvuldigheid. Hij heeft trauma’s, begeerten, vooroordelen,
fouten, tekortkomingen, complexen, gebreken, angsten, enz. Elk
daarvan is als het ware een "Ik". De Ziel vaneen mens zit
gevangen in al deze "Ikken".
Scholen die technieken leren om de "Ikken" te ontdekken, te
onderzoeken, te begrijpen en uit te roeien, horen in de tweede
categorie. Daar leert men hoe de Essentie ontwikkeld kan worden
tot een volledige Ziel.
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1.3. SCHOLEN VOOR ONTWIKKELING VAN DE GEEST
In deze categorie vallen de scholen, die naast technieken om de
Ziel te ontwikkelen, ook technieken verschaffen om de Incarnatie
(=vleeswording) van de Zijn te kunnen bereiken. Hiervoor dient
men niet alleen de "Ikken" af te breken, maar bovendien moet
men leren zijn vitale krachten te transmuteren, om de Tweede
Geboorte te kunnen bereiken. Bovendien dient men grote
persoonlijke offers te doen ten gunste van de medemens.
De eerste geboorte is de geboorte van net fysieke lichaam. De
Tweede Geboorte is de geboorte van de Innerlijke Mens. Het
fysieke lichaam is een product van seksuele krachten, in het
bijzonder van de samenwerking tussen een vrouw en een man.
De Innerlijke Mens moet geboren worden door middel van de
benutting of omzetting van die seksuele krachten, hiervoor is
eveneens de samenwerking tussen een vrouw en een man nodig.
Het is een dwaling om te denken dat de Tweede Geboorte een
mentale kwestie is, of een gevoel, of iets dergelijks.
2. Negatieve scholen en leringen
"Waar er Licht is, is er ook Duisternis. Hoe feller het Licht, des te
groter het contrast."
"Wanneer een blinde geleid wordt door een blinde, vallen beiden
gemakkelijk in een kuil".
"De weg naar de Afgrond is geplaveid met goede bedoelingen."
Negatief is, als het doel eervol is maar de middelen niet, of
andersom. Zowel het doel als de middelen moeten goed zijn.
Bijvoorbeeld het gebruiken van dwang om iemand op de
geestelijke Weg te brengen (of te houden) is verkeerd, want de
vrije wil is heilig.
Ook het doel kan negatief zijn, bijvoorbeeld het gebruiken van de
geestelijke leringen om mensen te onderdrukken, om
machtsbelangen te dienen, om mensen financieel of hoe dan ook
uittebuiten, enz. Op de geestelijke Weg dien je jezelf op te
offeren voor de medemens, anderen zijn niet verplicht om dat
voorjou te doen!
Negatief is ook, wanneer een organisatie, die in het leven is
geroepen om de leer uit te dragen, belangrijker wordt dan de leer
zelf. De kleren worden belangrijker dan de persoon die ze draagt.
Negatief zijn de leringen die openlijk of bedekt het versterken
van de "Ikken" aanbevelen.
Negatief is ook het hebzuchtig ontwikkelen van gaven en mentale
vermogens zonder innerlijke loutering en zonder liefde voorde
medemens. "Iets is goed op zijn plaats, maar buiten zijn plaats is
het slecht". Begeren van geestelijke dingen is niet minder erg
dan het begeren van aardse dingen.
Vele pseudo-esoterische leringen zijn negatief omdat ze de
mensen ervan weerhouden op een serieuze manier te werken
aan hun innerlijke ontplooiing. De pseudo-esoterische scholen
leren bijvoorbeeld dat alle mensen reeds zeven lichamen
bezitten. Dat is maar ten dele waar.
De innerlijk ontwikkelde mens heeft er inderdaad zeven, maar de
gewone mens heeft er maar twee: het fysieke en het etherische
lichaam ("aura"). Omdat de mensen denken dat ze reeds alle
zeven lichamen bezitten, spannen ze zich niet in om ze te
ontwikkelen.
De pseudo-esoterische scholen spreken over "inwijding" maar
leren de mensen nooit hoe ze hun "Ikken" kunnen afbreken. Zij
spreken over Meesters, maar leren de mensen niet hun
"Innerlijke Meester" te zoeken en te volgen.
Erger zijn de scholen die zwarte kunsten gebruiken of
verkondigen, of die de mensen geen of verkeerde richtlijnen
geven voor het benutten van hun eigen levensenergie. Vaak
denkt men bij het woord "zwarte kunst" aan heel "rare dingen",
maar je bent er veel eerder dan je denkt, bijvoorbeeld door fysiek
of mentaal geweld te gebruiken om de vrije wil van een ander te
beknotten of het inzetten van geestelijke gaven en krachtenvoor
egoïstische doeleinden.
Met deze uitspraken vellen wij geen oordeel over mensen, want
ieder is vrij om te doen en laten wat hij wil. We verwoorden
slechts de standpunten van de gnostische bewustzijnsrevolutie
inzake een aantal punten.
Conclusies
Men moet goed zoeken en het kaf van het koren (leren) scheiden,
want niet alles wat blinkt is goud. Het is dwaas om in zee gaan
met een lering of een school, waar je niet met verstand, hart en
ziel achter staat.
Als men eenmaal de Weg vindt, dan doet men er goed aan om de
tijd niet te verdoen, maar direct aan de slag te gaan, want alleen
"oefening baart kunst" en "met een half uur oefening per dag
bereik je meer dan met het lezen van duizend boeken per jaar".
De Gnosis bevat de drie aspecten van de leringen (basislering,
ontwikkelen van de ziel, incarneren van de Godsvonk). Daarmee
is de Gnosis een volledige Leer. In welke categorie een
gnostische groep of student valt, hangt echter af van wat de
groep(de student) met de Leer doet.
Wendt men de Kennis aan voor egoïstische doeleinden, dan is dat
negatief.
Blijft men bij de theorie, dan is het een basisschool, niet meer en
niet minder.
Werkt men aan het afbreken van de "ikken" in zijn eigen psyche,
dan is men met de ontwikkeling van de ziel bezig.
Werken men bovendien met de transmutatie van de
levenskrachten, dan kan men de voertuigen ('lichamen') van de
hogere mens ontwikkelen en de Godsvonk incarneren.
Geen ware meester heeft ooit beweerd, dat de incarnatie of
verwezenlijking van de mogelijkheden in de menselijk ziel
gemakkelijk zou zijn, maar het is EEN MOGELIJKHEID. Wij
denken dat deze mogelijkheid het enige is, waarvoor het de
moeite waard is te leven op een wereld als de onze...
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Onder PERSOONLIJKHEID verstaan wij al datgene, wat een mens
leert (aanleert) gedurende zijn aards bestaan, dat wil zeggen
vanaf de geboorte tot het overlijden, tussen wieg en graf. In dit
opzicht zijn echter vooral de eerste levensjaren van uitzonderlijk
belang.
De persoonlijkheid omvat alles wat de maatschappij ons ter
beschikking stelt, alles wat we nodig hebben om in de
samenleving te kunnen functioneren en in de praktijk ook veel
overbodige zaken. Hieronder valt niet alleen de OPVOEDING
(waarvan de opleiding een onderdeel is), maar ook heel veel
praktische wetenswaardigheden.
Enkele voorbeelden van wat we hebben moeten leren: de
omgangsvormen, algemene gewoontes en gebruiken, de taal (in
woord en geschrift), de geldende waarden van de samenleving
(zowel positieve als negatieve), het afwisselen van activiteit en
rust, het aanpakken van crises, problemen, ziekte e.d., reageren
op de voorkomende situaties van het dagelijks leven, eetbare en
gezonde dingen onderscheiden van schadelijke zaken, een
straatoversteken, enz.
De persoonlijkheid wordt ons bijgebracht door de Opvoeding inde
breedste zin van het woord. Hieruit volgt, dat de
PERSOONLIJKHEID niet EIGEN doch GELEEND is, niet aangeboren
maar aangeleerd.
De persoonlijkheid wordt sterk bepaald door de omstandigheden,
waarin wij onze eerste levensjaren doorbrengen. Tijd, Plaatsen
Milieu drukken een onuitwisbaar stempel op de Persoonlijkheid.
Een persoonlijkheid uit het Oude Rome is vanzelfsprekend heel
anders dan een persoonlijkheid uit het Middeleeuwse Europa en
deze weer heel anders dan een persoonlijkheid uit onze dagen.
Ook in elk tijdperk verschilt de persoonlijkheid van land tot land
en van streek tot streek. Zelfs in onze tijden van
massacommunicatie, waarin ideeën en andere invloeden in
razend sneltempo de hele aarde kunnen bestrijken, blijven er
verschillenbestaan tussen de mensen uit verschillende streken.
Toch is de PERSOONLIJKHEID (evenals het vitaallichaam en de
Ikken) iets heel concreets en bepaalds, met een tastbare vorm
(voor de hogere zintuigen uiteraard). De Persoonlijkheid vaneen
persoon heeft namelijk dezelfde omvang en vorm als het fysieke
lichaam en zelfs dezelfde gelijkenis. De persoonlijkheid is
NORMALITER onzichtbaar omdat zij opgebouwd is uit een
materie, die nog subtieler is dan de bouwstoffen van het
vitaallichaam.
De persoonlijkheid onderscheidt zich in nog andere opzichten van
het fysieke lichaam: zij kan zich veel vrijer bewegen, in het
bijzonder in de uren dat het lichaam slaapt. De persoonlijkheid
slaapt dan niet, maar verlaat het lichaam en bezoekt de plekken
die haar dierbaar zijn: huis, werk, enz.
Gedurende het waken is de aanwezigheid van de Persoonlijkheid
(in het lichaam) beslist noodzakelijk, wil de persoon op zinnige
en (vooral) LEVENDIGE wijze kunnen optreden. Mocht het
lichaam wakker worden, terwijl de persoonlijkheid nog afwezig
is, dan krijg je het merkwaardige verschijnsel van het
slaapwandelen, het lichaam is 'wakker' en kan instinctmatig
handelen, doch de persoon heeft geen levendigheid en is
evenmin bijzijn normaal bewuste doen.
Het vitaallichaam verschaft het biologische leven aan het fysieke
lichaam, de Persoonlijkheid voorziet de persoon van
'levendigheid'. Zonder de persoonlijkheid zouden de mensen zich
als spoken of slaapwandelaars over het wereldtoneel bewegen.
Alleen de hogere Mens, de Geestelijk ontwikkelde mens,
bezitvermogens, die de persoonlijkheid volledig kunnen
vervangen. Alle andere mensen hebben zonder meer een
persoonlijkheid nodig om als burgers te kunnen bestaan op
aarde.
De Persoonlijkheid is eigenlijk een tussenpersoon, een
bemiddelaar tussen het lichaam (de ‘innerlijke‘ mens) en de
eigenlijke psyche (de ‘innerlijke' mens). De Persoonlijkheid
gebruikt het lichaam als een kanaal naar buiten, als een voertuig
dus of als een kleed, maar de persoonlijkheid is zelf slechts een
spreekbuis van de vele krachten in de menselijke ziel: de "Ikken"
en het Geweten-Bewustzijn (Essentie).
Op zichzelf is de Persoonlijkheid noch positief noch negatief,
hoewel zij uiteraard wei positieve en negatieve invloeden van de
opvoeding heeft meegekregen. Wat haar evenwel positief dan
wel negatief maakt op een gegeven ogenblik, is hetgeen haar als
spreekbuis gebruikt. Wanneer het Bewustzijn-Geweten zich
uitdrukt, kun je spreken van een positieve persoonlijkheid,
maken de ikken zich echter meester van de persoonlijkheid (en
dat is de normale gang van zaken), dan is er sprake van een
negatieve persoonlijkheid.
Een ander groot verschil tussen Persoonlijkheid en Lichaam is het
volgende: bij het overlijden treedt de ontbinding van zowel het
fysieke lichaam als het vitaallichaam bijna onmiddellijk en
gelijktijdig in, uitzonderlijke gevallen daargelaten. De
persoonlijkheid kan echter nog vele tientallen jaren blijven
voortbestaan in de psychische dimensies van de aarde: omdat zij
uit subtielere stoffen is opgebouwd, ontbindt zij zich ook in een
veel langzamer tempo.
Vooral de krachtigste aspecten van de persoonlijkheid kunnen
lange tijd blijven bestaan: dit zijn de kenmerken, die een persoon
gedurende zijn bestaan het meest heeft gekweekt door de
constante herhaling ervan gedurende langere levensperioden. In
iemand die gedurende tientallen jaren een zelfde beroep heeft
uitgeoefend, zal het bijbehorende aspect van zijn persoonlijkheid
enorm sterk zijn en nog tientallen jaren blijven voortbestaan na
de dood van het fysieke lichaam.
In uitzonderlijke gevallen kan zo'n sterk aspect van de
persoonlijkheid zich zelfs 'eventjes vertonen’ in de fysieke
wereld, maar uiteindelijk ontbindt de persoonlijkheid zich en
blijft er niets van over. Zij ontbindt zich in haar componenten en
wordt opgenomen in de psychische natuur, precies zoals het
fysieke lichaam van mens, dier en plant zich ontbindt in zijn
samenstellende elementen en opgaat in de natuur. Hierop slaat
de zin: 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. De ontbinding
van de Persoonlijkheid kost wel veel meer tijd dan de ontbinding
van het fysieke lichaam.
De Persoonlijkheid hoort dus in een bepaalde tijd thuis: binnen
die tijd wordt zij gevormd, ontwikkeld en tenslotte weer
ontbonden. Als de persoonlijkheid uit het leven gaat, kan zijde
uiteindelijke ontbinding niet meer ontsnappen.
De Persoonlijkheid is slechts een instrument, een schakel tussen
de feitelijke psyche en het lichaam, een verbinding tussen de
innerlijke en de uiterlijke wereld. Niet meer en niet minder. Er is
dus geen ‘geestelijke ontwikkeling‘ van de Persoonlijkheid
mogelijk (evenmin als van het lichaam of van het vitaallichaam).
Met andere woorden, de ontwikkeling van de Persoonlijkheid
staat los van de Geestelijke Ontplooiing van de mens en heeft er
in feite niets mee te maken, want de persoonlijkheid wordt
vanuit de buitenwereld gevormd en ontwikkeld, terwijl de
geestelijke groei van binnenuit moet plaatsvinden.
De geestelijke ontplooiing gaat veel dieper, maar toch dienen we
het belang van de Persoonlijkheid niet te onderschatten. De
negatieve invloeden van samenleving en opvoeding kunnen in de
persoonlijkheid immers als een soort antistof gaan werken, die
de persoon allergisch maakt voor al het geestelijke.
In zulke gevallen zullen er grotere inspanningen verricht moeten
worden om het Pad der Geestelijke Ontplooiing te vinden en te
bewandelen. Aan de andere kant zijn de positieve invloeden van
samenleving en opvoeding (van buitenaf dus) niet voldoende om
de geestelijke ontplooiing te bewerken. De geestelijke
ontplooiing moet van BINNEN komen, uit het diepst van de mens.
De Persoonlijkheid speelt hierbij een belangrijke rol: de
BEREIDHEID opbrengen om mee te helpen.
5.2. De Opvoeding
De opvoeding gedurende de eerste levensjaren is beslissend voor
de vorming van de Persoonlijkheid. Een kind heeft bijzijn
geboorte nog GEEN Persoonlijkheid. Wij kunnen het kind in dit
stadium vergelijken met een wit scherm, waarop de samenleving
haar denkbeelden en geldende waarden gaat projecteren. Dit
heet OPVOEDING, echter in veel breder verband dan men
gewoonlijk aanneemt.
Het kind neemt namelijk ALLES op en vormt daarmee zijn
Persoonlijkheid. Hij is daarbij noodgedwongen aangewezen op
wat de samenleving hem biedt, hij heeft geen keuze. De vorming
van de persoonlijkheid is in dit stadium dan ook een
onwillekeurig proces, dat zich te allen tijde voltrekt en onder alle
omstandigheden: ieder kind vormt een persoonlijkheid, ieder
kind leert van zijn omgeving.
Het kind wordt ‘ingewijd’ in de waarden van de samenleving, in
de overwegende opvattingen, in de denkwijze van de mensen
omhem been, in hun gewoontes, enz. Aanvankelijk vindt dit in de
familiekring plaats, maar geleidelijk aan ook in de maatschappij
in net algemeen. Als net kind de leeftijd van zeven jaarheeft
bereikt, heeft zijn Persoonlijkheid reeds een definitieve vorm
bereikt. De Persoonlijkheid is dan GEVORMD.
Uiteraard is al veel eerder sprake van een persoonlijkheid in het
kind, die hem onderscheidt van alle andere kinderen ('het ene
kind is het andere niet'), doch de vorming van de Persoonlijkheid
vindt pas plaats tegen het zevende levensjaar.
Gedurende de rest van het leven zullen sommige aspecten van de
persoonlijkheid verder ontwikkeld worden, dat wil zeggen,
versterkt worden, de nadruk krijgen of op de voorgrond treden.
Het is duidelijk dat dit van de omstandigheden en van de
levenservaringen afhangt (invloeden van buitenaf), maar in nog
grotere mate ook van de eigen 'Ikken' (invloeden van binnenuit),
deze beide invloeden zijn natuurlijk ook een gevolg van het
persoonlijk Karma (Oorzaak-Gevolg van vorige levens).

Verder met deel 2 van 3.
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Tenslotte heb je nog de goddelijke impulsen of invloeden die de
mens bereiken via zijn Essentie (Geweten-Bewustzijn), ook deze
proberen hun stempel te drukken op de verdere ontwikkeling van
de persoonlijkheid.
Met andere woorden, tegen het zevende levensjaar is het
'programma', scenario of levensplan klaar: slechts kleine
bijzonderheden zullen nog ter plekke geregeld moeten worden.
Dat het in de praktijk ook werkelijk zo toegaat, kan een ieder
nagaan door het leven van welk persoon dan ook te bestuderen
vanuit psychologisch standpunt, en de resultaten te vergelijken
met de feitelijke ontwikkelingen van die persoon in het dagelijks
leven.
Hoe wordt de Persoonlijkheid gevormd? Hoe beïnvloed de
Opvoeding dit proces? Laten we beginnen met vast te stellen, dat
Opvoeding niet alleen slaat op het onderwijs in schoolverband.
Onderwijs en Opleiding zijn slechts een klein onderdeel van de
Opvoeding. De Opvoeding begint bovendien veel eerder.
In het verleden is men het niet altijd eens geweest, over het
tijdstip waarop een kind begint te LEREN. Het staat nu vast, dat
de verstandelijke, intellectuele en mentale functies tegen het
derde levensjaar goed op gang komen (als de schedelfontanel
dichtgegroeid is).
Het leren zelf begint echter veel eerder, zelfs voor de geboorte!
Recent onderzoek heeft aangetoond, dat een kind reeds
gedurende de zwangerschap met de ouders kan communiceren,
dat bijvoorbeeld bij ouders die gedurende de zwangerschap het
kindvaak ‘aanspreken', het kind na de geboorte ook sneller
reageert op, of gekalmeerd wordt door de stem van de ouders.
De Gnosis gaat zo ver te beweren, dat de opvoeding dient te
beginnen voor de bevruchting plaats heeft gevonden, want het
geestelijke Zijnspeil van de ouders is bepalend voor het
ontwikkelingspeil van de Essentie (Ziel), die aangetrokken wordt
bij de bevruchting.
In de landbouw en in de veeteelt heeft men al lang het belang
van het zaad ingezien en men doet al het mogelijke om de
kwaliteit ervan te verbeteren. De Gnosis gaat ervan uit, dat het
menselijk zaad verbeterd kan worden. Dit kan bereikt worden
door aan de eigen geestelijke ontplooiing te werken, waardoor
alle cellen van het lichaam steeds subtielere krachten ontvangen.
De opvoeding begint dus voor de bevruchting en wordt vervolgd
gedurende de zwangerschap. De invloed van de ouders op het
ongeboren kind heeft ingrijpende gevolgen voor de latere
ontwikkeling van het kind. Elke negatieve gemoedsaandoening,
elke negatieve gedachte, elk hard woord, enz. heeft zijn neerslag
op het ongeboren kind.
Positieve gedachten en emoties, vrede en ware liefde uiteraard
ook! Dit geldt niet alleen voor de moeder die het kind onderhaar
hart draagt, maar ook voor de vader, en in mindere mate voor
andere personen, waarmee de moeder te doen heeft. Ze
beïnvloeden immers het leef milieu van de moeder.
De opvoeding begint voor de bevruchting, wordt vervolgd tijdens
de zwangerschap en gaat direct door na de geboorte. Het
pasgeboren kind heeft weliswaar zijn verstandelijke en
intellectuele vermogens nog niet ontwikkeld, doch hij bezit
andere vermogens, die niet genoeg onderkend worden door de
beste psychologen en pedagogen en waar de meeste
volwassenen zelfs geen vermoeden van hebben.
Het kind heeft vermogens die hem in staat stellen om volkomen
zelfbewust te zijn. In de Esoterie worden deze vermogens
ruimtelijk genoemd, omdat zij niet beperkt worden door de tijd
zoals de gewone zintuigen, die alleen HIER en NU kunnen
waarnemen, niet in verleden of toekomst. De geestelijk
ontwikkelde mens beschikt over de ruimtelijke zintuigen,
waarmee hij het diepere aspect van natuur en mens kan
aanschouwen.
Het pasgeboren kind bezit een zekere graad van geestelijk of
bovenzintuiglijk waarnemingsvermogen. Een aantal geestelijke
functies zijn nog actief. In de eerste levensjaren blijven deze
ruimtelijke zintuigen nog min of meer werkzaam, maar kwijnen
weg naarmate de Persoonlijkheid gevormd wordt en haar
belangstelling voor de buitenwereld toeneemt (ten koste van de
belangstelling voor de binnenwereld). Naarmate het kind groter
wordt en de verstandelijke vermogens gestimuleerd worden door
de omgeving (de maatschappij), verkommeren de geestelijke
vermogens zienderogen. Bij de meeste kinderen gaan deze
vermogensverloren voor zij de puberteit hebben bereikt.
Het kind LEERT veel meer in zijn eerste levensjaren van de aard
van de mensen in zijn omgeving dan van welk soort onderricht
dan ook. Met 'AARD' bedoelen wij: wat de mensen zijn, wat zij
UITSTRALEN, hoe zij zich innerlijk en in het geheim gedragen,
hun innerlijk Zijnspeil. Het kind leert van wat hij ZIET, met dien
verstande dat hij de volwassenen ziet zoals zijwerkelijk zijn (en
niet zoals zij zich voordoen!). Daarom is de bewering juist, dat
een kind "meer leert van het voorbeeld dan van het woord".
Waarom zou een kind zijn geestelijke vermogens geleidelijk aan
verliezen? Waarom moet hij zijn geestelijke zelfbewustheid
ontberen op latere leeftijd? Omdat naargelang de persoonlijkheid
gevormd wordt (met wat het kind 'ziet'), ook de Ikken zich ervan
meester maken en zodoende de geestelijke gaven van de ziel
overschaduwen en zelfs uitschakelen. Om welke Ikken gaat het?
Om de eigen Ikken die dat kind in vorige levens heeft ontwikkeld,
want lichaam en persoonlijkheid zijn in het graf achtergebleven,
maar de goddelijke Essentie en de Ikken worden in een nieuw
mensenlichaam geboren. Deze Ikken dringen dus in de nieuwe
Persoonlijkheid en nemen er bezit van.
Er is nog een reden, waarom een kind zijn geestelijke vermogens
kwijtraakt: de volwassenen dragen daar, bewust of onbewust,
zorg voor. Hun sceptische denkwijze ten aanzien van de
geestelijke vermogens en hun onwetendheid daaromtrent wordt
het kind goedschiks of kwaadschiks opgedrongen. Als het
kindover zijn innerlijke gewaarwordingen spreekt, probeert men
hem die 'onzin' uit het hoofd te praten of belachelijk te maken.
Tenslotte zal het kind zelf ook denken, dat het 'omin' is ener geen
aandacht meer aan besteden, of zijn innerlijk geestesleven
onderdrukken. Hij wordt immuun voor het geestelijke!
Het pasgeboren kind heeft een rijk innerlijk leven, doch hij kan
de volwassenen niet deelachtig maken aan zijn innerlijke
waarnemingen. Heel snel past het kind zich aan (aan zijn nieuwe
uiterlijke situatie) en leert zijn wensen kenbaar maken,
bijvoorbeeld door verschillende vormen van huilen. Hij kent de
taal van de grote mensen nog niet en zij zijn de taal van het kind
al lang vergeten.
'Hij, die niet wordt als een kind, kan het Rijk niet binnengaan’.
(Luk.18:17)
Deze woorden van de grote Kabyr Jezus van Nazareth betekenen,
dat je de geestelijke vermogens van een kind moet bezitten, eer
je het niveau van de hogere mens kunt bereiken. Je hoeft niet
kinderlijk te zijn, want dat is iets heel anders. Het betekent
evenmin, dat de kinderen heilige boontjes zijn, want zoals reeds
gezegd, dringen de Ikken in de persoonlijkheid naarmate deze
gevormd wordt, enkele dagen na de geboorte is dit reeds
zichtbaar. Als iemand zich op het geestelijk Werk toelegt, Kan hij
de Ikken afbreken en daarmee de geestelijke vermogens van het
kind herwinnen.
De volwassenen vermoeden nooit, dat het kind hun
psychologische geaardheid kan doorzien. Zij weten niet, dat het
kind hun deugden en ondeugden, hun geheimste gebreken en
tekortkomingen, hun complexen en trauma's, enz. heel
nauwkeurig kan waarnemen en registreren. De psychologie van
de mensen die hem omringen is een open boek, waarin het kind
kan lezen, en HIER 'leert' hij van! Met DIT materiaal vormt hij
zijn Persoonlijkheid.
Het is dan ook ongerijmd om het kind als een onbeholpen 'arme
stakker' of als een onwetende te beschouwen, die men dient te
'scholen', koste wat het kost. Het is eerder andersom: het kind
voelt en ziet de geestelijke ellende van de 'grote' mensen, hij
merkt hun innerlijke armoede, hun geestelijke leegheid, hun
talloze gebreken, hartstochten, etc. etc. Het kind is zich ervan
bewust, hoe de mensen over hem denken en ervan overtuigd
zijn, dat zij hem al hun grillen en tekortkomingenmoeten
opleggen in naam van de 'opvoeding'.
Het kind moet toezien hoe de volwassenen hem 'programmeren'
inde leefwijze van een wereld die nog niet de zijne is (maar
weldra zal worden), hoe ze hem de waarden opleggen van een
samenleving die hem als bezitsvoorwerp beschouwt, hoe zij er
opuit zijn om hem "in te burgeren" in een maatschappij die hem
in feite vijandig gezind is, want die vervreemdt hem van zijn
ware oorsprong (zijn innerlijk Zijn) en bemoeilijkt elk contact
met zijn innerlijke wereld.
Men bedenke, dat het kind gedurende kortere of langere tijd in
de psychologische dimensies (in de astrale wereld) vertoefde en
zich nu min of meer gedwongen in de fysieke wereld moet
huisvesten. Haast altijd is het geboren worden een noodzaak,
een verplicht nummer en heel zeiden een bewuste keuze. Dit
laatste is alleen weggelegd voor de ontwikkelde ziel. Het verblijf
in 'de andere wereld' (tussen twee levens in) is gewoonlijk wel
lang genoeg om aan die wereld te wennen. Bij het terugkeren in
de fysieke wereld is het dus opnieuw even wennen.
Het kind moet dit alles gelaten ondergaan, deze toestand zou
men deerniswekkend kunnen noemen. Hij kan zijn eigen
standpunten niet kenbaar maken, hij heeft geen stemrecht in de
wereld der grote mensen. Dit kan hij slechts verwerven als hij
eenmaal in de maatschappij is opgenomen, als hij zijn
Persoonlijkheid heeft gevormd, als hij zich de waarden en
denkbeelden van de maatschappij eigen heeft gemaakt.
Met het verlopen der jaren raakt het kind steeds meer gewend
aan 'zijn' nieuwe wereld. Hij moet zich aanpassen, of hij wil of
niet, of beter gezegd: hij wordt ingepast. Hij is ingeschreven in
de School des Levens en moet zijn schooltijd 'uitleven' of hij
daar nu bewust gebruik van maakt of niet.

Verder met Deel 3 van 3.
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Het is te betreuren dat het kind met de vorming van zijn
Persoonlijkheid zijn geestelijke vermogens kwijtraakt. Maar het
is nog juister om te zeggen, dat deze vermogens insluimeren,
want zij blijven latent aanwezig in de psyche van de mens, zijn
hele leven lang.
Het kind groeit op en raakt steeds meer geboeid of gefascineerd
door de uiterlijke wereld en geleidelijk aan vergeet hij zijn
geestelijke herkomst. De Ikken maken zich meester van de
persoonlijkheid en overschaduwen het Bewustzijn-Geweten en
diens Goddelijke vermogens.
Het is dan ook gewenst, dat de opvoeding meer aandacht gaat
schenken aan de innerlijke vermogens van het kind. Hiermee
bedoelen wij niet het opdringen van geestelijke normen,
gedragsregels en overtuigingen, doch het erkennen van de
wezenlijke vermogens van het kind en het verschaffen van
doelmatige systemen om die te behouden en verder te
ontplooien.
De onwetendheid is echter algemeen op dit terrein en alle
herinneringen die het kind mocht behouden van zijn geestelijke
ervaringen worden systematisch uitgewist. Tussen scepticisme
en geloof moet het kind de rest van zijn bestaan slijten, wantvoor
de Hogere Kennis is geen plaats voorzien in de moderne
opvoeding.
Het grootste onheil dat de mens treft bij zijn komst op deze
wereld is, dat hem het licht van zijn eigen geest ontnomen wordt
door een oppervlakkige en gebrekkige opvoeding. Hij wordt
daarentegen afhankelijk gemaakt van de zintuigen, van het
intellect en van het geprogrammeerde verstand.
Het verstand is een prachtig vermogen zolang het op zijn
eigenterrein blijft: de fysieke werkelijkheid. Het is immers eerder
een vermogen om te HERKENNEN dan om te KENNEN. Het
verstand kan alleen kennen, wat reeds bekend is (geweest), en
er conclusies aan verbinden door middel van de vergelijking, de
inductie en de deductie, enz. Het ware Kenvermogen is echter het
Bewustzijn-Geweten. De Opvoeding moet erop gericht zijn, een
evenwicht te bereiken tussen Essentie (Bewustzijn) en Verstand,
want daarmee is het individu en de maatschappij het meest
gediend.
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Als iemand een bad wil nemen, trekt hij zijn kleren uit, maar na
het bad kan hij dezelfde kleren aantrekken. Op dezelfde manier
verlaat de ziel het slapende lichaam om de 'wijde kosmos' in te
trekken. Dromen is een heel natuurlijk proces dat zich steeds
weer herhaalt als wij slapen, elke dag van ons leven, ons hele
leven lang.
Waar de Gnosis voor pleit, is om ons bewuster te maken van dit
natuurlijk proces. Altijd zijn er 'angstzaaiers' die uit gemakzucht
zelf niets doen, maar bovendien anderen beletten om iets te
ondernemen. "Zij gaan de deur van de Kennis niet binnen, maar
blijven hinderlijk in de deur staan, zodat anderen evenmin
kunnen ingaan".
Het bewust en vrijwillig leren dromen kan absoluut geen kwaad.
Integendeel, het is een geweldig voordeel, want dan (pas) begint
het ware zoeken, het ware leren, de ware Kennis. Wat de mensen
ellendig en ongelukkig maakt, is angst en hebzucht, egoïsme en
haat, ontucht en begeerte, enz. Maar daar hoor je de
'angstzaaiers' nooit iets over zeggen. Als iemand zich toch maar
alleen met theorieën tevreden stelt, wat voor zin heeft het dan
om zich met deze studies bezig te houden? De Gnostische
Beweging zoekt geen angstige volgelingen, maar mensen die zelf
de Waarheid willen ondervinden.
Wanneer iemand in slaapt valt, dringt zijn Essentie, gehuld inde
"Ikken", in de wereld van de Dromen (Astrale Wereld). Het
lichaam en de "aura" (eigenlijk vitaallichaam) blijven in bed. De
Persoonlijkheid verlaat ook het lichaam en doolt al
slaapwandelend rond in de fysieke wereld, onzichtbaar voor de
gewone stervelingen. Dan bezoekt de Persoonlijkheid de
plekkenwaar de persoon zich overdag gewoonlijk ophoudt.
Er zijn verschillende soorten dromen:
- 'gewone' dromen, die niets anders zijn dan een herhaling van
de taferelen, gedachten en emoties van overdag,
- visioenen of 'ware' dromen en
- bewuste uittredingen.
`Gewone'

dromen

Gewone dromen zijn een herhaling of projectie van de dingen die
wij overdag doen: gedachten, emoties, bewegingen, instinctieve
en seksuele impulsen. In deze dromen projecteert de menszijn
eigen gedachten, gevoelens, begeerten, angsten, vooroordelen,
enz. in de atmosfeer van de Wereld van de Dromen. Deze
projecties vormen een soort 'mist' waarin de persoon verstrikt
raakt en die hem belet om de werkelijkheid van de wereld van de
dromen te aanschouwen.
Deze dromen kunnen kort of lang zijn, eenvoudig of ingewikkeld,
prettig of beangstigend, onzinnig of ontzettend mooi, maar ze
hebben ons maar een ding te vertellen: hoe we NU zijn, hoe we
ons overdag gedragen, denken en voelen etc. Aan deze dromen
kun je precies zien hoe je werkelijk bent in net dagelijks leven.
Overdag kun je de dingen verbergen en anderen en jezelf voor de
gek houden, maar in deze dromen komen al je verborgen dingen
spontaan naar voren. Dit komt omdat de controlerende functie
van de Persoonlijkheid tijdens de Slaapafwezig is.
Visioenen
Dit zijn korte, heldere dromen, die een antwoord geven op een
vraag, probleem of situatie uit net dagelijks leven. De grote
moeilijkheid op dit gebied is, dat wij mensen overdag zoveel
vragen stellen zonder op net antwoord te wachten, dat als het
antwoord er eindelijk is, wij de vraag al lang zijn vergeten. Het
stellen van vragen is op zich een kunst.
De visioenen zijn de impulsen van ons (goddelijk) Innerlijk Zijn
die ons bereiken via ons Bewustzijn en de (hogere) psychische
centra. Dit soort impulsen bereikt ons constant, maar wij zijn ons
er zeiden bewust van. Ziehier een reden meer om bewuster te
Dromen.
Belangrijk is om te weten, dat de visioenen altijd perfect
aansluiten op de werkelijkheid van het dagelijks leven. Is dat
niet het geval, dan kun je er zeker van zijn dat je de speelbal
bent geworden van een ordinaire projectie-droom en kan er geen
sprake zijn van een visioen. (11)
3. Bewuste uittredingen
Dit zijn eigenlijk geen Dromen meer, maar het is wel het
resultaat van de beheersing van de Dromen. Aan de andere kant
zou je een Droom een onbewuste uittreding kunnen noemen.
Bewust uittreden is wanneer je bewust bent voordat je in slaap
valt, tijdens het in slaap vallen en erna. Dan dring je bewust in de
Astrale Dimensie.
Sommigen denken dat je Astraal ontwikkeld moet zijn om bewust
te kunnen uittreden, maar dit is niet helemaal waar. Personen
die zich nog niet Astraal hebben ontwikkeld en dus nog geen
volwaardige burgers zijn van de Astrale wereld, kunnen nu en
dan toch een bewuste uittreding beleven, maar het zijn eerder
korte ervaringen van voorbijgaande aard.

Deze belevingen zijn ontzettend belangrijk om twijfels weg te
nemen en een juist inzicht te geven in het geestelijk Werk. De
ondervinding doet je beseffen dat de Kennis geen vinding van
mensen is, maar een concrete werkelijkheid waarvoor het de
moeite waard is te leven. Dan ben je gewapend tegen
scepticisme, afbrekende kritiek, hoon, spot, enz. Je weet
waarvoor je strijdt en niemand kan je daarvan afhouden.
De Yoga van de Slaap
In deze les beperken wij ons tot de Dromen zelf, want dat is de
eerste stap naar de Bewuste Uittreding. Doel van deze les is het
bereiken van een betere beheersing van onze eigen Dromen. Het
werk om dit te bereiken wordt "de Yoga van de Slaap" genoemd
en bestaat uit een aantal stappen. De eerste vierstappen worden
hier uitgelegd:
1. Goede voorbereiding overdag
Om een bewuster en helderder droomleven te bereiken, is het
nodig om paraat te leren leven van ogenblik tot ogenblik, hier en
nu. Gewoonlijk zijn de mensen alleen acteurs van het leven, maar
in de Gnosis leren wij om tegelijk acteur en toeschouwer te zijn.
Wij moeten goede waarnemers worden van het leven, zowel van
de buitenwereld als van onze eigen binnenwereld.
Waar je ook gaat of staat, probeer zo bewust mogelijk te zijn van
WIE je bent, WAT je doet en WAAR je bent. Kijk naar jezelf(je
binnenwereld, d.w.z. gedachten, gevoelens en reacties) en naar
de plek waar je bent (buitenwereld). Je zult ongemerkt hetzelfde
gaan doen in je dromen. Zo worden je dromen helderder.

Verder met deel 2 van 2
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Alle Kunst is kwestie van kleine details, ook de kunst van het
bewust dromen. Voor de beheersing van de Dromen is het van
belang niet in bed te stappen met een voile buik en (vlak voor het
naar bed gaan) geen stoffen te gebruiken die de slaap kunnen
verstoren. Wandelen en lichte lichaamsoefeningen bevorderen
daarentegen een goede slaap.
Het vertrek waar men slaapt moet met zorg worden ingericht,
eenvoudig en toch sfeerrijk, smaakvol, schoon en goed
geventileerd. Krakende bedden en piepende matrassen zijn
ontzettend storend bij dit werk. Muziek, geuren e.d. kunnen de
sfeer nog prettiger maken, maar als je overdrijft kunnen ze ook
averechts werken.
3. Bewust in slaap te vallen
De voorbereiding overdag en vlak voor je in bed stapt is
belangrijk, maar nog belangrijker is om goed afscheid te nemen
van de buitenwereld en heel bewust onder de dekens te kruipen.
Als je bij mensen op bezoek bent ga je toch ook niet
onaangekondigd weg?
Normaliter worden de mensen overrompeld door de slaap, maar
je kunt leren om vrijwillig en geleidelijk in slaap te vallen 20dat
je dromen helderder, duidelijker en overzichtelijker worden. Het
is een kwestie van jezelf oefenen in het richten van de aandacht:
zet alle problemen uit je hoofd en denk aan niets anders dan de
Slaap. Ontspanning en Concentratie is de sleutel!
4. De herinnering van de Dromen
Als vierde stap dien je het geheugen van de Dromen te oefenen
en te verbeteren. Als je wakker wordt, moot je stil blijven liggen
('geen vin verroeren') en een terugblik werpen. Probeer je je
laatste droom te herinneren, dan de droom daarvoor enz.
Aanvankelijk is het slecht gesteld met het geheugen van de
dromen, maar geleidelijk aan wordt dit geheugen beter. In de
Sprookjes noemen ze dit geheugen "De Fee van de Dromen". Het
is echter niet iets buiten je, maar een fractie van je eigen
Essentie (Bewustzijn-Geweten). Voor je in slaap valt, kun je je
Innerlijk Zijn vragen om de "Fee" aan het werk te zetten.
Samenvatting en oefening
In deze les hebben we de belangrijkste soorten dromen
bestudeerd en de eerste stappen naar de bewuste beheersing
van de Dromen. Hierbij zijn een groot aantal nuttige wenken
gegeven. Uiteraard kunt U niet alles tegelijk beoefenen. Begin bij
de eerste stap en bouw geleidelijk op. Oefen dagelijks.
Vasthoudendheid en geduld leiden uiteindelijk tot succes en
triomf.
De dromen kun je verdelen in twee grote groepen: gewone
dromen en /ware/ dromen of visioenen.
De gewone dromen kunnen van verschillende aard zijn:
-

intellectuele dromen,

-

emotionele dromen,

-

motorische dromen,

-

instinctieve dromen en

-

erotische of seksuele dromen.

De gewone dromen vertellen niets nieuws: het zijn slechts
herhalingen van onze gedachten, gevoelens, bewegingen,
bespiegelingen, waarnemingen etc. van overdag. Het grote
belang van de gewone dromen is, dat je aan de hand daarvan
kunt nagaan, hoe je eigenlijk (overdag) leeft.
De WARE dromen zijn KORTE, dramatische formuleringen, die
een aanwijzing, waarschuwing, raadgeving of oplossing voor een
bepaald probleem bevatten. De gewone dromen of projecties
kunnen daarentegen heel ingewikkeld zijn, opgebouwd uit halve
waarheden, maar nochtans een grote 'leugen' zijn, precies zoals
je van kleine stukjes stof een mooi kleed kunt maken. Ware
dromen sluiten altijd haarfijn aan op de fysieke werkelijkheid,
want de natuur maakt geen sprongen. Ingewikkelde en absurde
dromen zijn constructies van de 'ikken'.
De taal van de WARE dromen is dezelfde taal van de
gelijkenissen: ze steunt op symbolen, associaties, etc. Er bestaat
maar een 'goed woordenboek' voor deze symbolen: je eigen
geweten-bewustzijn. Daarom is net gnostisch werk erop gericht,
dit boek geleidelijk maar zeker te openen.
De eerste stap op de weg naar de totale beheersing van de
dromen is het je herinneren van al je dromen. Belangrijke
wenken hiervoor zijn;
-

Ontspan je goed bij het inslapen.

Breek eerst heel bewust met de sleur van overdag, door
bijvoorbeeld een terugblik (retrospectie).
Bij het ontwaken niet bewegen. Je dromen krijgen dan de
kans om in je geheugen te dringen.
Door je dromen te noteren, kun je nagaan welke vorderingen je
maakt. Sommige dromen, stukken van een droom, symbolen of
beelden komen vaker terug dan andere. De tweede stap in het
beheersen van de dromen is het mediteren op deze vaak
terugkerende elementen.
Het einddoel van dit werk met de dromen is onze 'Ikken' beter te
leren kennen en af te breken om een permanent helder
BEWUSTZIJN te verkrijgen, zowel overdag als 's nachts in de
wereld der dromen.
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De Angst voor de Dood
Na de dood dalen drie dingen af in het graf: het fysieke lichaam,
het vitaallichaam ('aura') en de persoonlijkheid. Daar ontbinden
ze zich in kortere of langere tijd. Op den duur blijft er niets van
over.
Voor de Essentie (Ziel) en voor de 'Ikken' is een ander lot
weggelegd. Op het moment van de dood dringen deze in het
hiernamaals, dat wil zeggen in de Astrale Wereld (wereld van de
dromen of vijfde dimensie), met de mogelijkheid om op een later
tijdstip weer op aarde te verschijnen, herboren in een nieuw
fysiek lichaam, in een nieuw vitaallichaam en uiteraard in een
nieuwe persoonlijkheid.
Hoewel het sterven een heel natuurlijk proces is, dat ieder kind
van de aarde ooit meemaakt, is de dood toch een taboe
geworden. Men spreekt er niet graag over. Het verschijnsel van
de dood beangstigt praktisch iedereen. De belangrijkste redenen
zijn:
ONWETENDHEID omtrent het proces van de dood zelf en de
daarop volgende gang van zaken.
GEHECHTHEID aan de fysieke wereld en aan de stoffelijke
verworvenheden, in onze moderne wereld heeft dit geleid tot een
grote afhankelijkheid van de buitenwereld.
Het (onbewuste) besef dat men zijn levenstaak (het bewerken
van de innerlijke ontplooiing) nog niet heeft volbracht, terwijl de
tijd daarvoor steeds korter wordt.
Wat de ONWETENDHEID betreft, bedoelen wij niet alleen het
ontbreken van verstandelijke kennis (intellectuele informatie),
maar ook het ontbreken van INNERLIJKE ONDERVINDING. De
meeste mensen hebben vele keren op aarde geleefd, maar door
hun laagontwikkelingspeil op geestelijk gebied kunnen ze zich
hunvorige levens niet herinneren.
Ieder mens heeft vele malen de Dood 'aan den lijve'
ondervonden, maar jammer genoeg kan haast niemand die
ervaring aanspreken en gebruiken. Bovendien missen de meeste
mensen de vermogens om de verschijnselen te onderzoeken, die
buiten het bereik van de zintuigen vallen. Toch kan iemand die
het zich voorneemt, door middel van de Meditatie of door zijn
dromen te leren beheersen, zijn onwetendheid over de Dood
opheffen.
De mensen richten al hun vertrouwen op de uiterlijke zaken van
het leven, enerzijds omdat men niet voldoende op de hoogte is
van de werkelijkheid van de geestelijke dimensies, anderzijds
omdat de mens VRIJ in zijn keuze tussen het eeuwige en het
tijdelijke. Feit is, dat op onze wereld de gehechtheid aan de
tijdelijke zaken sterk is en de belangstelling voor de hogere
Kennis klein. Dit is heel gemakkelijk na te gaan.
Voor de mens met innerlijke ontwikkeling is de DOOD helemaal
niet beangstigend, want hij weet door persoonlijke ondervinding
dat de Dood geen EINDPUNT is, maar slechts een
OVERGANGSPROCES. Aan de ene kant blijft hij bewust tijdens en
na de Dood, zodat hij zijn taken kan voortzetten in de Hogere
Dimensies van Natuur en Kosmos. Aan de andere kant is hij zich
bewust van net feit, dat hij vroeger of later op aarde kan
verschijnen en geboren kan worden in een nieuw lichaam.
Voor de mens zonder geestelijke (innerlijke) ontwikkeling MOET
de Dood een ramp betekenen, want dan verliest hij ALLES wat hij
heeft vergaard aan verstandelijke kennis en aan stoffelijk bezit.
Dat blijft allemaal achter. Alleen de levenservaring neemt hij
mee, en de gevolgen van zijn goede en slechte daden(het
Karma). Later verschijnt hij weer op aarde in een nieuw lichaam,
maar in tegenstelling tot de geestelijk ontwikkelde mens
herinnert hij zich vrijwel niets van zijn vroegere
levenservaringen.
De mysteries van de Dood hangen nauw hangen met de
mysteries van het Leven. Leven en Dood vormen een sluitend
geheel, een kringloop. Als je het ene niet begrijpt, kun je niet
zeggen dat je het andere wel begrijpt. De mens kan zijn
Bewustzijn bevrijden om de Mysteries van Leven en Dood te
onderzoeken en bevatten. Als iemand in de loop van zijn leven
geen inzicht verwerft in de Mysteries van Leven en Dood, is dat
eigenlijk een verloren Leven.
Het Sterven (de Straal van de Dood)
De dood is vanuit klinisch standpunt het ophouden van alle
organische functies. Over het precieze moment waarop hiervan
sprake is, bestaan er onder de deskundigen verschillende
meningen. De discussie is nog niet voltooid. Wanneer is het leven
van een mens definitief afgelopen? Wat is bepalend: de functie
van de longen, de hartslag, de nier- of de hersenfunctie?
Voor de gnostische esoterie is de Dood de scheiding van het
fysieke lichaam en het vitaallichaam ('aura'). Daarom heet de
dood in de Romaanse talen ook wel 'des-incarnatie', dit is het
zich ontdoen van het vleselijk omhulsel. Lichaam en aura vallen
uit elkaar, waardoor ze geen 'onderdak' meer kunnen geven aan
de ziel (de psyche) . Lichaam en Aura dalen in het graf om zich
daar te ontbinden, maar de psyche (Ikken en Essentie) houdt
niet op te bestaan bij de Dood, zij dringen in de hogere dimensies
van de Natuur.
Wat veroorzaakt de scheiding van het fysieke lichaam en de
vitale levensbodem (aura)?
Om deze vraag te beantwoorden, dienen we te begrijpen dat er
gedurende het bestaan tal van energieën of krachten werkzaam
zijn in het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld vier maanden na de
bevruchting is de motoriek reeds actief. Enige tijd later komen
andere organische functies op gang: de spijsvertering, de
ademhaling en de stofwisseling vlak na de geboorte. Als de
schedelfontanel gesloten is gedurende het derde levensjaar, is
dit een teken dat de mentale en verstandelijke vermogens tot
uitdrukking kunnen beginnen te komen.
Verder met deel 2 van 5.
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De Persoonlijkheid kan gezien worden als een energie die tot
uitdrukking komt in de mens, maar ook de 'Ikken' kunnen als
zodanig beschouwd worden: wanneer iemand beheerst wordt
door een woede-Ik of door een hartstocht-Ik, zijn dat duidelijk
psychische krachten die zijn denken, voelen en reageren
gedurende enige tijd besturen.
De geslachtsdrift luidt de puberteit in. Dit is de machtigste kracht
die gedurende het mensenleven in het lichaam werkzaam is.
Deze kracht is het, die de mens naar ongekende hoogten stuwt of
naar grenzeloze diepten, vooral als deze kracht de rijpheid heeft
bereikt rond het 35ste levensjaar. Dan breekt normaliter de
productiefste periode in iemands leven aan.
Vele krachten zijn werkzaam in het lichaam en het lichaam kan
ze allemaal verdragen. Maar er is nog een kracht, die het
resultaat is van de trillingsfrequentie van de Vijf Elementen van
Natuur en Kosmos (Vuur, Lucht, Water, aarde en Ether). Zolang
er voldoende levenskracht in het lichaam aanwezig is, kan het
lichaam deze Kracht van de elementen weerstaan en voortleven,
maar als het levenskapitaal is geslonken, kan het lichaam de
kracht van de Elementen niet meer trotseren. Het resultaat is dan
de fysieke dood, dat wil zeggen, fysiek lichaam, aura,
persoonlijkheid en Psyche uit elkaar vallen. Om deze reden heet
de kracht van de Elementen: DE STRAAL VAN DE DOOD.
De Ouden zeiden: 'De Straal van de Dood herleidt de mens tot
een kwintessens', d.w.z. tot een extract. Met andere woorden:
al het overbodige of bijkomstige wordt afgeworpen en alleen het
wezenlijke blijft over. Lichaam, Aura en de Persoonlijkheid zijn
het overbodige, de Psyche (Essentie-Bewustzijn en Ikken) is het
belangrijkste. De Ikken zijn de negatieve waarden, door de mens
in het leven geroepen gedurende al zijn levens. De Essentie bevat
de goddelijke waarden in de menselijke ziel. Alleen de positieve
en de negatieve waarden blijven over, de rest wordt afgeworpen.
De Straal van de Dood heeft nog een werking: onder de
geweldige spanning van deze Straal worden de positieve en de
negatieve waarden gecombineerd (vergelijk het maar met het
salderen van de boeken en het opmaken van de balans in de
boekhouding)en wordt direct het vitale model vastgesteld van de
genen en chromosomen, die in de toekomst het nieuwe lichaam
zullen ontwikkelen.(12)"
Voor de Essentie is de Straal van de Dood een ontzettende schok,
die hem in een coma-toestand dompelt, in een toestand van
volslagen bewusteloosheid.
Normaal leiden de mensen reeds een min of meer onbewust
bestaan, maar als de Straal van de Dood inslaat, wordt deze staat
van onbewustheid (onbewustzijn!) verhevigd. Het is duidelijk,
dat de persoon na het stervensproces volkomen onbewust in het
Astraal Licht dringt, dat wil zeggen in het 'hiernamaals' (vijfde
dimensie of wereld van de dromen).
Alleen zij die hun Ziel-Essentie voldoende hebben ontplooid,
kunnen gedurende het hele proces van de Dood (en ook erna) BIJ
HUN ZINNEN BLIJVEN en zelfbewust doorgaan in het
hiernamaals. Het is jammer dat de mensen hun levenskrachten
verspillen door toe te geven aan de talloze hartstochten,
vooroordelen, trauma’s, angsten, fobieën, etc. (hun eigen Ikken
dus), want dit maakt de ontplooiing van de ziel onmogelijk.
De Straal van de Dood zet een lang proces op gang, waarin een
aantal belangrijke momenten onderscheiden dient te worden:
Het uiteenvallen van het fysieke lichaam, het vitaallichaam, de
persoonlijkheid, de Ikken en de Essentie. Snelle retrospectie
(=terugblik) voor het geheugen van de Natuur.
- Langzame retrospectie in de vitale wereld, zodat de EssentieZiel zijn eigen leven kan herzien.
- Definitieve verbreking van de Levensdraad, dit is de verbinding
tussen de diverse componenten van de mens (fysieklichaam,
aura, persoonlijkheid, ‘Ikken’ en Essentie). Verschijning van de
Essentie-Ziel voor het Gerechtshof van het Karma voor het
laatste levensoordeel. De uitslag is bepalend voor het vervolg.
Drie dingen dalen af in het graf: het fysieke lichaam, de aura en
de persoonlijkheid. Geen van deze drie hebben een toekomst,
geen van de drie kunnen wederkeren in het leven. Ze ontbinden
zich in het graf en uiteindelijk blijft er niets van over.
Fysiek lichaam en Aura ontbinden zich gelijktijdig, de
persoonlijkheid ontbindt zich veel langzamer. Lichaam en aura
zitten 'vast' in het graf, de persoonlijkheid kan zich eventueel
nog verplaatsen en de geliefde plekken bezoeken, haast altijd
onzichtbaar voor de levenden. De persoonlijkheid voelt zich
verwaarloosd door de levenden, want zij kan hen wel zien, maar
zij haar niet. Daarom verblijdt de persoonlijkheid zich met het
bezoek van de nabestaanden (aan het kerkhof bijvoorbeeld),
want dan voelt zij, dat zij toch nog even meetelt.
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De Retrospectie (Terugblik)
Als de Straal van de Dood de mens heeft getroffen, is het eerste
wat er plaats vindt een zogenaamde RETROSPECTIE of terugblik
op het juist afgelopen leven.
In zijn 'DODENBOEK' schreef Samael Aun Weor:
«De intrede in de vitale en astrale werelden (respectievelijk
vierde en vijfde dimensie) op het moment van de dood is een
enorme beproeving voor het menselijk Bewustzijn. Het BardoTodol (Tibetaanse Dodenboek)stelt dat alle mensen dan in zwijm
vallen. Deze flauwte duurt 3 1/2 dag. Max Heindel, Rudolf Steiner
en vele andere auteurs ondersteunen de stelling, dat de
gestorvene zijn leven voorbij ziet trekken in de vorm van
beelden, doch in omgekeerde volgorde. Deze auteurs beweren
dat deze herinneringen in het vitaallichaam zijn gevat. Dit is
juist, doch het is slechts een deel van de waarheid. De beelden en
herinneringen die in het vitaallichaam zijn gevat en de
retrospectie of terugblik ervan in de vierde dimensie zijn slechts
een automatische herhaling van iets dergelijks in de astrale
wereld.»
Er is dus eigenlijk sprake van een dubbele terugblik of
retrospectie. De eerste gebeurt direct na de Dood (dus direct
nadat de Straal van de Dood is ingeslagen) en duurt slechts
enkele seconden. Dit gebeurt in de astrale (vijfde) dimensie. De
bedoeling van deze snelle retrospectie is om een afdruk of 'kopie'
van het leven dat juist is afgelopen in het geheugen van de
Natuur op te nemen. Het geheugen van de Natuur of Akashregister is een soort bibliotheek in de astrale wereld, waarin
afdrukken worden bewaard van alle gebeurtenissen op aarde.
De tweede retrospectie vindt plaats in de etherische of
vitalewereld (4de dimensie) en duurt drie en een halve dag. Het
leven wordt nu door de Essentie beleefd in omgekeerde volgorde,
dus vanaf het moment van de dood tot de geboorte. De dode
bezoekt dan alle plaatsen en plekken waarmee hij in leven
verbonden was.
Elke scène wordt opnieuw beleefd, dezelfde woorden worden
herhaald, dezelfde dingen worden uitgehaald. Dan verheugt de
Essentie-Ziel zich in zijn goede daden en betreurt de slechte. Het
resultaat van de Herbeleving van het afgelopen leven is,dat de
Essentie na afloop een volledig beeld heeft van het afgelopen
leven. Dan neemt hij zich voor, zich te beteren in het volgend
leven en al zijn schulden te vereffenen, tenminste als er nog
hoop op verbetering is. Als iemand zich namelijk definitief tot het
kwaad keert, wordt hij niet meer herboren.
De Engel van de Dood
Als de terugblik na drie en een halve dag is afgelopen, wordt de
verbinding tussen het lichaam, de Ikken en de Ziel-Essentie
definitief verbroken. Dit wordt gedaan door de Engel van de
Dood, dezelfde Engel die sommige mensen naast hun bed hebben
gezien, vlak voor het sterven.
De Engel van de Dood bestaat werkelijk! Om te beginnen: wat is
een ‘Engel’? Hierover zegt de Gnosis: een Engel is een Godsvonk,
in de diepten van de Ziel van ieder mens is er een Godsvonk, een
Engel dus. Alleen is het zo, dat de Godsvonk zich alleen in de
geestelijk ontwikkelde mens kan uitdrukken. Normaal kan de
Godsvonk alleen in de hogere dimensies actief en werkzaam zijn.
Daar heeft elke Godsvonk (elke Engel dus) zijn eigen taak of
activiteit.
De ‘Engel van de Dood' speelt dus een rol in het proces na de
Dood. Toch is het niet een enkele engel, maar vele ontwikkelde
Ziel-Essenties, die deze taak vervullen. Zij zijn belast met het
doorknippen van de Levensdraad (‘Antaskarana’ of
'zilverenketen’ bij de Hindoestanen) na de retrospectie van drie
en een halve dag en de ziel te leiden voor het Rechtbank van het
Karma voor het laatste levensoordeel.
Het is vanzelfsprekend pijnlijk om een geliefd persoon te moeten
missen, maar toch kan men de Engel van de Dood geen
wreedheid ten laste leggen, want zij voeren hun taak uit in
overeenstemming met de Hogere Wet (het Karma). Zij bepalen
niet, zij nemen de beslissing niet. Zij voeren alleen hun taak uit.
Er bestaat ook een 'Engelen van het Leven’, die de Ziel met de
zaadcel verbindt, die de eicel gaat bevruchten (waaruit het
nieuwe fysieke lichaam zal groeien). Op het moment van de
geboorte leiden ze de ziel naar zijn nieuw lichaam. Met de eerste
ademhaling ('de eerste schreeuw’) dringt de ziel in het lichaam.
Voor het onontwikkelde Bewustzijn is de Engel des Doods
angstaanjagend, want dan draagt hij zijn 'uniform’ en attributen:
een spookachtige skelet figuur met een zandloper in de ene hand
(ten teken dat de tijd ten einde loopt) en een zeis in de andere
hand, gehuld in een brede mantel met kap. Als de Engel van de
Dood niet bezig is met zijn werk, heeft hij een gewone kinder-,
vrouwen- of mannenfiguur. Dit is precies hetzelfde als in de
fysieke wereld, waar bepaalde functies een passend uniform
vereisen: de loodgieter, de rechter met zijn toga, de politieman,
de dokter, de sportbeoefenaar etc.
De Engelen van de Dood leven normaliter in de astrale (vijfde)
dimensie. Daar hebben zijn 'bibliotheken' of 'kantoren' met de
gegevens van alle mensen en de datum en het uur waarop
zijmoeten optreden. De Engelen van het Leven vertoeven in de
vitale (vierde) dimensie en hebben ook hun bibliotheken met
'wachtlijsten' van zielen die op een beurt wachten om een nieuw
lichaam aan te nemen in de fysieke wereld.
Het is tenslotte interessant om te weten, dat de Engel van de
Dood de levensdraad niet doorknipt, alvorens het Innerlijk Zijn
(in dit geval God-Moeder in de mens, het moederlijk aspect van
de Godsvonk) en de Goddelijke Wet van het Karma heter over
eens zijn geworden. Daarom leert de Gnosis, dat iemand met zijn
geestelijk WERK het uur van de dood kan uitstellen.
Als de Levensdraad doorgeknipt is, is de dood een definitief feit.
Alle gevallen van ‘opstanding' vinden altijd plaats binnen de drie
en een halve dag, voordat de levensdraad is doorgeknipt. Na het
doorknippen van de Levensdraad leidt de Engel van de Dood de
Ziel voor het Goddelijk Gerecht van het Karma om rekenschap af
te leggen van het juist beëindigde leven. Het is duidelijk, dat de
retrospectieve terugblik ook hiervoor zeer nuttig blijkt.
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Het Laatste (Levens)Oordeel
De dood is dus geen einde, geen vernietiging of eindpunt,
wantalleen het fysieke lichaam, het vitaallichaam en de
persoonlijkheid dalen in het graf om zich daar te ontbinden, de
Essentie en de Ikken GAAN DOOR in de vijfde dimensie (het
'hiernamaals'). De fysieke dood is een terugkeren naar het begin,
met de mogelijkheid om het leven te herhalen in een nieuw
bestaan.
Het 'laatste oordeel’ vindt plaats in de Tempel van het Karma in
de vijfde Dimensie (Astrale Wereld). Het ‘Laatste Oordeel’ is niet
het einde van de wereld, maar het eind van elk leven.Men spreekt
hier van 'laatste', want tussentijds is het soms nodig, dat de
Essentie-Ziel-Ikken voor het Gerecht van het Karma verschijnen,
bijvoorbeeld als een streng en ingrijpend Karma toegepast dient
te worden. Dan krijgt de ziel de kans om zich te verdedigen of
zijn schulden te betalen (met zijn goede werken). Vandaar het
belang van een wakker Bewustzijn en het volbrengen van goede
werken in leven, hier en nu.
De Tempel van het Karma is haast hetzelfde als de rechtbanken
in de fysieke wereld: er zijn rechters, er zijn aanklagers, er zijn
verdedigers, er is een beklaagdenbank. In de dromen kan je deze
Tempel bezoeken (in het leven wel te verstaan) en alles zien wat
er gebeurt! De ziel van de gestorvene (de Essentie) neemt plaats
op de beklaagdenbank, de aanklager brengt de fouten die in het
afgelopen leven zijn begaan naar voren, de verdediger zoekt de
goede daden, die eventueel tegenwicht kunnen geven.
Er is een grote weegschaal aanwezig. Op de ene schaal wordende
goede daden gelegd, op de andere schaal de negatieve daden.De
feiten tellen en daaraan valt niet te ontkomen, want het
afgelopen leven is een open boek voor alle aanwezigen. De
Rechter bestudeert de Weegschaal en spreekt het vonnis
uit.Uiteraard wordt er rekening gehouden met alle
omstandigheden en bijzonderheden, veel meer dan het geval is in
de aardse rechtspraak.
Er zijn drie mogelijke uitslagen voor de Ziel. Dit zijn de drie
'wegen' die voor de gestorvenen opengaan:
1) Een vakantie in de spirituele werelden. Dit is alleen weggelegd
voor de ziel wiens goede werken de slechte daden ver
overtreffen. Na de ‘vakantie’ volgt de ziel alsnog weg nummer
twee.
2) Terugkeer in een nieuw fysiek lichaam, direct of op een later
tijdstip.
3) Afdaling in de onderwereld (lagere dimensies). Dit is voorde
ziel die een levenscyclus van 108 levens heeft voltooiden niet
genoeg verdiensten heeft om in de hogere (geestelijke) werelden
door te gaan (de zielen dus, die hun ontwikkeling niet hebben
bereikt).
Het is niet juist om te beweren, dat alle gestorvenen in de
streken van de gelukzaligheid opstijgen. Alleen zij die een
positief saldo hebben aan goede werken, wier goede daden de
slechte ruimschoots overtreffen, hebben daar recht op. In de tijd
waarin wij leven komt dit nog maar zeiden voor.
Heeft de Essentie echter dit recht verworven, dan blijven de
'Ikken' (tijdelijk) achter in de Astrale Wereld (vijfde dimensie)
en gaat de Essentie een trede hoger in de zesde, soms zelfs in de
zevende dimensie. De /Ikken/ kunnen niet in die spirituele
werelden dringen, daarom geniet de Essentie daarvan een
volmaakt geluk. Dit zijn de ‘hemelen' waar vele volkeren over
hebben gesproken, het Devachan van de Hindoestanen.
In afwezigheid van de Ikken geniet de Essentie de gelukzaligheid
van die werelden met voile teugen. De Essentie kan er ook vele
zaken van haar belangstelling 'bestuderen' (kunst, wetenschap,
etc.) Als een dergelijke ziel later in de Wereld terugkeert, kan zij
de opgedane kennis aan de medemensen overdragen. Van deze
mogelijkheid maakt de Essentie echter alleengebruik in
overeenstemming met zijn huidig Zijnspeil (Ontwikkelingspeil).
Hoe hoger het Zijnspeil, hoe zelfbewuster de Essentie kan
vertoeven in die regionen, hoe intenser de gelukzaligheid en de
opgedane indrukken (kennis).
Toch duurt zo'n vakantie, vanaf het standpunt van de
Essentiegezien, heel kort: seconden, minuten, uren... Maar
ondertussen zijn er op aarde, in de fysieke wereld, tientallen
jaren en wellicht zelfs eeuwen voorbijgegaan! Op een gegeven
moment zijn de verdiensten voldoende beloond en raakt de
vakantie op. Jammer, zult u misschien denken, maar waar! Aan
de andere kant is die ziel voldoende opgeladen om zijn
levenstaak te vervolgen: werken aan zijn totale ontwikkeling.
Dan keert de Essentie terug in de Astrale Wereld, waar zijn eigen
Ikken hem opwachten. De Essentie dringt weer in 'de fles' van de
Ikken, net als de Geest van de Wonderlamp van Aladdin.
Vervolgens is het wachten op de mogelijkheid om in een nieuw
fysiek lichaam geboren te worden in de fysieke wereld. Alleen zij,
die ALLE Ikken hebben afgebroken, kunnen definitief in de
hogere werelden verblijven. Is er nog een enkele Ik, dan wordt
de Essentie te zijner tijd 'uitgespuugd'.
Een heel ander lot wacht op hen die hun cyclus van 108 levens
hebben voltooid. De opeenvolgende levens gaan niet oneindig
door, iedere Ziel krijgt in principe een cyclus van 108 levens,
zoals aangeduid door de 108 kralen van de halsketting van
Boeddha of door de 108 keren dat de Brahmaanse priesters rond
hun altaren moeten lopen. Heeft de Ziel-Essentie na 108 levens
zijn totale ontwikkeling niet bereikt, dan moet hij afdalen in de
Onderwereld.
Essenties die helemaal zijn opgeslokt door de Ikken en die dus
geen enkele mogelijkheid meer hebben zich te ontwikkelen,
dalen na de dood in de Onderwereld, ook al hebben ze nog
geen108 levens achter de rug. Wat voor nut heeft het voor hen
nog toegelaten te worden tot de levensschool, als ze zich
definitief tot het kwaad hebben gewend?
De Onderwereld is dezelfde Hades van de Oude Grieken, de
Avitchi van de Hindoestanen, de Romeinse Avernus of Infernus,
later vertaald door 'Hel'. Maar eigenlijk betekent ‘Infernus’
gewoon 'Onderwereld’, de lagere dimensies van de Natuur.
Precies zoals er spirituele of hogere werelden ('hemelen’) zijn,zo
zijn er ook lagere dimensies of werelden.
Alle volkeren hebben een of andere voorstelling gehad van de
Onderwereld: Egyptenaren, Joden, Babyloniers, Germanen,
Eskimo's, Chinezen, etc. Tegenwoordig lachen de onwetenden om
deze zaken, maar de lagere en hogere dimensies bestaan wel. De
ware dromen of visioenen zijn eigenlijk een ‘uitstapje’ naar de
hogere dimensies. Nachtmerries zijn een ongewenste bezoek aan
de lagere dimensies, aan de ‘Onderwereld’ dus.
Voor de Gnosis is de Onderwereld een tastbaar feit, een gebied
waarin de mislukte Zielen dringen na hun 108 levens, een
werkelijkheid die door de ontwikkelde mens onderzocht kan
worden,in het leven, hier en nu! Een voorbeeld van iemand die de
Onderwereld in het leven bezocht en er weer levend uit kwam, is
de Italiaanse dichter Dante Alighieri, die zijn bevindingen in het
boek ‘La Divina Commedia' (Goddelijke Komedie) beschreef.
Er is echter een groot verschil tussen de Hel van de Christenen en
de Onderwereld van de Gnosis en van alle andere Culturen: voor
de Gnosis is de Hel geen ‘oord van eeuwigdurende straf zonder
einde', maar een plaats van TIJDELIJKE boetedoening, loutering
en onderwijzing voor het Bewustzijn. Daar ervaart het menselijk
Bewustzijn aan den lijve de gevolgen van zijn nooit verbeterde
fouten, begeerten, hartstochten, tekortkomingen, enz.
Nadat het Bewustzijn geconfronteerd is met de catastrofale
gevolgen van de Ikken, worden de ikken geleidelijk afgebroken
in de Onderwereld, totdat de Essentie-ziel uiteindelijk helemaal
vrij komt. De prijs is evenwel, dat de Ziel dan weer bij de eerste
trede van de levensschool moet beginnen. Veel later krijgt de
Essentie opnieuw een cyclus van 108 levens om aanzijn
ontwikkeling te werken.
Voor de Soefi's is de Hel ook een plaats van loutering en
onderricht voor het Bewustzijn. Voor de Azteken van Oud Mexico
was de Mixtlan (de Onderwereld) een ‘wereld van beproeving'
voor de zielen. Alleen voor het exoterische Christendom is de Hel
een plaats van 'eeuwigdurende straf en verdoemenis’, maar voor
het esoterische Christendom niet.
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Het spreekt vanzelf, dat de afdaling in de onderwereld een
pijnlijke ervaring is, want het leven is daar ontzettend traag en
gewelddadig en zwaar. De Essentie, gevangen in de
‘Ikken’,ervaart deze traagheid en het gebrek aan
bewegingsvrijheid als bijzonder pijnlijk. Hoe dieper men afdaalt
in het Minerale Rijk (de Onderwereld) , des te trager verloopt de
tijd en des te zwaarder en pijnlijker is het om er te vertoeven.
Dante verdeelt de Hel in negen kringen. De negende kring is
vreselijk: een kort moment lijkt daar een eeuwigheid. Daar valt
het doek voor de Ikken, want daar vindt de zogenaamde TWEEDE
DOOD plaats, dat wil zeggen de Dood van alle ‘Ikken', zodat de
Essentie-Ziel (opnieuw) vrij komt.
De afdaling in de Onderwereld heet ook ‘Involutie’: teruggang in
de tijd, achteruitgang, terugvallen naar het begin. Het is een
pijnlijke zaak, maar het is evenwel een noodzakelijk iets. Als er
geen afdaling in de Onderwereld bestond, dan zou er evenmin
een limiet voor het Kwaad bestaan: het Kwaad zou zich eindeloos
vermenigvuldigen op aarde en tenslotte de hele Kosmos
aantasten. Maar er is wel een dijk voor het Kwaad, en dat is de
Involutie, de afdaling in het Minerale Rijk (Onderwereld).
Het leed in de Onderwereld is vooral zwaar, omdat de ‘Ikken’
daar hun hartstochten en slechte gewoontes niet kunnen
bevredigen. De geheime fobieën, trauma's, complexen, enz.
kunnen zich daarentegen nergens verschuilen of verbergen. Het
gevolg is dat het Bewustzijn er voortdurend mee geconfronteerd
wordt. Dit is de foltering die vaak wordt voorgesteld als het
hellevuur, de Eskimo’s stelden het echter voor als ontzettende
sneeuwstormen, de Oude Grieken stelden dat voor met de
kwellingen van Sisyphus en Tantalus.
In de Onderwereld moest Sisyphus een rotsblok tegen een steile
helling opwentelen, maar telkens als hij vlak bij de top was, rolde
de steenblok weer naar beneden. Tantalus stond in het water,
maar kon geen druppel bemachtigen om zijn dorst te lessen, de
takken van de bomen hingen boven hero, maar hij kon de
vruchten net niet bereiken om zijn honger te stillen.
De TWEEDE DOOD maakt een eind aan de beproeving in de
Onderwereld! Hoe groot een schuld ook mag zijn, er kan geen
oneindige en eeuwige straf tegenover staan. Als er geen einde
kwam aan de straf, zou men de Goddelijke Gerechtigheid wreed
kunnen noemen. Doch naast de GERECHTIGHEID is steeds de
Goddelijke BARMHARTIGHEID aanwezig. Ook de ‘EIS’ door de
Onderwereld kent een einde!
De Tweede Dood zelf is heel pijnlijk: de Ikken vallen in stukken.
Dan volgt een diepe bewusteloosheid, een flauwte. Even later
neemt de Essentie-Ziel (het Bewustzijn dus)- dat gevangen zat in
de Ikken- een heerlijke kinderfiguur aan. Zo verovert de Essentie
zijn verloren onschuld om aan een nieuw EVOLUTIEF proces te
beginnen. De Essentie stijgt dan via het Minerale Rijk, het
Vegetale Rijk en het Animale Rijk terug naar het menselijk peil.
Als mens krijgt de Essentie opnieuw 108 levens.
Dit is in het kort de Leer van de Transmigratie (Zielsverhuizing)
van de Hindoestaanse Avatar Krishna, of de Metempsychose
(eveneens Zielsverhuizing) van de Griekse meester Pithagoras.
De Mysteries van Leven den Dood zijn de moeite waard
bestudeerd en begrepen te worden, want dan beseffen we hoe
noodzakelijk het is te werken aan het VRIJWILLIG AFBREKEN van
onze eigen Ikken (niet die van de buurman), HIER EN NU!
In deze tijd zijn er ontzettend veel mensen die zich bezighouden
met Esoterische Studies. De scholen en de leringen rijzen als
paddestoelen uit de grond. Zeldzaam zijn echter degenen, die
echt werken aan het afbreken van hun Ikken. Zelfs onder de
Gnostische studenten vind je weinigen, die echt strijden en alles
op alles zetten om hun BEVRIJDING te bewerken.
Waar gaat het immers om? Wat is onze levenstaak? Ons te
BEVRIJDEN van alle lagere wetten, zodat de Godsvonk kan
versmelten met de Al-Vader. Maar als we de Ikken niet afbreken,
vrijwillig en in leven, hier en nu, dan vliegen de jaren voorbijen
de 108 levens even snel, en tenslotte blijft er niets anders over
dan af te dalen in de afgrond, in de Onderwereld.
Wij zijn niet tot de Gnosis gekomen om een stoel te bezetten, wij
zijn niet met de studie bezig als tijdverdrijf. Wij willen onze
Eindbevrijding bewerken, niet meer en niet minder. Alles wat niet
daartoe leidt is tijdverlies! Maar we willen ons niet alleen
bevrijden, want de egoïst bereikt niets op de geestelijke weg! Wij
willen anderen desgewenst de weg wijzen.
Wij willen dat de hole mensheid gelukkig wordt, dat alle mensen
hun bevrijding bereiken. Als wij gelukkig willen zijn dienen we
eerst te ijveren voor het geluk van anderen. Zo is de Wet
geweest, zo is de Wet nu. We twijfelen er niet aan dat deze Wet
zo zal blijven.
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Dit is een heel belangrijk onderwerp, want het verklaart veel
schijnbaar onbegrijpelijke dingen uit het dagelijks leven.
Bovendien kunnen we met een juist begrip van deze wetten een
aantal misverstanden naar het rijk der fabelen verwijzen.
Voor velen is de kwestie van de reïncarnatie een dogma, iets
waarin je moet geloven, ook al kun je het niet begrijpen. Voor
anderen is het een bijgeloof, een superstitie waar ze om moeten
lachen. Sommigen halen onverschillig hun schouders op, en weer
anderen vinden het een duivelse vinding die hun geloof in een
gelukkig hiernamaals bedreigt.
Wij denken dat iedereen die zich gaat bemoeien met de studie
van de mens, daar vroeg of laat over na moet denken. Als je de
mens alleen gaat zien als een lichaam, dan kom je tot conclusies
die in feite onvolledig zijn, op onvoldoende feiten zijn gebaseerd,
want ze beperken zich slechts tot die ene tak van de boom van
het leven: de fysieke wereld om ons heen. De mens is niet alleen
een bewoner van deze fysieke wereld. We hebben vaak naar
voren gebracht, dat de mens ook een psychologische dimensie
heeft. Onze gedachten kunnen wij niet zien, maar we weten dat
ze wel degelijk bestaan. Voor onze gevoelens, onze emoties, onze
vooroordelen, onze trauma’s, enz. geldt hetzelfde.
De Gnosis zegt dat de mens een psyche of ziel is, die een lichaam
heeft. Dat lichaam is een kleed dat we bij de geboorte aantrekken
om in het leven te komen, om onze film te draaien op het
wereldtoneel. Na verloop van tijd trekken wij ons weer terug uit
dat lichaam, als dat lichaam versleten is, of omdat zijn tijd ten
einde loopt.
Na de fysieke dood blijft het onzichtbare deel van ons bestaan en
voortleven, met de mogelijkheid om in de toekomst weer opaarde
terug te keren in een nieuw kleed, in een nieuw lichaam. Deze
kwestie van de terugkeer van het leven is niet alleen beperkt tot
het geval van de mens, maar het is een verschijnsel, een wet, die
Recurrentie heet of herhaling.
Het is een van de drijfveren achter de verschijnselen van de hele
natuur. Als iets eenmaal heeft plaatsgevonden, dan herhaalt het
zich na verloop van tijd opnieuw. Precies zoals de jaargetijden na
een jaar terugkeren. Onze verjaardag komt ook elk jaar opnieuw
terug.
Ook planten groeien en bloeien op gezette tijden, maar na
verloop van tijd treedt de ouderdom in en van de plant blijft niets
over. Maar uit die bloemen groeien, als ze bevrucht worden,
vruchten en uit die vruchten kan zaad ontstaan, dat weervoor
een nieuwe plant kan zorgen en dan herhaalt zich het hele proces
opnieuw.
Wat wij in het klein zien in de planten en in de dieren om ons
heen, en in ons lichaam zelf, in generaties die gaan en komen,
dat geldt ook voor onze aarde, want onze aarde is ook een levend
organisme.
Maar na verloop van tijd trekt het leven zich weer terug uit die
wereld en er blijft op den duur een kadaver over, dat wij een
maan noemen. Van onze maan hebben sommige mensen in het
verleden gedacht, dat het een stuk van de aarde was, dat
dooreen grote explosie in de lucht was geschoten. Toen echter de
astronauten voet op de maan zetten en rotsen meebrachten,
konden de wetenschappers nagaan, dat de aarde jonger is dan de
maan.
Met andere woorden, de maan kan geen stuk van de aarde zijn,
want zij is ouder dan de aarde. Wat dat betreft leert de Gnosis
dat de maan een wereld is geweest in het verleden, die ook leven
heeft gehad: zeeën en bergen en planten, dieren en mensen.
Maar zij heeft haar levenscyclus voltooid en is toen uitgestorven,
precies zoals de planten, de dieren en de mensen.
Het leven van de maan reïncarneerde echter in een nieuwe
planeet: de aarde. Onze aarde maakt nu een zelfde proces mee.
Het leven heeft gebloeid, maar op den duur gaat de aarde ook
naar zo'n toestand toe van afsterven. Dat is nog lang niet het
geval, maar de mensheid is met haar manier van leven hard bezig
om dat proces te versnellen. We weten echter uit de esoterische
tradities, dat na deze tijdelijke terugval weer een nieuwe bloei
zal komen. Dat terugkeren, dat herhalen, geldt dus ook voor de
werelden, voor de planeten, voor de hemellichamen.
Ook de culturen, de beschavingen, staan onder invloed van de
Wet van Recurrentie (herhaling). Als we in de geschiedenis terug
kijken, dan zien we dat prachtige culturen hele tijdperken hebben
beheerst, denkt u maar aan Rome, Griekenland, aan de culturen
van Mesopotamia, aan het oude Egypte, enz., of aan de Azteken
in Midden en Noord Amerika, die van Panama tot verin de
Verenigde Staten hun macht vestigden, of aan de Inca's, die zeg
maar van Equador tot Chili en Argentinië en grote delen van
Brazilië onder hun macht hadden en wegen aanlegden die nu nog
bestaan in het oerwoud, terwijl de huidige autowegen slechts
met continu onderhoud kunnen worden gehandhaafd.
Maar de oude rotspaden van de Inca's bestaan nog. En na al die
aardbevingen blijven hun werken staan, terwijl de moderne
gebouwen van staal en beton instorten. Waar zijn die grote
culturen echter gebleven? Ze zijn verdwenen! Ze zijn aan het
eind van hun cyclus gekomen, en daarna zijn er nieuwe voor in
de plaats gekomen, dan herhaalt de geschiedenis zich weer,
maar elders, met een ander volk. Die kwestie van de herhaling is
dus iets dat in de hele natuur werkzaam is. Als u zich gaat
bezighouden met deze studies en u gaat proberen dieper te
dringen in de mysteries van het leven en van de natuur, dan zult
u steeds weer met dit feit geconfronteerd worden, want het is
een wet in de natuur, precies zoals de zwaartekracht en de
elektrische en de magnetische wetten.
De Recurrentie of Wet van Herhaling speelt dus ook een rol bij
wat wij normaal de Reïncarnatie noemen. Dat is een van de
punten. Maar er is nog een kwestie die wij hierbij moeten
betrekken, en dat is de terugkeer. Want eigenlijk komt er bij die
herhaling ook steeds iets terug. Iets dat verdwijnt en dan later
terugkomt. In het geval van een mens, als het 'kleed' (lichaam)
versleten is, dan trekt de ziel zich terug en later kan die ziel
terugkeren in een nieuw lichaam. Normaal noem je dat
reïncarnatie, nietwaar? Dat begrip kent u allemaal. Toch moeten
wij onderscheid gaan maken tussen reïncarnatie en terugkeer.
De terugkeer is niet alleen weggelegd voor de ziel, maar ook voor
de verschijnselen in de natuur en zelfs in ons leven. Als we ons
leven goed bestuderen, dan zien we dat bepaalde dingen
terugkeren na verloop van tijd. Sommige dingen keren elke dag
terug, andere dingen nemen wat meer tijd om terug te keren. Dit
geldt zelfs voor de dromen, gemoedsstemmingen, enz.
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Lichaam, persoonlijkheid en de psyche zijn de drie voornaamste
componenten van de mens. We zullen het nu verder hebben over
de menselijke psyche (de ziel).
De psyche heeft twee belangrijke aspecten:

Nieuwe vertalingen

Het aspect van het Bewustzijn, de Essentie, het positieve in ons,
het Goddelijke in ons,

Contact

De ‘Ikken’, het negatieve in ons: ik haat, ik ben lui, ik ben gulzig,
ik ben afgunstig, ik ben woedend, de fobieën, de vooroordelen
enz. Al die nare dingen die in ons allemaal bestaan, die ons een
bepaald moment kunnen beheersen en in een richting duwen.
Het lichaam gaat na de dood in het graf waar het zich ontbindt in
kortere of langere tijd. Ook de persoonlijkheid: de opvoeding die
we hebben gehad, alles wat we hebben geleerd van de
samenleving, niet alleen in de schoolbanken, maar ook thuis, op
straat enz. Ook dat gaat in het graf en verdwijnt na verloop van
tijd. Maar de ziel, de psyche -dus zowel de goddelijke Essentie als
de ‘Ikken’- begeeft zich naar een andere wereld, die wij kennen
uit onze dromen. Daarheen gaan de ziel, de psyche en de ikken
op het moment van de dood. Daarom wordt de dood een 'eeuwige
slaap' genoemd.
Voor het lichaam is het wel een eeuwige slaap, want het ontbindt
zich. 'Uit het stof zijt ge voortgekomen en tot het stof keert ge
terug.' Het geloof dat er aan het eind van de wereld een
opstanding zal plaatsvinden, slaat niet op het lichaam, maar op
de ziel die de dood overleeft met de mogelijkheid om later terug
te keren in een nieuw lichaam. We gebruiken hier niet het woord
reïncarnatie, dat hebben we alleen aan het begin van de
voordracht gedaan om u vertrouwd te maken met het onderwerp.
Reïncarnatie bestaat wel, maar zoals Krishna in het oude India
leerde, is de reïncarnatie voor de goden, voor de helden, voor
degenen die de geestelijke ontwikkeling hebben bereikt. Maar
degenen die hun geestelijke ontwikkeling niet hebben bereikt,
kunnen niet reïncarneren, die komen gewoon terug. Het grootste
verschil is dat bij de reïncarnatie men zelf een nieuw lichaam
kiest. De ziel bestudeert wat voor mogelijkheden er zijn, en dan
kiest hij een van die mogelijkheden.
Ook de geestelijk ontwikkelde ziel moet rekening houden met
bepaalde wetten, als hare majesteit de koningin in haar auto
stapt, dan moet ze ook met de verkeersregels rekening houden,
nietwaar? Dus ook de geestelijk ontwikkelde ziel, de hogere
mens, die de oude volken 'goden' noemden, die net Christendom
‘engelen’ noemt, die vele scholen de ‘meesters' noemen, zijn aan
regels gebonden.
Die engelen, die ontwikkelde meesters, die kunnen dus
reïncarneren, die kunnen vrijwillig terugkeren op aarde, terwijl
bij de normale terugkeer daar geen sprake van is. Probeert u
maar iemand te vinden die zelf heeft gekozen waar hij geboren
moest worden. Ik heb er geen kunnen vinden onder mijn
gelijken.
We keren in het leven terug, precies zoals 31 december,
sinterklaas en onze verjaardag. We hoeven de aarde niet te gaan
duwen om dat te bereiken, dat gebeurt vanzelf. Dat valt onder de
mechanische natuurwetten, dus natuurlijke wetten. Reïncarnatie
is eigenlijk een bovennatuurlijk iets, voor mensen die boven de
natuur uitgegroeid zijn, die krachten hebben om de natuur te
beheersen.
Denkt u maar aan Mozes, die de Israëlieten uit Egypte haalde om
naar het beloofde land te brengen. Hij kon het water van de Nijl
in bloed veranderen, hij kon midden in de woestijn manna laten
regenen, en de zee ging voor hem open. Dat was iemand met
krachten over de natuur, omdat hij zijn geestelijke ontwikkeling
had bereikt. Of denkt u aan een Jezus die de blinden kon laten
zien, de doven horen, de kreupelen laten lopen, en zelfs doden
laten opstaan.
Dat is iemand die z'n geestelijke ontwikkeling heeft bereikten
dus krachten heeft om de natuur te beheersen, om dingen te
doen die in de fysieke of stoffelijke wereld onmogelijk lijken,
vanuit het standpunt van onze normale zintuigen, maar die voor
de geestelijk ontwikkelde mens wel mogelijk zijn. Er zijn hogere
wetten die in werking worden gezet en die de lagere wetten dan
uitschakelen, tegen kunnen gaan.
Iemand kan de wetten van de natuur overwinnen, wanneer hij
aanzijn geestelijke ontwikkeling werkt en zijn ziel totaal heeft
ontwikkeld. Want we hebben slechts dat kleine deel van de
Essentie in ons, die 3%. Wanneer iemand de Essentie ontwikkelt,
dan bereikt hij de incarnatie, hij heeft dan het Goddelijke
geïncarneerd. Dat woord incarnatie betekent vleeswording,
nietwaar? Om te reïncarneren moet je dus eerst incarneren.
Daarom kan de gewone mens die nog niet aan zijn geestelijke
ontwikkeling heeft gewerkt, niet reïncarneren. Als de ziel nog
niet ontwikkeld is, kan die ziel niet kiezen om terug te keren op
die wereld op een vrijwillige wijze. We moeten dus onderscheid
maken tussen die reïncarnatie van de helden, van de goden,
waarvan Krishna, in de Bagvad Gita spreekt, en de terugkeer van
ons allemaal. Wij komen in dit leven en dan draaien wij onze
levensfilm op het wereldtoneel af en aan het eind van ons leven
nemen wij die film weer mee naar de eeuwigheid, naar de astrale
wereld, in het hiernamaals.
Dit is niet alleen figuurlijk, ook letterlijk. We nemen die film mee
en dan volgt het proces dat we de vorige keer hebben
beschreven, met als toppunt het laatste levensoordeel, waarin de
beslissing valt of die ziel terugkomt in de wereld of een vakantie
krijgt in de hogere dimensies. Maar ook na afloop van de
vakantie komt die ziel weer terug in de wereld, in een nieuw
lichaam. Dan brengt hij weer zijn film op de wereld en dan begint
de projectie weer opnieuw. En precies zoals een film onveranderd
blijft na het terugspoelen ervan, zo keren wij terug om dezelfde
levensfilm te draaien. u zult misschien zeggen dat het
ongelofelijk is, maar toch is het zo.
U moet proberen uw vorige levens te herinneren, dan zult u zien,
hoe de meeste gebeurtenissen uit ons vorige bestaan zich met
punten en komma's herhalen! Er komen een paar dingen bij, en
met een paar dingen hebben we afgerekend, die komen niet meer
terug.
Twee personen hadden in hun vorige leven zeg maar op 20 jarige
leeftijd een liefdesavontuur, misschien zijn die personen heel oud
geworden en zijn de mensen van hun tijd dat voorval vergeten.
Misschien hebben ze een gezin gevormd en zijn ze lang en
gelukkig bij elkaar gebleven, maar wellicht zijn ze ook uit elkaar
gegaan. De mensen in hun omgeving spraken er wel een tijdje
over, maar na verloop van tijd is er niemand die daar nog aan
denkt. Tenslotte gaan die personen dood en dan is het afgelopen
zou je denken.
Ja, het lichaam is dood, maar de Ikken in de psyche van die dame
en die meneer, die zijn blijven leven, die zijn blijven bestaan na
de dood. Later verschijnen die twee weer in een nieuw lichaam
op de wereld en vormen een nieuwe persoonlijkheid, en dan
komen ook die twee ikjes van het avontuur, van die afspraken,
opnieuw terug op een zeker moment.
Meestal is dat ongeveer op dezelfde leeftijd als de vorige keer,
dan gaan die Ikken elkaar weer opzoeken. Dat is ook de oorzaak,
waarom er mensen zijn. De ene wordt geboren in Rotterdam en
de andere in Australië, en toch ontmoeten ze elkaar op een dag.
Dan zou je je kunnen afvragen waarom je, met zoveel mensen
hier om ons heen, zo ver moet gaan zoeken. Het is zo alledaags
geworden dat niemand er iets meer van zegt, maar het blijft een
opvallende zaak, nietwaar? Als je je vroeger buiten je dorp begaf,
veroorzaakte dat al opschudding...
Maar waarom gebeuren die dingen eigenlijk? Omdat wij niet alles
kunnen zien wat er gebeurt. Onder ons verstand en onder onze
persoonlijkheid zijn er veel dingen waar we geen greep
ophebben: dat zijn alle Ikken en elke Ik heeft zijn eigen af
spraken uit het verleden. Elke Ik heeft zijn eigen manier van
denken, zijn eigen manier van optreden, zijn eigen manier van
voelen, en heeft dus ook afspraken met Ikken van andere
personen. Soms is het moeilijk om iemand te zoeken als we die
niet kennen, maar de Ikken kunnen zich in de psychische
dimensie vrij snel met elkaar in verbinding stellen, en afspraken
maken.
Ze kunnen elkaar telepathisch opzoeken en dan maken ze echt
een afspraak. We komen elkaar weer tegen op die piek, op die
dag en op dat uur. Ze maken een afspraak. Dan zeggen wij hier:
‘Ik ga daar naartoe, omdat ik wil, ik ga daar op vakantie, omdat
ik wil’, enz. De persoonlijkheid zegt ik wil, ik ga ernaar toe. Maar
achter de schermen van ons leven zijn er drijfveren, Ikken, die
ons daar naartoe slepen. Er is altijd een zekere graad van vrije
wil, we moeten dat niet uitsluiten of bagatelliseren. Als we geen
vrije wil hadden, konden we ook niet aan onze geestelijke
ontwikkeling werken, maar de vrije wil is heel beperkt, heel
gering.
Eigenlijk kun je dat vergelijken met een viool in een kist: de viool
past er precies in. Er kan misschien een speling zijn van een paar
centimeter, zeg maar 3 cm speling. Als we die 3% vrije wil
gebruiken, kunnen we heel wat veranderen, ook aan de
Recurrentie en aan de terugkeer. Maar die af spraken, die 'Ikken',
zijn dus een ontzettend sterke kracht achter de gebeurtenissen.
Daardoor komen we elkaar weer tegen en dan begint de
herhaling van de gebeurtenissen.
Verder met deel 3 van 4
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Dus het leven keert terug en dan herhalen zich de taferelen, de
uiterlijke gebeurtenissen. Het enige verschil is eigenlijk, dat de
gevolgen erbij komen. Als iemand zich bijvoorbeeld de vorige
keer goed heeft gedragen bij een bepaalde dame, heeft ze als het
ware een soort verplichting met hem en gedraagt ze zich nu ook
uitstekend bij hem. Maar als hij haar de vorige keer in de steek
zou hebben gelaten met een gebroken hart en met alle ellende
van dien, dan krijgt hij in het nieuwe leven met de Wet van de
Vereffening te maken: nu laat zij hem in de steek.
In het nieuwe leven slaat de balans door naar de andere kant.
Het leed dat de een de vorige keer veroorzaakte, wordt hem nu
aangedaan. Nu gaat zij er vandoor met een ander. Al heeft hij de
beste bedoelingen van de wereld, werkt zij niet mee.
Dit is het lot: de wet van oorzaak en gevolg in werking. Geen
noodlot, want het lot kan veranderd worden, als we maar op tijd
beginnen te werken. Als we nalaten tijdig iets eraan te doen,
herhalen zich de gebeurtenissen. De 'Ikken' blijven hungang
gaan. Daarom is het zo belangrijk om onze ‘Ikken’ te bestuderen,
en niet alleen bestuderen, maar ook begrijpen en afbreken.
Want als we de acteurs van die film uitroeien, dan verandert de
film ook, nietwaar? Hebt u ooit een film gezien zonder acteurs?
Een film is interessant door die acteurs. Wat de mensen boeit,
dat zijn juist de taferelen, wat de helden of bandieten allemaal
doen. Het zijn juist de Ikken die de levensfilm zo ingewikkeld
maken.
Als wij de Ikken uitschakelen (afbreken), kunnen de taferelen die
door de Ikken zijn veroorzaakt zich niet meer herhalen. Dan
moet de ‘tegenstander’ iemand anders gaan zoeken om zijn
problemen uit te vechten, want wij hebben die aansluiting niet
meer, het telefoonnummer is veranderd. Hij kan zo hard draaien
als hij wil, maar hij krijgt mij niet meer aan de lijn. Dit is
misschien wat simplistisch voorgesteld, maar er zit een grote
kern van waarheid achter.
Het probleem zoals vaak speelt als de ouders zijn overleden, is
dat er ruzie komt om een nagelaten huis of een stuk grond. Dit
komt veel voor. Het is niet verzonnen. Dan zie je vaak dat de een
de ander benadeelt bij zo'n kwestie. Soms gaat er een met de eer
strijken en de anderen worden gedupeerd. Je zou kunnen zeggen
dat het onrechtvaardig is, maar als je dan naar de vorige keer
kijkt, zie je dat dezelfde mensen al eerder een dergelijk probleem
hebben gehad.
Misschien was het toen om een hutje waar ze ruzie om maakten
en gaat het nu om een groot flatgebouw. Misschien ging het toen
om een heel land en staat er nu een achtertuin op het spel. Maar
toch maken ze weer die ruzie, ze herhalen dezelfde taferelen, ze
ondergaan hetzelfde leed, er vallen dezelfde harde woorden, ze
spreken elkaar jaren niet aan of vechten het wellicht voor de
rechter uit, of slaan elkaar de hersens in. Het is puur herhaling,
maar de winnaar van de vorige keer wordt nu de verliezer, zodat
er een soort evenwicht komt. Dat is nu de werking van het
Karma: wet van Oorzaak en Gevolg. De gevolgen worden aan de
herhaling toegevoegd, maar in principe herhalen dezelfde dingen
zich.
De omstandigheden veranderen, ons tijdperk is heel verschillend
van 100 jaar geleden, toen waren er geen auto’s, nauwelijks
treinen. Dat soort omstandigheden verandert, maar de kern van
die gebeurtenissen blijft hetzelfde, want de ‘Ikken’ zijn hetzelfde
gebleven en herhalen steeds dezelfde problemen, dezelfde
conflicten. Het lijkt misschien we! heel saai. Zelfs de beste film
ga je niet elke dag bekijken, als je hem een paar keer hebt
gezien, dan raak je verzadigd, nietwaar?
Maar het schijnt dat de mensen zich nooit vervelen met de
herhaling van gebeurtenissen, want je ziet heel weinig
mensenwerken om die film ook inderdaad te veranderen. Er zijn
velen die die film willen veranderen, maar zelfs degenen die
weten hoe ze die film moeten veranderen, die zie je heel zelden
werken. Soms zie je mensen die wel heel serieuze
kandidatenlijken, maar zich dan door een moeilijkheid weer in
die gewone sleur terug laten vallen, niet meer de kracht hebben
om even door te zetten, om echt hun levensfilm te veranderen.
De regel is dat iemand zich op een gegeven moment warm maakt
voor het gnostische werk en zich later terugtrekt.
De ene Ik, die vandaag zo vol enthousiasme is, zo vol
belangstelling, zo vol elan, die wordt morgen door een andere
'IK' vervangen. Daarom moeten we die praktische dingen die wij
hier leren ook toepassen. Want wanneer wij die dingen
toepassen, en al is het maar een kleine ervaring opsteken, niet
van horenzeggen of lezen, maar van echt beleven wanneer we
bijvoorbeeld in een astrale uittreding of in een droom een stuk
van een vorig leven zien kunnen wij ons daaraan later op een
moeilijk moment optrekken. Maar als we niet werken om die
belevingen te hebben, om die kapstokken te hebben, dan komen
er moeilijkheden en dan blijkt dat we weer op zandkorrels
gebouwd hebben.
U hebt allemaal wel van dat verhaal gehoord, van die slimme
man die zijn huis op een rots bouwde. Een ander had zijn
huisgebouwd in een mooi dal, het was mooi glad. Maar de regen
kwamen die heeft het huis van het platte land weggevaagd,
terwijl het huis dat op een rots gebouwd was, bleef staan. Die
rots, dat is wanneer wij op het Bewustzijn bouwen, wanneer wij
op zelfondervinding bouwen.
Maar de zandkorrels waar velen op bouwen, dat zijn de
theorieën. Als wij op theorieën bouwen, dan zitten wij het
volgende leven weer hetzelfde te bestuderen. Het is ook een van
de oorzaken waarom er ogenschijnlijk zoveel wonderkinderen
zijn. Meestal is er geen sprake van wonderkinderen, het is
gewoon iemand, een Ik, die dat vakje al zoveel levens heeft
bestudeerd, dat hij dat allemaal ongeveer van buiten weet.
Sommige kinderen kunnen op school ontzettend goed opschieten,
maar dat betekent niet dat dat kind een grotere ziel heeft, of een
grotere ontwikkeling heeft op psychisch gebied. Meestal is dat
gewoon, omdat hij al zoveel levens achter elkaar bezig is met dat
soort zaken. Het is gewoon een kwestie van overdoen. Maar voor
een ander is het moeilijker omdat hij het pas voor het eerst doet.
Hij is niet zo vertrouwd met die gebeurtenissen. Dan kost het
veel meer moeite het te leren. Dit geldt op allerlei gebieden, niet
alleen op school.
De ene leert snel een instrument te bespelen, terwijl een ander
dat nooit leert ondanks vele cursussen. Er zijn mensen die
kunnen allerlei dingen voorspellen. Die zeggen bijvoorbeeld:
als ik zo oud ben, dan ga ik trouwen, ik zal zoveel kinderen
hebben. Als ik zo oud ben overlijdt mijn vader of mijn moeder,
enz. Vaak komen die dingen ook uit. Dan zou je kunnen zeggen:
ja, die persoon moet wel een grote geestelijke ontwikkeling
hebben om zulke uitspraken te kunnen doen, die dan nog
uitkomen ook. Maar meestal is daar geen sprake van, het is geen
helderziendheid, maar gewoon een Ik, of meerdere Ikken, die de
film al van buiten kennen. Dus met grote zekerheid die uitspraak
kunnen doen.
Er zijn natuurlijk ook echte wonderkinderen, zielen of Essenties
die in hun vorig leven zoveel positieve daden hebben verricht, dat
zij een ‘vakantie’ verdienden in de hogere werelden. In die
vakantie dringen ze in de hoogste geestelijke dimensies en
houden zich daar bezig met datgene waar ze liefde voor hebben:
de wetenschap, de kunst, de muziek, enz. Later keren ze in het
leven terug als uitblinkers.
De reden waarom we in de Gnostische studies over dit
onderwerpspreken is niet alleen om ons bekend te maken met
onze eigen toestand, maar om te leren waarom het zo hard nodig
is om te gaan werken aan de kern van ons leven. Als we de
acteurs van ons levensfilm veranderen, verandert ons leven ook.
Als we de acteurs hun gang laten gaan, wordt de film steeds
ingewikkelder en pijnlijker.
Het is niet voldoende om alleen aan de buitenkant van de
persoonlijkheid te gaan sleutelen. We moeten vanzelfsprekend
aan de persoonlijkheid werken om een goede plaats in de
maatschappij te verwerven, om ons brood op een eerlijke manier
te kunnen verdienen, om dat lichaam in een goede gezondheid te
houden, enz. Maar willen wij echt iets van ons leven maken, ook
geestelijk, dan moeten wij aan de Essentie gaan werken. Dan
moeten wij Ikken, zeker de meest negatieve Ikken, die ons altijd
van die ellendige taferelen laten herhalen, waarin wij leed
berokkenen aan anderen en er zelf de dupe van worden later,
gaan afbreken, want zo veranderen wij ons leven, zo veranderen
wij onze film.
De Gnosis leert, dat iemand die aan het eind van zijn leven
precies dezelfde film meeneemt, eigenlijk zijn tijd verloren heeft.
Hij heeft in feite niets gedaan aan zijn grootste bestemming hier
op aarde: aan de levensfilm werken, om de Essentie te
ontwikkelen. Dat is eigenlijk het doel van het leven. Als wij dus
daar niets aan doen, dan kunnen wij misschien een krachtige
persoonlijkheid hebben ontwikkeld, we kunnen in de wereld
groot aanzien hebben bereikt en roem die nog vele generaties
duurt, maar wat ons zelf betreft, nemen we daar niets van mee.
De positieve daden die wij voor de mensheid hebben gedaan, die
hebben later ook een positief effect. Als we heel goede ouders
zijn geweest, dan krijgen wij later in het volgende leven ook
prachtige ouders, die al het mogelijke doen om ons het beste te
geven, Maar als we zelf slechte ouders zijn geweest, krijgen we
ook slechte ouders later. Als we zelf nooit hebben gehoorzaamd,
dan zal men ons later ook nooit gehoorzamen. Als we zelf nooit
hebben getroost, dan zullen we later ook nooit getroost worden,
als we dat nodig hebben.
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Dat is al een beetje het andere aspect, waar we de volgende keer
over zullen spreken, het karma. Maar met dit thema willen wij
toch ook bereiken, dat we ons dus gaan bezighouden met dieper
beschouwen van de kwesties van het leven. Want achter onze
dagelijkse taferelen schuilen er andere dingen. Met de eerste
ademhaling, met de eerste schreeuw van het kind, dringt de ziel
in het lichaam. Dan wordt de persoonlijkheid gevormd door de
opvoeding en dan kunnen geleidelijk aan de Ikken in de
persoonlijkheid dringen. En met de laatste ademhaling van het
leven trekt de Essentie zich terug met de mogelijkheid om terug
te keren. Alleen dat gaat niet eeuwig door.
In het Oosten stellen ze de Boeddha voor met een halsketting
van 108 kralen en de Brahmanen hebben een plechtigheid in hun
tempels, die dagelijks wordt herhaald. Dan loopt de priester 108
keer om het altaar heen en spreekt dan bepaalde gebeden uit.
We komen die 108 ook tegen in het oude Griekenland, in de
school van Pythagoras. Pythagoras verkondigde de leer van de
reïncarnatie onder een andere naam: hij noemde het
metempsychosis, de reis van de ziel door de diverse rijken van de
natuur. De reïncarnatie van de ziel is een onderdeel van de
Transmigratie.
Een ziel krijgt dus 108 levens, 108 lichamen om aan zijn
geestelijke ontwikkeling te werken. Na die 108 komt de afdaling
inde onderwereld. Toch zijn er mensen die in die 108 levens
maarheel weinig doen aan hun geestelijke ontplooiing.
Sommige mensen denken dat er een zekere stijgende lijn zit in
die levens, dat het volgende leven iets hoger is en weer iets
hoger, maar dat is niet zo. Meestal is dat heel afwisselend.
Meestal zit er een of twee levens die stijgende lijn in. Maar als
het weer goed gaat stoffelijk, dan vergeten we de geestelijke
kant en dan gaan we de andere kant op.
Ik heb ook iemand gekend die in het oude Egypte kandidaat was
om farao te worden. In het oude Egypte werd bij het kiezen van
de farao ook gekeken naar de geestelijke ontwikkeling van de
mensen. Maar omdat hij toch bepaalde fouten beging, kwam hij
daar niet voor in aanmerking. Een aantal levens werd hij toch
nog geboren in grote welvaart, als prins, als aanzienlijk figuur in
de samenleving. Zelfs in het oude Rome was hij nog een heel
bekende figuur, maar in zijn huidige leven was hij gewoon
iemand die als kind uit huis werd getrapt. Zijn vaderwilde hem
niet, zijn moeder wel, maar zijn vader niet.
Dat was een ziel waarmee hij problemen had gehad, vroeger, in
een ander leven. Ja, en die zette hem dat nu betaald. Er was geen
vriendschap mogelijk tussen die twee, omdat ze die Ikken
hadden van vroeger, die pijnlijke afspraken. Dus dat ging mis,
totdat hij van huis moest, een heel moeilijk leven. Maar in dit
leven heeft hij toch weer aan zijn geestelijke ontwikkeling
gewerkt. M.a.w. er was al heel wat levens een dalende lijn,
steeds meer, fysiek gesproken, en geestelijk had hij in al die
levens ook heel weinig gedaan, niets. Dus het is niet zo dat er
steeds een stijgende lijn in zit.
Als dat het geval was, dan moest een heel groot deel van de
mensheid grote geestelijke gaven bezitten, maar het tegendeel is
juist waar: er zijn steeds minder mensen met geestelijke gaven.
Er is wel een grote belangstelling in onze dagen vooreen aantal
dingen, er wordt mee gewerkt en geëxperimenteerd, maar die
dingen spelen zich meestal af op het terrein van de
persoonlijkheid of van het mentale, maar zeiden kom je mensen
tegen die ook aan de Essentie werken.
We kunnen wel de gave van de helderziendheid en al die andere
gaven via andere methoden ontwikkelen, maar de herhaling, dat
terugkeren van dingen blijft toch doorgaan. Want we hebben
onszelf nog niet beheerst, wij hebben ons eigen innerlijk nog niet
volledig leren kennen. Dus kunnen we ook de natuur om ons
heen nog niet beheersen.
Onze beschaving heeft op het gebied van de techniek veel
bereikt, maar als het ergens zeven jaar niet regent kunnen we er
weinig aan doen. Dan komen de mensen toch om van de honger.
Als er ergens een oorlog uitbreekt kunnen ze dat evenmin
voorkomen of stoppen, tenzij ze nog groter geweld inzetten. Op
onze wereld zijn er heel weinig mensen met een geestelijke
ontwikkeling. Daar moeten wij dus aan werken. Dat is goed
voorons zelf en ook voor onze samenleving. Daarmee kunnen wij
die mechanische wetten overwinnen, de natuur overwinnen, die
normale, natuurlijke herhaling van dingen. Dat is dus eigenlijk de
gedachte achter dit onderwerp.

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Home

Levenswetten

Inleiding tot de Gnosis

Hoofdstuk 9. Levenswetten.
Over de Liefde
Revolutionaire
Psychologie

Deel 1 van 2

Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Contact

Wat is het leven?
In de Gnosis wordt onderscheid gemaakt tussen "leven" en
"bestaan". Een bestaan is de periode tussen wieg en graf, tussen
geboorte en overlijden. LEVEN is datgene wat voor de geboorte
reeds was en dat na het overlijden in de hogere dimensies van de
Natuur dringt om zijn weg te vervolgen.
Bij de dood van het lichaam neemt de mens zijn LEVEN mee naar
de eeuwigheid. In een vorige les hebben wij bestudeerd, wat er
gebeurt tijdens en vlak na het overlijden. Kort samengevat is de
dood een soort "terugspoelen" van de "levensfilm" om deze
opnieuw te kunnen afspelen. Dit is ongelooflijk, maar waar!
Verschil tussen Reïncarnatie en "Terugkeer".
Tegenwoordig kent iedereen het woord "reïncarnatie".
Sommigen vinden het een duivelse vinding, anderen een
geloofsdogma. Anderen zien het als een onzinnig bijgeloof en
anderen als een excuus om maar vooral alles uit te stellen tot het
volgende bestaan. Voor hen die hun bestaan van voor de
geboorte kunnen herinneren is het geen kwestie van geloof,
maar een voldongen feit.
Toch bestaat er een verschil tussen reïncarneren en
"terugkeren". De geestelijk ontwikkelde mens kan reïncarneren.
Dit betekent in feite een vrije keuze. De meeste mensen hebben
echter geen vrije keuze, want zij hebben hun geestelijke
ontplooiing nog niet bereikt. Hoe zouden zij dan kunnen kiezen?
Voor hen is het opnieuw geboren worden een noodzaak, een
automatisme. Dit noemt de Gnosis "terugkeren". De Bagvad Gita
maakt dit onderscheid ook: "Reïncarnatie is voor de Helden, de
rest van de mensheid volgt de weg van de rook en keert
onvrijwillig terug."
"Terugkeer" slaat zuiver op de geboorte van het fysieke lichaam
van Jan en Alleman. "Reïncarnatie" is een bijzondere(vrijwillige)
terugkeer, die alleen mogelijk is voor ontwikkelde zielen. (14)
Recurrentie (Wet van Herhaling)
Ondanks de grote hoeveelheid informatie over dit onderwerp,
beseffen weinigen, dat degene die opnieuw geboren wordt
opaarde, precies hetzelfde LEVEN herhaalt, precies dezelfde
"levensfilm", met punten en komma's. Een film verandert
gewoonlijk niet tussen twee achtereenvolgende vertoningen...
De uiterlijke omstandigheden van het bestaan veranderen, maar
de drijfveren blijven onveranderd: dezelfde angsten en
begeerten, dezelfde hebzucht en machtswellust, dezelfde
vooroordelen en haatgevoelens, etc. Het LEVEN heeft immers
twee aspecten: het uiterlijke (zichtbare) en het innerlijke
(onzichtbare).
Uiterlijk is er veel veranderd de laatste eeuwen, maar innerlijk
staat de huidige mens nog op gelijke voet met de barbaarse
holenmens. Het lijkt ongelooflijk, maar de feiten van het
dagelijks leven leveren een onomstotelijk bewijs: oorlog,
onderdrukking, haat, terreur, begeerten, enz. In de
geschiedenisboeken worden deze zaken geschetst als "toevallige
bijkomstigheden" bij de grootse ontwikkelingen van de
beschaving, maar in de grond van de zaak zijn deze dingen de
ware spiegel van de beschaving.
Het ergste evenwel is, dat de mensen nooit genoeg krijgen van
die saaie herhaling van taferelen, drama's, komedies en zelfs
tragedies. Leven in, leven uit, koesteren ze dezelfde begeerten,
angsten en fouten. Nooit hebben ze de moed om het anders te
proberen, om in opstand te komen tegen de ellende die ze in
zichzelf dragen. Nooit proberen ze een echte ommezwaai te
bereiken IN HUN LEVEN. "Onbekend maakt onbemind" schijnen
de mensen te denken, en "liever slecht en vertrouwd".
Je kunt je eigen leven veranderen
Eigenlijk zijn 'bestaan' en 'leven' verschillend. Een aards bestaan
is een vertoning van de levensfilm en heeft een begin(de
geboorte) en een einde (het sterven, de dood). Het leven is
datgene wat er was voor de geboorte en voortbestaat na de dood
van het fysieke lichaam.
De geestelijk ontwikkelde mensen reïncarneren vrijwillig. Voorde
meeste mensen is de geboorte echter een onvrijwillig en
onbewust "terugkeren" of "op herhaling gaan".
In elk bestaan wordt precies dezelfde film vertoond, met dezelfde
acteurs ("ikken"), taferelen en conflicten. Dit is het gevolg van
de Recurrentie (Wet van Herhaling). Er zijn driesoorten taferelen
of herhalingen: drama's, komedies en tragedies. Deze drie
soorten zijn prachtig uitgebeeld in het toneel van de Oude
Grieken.
"Terugkeer" en Recurrentie zijn twee verschillende zaken.
Recurrentie omvat alle soorten herhaling. "Terugkeer" slaat
alleen op de geboorte in een nieuw lichaam.
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Je kunt je LEVEN veranderen, maar je moet weten hoe. Het is
geen kwestie van spectaculaire veranderingen, want de natuur
maakt geen sprongen. Je kunt wel kleine, intelligente stappen
nemen, die op den duur grote gevolgen hebben.

Nieuwe vertalingen

Enkele belangrijke ‘kleine stappen’ zijn:

Contact

Leer naar je dagelijks leven te kijken als naar de vertoning van je
levensfilm.
Ontdek de acteurs van de film, want de acteurs zijn de sleutel om
je levensfilm te begrijpen.
- Negatieve acteurs dienen geëlimineerd te worden, zo verander
je je eigen levensfilm.
Probeer niet anderen te veranderen, maar jezelf, want daar zul je
je handen vol aan hebben.
- Stel het Werk niet uit tot morgen, want de tijd vliegt voorbij.
Alleen het heden hoort ons toe. Het is pijnlijk om achteraf te
moeten vaststellen, dat de volgende gezegde juist is: "Van uitstel
komt afstel."
Je leven is de eeuwigheid in het klein. Het heden is je hele leven
in het klein. Probeer niet het geheel te veranderen, maar begin
met een klein deel: het "hier en nu".
- Als je niet vandaag verandert, verander je nooit.
Niemand heeft ooit iets bereikt op "de volgende dag". "De dag
erna" is altijd te laat. Je kunt kiezen om hier en nu een stap
vooruit doen. Morgen is nog niet van jou. Als je niet nu verandert,
verander je nooit.
De vrije wil
De "Vrije wil" is waarachtig groots, maar we dienen goed te
verstaan wat hij is.
"Vrije wil" is het maken van een keus en het zetten van een stap.
Daarna zit je aan de gevolgen vast, totdat je de oorzaken van die
keus opheft en de gevolgen rechtzet.
"Vrije wil" wordt beperkt door kosmische wetten (karma,
herhaling, evolutie-involutie etc.), door maatschappelijke wetten
en door de fysieke omstandigheden (natuurwetten). Onze vrije
wil grenst bovendien aan de vrije wil van anderen.
Vrije Wil is een kleine stap die je kunt doen of laten. Met vele
kleine stappen bereik je grootse doelen. Welke (kleine)stap
kunnen en moeten wij nu doen? Dat is de essentie van de zaak.
Als je je ergens op de zoveelste etage van een hoog gebouw
bevindt, midden in een zaal, dan kun je niet zonder meer naar de
begane grond gaan of een etage hoger. Je kunt kiezen om op te
staan of te blijven zitten. Vervolgens kun je kiezen om naar het
raam of naar de deur te lopen. Bij de deur gekomen kun je naar
het traphuis lopen, bij de trap kun je kiezen om trap af of trap op
te gaan.
Bij het raam kun je van het panorama genieten of je ogen sluiten
voor de werkelijkheid. Maar blijf je zitten, doe je die eerste kleine
stap niet, dan ontneem je jezelf de mogelijkheid om de
omstandigheden te veranderen.
Spreuken
Altijd hebben wijze mensen nagedacht over deze wetten van
Terugkeer en Herhaling. Enkele bekende uitspraken hierover zijn:
"Er is niets nieuws onder de zon: wat is, was en zal zijn".
(Salomo)
"Het verleden ligt besloten in het heden, het heden in wat
worden zal." (Bilderdijk)
Terugkeer en Herhaling schetsen de 'gewone' gang van zaken.
Verandering is mogelijk door middel van de Bewustzijnsrevolutie.
Oefening: retrospectie of terugblikken
Ga in een makkelijke houding zitten (of liggen) en ontspan U.
Sluit uw ogen en probeer uw eigen leven voor ogen te halen als
een film. Begin bij de huidige situatie (hier en nu) en ga terug in
de tijd. Probeer dit op een objectieve (onpartijdige)manier te
doen, alsof je naar een documentaire kijkt. Laat je niet
meeslepen door de taferelen en de gevoelens. Kijk alleen maar,
stel vast en ga verder...
Probeer zo ver mogelijk terug te blikken, tot in je eerste
kinderjaren. Naarmate je in deze oefening volhardt, zul je tot het
belangrijke moment van je geboorte kunnen gaan. Ook dan moet
je blijven oefenen, want het is mogelijk om ook die drempel te
overschrijden en taferelen van een vorig bestaan (leven) te
herinneren.
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Er is een wet, die Karma heet. Het woord karma zelf betekent
'wet van oorzaak en gevolg'. Het is duidelijk, dat er geen oorzaak
bestaat zonder gevolg, of gevolg zonder oorzaak.
De Wet van de Weegschaal, de geweldige Wet van het Karma,
regeert de hele schepping. Elke oorzaak wordt een gevolg en elk
gevolg veranderd in een nieuwe oorzaak.
De Wet der Vergelding is: alles wat men doet moet betaald
worden. Wij zijn uitgerust met zelfbeschikking, met vrije wil en
we kunnen doen en laten wat we zelf willen. Het is evenwel
duidelijk, dat wij ons voor al onze daden moeten verantwoorden
voor de Scheppende Intelligentie (God).
Elke goede of slechte handeling in ons leven brengt gevolgen met
zich mee. De Wet van Oorzaak en Gevolg regeert de loop van ons
leven en elk bestaan is het resultaat van het voorgaandebestaan.
Het is noodzakelijk dat wij de grondslagen en de werking van de
Wet van het Karma leren kennen en volledig begrijpen om het
schip van ons leven op positieve en constructieve wijze door de
diverse stadia van het bestaan te loodsen.
Het Karma is een wet van vereffening en niet van wraak. Er zijn
mensen, die dit beginsel verwarren met het determinisme of zelfs
met het fatalisme, gelovend dat alles wat de mens overkomt in
het leven onvermijdelijk is, een voorbeschikt noodlot.
Het is waar, dat de daden van de mens bepaalt worden door de
erfelijkheid, de opvoeding (opleiding meegerekend) en het
milieu. Maar het is ook waar, dat de mens over een vrije wil
beschikt en zijn daden kan wijzigen: hij kan zijn karakter(her)
opvoeden, hogere gewoontes ontwikkelen, zijn zwakheden
bestrijden, zijn deugden sterken etc.
Het Karma is een geneesmiddel, dat ons wordt toegediend
voorons eigen bestwil. Het is jammer, dat velen protesteren,
lastertaal uitspreken, zichzelf verontschuldigen en
rechtvaardigen op hardnekkige wijze en hun handen in onschuld
wassen als Pilatus. Zij barsten nog liever, dan dat zij voor de
eeuwige God buigen. Het verzet kan het Karma echter niet doen
keren, integendeel: het wordt harder en strenger.
Wanneer iemand in deze wereld komt, brengt hij zijn eigen lot
met zich mee. Sommigen worden geboren in een gouden wieg en
anderen in ellende. Als iemand in zijn vorig bestaan gedood
heeft, wordt hij nu zelf gedood, als iemand toen letsel toebracht
aan anderen, wordt hij nu mishandeld, als wij in het vorige
bestaan anderen beroofden, worden we nu zelf beroofd(15).
'Met de maat waarmee gij meet, zult gij wedergemeten worden’.
Wij eisen trouw van de echtgeno(o)t(e), terwijl wij zelf
echtbrekers zijn geweest in het huidige of vorige bestaan. We
vragen liefde, terwijl wij zelf onbarmhartig en wreed zijn
geweest. Wij maken aanspraak op begrip, terwijl wij nooit begrip
wisten op te brengen voor andermans standpunt.
Wij hunkeren naar onuitsprekelijk geluk, maar we hebben zelf
veel leed en ellende veroorzaakt door de eeuwen heen. Wij
zouden in een schitterend paleis geboren willen worden, omringd
door al het mogelijke gerief, maar hoe vaak hebben we onze
kinderen zelf geen tehuis en schoonheid geboden in onze talloze
levens?
We protesteren tegen onze beledigers, terwijl wij anderen ook
hebben beledigd. Wij willen dat onze kinderen ons gehoorzamen,
terwijl wij onze ouders niet wisten te gehoorzamen. Vuige laster
is ons een doorn in het oog, maar hoeveel leed hebben we
anderen niet aangedaan met onze lasterpraat. Kwaadsprekerij
veroorzaakt afkeer bij ons, wij kunnen het niet uitstaan, dat
anderen over ons roddelen, maar hebben wij niet zelf geroddeld
en kwaadgesproken van de naaste medemens en hem het leven
zuurgemaakt?
Wij eisen altijd wat wij niet hebben gegeven. In al onze
voorgaande levens hebben wij ons wellicht van onze slechte
kantdoen kennen en verdienen dus hetzelfde terug te ontvangen.
Maar toch veronderstellen wij dat we steeds op het beste
aanspraak kunnen maken.
Gelukkig zijn GERECHTIGHEID en BARMHARTIGHEID de twee
steunpilaren van de Universele Blanke Broederschap.
Gerechtigheid zonder barmhartigheid is tiranniek!
Barmhartigheid zonder gerechtigheid is welbehagen en
medeplichtigheid met het kwaad. Het Karma is voor verhandeling
vatbaar, het is bespreekbaar. Waarschijnlijk zal dit gegeven
velen verwonderen.
Vele pseudo-occultisten zijn heel pessimistisch gestemd wat
betreft de Wet van Oorzaak en Gevolg. Zij verkeren in de waan,
dat dit beginsel op mechanische-, automatische- en
meedogenloze wijze werkt. De geleerden zijn van mening, dat de
Wet onmogelijk gewijzigd kan worden. Dit is toch wel het geval!
Als de Wet van Oorzaak en Gevolg -de Nemesis16 van het
bestaan- niet te verhandelen was, waar zou de Goddelijke
Barmhartigheid dan blijven?
Wij kunnen immers geen wrede Godheid accepteren. De
'Werkelijkheid^, de volledige volmaaktheid die bij zovele namen
genoemd wordt, zoals TAO, AOEM, INRI, SEIN, ALLAH, BRAHMA,
GOD en noem maar op, kan onmogelijk wreed, onbarmhartig of
tiranniek zijn. Daarom al moet het Karma voor verhandeling
vatbaar zijn(16).
Het is mogelijk om ons eigen lot te wijzigen, want 'hogere'
wetten schakelen de 'lagere' uit. Als de oorzaak wordt gewijzigd,
verandert het gevolg ook.
'De leeuw van de Wet moet bestreden worden met de
Weegschaal’, zo luidt een esoterisch gezegde, dat we als volgt
kunnen verklaren: als wij in het ene bekken van de weegschaal
onze goede daden plaatsen en in de andere de slechte, dan kan
de weegschaal in evenwicht zijn. Wegen de slechte daden echter
meer, dan moeten wij daar meer goede werken tegenover (gaan)
stellen om de weegschaal weer in ons voordeel te doen gaan. Zo
wordt het Karma vereffend.
In de esoterie zegt men ook: 'Verricht goede daden en werken,
opdat u uw schulden kunt betalen!’ En ook: ‘Denk eraan, dat u
niet alleen met pijn kunt betalen, maar ook met goede werken’.
Nu zult u beter begrijpen, waarom het verrichten van goede
werken zo wonderbaarlijk is. Juist denken, juist voelen en juist
handelen is ongetwijfeld het beste wat we kunnen doen.
Men kan beter nooit tegen het Karma protesteren: het
belangrijkste is het te leren verhandelen. Ongelukkigerwijze is
het eerste wat de mensen doen, als ze in de ellende zijn geraakt,
hun handen in onschuld te wassen als Pilatus, ontkennen dat ze
iets kwaad zouden hebben gedaan, zij gaan ervan uit, dat ze
onschuldig zijn, dat zij doodgoeie lieden zijn die geen mugkwaad
hebben gedaan.
Zij, die in de ellende zitten, doen er goed aan hun gedrag te
herzien, zichzelf te beschuldigen, zichzelf in de beklaagdenbank
te zetten, al is het maar voor een kort ogenblik. Het is zaak, dat
zij- na diepgaand onderzoek- hun gedragslijn wijzigen.
Als zij, die in ellende verkeren, de deugd (meer) gingen
beoefenen, als zij hun barmhartigheid vermenigvuldigden, als
zijvoor de voile honderd procent voorkomend en vreedzaam
werden, dan staat het vast, dat zij de oorzaak van hun ellende
zouden wijzigen en daarmee de gevolgen!
Het is echter onmogelijk om een gevolg te wijzigen, alvorens de
oorzaak ervan grondig te hebben veranderd, want zoals we reeds
naar voren hebben gebracht, bestaat er geen gevolg zonder
oorzaak of oorzaak zonder gevolg.
Men moet altijd voor de mensheid werken, met oneindige liefde
en zonder winstbejag. Zo kunnen wij de slechte oorzaken van
onze huidige slechte omstandigheden radicaal wijzigen.
Het staat vast, dat de oorzaken van ellende en
behoeftigheidgezocht dienen te worden in de drankzucht, in de
ontucht en inde gewelddadigheid, in de echtbreuk, in de
verspilling, in de gierigheid enz.
Wilt u gezond worden? Maak anderen gezond! Help hen aan de
nodige geneeskundige behandeling, medicijnen enz. Is een
familielid onrechtvaardig in de gevangenis beland? Werk dan aan
vrijheid van anderen, die ook onrechtvaardig worden behandeld.
Lijdt u honger? Deel uw boterham met iemand, die er slechter
aan toe is, dan uzelf.
Veel personen lijden en ze denken alleen aan hun eigen leed. Ze
wensen beterschap voor zichzelf alleen, maar zij denken
nauwelijks aan andermans leed, zij denken er in de verste verte
niet aan, om de naaste uit de ellende te helpen. Dit soort egoïsme
leidt echter tot niets, behalve dan, dat hun eigenleed erger
wordt.
Verder met deel 2 van 3.
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Als die personen echter aan anderen dachten, als zij hun naaste
medemensen van dienst probeerden te zijn, als zij de hongerigen
te eten zouden geven en de dorstigen te drinken etc., zouden ze
hiermee goede daden opstapelen in de schaal van hun
'Kosmische Balans’ en deze in hun voordeel doen kantelen. Zo
zouden ze hun lot ten goede veranderen en zou geluk en
voorspoed hun deel worden. Zij zouden een oplossing vinden
voor hun problemen.
Maar meestal zijn de mensen zelfzuchtig ingesteld en daarom
lijden zij. Niemand denkt aan de anderen totdat hij ze nodig
heeft.
Niemand denkt aan het Karma, totdat de Weegschaal in zijn
nadeel werkt. Niemand denkt aan de Goddelijke Intelligentie,
zolang de wanhoop niet aan zijn deur klopt. Zo is de mensheid nu
eenmaal en iedereen kan dit zelf nagaan.
Ongelukkigerwijze doet het 'Meervoudige Ik'(17), dat elk van ons
in zich draagt, juist het tegengestelde van wat hier wordt
gevraagd. Om deze reden is de ontbinding van het ‘Meervoudig
Ik’ zo dringend noodzakelijk en onuitstelbaar. 'Het dient tot
Kosmisch as herleid te worden’.
Laten wij voor een ogenblik denken aan de mensenmenigten die
de aarde bevolken: hun leed is onbeschrijflijk. Zij worden steeds
het slachtoffer van hun eigen fouten en gebreken. Als zij het
‘Meervoudige Ik’ niet in hun innerlijk droegen, zouden zij de
gevolgen daarvan evenmin moeten ondervinden, want zij zouden
die gebreken kwijt zijn en die fouten niet meer begaan.
Om aanspraak te kunnen maken op het ware geluk -in leven, hier
en nu- dient men, in de eerste plaats het ‘Meervoudige Ik’ uit te
roeien. Wanneer al die ongewenste elementen, al die
onmenselijke componenten van het ‘Meervoudige Ik’ zijn
ontbonden, is er geen Karma meer te vereffenen en het resultaat
is de volledige gelukzaligheid.
Het is goed om te weten, dat wanneer het ‘Meervoudige Ik’
volledig is uitgeroeid, ook de mogelijkheid om zich te misdragen
geëlimineerd wordt. Dan kan het Karma zelfs vergeven worden.
Het Karma, de Wet van de Kosmische Weegschaal, is niet een
blinde, meedogenloze Wet. Men kan ook 'krediet' vragen (en
krijgen) van de rechters van het Karma. Velen zijn hiervan niet
op de hoogte. Maar men moet ook bedenken, dat elk krediet
betaald moet worden met goede werken, betaalt men niet, dan
wordt de schuld met onbeschrijflijk leed vereffend.
Het is nodig, dat ieder van ons zijn eigen Karma gaat beseffen, er
kennis van neemt op zelfbewuste wijze. Dit is mogelijk wanneer
men in een staat van innerlijke paraatheid leert leven, in een
staat van geestelijke waakzaamheid. Men moet beginnen te
beseffen, dat elke gebeurtenis of omstandigheid van het
dagelijkse leven een oorzaak heeft, die in vorige levensgezocht
moet worden. Niet enkel en alleen met het verstand, het intellect,
maar bovenal op bewustzijnsniveau, dat wil zeggen door
innerlijke zelfondervinding.
Zowel de aangename als de onaangename ogenblikken moeten
doelbewust geschouwd worden in diepe meditatie, terwijl
verstand of intellect in diepe rust of zwijgzaamheid verkeert. Het
resultaat hiervan is de ervaring of beleving van diezelfde
gebeurtenissen in een vorig bestaan. Dan BESEFT de persoon de
oorzaak van dat voorval op 'bewustzijnsniveau', ongeacht diens
aangename- of onaangename aard.
Iemand die zijn bewustzijn enigszins heeft doen ontwaken, kan
zich bovendien persoonlijk begeven naar de Tempel van het
Karma in de Astrale Regionen, in zijn onstoffelijk omhulsel
uiteraard, maar toch vrijwillig en zelfbewust. Daar kan hij het
boek van zijn eigen lot bestuderen, want in de Rechtszaal van het
Karma heeft elk mens zijn eigen Boek met zijn debet- en creditzijde voor slechte- en goede daden.
Zoals gezegd, bevindt de Rechtbank of Tempel van het Karma
zich in de 'moleculaire wereld' ofwel 'Astrale Dimensie',
onzichtbaar voor de vijf normale zintuigen, maar perfect
zichtbaar voor de zintuigen van de ontplooide ziel. Daar heerst
slechts onbeschrijflijke gerechtigheid en barmhartigheid.
In de Tempel van het Karma werkt Grootmeester Anoebis,
bijgestaan door 42 Rechters. Er zijn ook verdedigers verbonden
aan die Rechtbank. Maar alles moet worden betaald. Men krijgt
niets voor niets. Als iemand goede daden heeft op zijn rekening,
kan hij zijn kwesties op voordelige wijze afwikkelen. Verkregen
krediet dient betaald te worden met onbaatzuchtige werken,
geïnspireerd door naastenliefde, ten gunste van hulpbehoevende
personen.
Wie voortdurend goede werken verricht, zal steeds zijn schulden
van dit bestaan en van vorige levens kunnen vereffenen. Alle
handelingen van de mens worden geregeerd door wetten. Er zijn
echter hogere en lagere wetten. In de liefde worden alle hogere
wetten samengebundeld. Een door (naasten) liefde geïnspireerde
handeling ontkracht bepaalde daden uit het verleden, wiens
gevolgen anders door lagere wetten zouden worden bepaald.
Daarom schreef Paulus over de Liefde:
'De Liefde is lankmoedig, zij is goedertieren, de Liefde is niet
afgunstig, de Liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet
opgeblazen, zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij
wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet
in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de Waarheid, zij
bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen". (1 Kor. 13:4-7)
Wanneer de Meesters van het Karma als Rechters optreden,
gebruiken zij een gewijd masker in de gedaante van een
jakhalzenkop of van een gevleugelde wolf. Zo verschijnen zij
voor de ‘ingewijden’ in de Innerlijke Dimensies. Dit masker stelt
de strengheid van de Wet voor.
Men kan met de Heren van de Wet onderhandelen via de
‘Meditatie’. Verdiept u in het gebed, concentreert u op Anoebis,
de hoogste Regent van de Goede Wet. Verzinkt u in diepe
meditatie.
'Voor de onwaardige zijn alle deuren gesloten, behalve een: die
van het berouw!’ ‘Smeekt, en u zal gegeven worden. Klop en u zal
opengedaan worden!’
Samenvatting
Men betaalt niet alleen Karma voor verrichte boze daden, maar
bovendien voor de goede daden, die men had kunnen doen, maar
heeft nagelaten te doen.
Elke slechte handeling is een wisselbrief, die wij ondertekenen
om in ons eerstvolgende bestaan te betalen.
Wanneer een lagere Wet overtroffen wordt door een hogere Wet,
dan wordt de werking van de lagere Wet uitgeschakeld.
Laat niemand zichzelf bedriegen: wat iemand zaait, datzelfde zal
hij oogsten, en zijn daden zullen hem vervolgen'.
De Heren van het Karma oordelen de zielen in de Rechtszalen van
de Objectieve Justitie (het Karma) naar hun werken, naar de
concrete, duidelijke en definitieve feiten, doch niet naar de goede
bedoelingen. De feiten spreken altijd voor zich: goede
bedoelingen dienen nergens voor, als de daad niet bij het woord
wordt gevoegd.
Op de Weg van de innerlijke ontplooiing, het Inwijdingspad,
wordt de aspirant geconfronteerd met de volgende stellingen:
'De Leeuw van de Wet wordt bestreden met de Weegschaal'.

'Als iemand over kapitaal beschikt, kan hij zijn schulden betalen
en zijn (karmische) zaken in zijn voordeel afwikkelen'.
'Als iemand geen kapitaal heeft, moet hij met leed betalen’.
'Verricht goede werken, opdat u uw schulden kunt betalen".
Aanvullende Commentaren (18)"
Voor velen is de Wederkeer een theorie en voor anderen een
dogma. Weer anderen zien net als een superstitueuze opvatting,
als een belachelijk idee of als godlasterende taal. Voor hen, die
hun voorgaande levens kunnen herinneren, is het een feit. Wil
men dit beginsel nagaan, dan moet men zijn eigen Bewustzijn
actiever maken, doen ontwaken. Dan herovert men geleidelijk
aan de herinnering van zijn eigen voorgaande levens.
Sommige Essenties keren steeds terug in dezelfde familie, in
hetzelfde geslacht. Op den duur kennen zij hun ‘rol’ van buiten,
kunnen zij hun medemensen verbazen met hun kennis van zaken
of met hun uitspraken, die precies blijken uit te komen. Andere
personen oefenen steeds hetzelfde beroep uit en worden dan
geboren als ‘wonderkinderen’. Hun geniale capaciteiten komen
echter niet voort uit een ontwikkelde Essentie, doch uit bepaalde
zeer ontwikkelde 'Ikken’.
Na de fysieke dood vertoeft de Essentie, ‘gebotteld' in het ‘Ik’ in
het Astrale Licht (het Hiernamaals). De aardgebonden 'Ikken'
keren spoedig terug. De Essenties, die zich gedurende hun aardse
bestaan enigszins wisten te bevrijden van hun eigen ‘Ikken’
omdat zij aan hun innerlijke ontplooiing werkten, kunnen langer
verblijven in het Astrale Licht. Zij kunnen zich zelfs (tijdelijk)
bevrijden van de ‘Ikken’ en in de hogere sferen dringen, waar het
‘Ik’ geen toegang heeft.
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Uiteindelijk komen zowel de laatstgenoemden als de anderen
terug op het aardse toneel, getooid in een nieuw kostuum
(lichaam). Zolang de ‘Ikken’ niet radicaal zijn ontbonden of
uitgeroeid, kan de Essentie zich niet bevrijden van de Wetten van
Wederkeer, Recurrentie en Karma.
Een Essentie kan uit het 'Ik' leren ontsnappen, doch deze
ontsnapping is van tijdelijke aard. De ontbinding van de ‘Ikken’
betekent daarentegen de definitieve bevrijding van het
Bewustzijn.
Niet alle gebeurtenissen in het leven kunnen verklaard worden
door de Wet van Recurrentie. Sommige gebeurtenissen worden
geproduceerd door een (ontwikkelde) Vrije Wil en weer anderen
door de Wet van Ongelukken. Met ‘Vrije Wil’ bedoelen we de
innerlijk ontwikkelde mens.
Wat de ongelukken betreft kunnen we constateren, dat zij nooit
helemaal kunnen worden uitgesloten uit de mechanische
levensprocessen(19). Zij zijn steeds het gevolg van een
onachtzaamheid of van een vergissing.
Niet alle IKKEN keren steeds terug met de Essentie, sommigen
blijven rondhangen op hun geliefde plekken, anderen dalen direct
in de ‘onderwereld’ (het Minerale Rijk), meegesleurd door de
Involutieve krachten.
Tenslotte zijn er enkele IKKEN, die dierlijke lichamen gaan
bezielen. Dit laatste wordt ‘metempsychose’ genoemd. De
meeste IKKEN keren echter terug met de Essentie.
Karma kan op drie manieren 'afbetaald’ worden:
1. Met goede werken ten gunste van de medemens. Dit is de weg
van de liefde. Deze goede werken dienen wel tijdig gedaante
worden. Iemand die ‘bezig is' kan uitstel krijgen, dat is een soort
‘kredietregeling’, want "zo boven, zo onder".
2. Karma dat ‘gerijpt’ is, dat te ver is gevorderd, wordt betaald
met pijn, dat wil zeggen, door zelf de gevolgen van de negatieve
handelingen te ondergaan.
3. In uitzonderlijke gevallen wordt het Karma vergeven. Dat kan
gebeuren wanneer de 'Ikken' (de oorzaak van dat Karma)zijn
ontbonden, waardoor de mogelijkheid om diezelfde fouten te
herhalen er niet meer is, en de persoon zich verdienstelijk heeft
gemaakt voor de mensheid.
Er zijn diverse soorten Karma: persoonlijk Karma, familiekarma,
nationaal Karma, wereldkarma enz. Het principe werkt altijd
hetzelfde. Er bestaan nog drie bijzondere soorten Karma:
‘karma-duur’, katancia en het ‘karma tegen de Heilige Geest'.
‘Karma-duur’ of 'hard-karma’ is een Karma dat ontstaat door
recidivisme, dat wil zeggen, door volharding in het kwaad, door
dezelfde fout te blijven herhalen, terwijl men reeds geleerd heeft
dat het een fout is. Dit Karma wordt met pijn betaald. Het is als
een rijpe vrucht dat niet meer aan de boom te houden is.
Katancia is het Karma van de mensen met een grote mate van
geestelijke ontwikkeling. Ook zij kunnen fouten maken, maar
omdat hun Bewustzijn groter is, is hun verantwoording ook
groter. Daarom is dit Karma ook bijzonder zwaar.
Het ‘Karma tegen de Heilige Geest’ is het resultaat van het
verkeerde gebruik en misbruik van de seksualiteit. Volgens de
christelijke Evangelie kunnen alle zonden worden vergeven,
behalve deze.
Deze fouten zijn in het lichaam begaan en moeten daarom ook in
het lichaam (fysiek) rechtgezet worden. Dit Karma wordt pas aan
het einde van de geestelijke Weg vereffend en wordt voorgesteld
door de 'acht jaren van Job', wat in de praktijk neerkomt op een
ontzettend moeilijke (laatste) periode in het leven van de grote
ingewijden (meesters).
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Evolutie is een geleidelijke en geordende ontwikkeling naar iets
hogers, geregeerd door precieze doch vaak onbekende
beginselen of wetten. Evolutie betekent ook vooruitgang,
constructieve drang, ontplooiing, groei. Deze visie is op zich
correct, maar desondanks onvolledig. Erop bouwen leidt al snel
tot verkeerde conclusies.
Voor de fanaten van het materialisme is de Evolutie in de eerste
plaats de ontkenning van een intelligent scheppingsplan en van
een Logos (scheppende God of Intelligentie). Zij verkeren in de
waan, dat de Evolutie een onafhankelijk en mechanisch proces is,
zonder God of wet.
Voor de studenten van de diverse pseudo-esoterische scholen is
de Evolutie daarentegen in de eerste plaats een intelligent
scheppingsplan, op gang gezet door een scheppende Logos.
Geen van beide standpunten is echter volledig, want ze vergeten
de tegenpool van de Evolutie, namelijk de involutie. Volgens de
wet van de tegenstellingen heeft alles zijn tegenpool.
Voorbeelden zijn er genoeg: licht en donker, boven en onder,
blijdschap en verdriet, optimisme en in pessimisme, groot en
klein enz. Evolutie en involutie zijn geen uitzondering en horen
dus in dit rijtje thuis.
In elk mechanisch proces zijn de Evolutieve en de involutieve
krachten naast elkaar werkzaam. Evolutie en involutie zijn in
feite tweelingzusters, twee wetten die samen de mechanische
gang van zaken regelen in het heelal, op gecoördineerde en
harmonische wijze. Zij zijn de mechanische as van de natuur.
Wij kunnen de Evolutie niet tegenspreken. Zij bestaat echt! Het is
echter verkeerd om dingen toe te schrijven aan deze wet die er in
feite niets mee te maken hebben. De Evolutie is geen scheppende
kracht, Evolutie en involutie zijn gezamenlijk een organiserende
kracht. De Evolutie kan bijvoorbeeld geen nieuwe soorten
voortbrengen, of de intieme zelfverwezenlijking van de mens tot
stand brengen. De ontwikkeling van het bewustzijn kan nooit het
resultaat zijn van een mechanisme, want het bewustzijn berust
op de vrije wil, terwijl er in een automatisme daar geen sprake
van is.
De innerlijke zelfverwezenlijking van een mens is het resultaat
van ontzaglijke inspanningen vanuit het bewustzijn, die men zelf
verricht, op vrijwillige wijze, hier en nu. Het is niet het resultaat
van een natuurlijk proces.
Het is ongerijmd om de Evolutie te ontkennen, maar het is
evenzeer dwaas om vruchten aan haar toe te schrijven, die zij
nooit kan voortbrengen. In elk scheppend proces is er Evolutie, in
elke zaadkiem die ontspruit, in elke plant, die groeit en bloeit, in
elk kind, dat geboren wordt en opgroeit.
Maar er bestaat net zo goed involutie in elk destructief proces: in
de boom of plant, die verdort of verwelkt, totdat er tenslotte
slechts een hoop hout of takken overblijft en in de grijsaard, die
uiteindelijk zijn laatste adem uitblaast.
Alles wat er in de schepping is, evolueert tot een door de natuur
bepaald punt, waarna het involueert tot het origineel beginpunt.
Om de zelf-verwezenlijking te bereiken dient men zich echter te
bevrijden van de mechanische wetten van Evolutie en Involutie.
In elk natuurlijk proces valt altijd een spel van tegenstellingen te
constateren. Voorbeelden zijn er genoeg: dag en nacht, licht en
duister, opbouw en afbraak, geboorte en dood, groei en
inkrimping, enz. Zou men een van de twee uitsluiten, dan zou de
ander ook onmogelijk kunnen bestaan.
Zo zijn ook Evolutie en involutie met elkaar verbonden. Zou men
een van deze twee wetten of beginselen uitsluiten, dan zouden
alle mechanische processen in de natuur tot stilstand komen. Het
resultaat zou zijn: absolute inactiviteit, totale passiviteit. Het is
dientengevolge ongerijmd, om een van deze twee wetten te
ontkennen.
Niet alleen in de levende organismen als planten, dieren en
mensen zijn deze wetten actief vanaf de geboorte tot de
ontbinding, ook op de zonnestelsels en hemellichamen zijn ze
van toepassing. Er is Evolutie in elk stelsel, dat in de
ruimtegeboren wordt en er is involutie in elke planeet, die in een
maan verandert, in een kadaver.
Er is Evolutie in elke beschaving in opmars en er is involutie in
elke decadente beschaving. Men hoeft de geschiedenis maarte
bestuderen om dit feit te constateren: hoe machtig een cultuur
ook is, hoe hoog zij ook mag stijgen, als de involutie zich
eenmaal doet gelden, moet zij haar plaats afstaan aanhaar
opvolgster(s).
Ook het leven wordt geregeerd door deze twee wetten: golven
van essenties beginnen hun Evolutie in het minerale rijk,
vervolgen hun bestaan als vegetale elementen en later als
dierlijke elementen en bereiken tenslotte het niveau van de
intellectuele mens. Dan dalen de levensgolven, gesleept door de
involutie, via de dierlijke en vegetale rijken weer tot het rijk der
mineralen in het binnenste van de aarde.
Dit is het wiel van het Samsara, afgebeeld op de tiende plaat van
de Tarot: rechts brengt de Evolutie de essenties naar boven, naar
het mensenrijk, links draait de involutie het leven terug naar het
uitgangspunt. Het verblijf in het mensenrijk, of beter gezegd, in
het rijk der mensachtigen, is een tijdelijke omstandigheid, een
zeer relatief iets.
Zeer terecht heeft men ons er op gewezen, dat de ‘mensachtige’
in elke omwenteling van het wiel van het leven 108 keren een
fysiek bestaan leidt, waarin het Evolutieve en het involutieve
elkaar min of meer afwisselen. Deze 108 vertoningen op het
aardse toneel staan in strikte overeenstemming met de 108
kralen van het halssnoer van Buddha.
Na elke cyclus draait het wiel van het leven onherroepelijk, dan
moeten de levensgolven vanzelfsprekend meedraaien en in het
rijk der mineralen dalen om op een later tijdstip nieuwe Evolutieprocessen te kunnen beginnen.
Drieduizend wentelingen maakt het wiel van het leven,
drieduizend keren draait het voor elke levensgolf. Na deze 3000
wentelingen is elke vorm van zelfverwezenlijking onmogelijk
voor de essentie. Met andere woorden: elke essentie krijgt
drieduizend cycli van elk 108 kansen om de innerlijke
verwezenlijking van het wezen te bereiken. Na de laatste
wenteling gaan de poorten dicht.
Als dit laatste gebeurt, neemt het Zijn (de Monade of Godsvonk)
zijn Essentie en alle andere uitgestraalde krachten en trekt zich
terug in het ‘niet-zijn’, in het Parabrahatman (de"Oceaan van het
Leven", het Onbegrensde Absolute). Deze mislukte Monaden
bezitten geen 'meesterschap’, geen ‘zelfverwezenlijking’, geen
actief ‘zelfbewustzijn'. Het zijn slechts‘vonken’: het lukte hen
niet om ‘lammen' te worden.
Toch hebben zij geen enkel excuus, want de drieduizend
wentelingen van het wiel van het leven voltrekken zich in diverse
perioden van kosmische activiteit (manvantara’s) en op
verschillende levenstonelen en bieden dus oneindige
mogelijkheden.

Verder met deel 2 van 2.
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Op de wiel van het leven (plaat X van de Tarot) is er een
gevleugelde leeuw met een mensenhoofd te zien, die getooid is
met een kroon van negen punten. Deze van oorsprong Egyptische
figuur staat niet rechts of links van het wiel, maar precies
erboven, in het midden, buiten de mechanische wetten van
Evolutie en Involutie.
De gevleugelde Sfinx, symbool van de ontwikkelde mens die zich
van de mechanische natuurwetten heeft bevrijd, wijst ons het
Pad van de Bewustzijnsrevolutie, de weg van de ware kennis.
Men dient zowel de Evolutie als de involutie te overwinnen en het
pad van de 're-evolutie' (tweede Evolutie, de
bewustzijnsrevolutie) te volgen, om de totale ontplooiing van de
geestelijke vermogens te bewerkstelligen en zich in een ‘hogere
mens' (de 'ware' mens) te veranderen. De uitsluiting van het
beginsel van de Transmigratie (‘zielsverhuizing'), de leer van de
hindoestaanse Avatar(20) Krishna, leidt ongetwijfeld tot het
Evolutiedogma.
Iedereen is vrij om te schrijven over de mechanische wetten in
de natuur, doch men dient de gevolgen van het woord niet te
vergeten, noch de verantwoordelijkheid van de auteur. Vanuit
esoterisch standpunt is de Tarot de 'ijkmaat*, het
standaardmodel. De afwijking hiervan, zoals in het geval van het
Evolutie-dogma, leidt bij velen tot verkeerde zienswijzen en belet
hen in feite het Pad van de Bewustzijnsrevolutie te zoeken en te
volgen. De verantwoordelijken krijgen later de karmische
gevolgen.
Op de weg van de bewustzijnsrevolutie kan de mens de
oneindige mogelijkheden van zijn Ziel ontplooien door middel van
vrijwillige offers en vreselijke inspanningen. Doch het is geen
wet: die latente mogelijkheden moeten niet, maar kunnen tot
ontwikkeling komen. Gewoonlijk weten de mensen zich niet te
bevrijden van de mechanische wetten van de natuur: zij dienen
hun bestaanscycli uit en dalen dan in het minerale rijk. Dat is de
wet, dat is de regel!
De innerlijke weg is echter veeleisend en revolutionair: men
dient in opstand te komen tegen de mechanische wetten van de
natuur (evolutie en involutie), tegen de eigen fouten en
tekortkomingen (de ‘Ikken’) en tegen de negatieve invloeden die
van buitenaf komen (de slechte gewoonten in de maatschappij,
verkeerde denkbeelden, de sleur van het bestaan e.d.) etc.
Wie het pad van de bewustzijnsrevolutie volgt, stelt zich
geleidelijk aan onder de invloed van de hogere wetten. De
mechanische wetten van Evolutie en involutie maken plaats voor
de vrije wil en de dialectiek van het bewustzijn, het 'oog om oog
en tand om tand’ van de ordinaire mensen wordt vervangen door
de hogere wet van het vergeven. De hogere wetten zijn lichter
om te dragen en verschaffen dientengevolge een hogere graad
van gelukzaligheid.
Elke stap op de weg vereist echter nieuwe inspanningen en
zelfopofferingen. Als de brandstof niet ontbrandt, komt de motor
niet vooruit. Alles heeft zijn prijs, ook de innerlijke ontwikkeling.
"Voor niets gaat de zon op". Men moet op de volgende drie
gebieden 'werken’:
Op psychologische gebied: de ontbinding van de 'Ikken’ om het
Bewustzijn te bevrijden, actief te maken. Deze factor is de
'mystieke dood’, die in het Boeddhisme ‘ de totale
nihilatie’ (nihil=niets) wordt genoemd.
Op seksueel gebied: het opofferen van de lagere begeerten om
het vuur van de Liefde aan te steken en de vitale energieën te
sublimeren om de nieuwe (hogere) mens geboren te doen
worden in jezelf. Deze factor heet om deze reden ook ’tweede
geboorte’.
Op sociaal gebied: de verworven ontwikkeling in dienst van de
lijdende mensheid stellen, aan anderen de weg wijzen zonder er
geld of welke beloning dan ook voor te vragen.
Een persoon kan van alles doen in het leven, gebruik makend van
zijn Vrije Wil, maar zolang iemand niet begint te werken met de
drie factoren van de Bewustzijnsrevolutie, zal hij op en neer
bewegen met het Wiel van het Leven en zal hij weinig
vorderingen kunnen maken op de Weg van de Innerlijke
Ontplooiing. Dan slijt hij zijn leven onverrichterzake, elk bestaan
weer opnieuw, totdat de Involutie hem onherroepelijk in het Rijk
van de Mineralen doet afdalen.
Het Minerale Rijk is geen verzinsel, maar een tastbare
werkelijkheid voor de (hogere) zintuigen van de ontwikkelde
mens. Dit is de Onderwereld van de Oude Volkeren. Daar worden
de “Ikken” van de mislukte zielen afgebroken en wordt de
oorspronkelijke schoonheid van de Essentie hersteld. De prijs is
echter hoog: dat afbreken gaat gepaard met verdubbelde pijn
(vergeleken met wanneer men de “Ikken” vrijwillig afbreekt in
het leven) en bovendien moet men daarna helemaal opnieuw
beginnen op de eerste trede van de Ladder van het Leven.
De ontbinding van het “Ik”in het Minerale Rijk is de “Tweede
Dood”, die men terug kan vinden in het Christelijke Evangelie. Na
de “tweede dood”kan de Essentie nieuwe evolutieve processen
meemaken vanaf het Minerale Rijk en komt dan via het Plantenen het Dierenrijk weer in het Mensenrijk om een nieuwe cyclus
van 108 existenties te beleven. Dan krijgt hij nieuwe kansen om
zijn Zelfverwezelijking te bereiken.
Het zal velen verbazen, maar niet alle Essentie zijn
geïnteresseerd in hun ontwikkeling. Niet alle Essenties wensen
het meesterschap te verwerven en de Zelfverwezenlijking te
bereiken. Niet alle zielen staan te trappelen om het moeilijke Pad
van de ‘dure en zure’ plicht (de Bewustzijnsrevolutie) te
bewandelen. Maar waarom willen niet alle Essenties hun
ontwikkeling? Want ook op dit terrein bestaat er vrije wil! De
Essentie heeft het recht om te kiezen. Maar er is nog iets…
De Essentie is zelf een fractie van een Monade (Godsvonk).
Beschouwen we de Monade als een vlam, dan is de Essentie een
lichtstraal. Als de Godsvonk het meesterschap wenst te bereiken,
bewerkt hij de Essentie voortdurend, in elk bestaan (leven!) weer
opnieuw, tot hij zijn doel heeft bereikt. Deze Essenties zijn
gemakkelijk te herkennen: het zijn de personen vol geestelijke
verwondering, de “zoekers”van de geheime weg, die niet rusten
eer zij de ‘poort’ hebben gevonden.
De andere Essenties die de Innerlijke Ontplooiing niet nastreven
of er zelfs een afkeer voor hebben, zij willen hun levenscycli zo
snel mogelijk uitdienen om terug te keren in de Oceaan van het
Leven, in de ‘schoot van Uranus’ (Oer-Vader). Daarom vluchten
zij in bewusteloosheid en storten zich in de materiele lusten.
Zonder ontwikkeling of meesterschap keren ze tenslotte terug,
maar niettemin met recht op het geluk dat daar heerst. Daar
hebben zij recht op, na alle ontberingen in het Samsara, het
Levensrad.
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De mens begint zijn ontwikkeling in de moederschoot, als een
kiem. Na negen maanden wordt de kiem geboren. Dan is een
belangrijk groeiproces reeds achter de rug, maar veel langer is
de weg die nog moet worden gegaan.
Bij de eerste inademing dringt de Essentie, d.w.z. het vrije
zielemateriaal, in het lichaampje, hij neemt bezit van zijn nieuwe
'voertuig', zijn nieuwe ‘kleed’. Zo maakt hij zijn entree op het
aardtoneel.
Ook de IKKEN, die in vorige levens zijn ontwikkeld, komen voor
het grootste gedeelte mee, maar dringen nog niet in het tere
lichaam. Dit gebeurt geleidelijk aan, naarmate het kind zijn
nieuwe persoonlijkheid vormt met alles wat hij LEERT.
Als het kind de zevenjarige leeftijd heeft bereikt, heeft de
persoonlijkheid een volledige vorm aangenomen en zijn ook de
meeste IKKEN erin gedrongen. Dan begint de eeuwige
levensstrijd opnieuw: het Licht tegen de Duisternis, de Essentie
tegen de IKKEN, het Geweten-Bewustzijn tegen het
Onderbewuste. Wie zal de strijd winnen?
De regel is, dat de Essentie het onderspit delft, vroeger of later,
leven na leven opnieuw, tot de cyclus van 108 om is en de
Involutie ingezet wordt in de lagere dimensies van de
Onderwereld.
Het gebeurt vaak, dat er in een leven geen definitieve beslissing
komt: noch de Essentie noch de IKKEN krijgen een definitief
overwicht. Daar er echter steeds meer IKKEN ontwikkeld worden,
wordt het wel steeds moeilijker voor de Essentie.
Aan het einde van een cyclus van levens kan de beslissingechter
niet meer uitgesteld worden, dan overwint de Essentie en bereikt
de mens de Bevrijding of de IKKEN nemen alle touwtjes in
handen en zijn dan gedoemd tot de Involutie en de Tweede Dood.
In elk leven vindt ook een dergelijk proces plaats, de ene
levensperiode volgt na de andere, zonder dat er een definitieve
ontknoping plaatsvindt. Maar elk mens is verschillend: de ene
kan een hoge leeftijd bereiken, terwijl hij in zijn hartjong blijft,
d.w.z. de Essentie behoudt mogelijkheden om te groeien,
anderen echter begaan de fout bepaalde IKKEN in hunpsyche zo
enorm te versterken, dat deze in feite elke ontplooiing van de
Essentie onmogelijk maken. Wanneer dit laatste gebeurt, is dat
leven, voor wat betreft de geestelijke ontwikkeling, verspild.
In deze strijd tussen Essentie en IKKEN speelt de persoonlijkheid
een belangrijke rol. Gevormd door opvoeding en voorbeeld in de
eerste levensjaren en verder ontwikkeld en versterkt met de
eigen levenservaringen, kan de Persoonlijkheid zich in dienst
stellen van de Essentie, of -wat veel vaker het geval is- een
gewillig instrument worden van de IKKEN.
Als het kind zijn Persoonlijkheid eenmaal heeft gevormd, is hij
een volwaardige burger van onze Aardse samenleving, een vol lid
van de maatschappij. Uitgerust met een persoonlijkheid kan hij
zich pas goed wijden aan de verkenning van de uiterlijke wereld.
Het is natuurlijk zo, dat het kind praktisch vanaf zijn geboorte
zijn naaste omgeving begint te verkennen, doch steeds de
vertrouwde huiselijke sfeer (uitzonderingen daargelaten). Met de
persoonlijkheid kan hij echter zelfstandiger te werk gaan, zijn
wereldje verruimen, naar buiten toe treden. Dit laatste zal pas
goed op gang komen met het ontwaken van de geslachtsdrift,
wat tevens de puberteit inluidt. De geslachtsdrift is, zonder
twijfel, de machtigste kracht in het leven van de mens.
In de kindertijd neemt het verkennen van de buitenwereld
veeleer de vorm aan van ‘waarnemen’ en ‘vragen stellen’. In de
puberteit zal dit plaats maken voor het zelf willen ondervinden,
deze ondervindingsdrang heeft juist de ontwakende
geslachtsdrift als drijfveer of stuwkracht.
Jongelui nemen geen genoegen meer met een antwoord of met
goede raad, maar willen de juistheid ervan zelf ervaren en
ontdekken, zelf de 'vinger in de wonde steken’. Dit is op zichzelf
een positieve instelling van de jeugd, maar toch leid het vaak tot
opstandigheid zonder reden. Dit komt door het gebrek aan een
evenwichtige ontplooiing van het Bewustzijn.
Een 'wakker Bewustzijn’ kan uit de ervaringen van het verleden
putten zonder de negatieve gevolgen weer te moeten ondergaan.
Een interessante anekdote in dit verband is die van de
psycholoog, die zelf de werking van drugs wilde ervaren om zijn
patiënten beter te kunnen begeleiden. Zijn hulpvaardige vrouw
zou alles noteren wat hij gedurende de 'trip' zou doen en zeggen.
Helaas kon zij slechts een ding opschrijven: hij sprong uit het
raam (verdieping zoveel!).
In de jeugd toont de persoonlijkheid pas haar ware trekken.
Hoewel op die leeftijd de persoon nog alle kanten uit kan wordt
zijn levensweg geleidelijk aan op onherroepelijke wijze
vastgesteld of gekozen. Dan wordt duidelijk of de jongere een
verrijking voor de wereld wordt of een plaag voor de medemens,
een ZEGEN of een VLOEK, succesvol of middelmatig etc.
Met het bereiken van de volwassenheid begint ook de strijd om
'een plaats onder de zon’. Een strijd, die evenwel pas definitief
beslist wordt als de persoon de dertig al (lang) gepasseerd is.
Het eerste gedeelte van deze etappe wordt vaak in beslag
genomen door de opleiding of de voltooiing ervan, dan moet de
persoon nog een zo goed mogelijke plaats zien te bemachtigen in
de maatschappij. Het kan dan gemakkelijk gebeuren, dat hij niet
gelukkig is met het gekozen beroep en dat hij andere
mogelijkheden gaat onderzoeken, voor zover de omstandigheden
dat nog toestaan. Al met al is dit een periode van zoeken en
experimenteren totdat men genoegen moet nemen met de
bemachtigde plaats of zich in zijn lot moet schikken.
De een zal het beter vergaan dan de ander. Juist als gevolg van
de verrichte inspanningen in de voorgaande etappes van vorming
en ontwikkeling van de persoonlijkheid en tevens door de
invloeden van de ‘Ikken’. Deze bevatten de karmische gevolgen
uit het verleden.
Als de persoon de rijpheid heeft bereikt tegen zijn veertigste, is
het al helemaal duidelijk geworden, wat voor een persoonlijkheid
hij is (heeft): wat hem is bijgebracht in zijn prilste kindsheid en
wat hij er zelf van heeft weten te maken.‘Aan de vruchten kent
men de boom' en dus ook het zaad!
Dan volgt er voor de mens de vruchtbaarste periode van zijn
leven: fysiek is hij, normaal gezien, op zijn hoogtepunt en ook
geestelijk is dat het geval. Bovendien heeft hij nu de ervaring van
de voorgaande jaren: hij heeft al het een en ander gezien, hij is
geen ‘neofiet’ (=nieuweling) meer in de School des Levens. Nu
kan hij echt efficiënt gaan werken en produceren. Als de mens
deze periode goed benut, kan hij zelfs de nodige voorzieningen
treffen voor zijn oude dag, maar het kan ook zijn dat al zijn
energie gaat steken in het goed maken van eerder gemaakte
fouten.
Na zijn vijftigste treedt de fysieke teruggang wellicht in, doch
zijn geestelijke vermogens functioneren nog optimaal, aangevuld
met een niet te vervangen dosis ervaring, beroepservaring en
levenservaring! Dit stelt hem in staat om moeilijke knopen met
relatief gemak door te hakken. Dit is de periode waarin de
persoon de leidersstaf of de bedelaarsstaf krijgt, de kroon op het
verrichte werk in de voorgaande jaren. Hij ontvangt de beroemde
hoorn des overvloeds of de buidel van de bedelaar. Wat hij
eerder heeft gezaaid oogsten oogst hij nu.(21)
Het is niet toevallig dat velen juist deze periode, rond hun
vijftigste, na jarenlange inspanning en keihard werken, eindelijk
de hoogste posities komen te bekleden, zowel in het
bedrijfsleven als in de politiek, enz.
De laatste etappe van het leven, de ouderdom, ligt volkomen in
het verlengde van de direct voorgaande: verheven waardigheid
of bittere bekrompenheid. Dan wordt de persoon een
geliefde‘veteraan’ vol levenswijsheid, naar wie men graag
luistert en om advies vraagt, of hij wordt een menselijk wrak,
waar iedereen de benen voor neemt, zelfs de naaste verwanten.
De hier genoemde leeftijden zijn vanzelfsprekend geen model,
patroon of draaiboek, waaraan iedereen zich dient te houden.
Integendeel, het praktische leven laat zich niet in een strak
schema vangen. Dit moet dan ook meer gezien worden als
richtlijn om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de
persoonlijkheid gedurende een mensenleven.
Het verloop van de ontwikkeling van de persoonlijkheid in een
bepaalde periode van het bestaan, is direct afhankelijk van haar
ontwikkeling in de voorgaande etappes en uiteindelijk dus van de
vorming in de eerste levensjaren.
Als wij bijvoorbeeld enig inzicht willen krijgen in de
opstandigheid van de jongere generaties, of in het karakter van
een volk, of in de levensloop van een persoon in het bijzonder,
dan moeten wij eigenlijk alle factoren in aanmerking nemen, die
hebben bijgedragen tot de vorming van hun persoonlijkheid. Dan
pas zullen wij in staat zijn om ook hun verdere ontwikkeling en
huidige toestand te begrijpen. Betrekken wij daarbij ook de
situatie van het 'Meervoudige IK' en het principe van de
causaliteit (oorzaak en gevolg), dan zal ons begrip van een
bepaalde generatie, van een volk of van een individu vollediger
zijn.
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In het geval van de 'opstandige jeugd' kunnen wij ons afvragen,
wat de jongere generatie voorgeschoteld krijgt in haar eerste
levensjaren: welke invloeden, welke waarden?
Welk voorbeeld geven de ouders, verzorgers, oppas, familie,
huisvrienden en buren, enz.? En op de peuterschool, in de
kleuterklas, op school? En door de maatschappij in het algemeen,
televisie, reclame, muziek, evenementen, enz.?
Wat voor een persoonlijkheid hadden al die mensen waarmee het
kind in aanraking is gekomen? Wat voor psychologische waarden
straalden zij uit? Het is natuurlijk moeilijk om dat achteraf
allemaal na te gaan en zelfs ter plekke. Toch kan iemand tot een
redelijk inzicht komen door zich te verplaatsen in de positie van
het kind om dan objectief na te gaan welke indrukken er op het
kind zijn afgekomen enz.
Als wij de geestelijke en de psychologische toestand van onze
wereld in overweging nemen, zal het ons niet meer verbazen, dat
de nieuwe generaties moeite hebben om zich neer te leggenbij de
officieel erkende geestelijke waarden. Het kan ook niet anders in
een samenleving met absurde waarden en ontaarde gewoontes,
een maatschappij waarin de tempels der wijsheid zijn vervangen
door sportpaleizen en allerlei vermaakoorden, een maatschappij
waarin vermaak een synoniem is geworden voor ondeugd,
geweld en losbandigheid...
Wat kun je verwachten van een maatschappij waarin wetenschap
geïdentificeerd wordt met boekgeleerdheid en scepticisme en
waarin de technologie zonder blikken of blozen wordt aangewend
om de natuur te vernietigen en moordwapens te produceren?
Wat kunnen de vruchten zijn van een samenleving, waarin
godsdienst verward wordt met burgerlijke goedgelovigheid en
fanatiek dogmatisme?
Hoe kan de Wijsheid gedijen in een samenleving waarin de liefde
verward wordt met begeerte en hartstocht en gerechtigheid met
het recht van de sterkste? Hoe kan dat in een samenleving waar
eigenbaat het algemeen belang voorgaat, waar vrede zoveel
betekent als ‘bewapening voor de volgende oorlog’, waar het
aanzien van een persoon afhangt van wat hij heeft weten te
vergaren en niet van wat hij te bieden heeft aan de medemens?
Hoe kan dat in een samenleving waar geweld, ondeugd en
misdadigheid met toewijding worden uitgestald in de
massamedia?
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Hoewel de persoonlijkheid slechts een instrument is van de vele
'Ikken’ of van het Bewustzijn (de Essentie) om het lichaam in een
bepaalde richting te bewegen, kan het belang van de
persoonlijkheid -en dus ook van de opvoeding- niet genoeg
opwaarde worden geschat. De opvoeding van onze kinderen
begint echter bij onszelf: wij kunnen hen alleen dat geven, wat
wijzelf bezitten.
Als de ouders niet werken aan de ontwikkeling van hun
eigengeestelijke waarden -niet voor de bevruchting, niet tijdens
de zwangerschap en zelfs niet na de geboorte van het kind-,
zullen zij die waarden nooit aan hun kinderen kunnen
overdragen, hoe graag zij het ook zouden willen, al zouden zij
het dagelijks proberen te bereiken met de beste raad, door
middel van de strengste tucht of op welke wijze dan ook.
De kinderen vormen hun persoonlijkheid immers met wat zij
'zien’ gedurende hun prilste ontwaken van het leven en daar valt
later -van buitenaf- maar heel weinig aan te veranderen. Als de
persoonlijkheid eenmaal gevormd is, kan alleen de persoon zelf
nog zijn leven veranderen door middel van de zelfwerkzaamheid
met de drie factoren van de Bewustzijnsrevolutie.
Toch zal 'het goede voorbeeld’ niet voldoende blijken om te
slagen in het leven of op het Innerlijke Pad. Elke persoonheeft
immers een vrije Wil, hoe gering ook en zowel het
psychologische of Meervoudige IK als het Bewustzijn kunnen zich
uitdrukken d.m.v. de Persoonlijkheid, gebruikmakend van die
vrije wil.
Slot
Van oudsher heeft men een mensenleven vergeleken met tal van
natuurverschijnselen, bijvoorbeeld met de dierenwereld(22), met
de jaargetijden of met een week met zijn zeven dagen en
dergelijke.
In dit hoofdstuk hebben wij net mensenleven vergeleken met een
'levensweek'. In deze symboliek worden de levensperioden in
verband gebracht met de zeven dagen van de week. Omdat deze
genoemd zijn naar zeven hemellichamen (zondag, maandag
enz.), wordt elke levensperiode dus ook verbonden met een
planeet, niet de hemellichamen als zodanig, maar de symboliek
ervan. De namen van deze planeten waren bij Grieken en
Romeinen namenvoor diverse 'Goden'. Hierachter gaat dezelfde
symboliek schuil.

Leeftijd Periode

Dag

Planeet

Kenmerken

1-7

Baby/peuter

Haandag

Maan

Huiselijke sfeer,
bewegen

8 - 14

Kinderjaren

Woensdag

Mercurius

Zoeken, leren

15 - 21

Puberteit

Vrijdag

Venus

Liefde,
zelfondervinding

22 - 42

Volwassenheid

Zondag

Zon

Zoeken naar je
plek

43 - 49

Rijpheid

Dinsdag

Mars

Strijd,
onderneming

50 - 56

11

Donderdag Jupiter

Leiderschap,
wijsheid

57 - 63

Ouderdon

Zaterdag

Saturnus

Voltooiing,
"oogsten"

64 - ??

n

-nieuw

s week-

Nieuw begin en
herhaling

De leeftijden in het schema zijn niet bedoeld als absolute
maatstaf, maar als een richtlijn. Wel komen de genoemde
leeftijden over het algemeen overeen met de waarnemingen in
het praktische leven.
Elke periode zou nog onderverdeeld kunnen worden, met name
de volwassenheid en de ouderdom, maar de zevendeling is
voldoende om een juist begrip te verkrijgen van de ontwikkeling
van de persoonlijkheid gedurende een levensloop. In de
ouderdom (vanaf de leeftijd van 64) herhaalt de hele cyclus zich
opnieuw, echter met de ervaring van de eerste cyclus erbij en
met de beperkingen van de nieuwe omstandigheden.
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Wat is Entropie?
De wetenschap noemt ‘entropie’ het verschijnsel van
warmteverlies of vermindering van energieverschillen. Dit
beginsel, in feite overeenkomt met wat wij tot dusver ‘involutie'
hebben genoemd, is werkzaam in de hele natuur, in de hele
schepping. Het uiteindelijke resultaat van de entropie is absolute
nivellering, gelijkstelling of vereffening, totale vervlakking ‘
aanvankelijk verschillende toestanden.
Een klassiek voorbeeld van het beginsel der Entropie is het
volgende: als men een kom met heet water en een met ijs naast
elkaar plaatst, zal het water van beide kommen weldra dezelfde
temperatuur aannemen. De Entropie heeft beide dan vereffend,
gelijkgesteld, genivelleerd.
Ook de (fysieke) dood is een bekend voorbeeld van de werking
van de Entropie. Men kan iemand in een eenvoudige lijkkist
begraven en iemand anders in een gouden praalgraf. Doch beide
kadavers worden na verloop van tijd tot as herleid.
Prachtige steden uit de Oudheid en hele beschavingen zijn v.d.
aarde gevaagd, soms overleeft zelfs hun herinnering niet meer.
De Entropie heeft ze genivelleerd.
De technische kant van dit beginsel wordt uitvoerig bestudeerd
in de Natuur- en Scheikunde, daar zullen wij ons verder niet mee
bezig houden. Van groter belang is het nu te begrijpen dat de
Entropie werkzaam is in de hele natuur, zelfs in de
psychologische processen van de menselijke ziel is de Entropie
van invloed.
Om te beginnen moeten wij beseffen, dat de hele aarde
momenteel geteisterd wordt door de Entropie. Het goede
bouwland van weleer verandert gaandeweg in woestenij, in vele
streken zijde gevolgen hiervan reeds catastrofaal.
De lucht, het land en het water worden steeds meer en meer
verontreinigd en vergiftigd, bossen worden weggevaagd. Vis- en
diersoorten worden uitgeroeid door het toedoen van de mens.
Het plankton, dat verantwoordelijk is voor 80% van de productie
van zuurstof op aarde, wordt bedreigd door de vervuiling van de
zeeën.
De aarde is een levend organisme, een levend lichaam! De
aardolie, ongetwijfeld het 'bloed' van dat organisme, wordt
gestaag naar de aardoppervlakte gepompt, met het winnen van
mineralen is het niet anders gesteld. Deze gang van zaken heeft
funeste gevolgen voor het levende organisme aarde en kan niet
onbeperkt doorgaan. Langzaam maar zeker raakt de aarde
uitgeput. De patiënt begint reeds te kreunen: bedenke men de
veranderende klimaatgesteldheid, het toenemende aantal
aardbevingen en de ontwakende vulkanen. Weinig kan aan dit
alles worden gedaan.
Vele geleerden zijn van mening, dat de genoemde
‘ontwikkelingen’ voldoende zijn om de aarde, binnen afzienbare
tijd, in een nieuwe maan te doen veranderen, onbewoonbaar
voor welke levensvorm dan ook. Er worden immers niet
voldoende pogingen ondernomen om deze gang van zaken te
keren of zelfs tot staan te brengen. Laten we het maar niet
hebben over de desastreuze gevolgen van de kernproeven.
De Entropie is volop in werking en doet zich steeds meer en meer
gelden. Niet alleen op ecologisch gebied, maar ook op sociaal en
psychologisch gebied!
De hele mensheid heeft zich gestort in een maalstroom van
hebzucht, ontucht en genotzucht. De geestelijke ontaarding, de
vervlakking van de goede gewoontes, enz., is ontegensprekelijk.
Als Diogenes in de drukke straten van onze moderne steden, op
klaarlichte dag en met zijn beroemde lamp in de hand, een ‘mens’
zou zoeken, dan zou dat hem even moeilijk vallen als in het
Athene van zijn tijd. De ‘mens’ die aan zijn innerlijke ontplooiing
wil werken, is nog steeds moeilijk te vinden.
Ondertussen schrijdt de Entropie onverpoosd voort. Een
geestelijke omwenteling is dan ook noodzakelijk, wil de aarde
bewoon- en leefbaar blijven. Als de huidige geestelijke
verloedering aanhoudt, zullen de mensen tenslotte allemaal even
kwaadaardig worden en elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Geestelijk zal er dan nauwelijks meer onderscheid zijn tussen de
mensen, allen even onbewust, met dezelfde hartstochten en
slechte gewoonten, met dezelfde begeerten enz.
Juist nu iedereen denkt ‘zijn eigen gang te gaan' en heel anders
te zijn dan anderen, blijken de mensen overal op aarde dezelfde
negatieve waarden te aanvaarden: dezelfde hebzucht, dezelfde
begeerten, dezelfde slechte gewoonten, etc. De mensenlijken
steeds meer op elkaar in hun gedrag en negatieve waarden. Dit
komt doordat de Entropie volop in werking is. De nivellering is
reeds duidelijk zichtbaar.
Elke samenleving wordt vroeg of laat geteisterd door de Entropie,
op geestelijk en op sociaal gebied. Als er dan echter voldoende
mensen aan de ontplooiing van hun geestelijke vermogens
werken, als er voldoende mensen aan de uitschakeling van de
negatieve invloeden van hun eigen ‘Ikken’ zouden werken, kan
de Entropie gekeerd, uitgesteld of op zijn minst gematigd
worden. Maar als iedereen de 'Ikken' hun gang laten gaan, zal de
Entropie steeds duidelijker zichtbaar zijn, als merken de mensen
dat niet, want ook hun vermogens om waar te nemen vervlakken.
Op de muren van de oude Tempel van Lhasa (Tibet) staat een
vierduizend jaren oud Chaldeeuws opschrift, dat verhaalt hoede
Atlantische menigten zich naar de wijze Ra-moe spoedden
omgered te worden van de ontketende zondvloed. Ra-moe wees
hen er op, dat het te laat was voor redding, maar hij voegde
eraan toe: 'Uit uw as zullen nieuwe naties opstaan. Als zij echter
vergeten dat zij elkaar dienen te overtreffen, niet in wat zij
nemen maar in wat zij geven, zullen zij hetzelfde lot ondergaan
als u!’
Als de Entropie eenmaal op drift is, kunnen alleen nog bijzonder
grote offers voorkomen dat de aarde sterft, een kadaver wordt,
een nieuwe maan. In uitzonderlijke gevallen is het enige 'offer'
dat nog genoeg gewicht in de schaal kan leggen het leven van de
mensheid zelf. Dat was o.a. het geval in het oude Atlantis, toen
de mensheid van toen ten onder ging in de wateren van de
Zondvloed. Daarom heet dat water nu nog 'Atlantische Oceaan’
De huidige mensheid kan leren /geven/, maar zal dat ook
gebeuren? Zullen de aardbewoners genoeg gewicht in de schaal
kunnen werpen om het effect van de Entropie te neutraliseren?
Zal de moderne mens zijn innerlijke wanstaltigheid willen
opofferen, om daarmee het 'grote offer’ overbodig te maken?
Niemand ontkomt aan het brengen van offers! Men kan alleen
kiezen: men werkt in de persoonlijke sfeer en offert de ‘Ikken’
op, of men maakt met de hele mensheid deel uit van het grote
offer, als het tenslotte zo ver mocht komen, of in ieder geval aan
het einde van een cyclus van 108 levens. Uiteindelijk is de keus:
de Bewustwordingsrevolutie of de Involutie in het Minerale Rijk.
Als er voldoende mensen aan zichzelf ‘werken’, kan de Entropie
wellicht worden gekeerd. Als er 50 van zulke mensen waren
geweest in Sodom en Gomorra, ja zelfs 30, 20 of 10, dan zouden
die steden gespaard zijn gebleven, maar er waren er niet zoveel.
Sommigen vinden in deze woorden aanleiding om de conclusies
van de Gnostische Beweging ‘hard en pessimistisch‘ te vinden.
Maar deze visie is niet correct. De Gnostische Beweging heeft de
Entropie niet uitgevonden. De ontaarding van de aarde (denkaan
de woestijnen die steeds maar groter worden, of aan de
milieuvervuiling, aan de klimaatsverandering als gevolg van
industrialisatie, oorlogsvoering, ontbossing, enz.) is een feit. De
geestelijke en sociale verwildering is eveneens een feit.
Wij spreken geen verdoemenis uit, want alleen de feiten kunnen
niemand verdoemen of redden. Wij spreken geen veroordeling
uit, want daarvoor is er een menselijke en een goddelijke
rechtspraak. Wij wijzen slechts op de feiten. Wij denken dat de
feiten stof geven tot nadenken en dat brengen wij naar voren.
Maar de Gnostische Leer wijst ook op de uitweg. Als het goed
gaat in de wereld is er een Weg naar beter. Als het slecht gaat is
er een weg terug. Wij spannen ons in om dat sprankje hoop
levend te houden. Ons dunkt dat dit van optimisme getuigt, maar
zonder oog te verliezen voor de feiten...
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TOESTAND OP HET MOMENT VAN DE GROOTSTE
BENADERING VAN HERKOLUBUS

Links het zonnestelsel Thylar. Herkolubus is de zesde planeet
van dat stelsel.
Rechts ons zonnestelsel, in de esoterie bekend onder de naam
"ORS" (eigenlijk de naam van onze zon). Zichtbaar zijn ook
(van boven naar beneden): Jupiter met vier van zijn manen,
Mars met zijn twee namen Fobos en Deimos, de Aarde met de
Maan en Uranus.

In dit Aquarius-tijdperk is de Gnosis ongetwijfeld een grote
leegte komen vullen. Uit naam van de Waarheid moet ik u
zeggen, dat het nieuwe Tijdperk van Aquarius precies op 4
februari van het jaar 1962 begon, tussen twee en drie uur in de
middag (Mexicaanse tijd). Toen was er in het sterrenbeeld
Waterman een opstopping van het hemelverkeer. De
sterrenwachten van alle landen op aarde hebben deze
gebeurtenis kunnen observeren. Het is bekend geworden in de
vier windstreken van de wereld. Het werd door de observatoria
van Palomar in de Verenigde Staten, van Manilla, van Londen
enz. gezien.
Het gaat niet om een bericht zonder documentatie. Deze
gebeurtenis was in werkelijkheid een concrete zaak, die heel
nauwkeurig door de officiële wetenschap werd geobserveerd.
De planeten van ons Zonnestelsel zijn in het hoogste conclaaf
bijeengekomen, precies onder het sterrenbeeld van Aquarius. Als
gevolg daarvan begon toen het tijdperk van Aquarius, het Nieuwe
Tijdperk.
Het is echter noodzakelijk te weten, dat de laatste impulsen van
de Vissen nog te merken zijn, trachtend zich te vermengen met
de morgenstond van Aquarius. Er is een zeker mengsel van beide
stromingen, van de ene die wegkwijnt en de andere die in
opkomst is, van het oude en het nieuwe, van wat al in verval is
en wat naar revolutie smaakt. Naarmate de tijd vordert zal het
Aquarius-tijdperk zich steeds meer en meer doen gelden.
Zoals wel duidelijk zal zijn, brengt dit tijdperk grote
gebeurtenissen mee. Als wij het sterrenbeeld Aquarius
nauwkeurig bekijken, zullen we zien, dat het door twee planeten
wordt geregeerd. De eerste van die twee is URANUS. Dit is een
revolutionaire planeet, voor 100% catastrofaal. De tweede is
SATURNUS, deze wereld wordt door de alchemisten uitgebeeld
door de zwarte raaf, de dood. Dit betekent in feite de terugkeer
naar de oorsprong, naar de primitieve oer-chaos. Goden en
mensen weten dit.
Tegenover het sterrenbeeld Waterman bevindt zich het
sterrenbeeld Leeuw. Het is duidelijk, dat de Leeuw een teken van
het Vuur is. Zonder enige twijfel treedt de Leeuw van de Wet(24)
een schandelijke mensheid tegemoet, die bij wijze van spreken
rijp is voor het laatste Karma, voor de uiteindelijke bestraffing.
Laten wij de stand van de beide sterrenbeelden goed bekijken: in
het ene vinden we water, in het andere vuur. We weten maar al
te goed, dat in de loop van de wereldgeschiedenis, het vuur en
het water elkaar het lot van deze wereld hebben betwist, steeds
weer opnieuw.
Zoals er een Aards Jaar bestaat, zo bestaat er zonder twijfel ook
een Siderisch Jaar. Het Aardse Jaar is de reis van de aarde om de
Zon. Het Siderisch Jaar is de reis van ons Zonnestelsel om de
dierenriem (de Zodiak). Ons Zonnestelsel begon zijn huidige reis
onder het sterrenteken Waterman na de grote Zondvloed, die
niets anders was dan het verzinken van het continent Atlantis in
de onstuimige golven van de Oceaan, die nu zijn naam draagt.
Op het tijdstip, dat de nieuwe reis begon, begon ook de nieuwe
mensheid (vijfde wortel- of oerras), de onze. De Atlanten
kwamen om, maar het Arische Ras ontstond op hetzelfde
moment dat het Zonnestelsel zijn nieuwe reis om de dierenriem
begon.
Ik herhaal: Deze nieuwe reis begon onder het sterrenteken
Aquarius. Zoals er een Aards Jaar is, zo is er ook een Siderisch
Jaar.
Het Zonnestelsel is al bezig zijn reis om de Zodiak te voltooien.
Hij is juist naar het sterrenbeeld Aquarius teruggekeerd en aan
het einde van de reis zal er ongetwijfeld een grote catastrofe
moeten plaatsvinden.
Er zijn Kosmische verschijnselen, die buitengewoon zijn. Zoals
het Zonnestelsel om de hele Dierenriem heen reist totdat het op
zijn oorspronkelijke uitgangspositie is teruggekeerd, zo is er ook
een wereld, een reusachtige planeet, die een rol speelt in de
hemelse mechaniek. Ik bedoel nadrukkelijk de planeet
HERKOLUBUS. Het is een enorme wereld, zes maal zo groot als
JUPITER, de reus van ons Zonnestelsel.
HERKOLUBUS heeft een enorme baan, hij behoort tot een ander
Zonnestelsel, dat THYLAR heet. Het systeem nadert ons
Zonnestelsel op een gevaarlijke manier en wat HERKOLUBUS
betreft, deze reist in zijn baan in de richting van de aarde. Hij
bevindt zich al binnen het bereik van de telescopen. Bij onze
Gnostische Vereniging in Mexicostad hebben wij een hemelkaart,
die gevonden werd in een hemerotheek(25). Het gaat dus niet
om een simpele hypothese, maar om een feit waarvan de
astronomen op de hoogte zijn. Er is op de hele wereld geen
sterrenwacht, waar de zaak HERKOLUBUS onbekend is.
Wanneer deze reusachtig grote planeet teveel zal zijn genaderd,
zullen er op onze aarde buitengewone gebeurtenissen
plaatsvinden. Het spreekt vanzelf dat die enorme massa,
HERKOLUBUS geheten, een geweldige magnetische kracht heeft.
Daardoor zal hij het vloeibare vuur in het binnenste van de aarde
aantrekken. Dan zullen er overal vulkanen ontstaan, waarvan
uitbarstingen altijd vergezeld gaan van hevige aardbevingen.
Onze voorvaderen van Anahuac(26) zeiden het volgende,
doelend op ons (de mensen van het Vijfde Ras of huidige
mensheid):
'De kinderen van de vijfde Zon zullen door het vuur en
aardbevingen omkomen.'
Dit zal een feit worden met de komst van HERKOLUBUS. Het staat
vast, dat de grote universele brand zal komen, zoals voorzegd
door de grootste waarzeggers: Johannes de ziener van Patmos,
Jezus van Nazareth de grote Kabyr, de Profeet Daniël,
Nostradamus enz.
De aankomst van HERKOLUBUS zal een golf van angst in de
wereld doen ontstaan. Nostradamus beweert met nadruk, dat
deze hemelreus op klaarlichte dag zichtbaar zal zijn, dat hij
tussen de aarde en de Maan zal komen te staan, waardoor er naar hij meent- een grote verduistering zal plaatsvinden, een
totale verduistering.
Welnu, omdat de massa van de planeet HERKOLUBUS zo
verschrikkelijk groot is, is het duidelijk, dat deze het vloeibare
vuur van het binnenste der aarde naar de oppervlakte zal
trekken. Hierdoor zullen er overal vulkanen moeten losbarsten.
Maar het allerergste is, dat het ontstaan van iedere nieuwe
vulkaan gepaard gaat met verschrikkelijke aardbevingen. Het zal
u dus niet verwonderen, dat grote wereldsteden zullen instorten,
tot as vervallen: New York, Parijs, Londen, Buenos Aires, enz.
Wanneer HERKOLUBUS de baan van de aarde het dichtst zijn
genaderd, zal de aardas zonder twijfel omslaan en kantelen
('kapseizen’). Dan zullen de zeeën van bedding verwisselen. De
huidige continenten zullen in de Oceaan verzinken. Op die dag zal
de hele aarde tot de oorspronkelijke oer-chaos zijn teruggekeerd,
zoals men kan concluderen bij het bestuderen van het
sterrenbeeld Waterman.
Deze terugkeer naar de chaos is noodzakelijk, zodat uit de bodem
van de Oceanen ‘nieuwe hemelen en een nieuwe aarde' kunnen
ontstaan, zoals de Apostel Petrus heeft gezegd. Het is op zijn
plaats nu de tweede brief van Petrus aan te halen, waarin hij
zegt:
‘(...) de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de
werken, die daarin zijn, zullen verbranden’. (II Petrus 3:10)
Paulus van Tarsus zegt ook, dat er ‘nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde’ zal zijn en hetzelfde zegt de helderziende van
Patmos (Johannes).
Verder met deel 2 van 4.
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Ons Zonnestelsel is dus in werkelijkheid aan het einde van zijn
reis om de dierenriem. Iets soortgelijks gebeurde met het leven
van de Atlanten. Toen de vorige reis van het Zonnestelsel om de
Zodiak eindigde, kwam HERKOLUBUS. De aardas kiepte volledig
om, de zeeën wisselden hun bedding en Atlantis verdween in de
woedende golven van de Oceaan, die zijn naam draagt (de
Atlantische Oceaan).
Nu de reis beëindigd wordt, die met de zondvloed begon, kunnen
wij op zeer nadrukkelijke wijze beweren, dat er een zelfde soort
catastrofe aankomt. Was het het water, dat in die tijd de grote
catastrofe van de Atlanten inleidde, nu zal het juist het vuur zijn,
dat de tragedie zal doen losbarsten.
Het is echter noodzakelijk om te weten, dat de Demiourgos, de
Architect van het Universum (Heelal), alles heel goed heeft
voorzien. Omdat er een nieuwe wereld voor een nieuwe
mensheid zal moeten ontstaan, is het noodzakelijk, dat het 'zaad'
behouden zal blijven. Op grond hiervan zal er een kern
voorbereidt moeten worden, die als basis voor het tijdperk van
Aquarius kan dienen, voor het Gouden Tijdperk, voor de Nieuwe
Mensheid (het Zesde Wortel-Ras).
Deze kern zal gevormd worden met mannen en vrouwen van
goede wil. Die groep zal in het uur der verschrikking in het
geheim uit het vuur en de rook gehaald worden en naar een
eiland inde Stille Oceaan worden gebracht. Dit eiland is zo
strategisch gelegen, dat het door de kosmische machten beveiligt
wordt, daardoor zal degenen, die daarheen gaan, geen enkel
kwaad kunnen overkomen. Zij zullen toeschouwers van de grote
tragedie kunnen worden.
Daar zullen zij als de helden van het Nibelungenlied, in
werkelijkheid de overlevenden van het verzonken Atlantis,
temidden van waterdamp en vuur moeten leven, want in die tijd
zal de aarde geheel in nevelen zijn gehuld. Gedurende
verscheidene eeuwen zullen zij het duel (de strijd) van de
elementen heel duidelijk kunnen volgen. Dan zullen zij zich
definitief voorbereiden door hun psychologische fouten ('IKken')
met wortelen tak uit te roeien, te ontbinden, uit hun psyche te
bannen. Zij zullen de onschuld moeten heroveren, indien zij in
het Gouden Tijdperk wensen te leven, in het Nieuwe Tijdperk.
Ik zou er heel nadrukkelijk op willen wijzen, dat wanneer in die
tijd in de wolken een dubbele regenboog verschijnt, diegenen die
zich voldoende hebben voorbereid, dit als een teken zullen zien:
dan zullen zij de nieuwe aarde onder nieuwe hemelen gaan
bewonen, want van de huidige landmassa's zal er niets zijn
overgebleven. De huidige oceanen, die zo vervuild zijn, zullen
verleden tijd zijn geworden. Er zal een vernieuwde aarde
ontstaan. De geologische gesteldheid van onze huidige wereld zal
volledig veranderd worden. Er zullen nieuwe werelddelen komen,
waar eveneens een nieuwe mensheid zal leven, het Zesde Wortel
-ras.
Dit Zesde Oer-ras zal erg verschillen met ons, de mensen van het
Vijfde Ras (lees: Vijfde mensheid). Voor ons bestond het Vierde
Ras in Atlantis. Lang voor de Atlanten was er een Derde Ras, het
Lemurische Ras, dat het enorme grote continent Lemurie
bewoonde, dat zich toen uitstrekte waar nu de Grote Oceaan ligt.
En nog lang voordat de Lemuriers er waren, bestond het
Hyperborische Ras, dat leefde op een continent, dat zich als een
hoefijzer om de huidige Noordpool uitstrekte. Voor de
Hyperboriers ontstonden, was er het Eerste Ras, het
Protoplastische Ras, zij bewoonden een land, dat precies op de
huidige Noordpool lag, maar dat zich toen op de evenaar bevond.
Ik zeg dit, omdat er in de loop der tijden geweldige geologische
veranderingen plaatsvinden. Een voorbeeld hebben wij aan de
huidige polen, die al bezig zijn van hun plaatsen af te wijken en
die eens op de huidige equator zullen liggen, onze poolstreken
zullen dan een tropisch klimaat hebben. Dit is al uitgebreid
bestudeerd door grote geleerden: het omslaan (‘kapseizen’) van
de Aardas, zodat de polen loodrecht gaan staan ten opzicht van
hun tegenwoordige posities.
Wij bereiden ons dus voor op geweldige catastrofes, dat is
duidelijk. De Gnostische Beweging, de vereniging voor gnostische
-antropologische en culturele studies, heeft maar een doel: een
kern voor te bereiden, die voor het toekomstigeWortel-Ras moet
dienen. Deze esoterische beweging telt leden over de gehele
wereld. Wij streven slechts een doel na: een kern te vormen, die
voor het ontstaan van de toekomstige ZesdeWortel-Ras dienen
moet.
Ik zou graag willen dat u ervan op de hoogte bent dat, zoals de
aarde vier jaargetijden heeft, lente, zomer, herfst en winter, ook
ieder Wortel-Ras vier jaargetijden kent gedurende de reis van het
Zonnestelsel om de Zodiak:
Lente - het Gouden Tijdperk, ‘Krite Juqa' in het Oosten, Zomer het Zilveren Tijdperk, 'Treta Jaqa', Herfst - het Koperen Tijdperk,
'Dvapara Juga’ en Winter - het IJzeren Tijdperk, ‘Kali Juga'.
Daniël, de Profeet, zag in de verte een reusachtige zee, een grote
Oceaan en vier winden, die elkaar de heerschappij betwistten
(27). Toen verscheen er voor zijn helderziend oog vierbeesten.
Aan het eerste beest, dat als een leeuw uitzag en vleugels had als
van een arend, was een mensenhart gegeven. Dit stelt het
Gouden Tijdperk voor.
Daarna zag hij een tweede beest tevoorschijn komen, dat er als
een beer uitzag en die de hele aarde vertrapte. Dit stelt het
Zilveren Tijdperk voor. Toen volgde er een derde beest, dat er
min of meer als een Sfinx uitzag: het Koperen Tijdperk.
Tenslotte verscheen het vierde beest, dat er volledig anders
uitzag als de eerste drie beesten, omdat het van ijzer was. Zijn
klauwen en poten waren van ijzer, zijn tanden van staal en het
vermaalde alles wat het maar te pakken kon krijgen. Het heeft de
macht om overal wanorde te stichten, de natuur te verstoren en
zelfs om de Heiligen van de Allerhoogste te overwinnen.
Maar de Rechter nam plaats, ontnam het beest zijn nacht en het
rijk werd aan de Heiligen van de Allerhoogste geven. Dit vierde
beest stelt het IJzeren Tijdperk voor, de tijd waarin wij leven, de
tijd die met een catastrofe zal eindigen.
Laten wij ook die andere droom van Nebukadnezar(28) aanhalen.
Hij zag in zijn droom een groot standbeeld, waarvan de kop goud
was, de borst en armen van zilver, zijn buik van koper zijn benen
deels van ijzer en deels van gebakken leem. Nebukadnezar liet
alle wijzen van Babylon bijeenroepen, opdat zij hem zijn droom
zouden uitleggen. De wijzen zeiden:
'Vertel ons Uw droom en wij zullen hem uitleggen’.
Hij beperkte zich tot het antwoord: - 'Mijn droom vertel ik niet,
want ik weet heel goed dat gij de zaak vertraagt totdat de tijden
veranderen en de omstandigheden meezitten. Als u zo wijs bent,
vertel mij dan de droom geef mij vervolgens de uitleg'. Natuurlijk
protesteerden de wijzen en zeiden: - 'Geen koning of prins heeft
ooit zoveel geëist'.
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Vertoornd liet de vorst allen in de gevangenis gooien en ter dood
veroordelen. Toen gebeurde het, dat Daniël de Profeet die toen in
het land van Babylonie BELTSAZAR genoemd werd voor de
koning verscheen en zei: - 'Ik zal de droom aan de koning
vertellen en hem uitleggen'.
Natuurlijk had Daniël zich hierop voorbereid. Hij had in de Astrale
wereld de droom van de koning bestudeerd. Hij was uit zijn
lichaam getreden en had de droom onderzocht en was dus op
alles voorbereid.
De vorst zei: - 'Weet je misschien wat ik gedroomd heb?' Daniël
antwoordde: - 'Ja heer, u hebt van een groot standbeeld
gedroomd: zijn hoofd was van goud, zijn borst en armen waren
van zilver, zijn bulk van koper en zijn voeten deels van ijzer en
deels van gebakken leem. Dit stelt de vier koninkrijken voor, die
elkaar altijd opvolgen in de geschiedenis van de wereld.'
Zonder enige twijfel bedoelde hij daarmee de vier tijdperken. Het
hoofd heeft betrekking op het Gouden Tijdperk, de borst en de
armen op het Zilveren Tijdperk, de buik op het Koperen Tijdperk
en de benen en voeten op het IJzeren Tijdperk, waarin wij ons nu
bevinden.
De benen en voeten zijn deels van ijzer en deels van gebakken
leem. Dit houdt in, dat dit ijzeren tijdperk deels sterk en deels
broos is. De grote aardbevingen, de grote zeebevingen en
verschrikkelijke cataclysmen zullen komen en zullen een einde
maken aan deze verdorven civilisatie van addergebroed. Dit is de
harde werkelijkheid.
Natuurlijk was koning Nebukadnezar verbaasd. Hij liet Daniël
met de purperen tunica van de Geburah’s (heersers) kleden, gaf
hem een ring met een diamant, legde een kostbare ketting
omzijn borst en stelde hem aan tot heerser over het ganse rijk.
De vier tijdperken zijn dus een werkelijkheid. Gedurende het
Gouden Tijdperk van een Ras (mensheid) bestaat noch 'het
mijne’ noch 'het jouwe'. Alles behoort aan allen en iedereen kan
zonder remmingen of vrees van de boom van zijn naaste nemen.
Dan heersen de liefde en verbroedering. Allen aanbidden God en
vereren hem.
Dan is er (nog) geen EGO (Egoïsme, de ‘Ikken’) in de mensen.
Allen zijn onschuldig en wonderschoon. Ze genieten de
schoonheid van de Natuur. Er zijn geen grenzen of legers, er is
niets wat het geluk kan verstoren. Alles behoort aan iedereen toe
en het enige wat oppermachtig heerst, is datgene dat LIEFDE
heet.
In het Zilveren Tijdperk beginnen de mensen de aarde te
veroveren. Daarom wordt dit tijdperk voorgesteld door een beer,
die de aarde begint te verkennen, maar de schoonheid
vermindert nog altijd niet. De luister heerst nog overal. De zon
wordt aanbeden en vereerd, de sterrenbeelden worden
bezongen, evenals de heren van de Dageraad(29). Dan kunnen
de mensen de(geestelijke) principes van het Vuur, van de Lucht,
van het Water en van de aarde zien.
Gedurende het Koperen Tijdperk beginnen de oorlogen en
verschijnen er grenzen. Dan beginnen de mensen de haat te
koesteren en allerlei misdadige gewoontes te ontwikkelen. De
luister van de vorige tijdperken verdwijnt.
Tenslotte breekt het IJzeren Tijdperk aan, zoals we nu kunnen
aanschouwen op aarde, maar zo is het altijd geweest, bij elk Ras
weer opnieuw. Dat is de regel, met als gevolg oorlogen, haat,
grenzen, ontucht, ontaarding, verwildering, enz.
Wij leven in het IJzeren Tijdperk, maar vergeet niet dat het deels
sterk en deels broos is. Dit tijdperk is gedeeltelijk van ijzer en
gedeeltelijk van gebakken leem en het zal worden verwoest. Wat
wij dus met deze studies willen bereiken is ons voorbereiden.
Hopelijk zullen allen en elk afzonderlijk van de hier aanwezigen
deel gaan uitmaken van die wonderbare KERN, die de basis moet
vormen van het toekomstige Gouden Tijdperk.
Het Evangelie van Lucas hoort bij het Gouden Tijdperk. Het is het
Evangelie van het Licht, het Zonne-Evangelie. Het symbool van
dit Evangelie is de gevleugelde stier, de vernieuwde aarde,
gelouterd na zoveel leed.
Het huidige tijdperk wordt daarentegen juist door het Evangelie
van Mattheus beschreven. Het Evangelie van Mattheus is het
Evangelie volgens de (hogere)wetenschap.
En wat zegt ons het Mattheus Evangelie? 'Wanneer gij dan ziet,
dat Jeruzalem door legers omringd is en er overal pestilentiën
(ziekten) heersen (...)’, dan is dat omdat de grote catastrofe
nadert. Dat is samengevat wat Mattheus er van zegt. (30)
Het Mattheus Evangelie ‘volgens de wetenschap’ duidt dus aan,
dat de catastrofe nabij is en steeds dichterbij komt. Het spreekt
vanzelf, dat het noodzakelijk is om de aarde te vernieuwen, te
veranderen, want onze wereld wordt nu geteisterd door de Wet
van de Entropie.
Wat houdt deze wet in? Neemt u bijvoorbeeld twee bakjes water,
de ene met warm water, de andere met koud water. Zet u de
tweebakjes tegen elkaar, zodat zij met elkaar in aanraking
komen en u zult involutieve en ongeordende processen kunnen
waarnemen in het water van beide bakjes. Tenslotte wordt het
water van beide bakjes gelijkgesteld (ze nemen dezelfde
temperatuur aan): een verschijnsel dat in de scheikunde
ENTROPIE wordt genoemd.
Tegenwoordig wordt de hele aarde geteisterd door de Entropie.
De atmosfeer bijvoorbeeld is verontreinigd door SMOG. Niet
alleen in de grote steden, maar ook op het platteland, in de
bergen, overall Zelfs in de diepste wouden zien we de hemel niet
meer zo blauw als vijftig jaar geleden. Het blauw van de lucht is
nu blik-kleurig en dat zelfs in de verst afgelegen gebieden van de
aarde.
Wat zullen we over de steden zeggen? Als we denken aan de
smog van Londen of Mexico-City. Dat is helemaal erg! Grote
wetenschapsmensen zijn van mening, dat als deze toestand zo
verdergaat, een groot deel van de mensheid binnen 40 a 50 jaar
zal omkomen door SMOG.
De rivieren zijn vervuild. Nu al vindt men geen rivieren meer met
schoon, levend water, waarin men kan zwemmen. Alle zijn al
verontreinigd. De zeeën zijn in reusachtige vuilnisbakken
veranderd en de diersoorten van de zee beginnen uit te sterven
vanwege de vervuiling van het zeewater.
De hele aarde, die vroeger overvloedige vruchten voortbracht om
alle levende schepselen te voeden, wordt langzamerhand
onvruchtbaar. Nu kan men uitgestrekte stukken land
doorkruisen, die tot woestijn verworden zijn. Door de kunstmest,
die op het eerste gezicht prachtig zijn, wordt de aarde op den
duur onvruchtbaar gemaakt.
Naar de tegenwoordige stand van zaken zal alles spoedig
genivelleerd zijn, op hetzelfde peil zijn gebracht, in
overeenstemming met de Wet van de Entropie.
Laten wij aan onszelf denken: als wij niet aan onszelf werken
(aan onze psyche), als wij niet strijden om ons denken en ons
gevoelsleven te veranderen, dan zal de dag komen, dat allen
even verdorven geworden zijn en er zal nauwelijks
onderscheidmeer zijn tussen de ene en de andere mens. We
zullen allen gelijk geworden zijn in overeenstemming met de Wet
van de Entropie.
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Zo neigt de hele wereld in een maan te veranderen. De hele
mensheid involueert met haar verwarde geest (doordat de
denkvermogens beheerst worden door de ‘Ikken’), dierlijke
begeerten en hartstochten, lagere emoties, enz.
Omdat we niet aan onszelf werken, zijn mijn woorden van
toepassing op de hele mensheid. Het is duidelijk dat de dag
komen zal, dat wij allen gelijk zullen zijn geworden. Dan zal er
nauwelijks nog onderscheid zijn tussen de ene en de andere
persoon. Dan zullen we allemaal verschrikkelijk verdorven zijn.
Dat is de Wet van de UNIVERSELE ENTROPIE.
Een verandering van de aarde en van de mens is noodzakelijk,
maar deze verandering is alleen mogelijk door middel van een
groot offer. Alleen door een offer is net mogelijk om een lagere
energie in een andere, hogere, energie te veranderen. Laten we
bijvoorbeeld de brandstof, die een locomotief op gang brengt
bekijken: de brandstof wordt opgeofferd om de kracht te
verkrijgen die nodig is om de trein in beweging te zetten. Dit
offer is onvermijdelijk om een lagere kracht in iets hogers en
verschillends om te zetten.
Als de aarde geen grote catastrofe door zou maken, als alles wat
we hier beweren onjuist zou blijken, dan zou de aarde binnen de
kortste keren een nieuwe maan worden. De vissen in de zeeën
zouden door vervuiling uitsterven, de hele mensheid zou
verdwijnen door de vervuiling (van de aarde) en door honger.
Het land van nu zou veranderen in een woestenij, in een grote
Sahara! Elke vorm van leven zou onmogelijk worden. De Wet van
de Entropie zou de nivellering van de ganse aarde voor
haarrekening nemen, totdat deze aarde in een maan zou zijn
veranderd, een maan meer!
Deze catastrofe is dus niet alleen een gebeurtenis die stellig zal
plaatsvinden en waarvan de astronomen al op de hoogte zijn,
maar bovendien is het een noodzaak. Tragisch, nietwaar? Maar
onvermijdelijk: of de aarde sterft definitief uit, of zij ondergaat
een verandering.
Van de plannen van de Universele Witte Broederschap weten wij,
dat de aarde zich zal vernieuwen. De Heilige Schriften bevestigen
dat zij een transformatie zal ondergaan. Niet alleen de
geschriften van de Bijbel, maar ook de Heilige Schriften van
andere streken en van andere religies beweren dit. Er is al tijd
gezegd dat de aarde zal veranderen, dat er een grote ommekeer
zal komen, maar dat is alleen mogelijk met behulp vaneen enorm
offer.
Nu verkeert de aarde in stervensnood. Het ergste is echter, dat
de mensheid zich daar niet bewust van is. De mensheid beseft
niet dat de vissen uit de rivieren verdwijnen, ze merken niet dat
de aarde langzaam maar zeker onvruchtbaar wordt en uitsterft.
(31)
Laten we de zogeheten ondergrondse atoomproeven hieraan
toevoegen. Het is volstrekt dwaas om atoombommen in het
binnenste van je eigen huis te plaatsen! Ik geloof dat geen van u
het in zijn hoofd zou halen om zijn eigen woning te bombarderen.
Wie van u zou zo dom zijn om een staaf dynamiet onder zijn
eigenhuis tot ontploffing te brengen of om een gat te graven
onderzijn eigen huis om dan een zware bom te plaatsen?
Maar dat is nu precies waar de wetenschappers mee bezig zijn!
Zij bombarderen de hele woning, deze kleine planeet, die
aardegenoemd wordt en waar wij allen op wonen. Maar het
ergste van alles is, dat ze dat doen zonder ons te raadplegen, op
volkonen willekeurige manier. Ze hebben het ons niet gevraagd!
Wanneer zij het ons zouden vragen, dan ben ik er zeker van, dat
wij allen zouden protesteren. Maar de geleerden doen het opeen
dictatoriale manier, omdat zij dat zo graag willen.
Onder deze omstandigheden verkeert deze planeet aarde in
stervensnood, onderworpen aan een onmetelijke verwoesting.
Wat zou u zeggen, als u iemand zag, die met de dood worstelt?
Zondertwijfel, dat zijn einde nabij is, nietwaar? Hij sterft en de
arts schrijft zijn overlijdensverklaring. Toch willen we niet inzien,
dat dit grote organisme aarde stervende is en dat zijn einde al in
zicht is. Hoe diep is de (bewustzijns)slaap van de mensheid!
Laten wij het sterrenbeeld Aquarius dus goed waarnemen,
geregeerd door Saturnus en Uranus. Uranus is de planeet van de
catastrofen: explosief, revolutionair, verschrikkelijk. Saturnus is
het symbool van de dood, het skelet met een zeis in zijn hand. In
de Alchemie wordt Saturnus ook voorgesteld door de bekende
zwarte raaf van de dood, de terugkeer naar de oorspronkelijke
Oer-chaos. Het is noodzakelijk dat deze aarde tot de OER-CHAOS
terugkeert en dat uit die chaos een vernieuwde aarde
tevoorschijn komt, die door de gevleugelde STIER van het LukasEvangelie gesymboliseerd wordt.
De eindtijd is dus aangebroken en wij leven erin! Voor de grote
catastrofe die nadert, zullen er echter vernietigende oorlogen
plaatsvinden. In verschillende landen zullen er onverwachts
bloedige revoluties uitbreken en de derde wereldoorlog zal
woeden. Onbekende ziekten zullen zich veelvuldig openbaren en
men zal ze niet kunnen genezen. Als gevolg van het misbruik van
atoomfysica zal er op een gegeven ogenblik een atomische
kettingreactie ontstaan, die de wetenschapsmensen niet zullen
kunnen controleren.
Als Herkolubus te dicht zal zijn genaderd, zullen er onder invloed
van zijn enorme magnetische aantrekkingskracht reusachtige
golven ontstaan op de wereldzeeën, golven zoals men ze nog
nooit gezien heeft en die de kusten zullen geselen. Dan zal er een
merkwaardig gebulder van de bodem van de Oceanen opstijgen.
In die dagen zullen de mensen als dwazen door de straten lopen,
want de atomische straling zal de fosfor in de hersenen
aantasten. Deze min of meer verstoorde mensen zullen
afgrijselijke taferelen opvoeren op het wereldtoneel, taferelen
zoals Dante in zijn Divina Comedia beschrijft. Gelukkig zal bij het
toppunt van de nadering van HERKOLUBUS een einde aan deze
helse tragedie komen. Dat zal tevens het eindpunt van het Vijfde
wortelras zijn, d.w.z. van de huidige mensheid.
De zeeën zullen hun bedding wisselen en de huidige continenten
zullen definitief in de diepten verzinken. Gelukkig is voor alles
gezorgd, zoals reeds verteld en er zal een plaats zijn voor alle
uitverkorenen, de Kern, die als basis moet dienen voor het
toekomstige Zesde Wortelras.
Wij staan dus voor het dilemma van het ZIJN OF NIET-ZIJN van
de filosofie: onszelf veranderen of ten onder gaan. Dat is de
harde werkelijkheid. Of wij ons nu allemaal heiligen wanen of
niet, wij zijn het in werkelijkheid niet. En al klinkt het
ongeloofwaardig, in de grond van de zaak zijn wij allen
verschrikkelijk slecht".
Wat we hier beweren kan beter begrepen worden met de studie
van onze ‘VERHANDELING OVER REVOLUTIONAIRE
PSYCHOLOGIE’ een boek, dat betrekking heeft op de
psychologische kenmerken van de mens. Ik hoop dat u allen dat
boek leert kennen, zodat u aan uzelf kunt werken.
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In het voorbije Tijdperk Vissen heeft Mammon hoogtij gevierd. In
de Gnostische Esoterie staat ‘Mammon’ voor materiele rijkdom en
intellektualisatie, gescheiden van geestelijk inzicht(het
geestelijke telt niet).
Het nieuwe Tijdperk Aquarius, dat juist is aangebroken, heeft
echter kenmerken die tegengesteld zijn aan de genoemde
kenmerken van de 'Vissen'. Aquarius bevordert de sublimatie van
de levenskrachten en de mystieke geestvervoering. In de
Gnostische Esoterie wordt dit genoemd: de vibratie of invloed
van Dionysus". In de praktijk blijken Dionysus en Mammon
tegengesteld en onverenigbaar te zijn.
Aquarius staat dus onder invloed van Dionysus. Dionysus is niet
een persoon, maar een kracht. Deze kracht is zeer actief in dit
Tijdperk. Voor de volledigheid moeten we echter vermelden dat
Dionysus twee polen heeft, een positieve en een negatieve
aspect.
De positieve pool van Dionysus staat voor ontwaakt BewustzijnGeweten, objectieve kennis, gesteund op innerlijke ondervinding
door middel van de Meditatie en de Astrale Uittreding, sublimatie
van de seksuele krachten, benutting van de Muziek der Sferen en
de Hogere Kunst in het algemeen voor het ontwaken van het
Bewustzijn-Geweten.
De negatieve pool van Dionysus resulteert in losbandigheid en
uitspattingen op alle gebieden van het leven, extreme anarchie,
vandalisme, gewelddadigheid, psychedelische (of beter gezegd:
hallucinerende) ervaringen door middel van drugs en alcohol,
seksuele ontaarding, gewelddadig geraas verheven tot muziek,
enz.
De moderne jeugd is, overigens terecht, in opstand gekomen
tegen Mammon. Jammergenoeg is het grootste deel van de jeugd
als gevolg van de algemeen heersende onwetendheid op dit
gebied afgaan stemmen op het negatieve aspect van Dionysus
(33).
Geestvervoering is noodzakelijk wanneer men de Waarheid (de
Werkelijkheid) wil ondervinden. Dit is mogelijk door middel van
de Meditatie. Psychedelische ervaringen zijn echter verschillend
(psyche=ziel, delia=drug of verdovend middel). In feite is de
psychedelische ervaring bereikt door middel van drugs of alcohol
het tegengestelde van de Meditatie.
Tijdens de Meditatie dringt het Bewustzijn-Geweten in de hogere
Dimensies, bij de psychedelische ervaring dringt het Bewustzijn
in de lagere Dimensies (in het Onderbewuste) van de psyche en
van de Natuur. Los nog van de negatieve invloed van drugs (en
alcohol) op het sociale gedrag, op de gezondheid, op de
verstandelijke vermogens, op de levende cellen en de seksuele
genen, die voor de erfelijkheid zorgen, zijn drugs zeker geen
effectief middel om het Bewustzijn-Geweten te bevrijden of te
doen ontwaken.
Iedereen is natuurlijk vrij om te denken en om te handelen, maar
de GNOSIS leert, dat de Meditatie en de Psychedelische ervaring
tegengesteld werken en nimmer samen kunnen gaan. Beide
polen van Dionysus wijzen echter op de aanwezigheid van
opstandigheid tegen de defecte verworvenheden van het Tijdperk
Vissen.
De ware GNOSTICUS heeft een afkeer van nog meer theorieën en
voor het ijdele intellectualisme van Mammon. Hij is tot de
conclusie gekomen, dat de verstandelijke vermogens beperkt zijn
en niet het laatste woord (kunnen) hebben in het onderzoek van
de Waarheid. Hij verzaakt echter ook het gebruik van drugs en
andere psychedelische middelen.
ZEN? GNANA-YOGA? MEDITATIE? Dit zijn prachtige middelen om
latente vermogens in het Bewustzijn actief te maken, vermogens
die het intellectuele verstand ver te boven gaan en waarmee je
de Waarheid kunt ervaren.
Het versterken van het Onderbewuste -het monster met de vele
koppen, een veel gebruikte voorstelling van de ‘Ikken’ lijkt ons
niet erg verstandig. Daarvoor hebben we geen drugs nodig, want
in het dagelijks leven versterken we de IKKEN al meer dan
voldoende. Beter is het om alert te leven, heel waakzaam, paraat,
om de diverse IKKEN te ontdekken en te betrappen op het
moment dat ze zich in ons uitdrukken: in onze gedachten, in onze
emoties en in onze handelingen.
Daarna verdiepen we ons in de Meditatie om ze een voor een te
doorzien en te begrijpen en ze tenslotte met de hulp van de GodMoeder te verpulveren. Dit lijkt ons een betere Weg, juist in de
situatie waarin de hele mensheid zich nu bevindt.
Opvoeding en Drugs
De problematiek van drugs en alcohol is onvoorstelbaar groot. De
bestrijding ervan achteraf lukt haast nooit. Ons inziens kun je het
alleen voorkomen door de mens vanaf zijn kindsjaren in te
lichten over:
- de positieve pool van Dionysus (meditatietechnieken, astrale
uittreding en de sublimatie van de levenskrachten, etc.)
- de negatieve gevolgen van drugs en alcohol
De ontwikkeling van een verslaafde (aan drugs of aan alcohol)
geschiedt altijd in drie fasen:
1) ‘Inwijdingsfase’: om heel verschillende redenen begint iemand
eraan. Misschien na een teleurstelling, of om niet onder te doen
voor de vriendjes of sociale omgeving, of uit nieuwsgierigheid,
etc. Het lichaam reageert fel de eerste keren, maar raakt
tenslotte gewend aan het gif.
2) ‘Amateur-fase’: Wat als een sporadisch iets begon, wordt nu
een vaste gewoonte, waar men niet zonder kan. Als men niet
onder ‘invloed’ is, voelt men zich onzeker, krijgt men bibberende
handen, etc. Kortom: men kan niet meer normaal functioneren
zonder de drug of alcohol. Deze fase kan bij de een langer duren
dan bij de ander. Dit hangt af van de sociale omstandigheden en
levenswijze van de persoon, of men op tijd eet en rust neemt,
met wat voor mensen men in contact staat en dergelijke.
Stoppen kan nog, maar dit is slechts mogelijk door middel van
een geweldige krachtsinspanning. Als de uiterlijke
omstandigheden niet veranderen, kan de persoon makkelijk
terugvallen.
3) Verslaving en dood: Als deze fase bereikt is, is er geen weg
meer terug. Vaak spreekt men pas in deze fase van een‘sociaal
probleem’, maar het is slechts een logisch gevolg van de vorige
fase. Geestelijk, fysiek en sociaal is de verslaafde helemaal
ontwricht.
De Jeugd kan gered worden van de Gesel van de Drugs(34)
Ik wil twee punten naar voren brengen, die uitermate belangrijk
zijn om ons een weg te kunnen banen over de hele planeet:
De Drugs en de Vrede". Dit zijn immers zaken die een rol van
belang spelen tegenwoordig.
De Wetenschap noch de regeringen hebben een geschikte
formule kunnen vinden voor de gesel van de DRUGS, die het
merendeel van de mensheid verteert en vooral de jeugd. U weet
allemaal dat de DRUGS een wereldwijd probleem zijn, dat vooral
de jeugd treft.
De jeugd is in de val gelopen, uit onwetendheid of wellicht inde
waan iets hogers te kunnen vinden in de drugs, maar in
werkelijkheid zijn de drugs schadelijk, niet alleen voor het
fysieke lichaam, maar ook voor het geestelijke en het spirituele
aspect.
Ik zal zo vrij zijn uit te wijden over deze materie aan de hand van
datgene wat ik heb kunnen onderzoeken buiten het fysieke
aspect, dat wil zeggen over de verwoestingen die de Drugs
aanrichten IN de mens.
Een jongeling begint aan de drugs en in korte tijd wordt hij een
afgeleefd, gebroken mens, want de drugs tasten de seksuele
potentie aan, waardoor de persoon vroegtijdig impotent wordt.
Waarom? Omdat de ademhaling direct verbonden is met de
geslachtsdelen, met de energie! Het spreekt dus vanzelf dat de
seksuele potentie geleidelijk wordt vernietigd, en naarmate de
energie vernietigd wordt, wordt ook het leven in een razendsnel
tempo te gronde gericht.
Laten we vervolgens naar het Vitaallichaam in de Vierde
Dimensie kijken. Dit is bij een gewoon mens een schitterend
(flonkerend) lichaam, een stralend lichaam. Bij een
drugverslaafde echter verliest dit lichaam geleidelijk zijn glans.
Het ‘verkleurt’ of ‘vervliegt’ langzaam maar zeker.
Wij weten dat het Vitaallichaam het fysieke lichaam bezielt,
levensvatbaar maakt en terwijl het fysieke lichaam rust of slaapt,
wordt het hersteld en opgeknapt door het Vitaallichaam, op deze
wijze worden diverse beschadigingen van het fysieke lichaam
verholpen. Maar onder de invloed van de Drugs verkommert het
vitaallichaam en kwijnt weg, uiteindelijk blijft er een KADAVER
over, een lijk, letterlijk wel te verstaan.
Verder met deel 2 van 2.
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Laten wij nu kijken naar de Vijfde Dimensie. Hier zien we het
Astraallichaam van de drugverslaafde als een zwakzinnige
ronddolen, van alles doende om het even later weer ongedaan te
maken. Wanneer wij IN dat astraal lichaam kijken, zien wij
de'Ikken', d.w.z. de ‘duivels', die ieder mens in zijn psyche
draagt, die een geweldig festijn vieren. Waarom vieren ze feest?
Omdat zij door middel van de DRUGS een geweldige impuls
krijgen, als het ware 'gevoed' worden. De doelstelling van de
GNOSIS is juist om deze ‘Ikken-Duivels’ af te breken, maar de
DRUGS versterken de ‘Ikken’.
Laten we nu naar het Mentale Lichaam kijken. Als we de
hersenen van een drugverslaafde onderzoeken, ontdekken we
dat deze helemaal verwoest zijn. In de weefsels van het Mentale
Lichaam ontstaan meer en meer scheuren, waardoor er een soort
ontbinding optreedt: het Mentale Lichaam valt uit elkaar, wat ook
zijn neerslag heeft op het fysieke lichaam (op de fysieke
hersenen): het geestelijke evenwicht wordt verstoord en de
persoon begint tal van dwaze daden te verrichten. Dit is dus het
gevolg van de onevenwichtigheid veroorzaakt door het
openscheuren van het Mentale Lichaam.
Het ergste van alles vinden we echter in de Causale Wereld. De
Goddelijke Essentie in de Mens wordt het kind van de rekening.
Zij ondergaat de gevolgen van de DRUGS, want in de Causale
Wereld loopt de Essentie rond als in een vreselijk diepe slaap, als
een beschonkene die op het punt staat neer te vallen! Zo zie je de
Essentie van een drugverslaafde. Let dus goed op!Het is dus niet
alleen de fysieke schade, maar bovenal de geweldige
verwoesting die de DRUGS veroorzaken in het innerlijk van de
mens: dat is pas erg!
In de Gnostische Beweging zijn er personen die de drugs hebben
ervaren. Deze personen doen er veel langer over om hun
Bewustzijn-Geweten te ontwaken. Dat is pas mogelijk, nadat zij
met behulp van hun eigen energie alle verwoestingen van de
drugsstap voor stap hebben genezen. De bovengenoemde
lichamen dienen een voor een te worden hersteld. Daar doen
deze personen dus langer over, maar we hebben gezien hoe zij
zich herstellen.
Door middel van net Werk met de drie factoren van de
Bewustzijnsrevolutie wordt eerst het fysieke lichaam hersteld,
daarna het Vitaallichaam, enz. Naarmate de persoon zich op het
WERK toelegt, herstelt hij de verschillende lichamen, zo kan hij
ooit weer een normale persoon worden, en in staat zijn om te
WERKEN en zich te BEVRIJDEN.
Dit is dus iets, dat overal in de pers gepubliceerd zou moeten
worden en in alle andere media, ten bate van de mensheid en
vooral van de jeugd, want dat is het volk van morgen! Onze hoop
is de jeugd en wij moeten haar niet verloren laten gaan door ons
gebrek aan werkzaamheid, maar ons op het slagveld begeven, de
jeugd opzoeken, op de scholen en overal, om ze deze leer aan te
reiken en ze bovendien te waarschuwen voor het gevaar van de
DRUGS, waar ze toe leiden en wat de resultaten zijn.
Het is van groot belang, dat dit een basisactiviteit van de
Gnostische Beweging wordt. Wij dienen definitief een campagne
op touw te zetten, om de Jeugd het Geestelijk Pad te wijzen en
op weg te helpen. Wat ik hier heb verteld kan gerust bekend
worden gemaakt, want ik wil de verantwoording wel op mij
nemen, dat ik geen leugen verkondig. Ik spreek met kennis van
zaken, over wat ik persoonlijk heb kunnen nagaan, en daarvan
kan ik getuigen voor God en voor de mensen.
Ik hoop dat deze opname vermenigvuldigd wordt en overal wordt
verspreid, dat er bekendheid aan wordt gegeven, want dit is iets
dat wij voor de mensheid willen doen, en voor de jeugd, want die
ligt ons het meest na aan het hart, want dat is het volk van
morgen! Zij zijn de hoop van morgen, want het eind van onze rit
is al in zicht, en wij dienen de jeugd voor te bereiden, zodat zij
verder kan gaan.
Ik zou wel willen, dat wij hier direct bekendheid aan beginnen te
geven via de media, want wij dienen direct in actie te treden.
Niet voor morgen laten, want het kan dan al te laat zijn. Het is
van belang, dat wij direct met de verbreiding hiervan beginnen.
Nooit moet je de deuren sluiten voor een verslaafde.
Integendeel, we dienen ze bij elkaar te roepen en hen uitleg
geven en voorlichting, zodat zij de DRUGS laten en dit Pad van
Regeneratie betreden!
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'Ook de VREDE is een heel belangrijk onderwerp voor de hele
wereld, een thema van internationaal belang. We dienen de
VREDE te onderwijzen, we moeten leren dat de VREDE niet
bereikt wordt met verdragen, vredesakkoorden of welke soort
documenten dan ook, maar dat ieder van ons de VREDE moet
zoeken IN ZICHZELF. Zo dienen we de mensen te leren en voor te
lichten, zodat een ieder de VREDE begint te zoeken (en te
bewerken!) BINNENIN zichzelf.`
‘Wanneer iemand zijn Ikken (hartstochten, tekortkomingen,
angsten, trauma’s, vooroordelen, enz.) uit zijn innerlijk begint te
verwijderen, begint de VREDE geleidelijk bezit te nemen van zijn
hart, van zijn ziel en over te slaan op de mensen om hem heen,
die werkelijk hunkeren naar VREDE.’
‘VREDE, hoeveel is er niet over de Vrede gesproken! Maar toch
kun je de VREDE niet buiten jezelf bereiken! We verwerven de
VREDE binnenin onszelf, als wij daadwerkelijk Werken met de
drie factoren van de Bewustzijnsrevolutie. Dit is alles wat ik nu
naar voren wil brengen!’(36)
DE VREDE (37)
De VREDE kan niet bewerkt worden door middel van het
verstand, want ze hoort niet tot het verstand. De VREDE is de
geur van een stil en rustig hart. De VREDE is geen kwestie van
vredesplannen, internationale politieorganisaties of welk soort
Internationale organisaties dan ook, internationale
vredesverdragen of vredeslegers.
Als wij werkelijk naar de ware VREDE hunkeren, dienen wij
oplettend en waakzaam te leren leven als wachters in oorlogstijd,
immer alert, in staat van innerlijke paraatheid en meteen soepele
geest, want de VREDE is geen kwestie van romantische
fantasieën of van mooie bespiegelingen. Als wij niet van moment
tot moment in staat van innerlijke paraatheid leren leven, dan
wordt het onmogelijk om de weg te bewandelen, dienaar de
VREDE leidt. Het wordt dan een steeds smaller en moeilijker te
begane weg, dat tenslotte dood loopt.
Het is nodig om te begrijpen en te weten, dat de ware VREDE van
een rustig hart geen huis is, waar je binnen kunt gaan en waar
een schone prinses zich op onze komst verheugt. De VREDE is
niet bestemming, een plaats, een doel of iets dergelijks. Daarom
is het volkomen absurd om de VREDE te achtervolgen of te
zoeken, om vredesprojecten op te zetten, om te strijden of oorlog
te voeren in naam van de VREDE of zelfs propaganda ervoor te
maken, of om organisaties te stichten om voor de VREDE te
ijveren, enz., want de VREDE behoort niet aan het verstand. De
VREDE is de geur van een stil en rustig hart.
Je kunt de VREDE niet kopen of verkopen. Evenmin kun je de
VREDE op welke vredige of gewelddadige manier dan ook
OPLEGGEN. In sommige streken op aarde trekken de legers door
het land, akkers en dorpen verwoestend, onschuldige mensen en
vermeende bandieten vermoordend, en dit alles zogenaamd in
naam van de VREDE. Het resultaat van een dergelijk optreden is
echter het toenemen van de barbaarsheid in de wereld.
Geweld kan alleen groter geweld baren, haat brengt meer haat
voort. De VREDE kan niet VEROVERD worden, VREDE kan nooit
het resultaat van geweld zijn. De VREDE kan pas tot ons komen,
wanneer wij onze IKKEN verpulveren of afbreken, wanneer wij
binnen onszelf alle drijfveren die oorlog voortbrengen hebben
vernietigd. Als wij werkelijk VREDE willen, dan dienen we haar in
een breed kader te beschouwen, te bestuderen en te zien. Alleen
zo krijgen we een compleet beeld, in tegenstelling tot wanneer je
slechts een enkel aspect van de zaak in beschouwing neemt.
De VREDE wordt in ons geboren, wanneer wij innerlijk een
radicale verandering hebben ondergaan. Opgelegde controles,
comités pro-vrede, het van bovenaf ‘stichten van vrede', e.d. zijn
slechts nietige druppels in de oceaan des levens, beperkte
aspecten van het bestaan, kleine stukjes van de levenspuzzel, die
nimmer een radicale oplossing, totaal en definitief, kunnen
opleveren voor het probleem van de VREDE.
We moeten ernaar streven, een complete voorstelling van de
zaak te krijgen. De problemen van de wereld en van de
samenleving kunnen niet los worden gezien van het individu, de
problemen van de wereld zijn in feite dezelfde problemen als die
van het individu. Als het INDIVIDU geen VREDE heeft in zijn
innerlijk, dan moet de wereld en de samenleving wel in oorlog
leven. De schoolmeesters, onderwijzers en docenten kunnen
opeen heel bijzondere manier voor de VREDE ijveren, tenzij zij
voorstanders zijn van barbaarsheid en geweld. Zij kunnen
immers de leerlingen, de opgroeiende generatie, de weg wijzen,
de innerlijke weg die onfeilbaar naar de ware VREDE van een
rustig en stil hart leidt.
De meeste mensen weten niet echt te begrijpen wat de ware
innerlijke VREDE is. Het enige waar ze op uit zijn, is dat niemand
hen dwarsboomt of in de weg zit, dat ze niet gehinderd worden,
al trekken zij zelf het recht naar zich toe om hun medemensen
naar believen te kunnen hinderen, dwarsbomen en hun het leven
te vergallen. Dit heeft als oorzaak, dat de mensen nooit de ware
VREDE hebben ondervonden, zij hebben slechts dwaze meningen
over de VREDE, romantische bespiegelingen en verkeerde
denkbeelden.
Voor de dieven is de vrede het genoegen om ongestraft te
kunnen stellen, ongehinderd door politie of wie dan ook. Voor de
smokkelaar zou er pas vrede zijn, als de autoriteiten hem geen
strobreed in de weg legden. En zo kunnen we nog lang doorgaan.
Iedereen vormt zich talrijke fantasieën over de VREDE, met deze
verkeerde denkbeelden, halve waarheden, opvattingen en
absurde meningen over de VREDE bouwen de mensen een soort
'egoïstische muur’ om zich heen, waarin ze zich 'veilig' voelen.
Ieder streeft de Vrede op zijn eigen egoïstische manier na,
volgens zijn eigen grillen, smaak en gewoontes, enz. Iedereen
wil zich achter zijn veilige ‘muur’ terugtrekken, opgebouwd uit
zijn eigen fantasieën en daar koestert hij dan zijn vermeende
vrede.
De mensen strijden voor de Vrede, ze verlangen naar Vrede, ze
willen Vrede, maar ze weten niet wat Vrede is. Vrede noemen ze
het ongehinderd kunnen uithalen van hun streken. Dat is alles
wat ze onder Vrede verstaan.
Wat de mensen ook uithalen, ze denken altijd dat ze het bij het
rechte eind hebben. Zelfs voor hun grootste misdaden weten ze
een rechtvaardiging te vinden. Sommige dronkaards bedrinken
zich omdat ze treurig en bedroefd zijn, maar als ze blij zijn, dan
bedrinken ze zich omdat zij blij zijn! Zo zijn de mensen nu
eenmaal. Ze weten overal een rechtvaardiging voor te vinden. De
dronkaard rechtvaardigt zijn drankzucht. Niemand denkt het bij
het verkeerde eind te hebben, allen voelen zich eerlijk en
rechtvaardig.
Er zijn mensen die ten onrechte veronderstellen, dat Vrede gelijk
is aan niets doen, of door het leven gaan zonder een enkele
inspanning te (hoeven) doen. Ze dromen van een fantastische
droomwereld. Zo zijn er talloze verkeerde meningen en
denkbeelden over de Vrede.
In onze geteisterde wereld weet iedereen wel zijn eigen fantasie
over de Vrede te vinden. Het ergste is dat de mensen vervolgens
hun dromen over de Vrede willen vinden in de wereld om hen
heen, hun eigen bijzondere fantasievrede, al dragen ze in hun
eigen psyche alle drijfveren die oorlog, vijandschap en problemen
van allerlei soort kunnen voortbrengen.
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De Gnosis heeft een doel: de totale ontwikkeling van de latente
mogelijkheden in de mens. De Gnostische Beweging wijst op een
weg om dit te bereiken: de Bewustzijnsrevolutie. Op dit
revolutionaire Pad dien je een volmaakt evenwicht te houden
tussen de buitenwereld, het lichaam en je binnenwereld. Het is
van belang om stil te staan bij de relaties van de mens met deze
drie werelden.
De gnostische student moet een uitstekende wereldburger zijn,
nuttig voor de wereld, voor de maatschappij en voor de
medemens. Dit is het fundament, de basis om nuttig te worden
voorde Kosmos. De gnostische student moet ook zijn lichaam
leren kennen zoals een musicus zijn instrument, om er de
mooiste klanken uit te kunnen halen. Voor het dagelijks leven
zijn deze twee aspecten voldoende, maar de gnostische student
dient bovendien zijn weg te leren vinden in de binnenwereld,
precies zoals hij heeft leren staan en gaan in de fysieke wereld
en inde samenleving.
We bestuderen de drie soorten relaties een voor een, maar we
dienen daarbij te beseffen, dat ze in de praktijk van het dagelijks
leven een geheel vormen, in elkaar overlopen en elkaar
wederzijds beïnvloeden.
Bijna iedereen weet hoe belangrijk het is om goede relaties aan
te knopen met de buitenwereld en met het lichaam. Het belang
van de relatie van de mens met zijn eigen binnenwereld is voor
de meeste mensen minder vanzelfsprekend. Heel veel mensen
weten nauwelijks af van het bestaan van de relatie met
hunbinnenwereld of verwaarlozen deze volledig.
Er goede relaties op na houden met de drie werelden, daar gaat
het om. Iets is "goed" als het op zijn plaats is en "slecht"als het
op de verkeerde plek is. Water en vuur zijn zeer nuttig en
waardevol, maar ze zijn alleen goed zo lang ze op hun juiste
plaats blijven. Wanneer het vuur het huis in de as legt en het
water het land overstroomt, zijn ze slecht, want dan zijn ze niet
meer op hun plaats. Hetzelfde geldt voor de drie soorten relaties.
De relatie met de buitenwereld
In het leven hebben we te maken met de Natuur om ons heen en
met de maatschappij. Bij "natuur" moeten we denken aan zaken
als klimaat (weersgesteldheid), milieu(vervuiling) en
natuurrampen, maar ook met dingen als kleding, huisvesting,
enz. Bij "maatschappij" gaat het om de invloeden van mensen op
elkaar, hun manier van omgaan met elkaar, hun gewoontes,
wetten, rechten en plichten, familiebanden, werk, studie, mode,
sport, kunst, religie, politiek, oorlog, enz.
We leven op een aardbol en we maken deel uit van een
maatschappij. Dan hebben we direct of indirect met al deze
dingen te maken. Als je niet goed weet om te gaan met deze
zaken krijg je problemen, die de kwaliteit van je leven kunnen
aantasten op elk van de drie gebieden.
De relatie met het lichaam
Het lichaam is het meest waardevolle bezit van de mens in de
fysieke wereld. Het lichaam is de deur tussen de binnen en de
buitenwereld. Het is dan ook onze verantwoording om het
lichaam zo goed mogelijk te onderhouden. Slechte relaties met
het lichaam zijn de oorzaak van veel ziektes en problemen. Als je
lichaam niet in orde is, kun je je taak in de buitenwereldminder
goed vervullen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor je
ontwikkeling in de binnenwereld.
De relatie met de binnenwereld
In de binnenwereld van de mens leven zijn gedachten,
gevoelens, emoties, angsten, begeerten, enz. Het lijkt
ongelooflijk, maar een mens leeft meer in zijn binnen- dan in de
buitenwereld. In onze eigen binnenwereld treffen we ook de
Essentie (de Prins uit vele verhalen, die de ziel voorstelt,
strijdend voor zijn ontplooiing), de slapende Prinses (zinnebeeld
van het Bewustzijn-Geweten) en het Zijn (Godsvonk).
De Essentie bezit tal van gaven en vermogens, maar in het
dagelijks leven blijkt vaak, dat wij mensen geen gebruik kunnen
maken van die gaven, juist als wij ze hard nodig hebben. Dan
lijden de mensen door het gemis aan Inzicht en Verlichting. De
oorzaak hiervan moet gezocht worden in de slechte relaties die
wij er op na houden met onze binnenwereld.
De verbetering van deze relaties is een mogelijkheid die verloren
gaat wanneer wij niet revolutionair genoeg zijn om die te
benutten. Het is een geduldig werk dat in stappen plaatsvindt. De
belangrijkste hiervan zijn:
1. Leren kijken naar jezelf, altijd en overal.
2. Regelmatig terugblikken om een balans op te maken van onze
positieve en van onze negatieve kenmerken, of een correcte visie
te verkrijgen van onze sterke en zwakke kanten. Pas dan kunnen
we bepalen welk aspect ons het meeste hindert.
3. Wanneer je te weten bent gekomen wat je zwakste aspect is,
dien je er ook aan te "werken" (onderzoeken, bestuderen) tot je
het helemaal hebt begrepen: hoe het is ontstaan, hoe het zich
heeft ontwikkeld, onder welke omstandigheden het naar voren
komt, welke gevolgen het heeft voor jezelf en voor andere
mensen, enz.
4. Als je een zwakke kant van jezelf hebt begrepen, kun je het
verpulveren met behulp van het Levensvuur in jezelf. Zo komt
meer Bewustzijn vrij, zo verbeter je de relaties met je innerlijk
Zijn. Wij noemen dit Levensvuur de innerlijke God-Moeder, maar
het is geen vrouw, maar een kracht die het sterkst voelbaar is in
de Liefde en Seksualiteit.
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Absoluut noodzakelijk voor de geestelijke ontplooiing is de
bereidheid om ervoor te werken. Het Pad begint bij jezelf. Dit
betekent dat de zoeker eerst moet zien te begrijpen wie hij is,
wat hij is, waar hij staat, waar hij vandaan komt, waar hij naar
toe gaat, enz.
De innerlijke zelfwaarneming is de eerste techniek.
Zelfwaarneming betekent jezelf observeren, naar jezelf kijken.
Waarom moet je het doen? Om te weten te komen wat, wie en
hoe je bent.
Wat je bezit is belangrijk in de maatschappij. Wat je weet en wat
je kunt is ook belangrijk, want daarmee kun je je dagelijks brood
verdienen. In het gnostisch Werk gaat het om wie, wat en hoe
iemand is. Dit is het Zijnspeil.
Er zijn ontzettend veel niveaus van Zijn, want elk mens heeft zijn
eigen Zijnspeil (niveau van Zijn). Zou men al die verschillende
Niveaus boven elkaar zetten, dan krijgt men de wonderbaarlijke
Ladder van het Zijn, dezelfde ladder die Jacob in zijn dromen zag.
Het maakt niet uit waar iemand staat op de Ladder, op een lagere
of op een hogere trede. Belangrijker is om te werken om naar
een hogere trede te klimmen.
De Ladder van het Zijnspeil is de Verticale Weg van de
revolutionaire mens die wil veranderen in de "Hogere Mens". De
Horizontale Weg is het dagelijkse leven met zijn verleidingen en
bespiegelingen, met mode en politiek, met roem en eer, schande
en vernedering, met inflatie en verzuring van het milieu, oorlog
en spektakels, alcohol en drugs, enz., enz., enz. De Horizontale
Weg is de Tijd die Jan en Alleman opvreet.
(foto van ladder van het zijnspeil)

De twee Lijnen van het Leven snijden elkaar in een punt: het
"hier en nu". In dit punt hebben wij de keus om een stap te doen
op de Verticale of op de Horizontale Weg.
Dit is ook het enige moment waarop je iets kunt doen aan je
innerlijke ontwikkeling en je leven veranderen. Het verleden
("gisteren") is al zoals het is, de toekomst ("morgen") behoort
ons nog niet toe.
Je kunt op de ladder naar een hoger peil opklimmen, maar je
kunt ook afdalen. Het verstrijken van de tijd betekent niet
automatisch vooruitgang en verbetering. Maar op elke trede van
de ladder van het Zijnspeil herhaalt zich de situatie: je kunt
kiezen voor een hogere trede of voor een lagere trede of voorde
Horizontale Weg.
Een stap op de Horizontale Weg gaat automatisch, want het leven
sleept je vanzelf mee. Daarom is dit de Weg van Jan en Alleman.
Een stap op de Verticale Weg kost altijd een zelfbewuste
inspanning en een vrijwillig offer. Het gaat nooit vanzelf. Daarom
kunnen alleen heel revolutionaire mensen deze Weg met succes
volgen.
Soms verwarren mensen 'inspanning' met 'krampachtigheid',
maar het zijn heel verschillende zaken. Inspanning betekent: een
levensdoel bepalen, een richting geven aan je denken, voelen en
handelen, een koers uitzetten. Maar inspanning is ook op dat doel
blijven afstevenen. Stuurlui weten dat het niet genoeg is om een
schip in de juiste koers te zetten: er moetconstant bijgestuurd
worden om op koers te blijven.
Vaak verwarren mensen ook 'offer' met 'verlies' of 'pijn', maar
deze visie is onjuist. 'Offeren' betekent iets loslaten om iets
anders voor in de plaats te krijgen. Als je handen vol zijn, kun je
niets nieuws aannemen. Als je in de winkel niet betaalt, krijg je
normaliter geen spullen mee. Als de brandstof niet verbrandt,
krijg je de motor niet vooruit. Als je geen energie en tijd
investeert in een relatie of in een studio, kun je het moeilijk tot
een goed einde brengen. Zo dient men het woord offer te
verstaan.
Zelfwaarneming
Kijken naar jezelf is de eerste sleutel van de Zelfkennis en om je
Zijnspeil te leren kennen, maar hoe kijk je? Kijk naar binnen,
naar hoe je denkt en hoe de gedachten elkaar in ijl tempo
opvolgen. Kijk naar je gevoelens, emoties en reacties
(handelingen). Kortom: kijk naar wie je bent en wat je doet en
laat, hoe en waarom je het doet.
Bij de Waarneming kijk je naar buiten door het raam van de
zintuigen. Bij de Zelfwaarneming kijk je naar binnen door een
speciaal zintuig. Dit zintuig werkt bij de meeste mensen niet,
maar door oefening gaat hij weer werken. De Zelfwaarneming is
als een lichtstraal die in de duisternis van diepe kelders
doordringt.
De Waarneming is een techniek om de buitenwereld te verkennen
en te veranderen.
De Zelfwaarneming is een techniek om de binnenwereld in kaart
te brengen en te veranderen. Waarnemen is een kunst en een
kunde. Zelfwaarneming is de grote Kunst en de grote Kunde van
de Wijzen. Zelfwaarneming lijkt zo eenvoudig, dat de meesten
het denken te bezitten nog voor zij weten waar het om gaat.
Daardoor missen ze de eerste sleutel van de Hogere Mens.
Zowel bij de gewone waarneming als bij de zelfwaarneming heb
je een waarnemend subject en een waargenomen object. Bij de
waarneming zijn waarnemer (subject) en waargenomene
(object)verschillend. Bij de zelfwaarneming ben je zelf de
waarnemer en de waargenomene.
Je kunt de zelfwaarneming altijd en overal beoefenen: als je
"niets" doet en als je werkt, als je praat en als je luistert, als je
je gelukkig voelt en als je verdriet hebt. Er is geen enkele situatie
te bedenken, waarin je de zelfwaarneming niet kunt toepassen.
Wat is de Zelfwaarneming niet? Zelfwaarneming is geen
‘navelstaren’, de rest van de wereld vergeten of je ontredderd in
jezelf verliezen. Zelfwaarneming is niet ongestoord niets doen en
lui en passief de dingen over je heen laten komen.
Zelfwaarneming is niet 'free wheelend’ door het leven gaan, maar
juist met volle aandacht doen, wat je moet doen, zelfbewust en
met grote wilskracht.
Zelfwaarneming en Weten zijn verschillend. Weten is een
passieve bezigheid, zelfwaarnemen is actie. Zelfwaarneming en
denken zijn ook verschillend. Denken kan zonder gerichte
inspanning plaatsvinden, zelfwaarneming vereist altijd je volle
betrokkenheid.
De Zelfwaarneming is het eerlijk en onbevooroordeeld kijken
naar jezelf, niet om iets of iemand te veroordelen of te
verontschuldigen, maar om de feiten vast te leggen. De
Zelfwaarneming is als een journalist die gewapend met camera
en recorder geluid en beeld op objectieve en onpartijdige wijze
vastlegt.
Door de zelfwaarneming komt energie vrij die je anders aan
automatische reacties, gedachten en emoties zou kwijtraken. Zo
wordt de inspanning die je ervoor doet ruimschoots beloond.
Maar bovenal verwerf je zelfkennis, een bezit van onschatbare
waarde...
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Velen denken dat de geestelijke ontplooiing mogelijk is
doormiddel van de Evolutie. Maar als dat zo was, zouden er zich
dagelijks honderden geestelijk ontwikkelde mensen aanmelden
of zouden alle mensen op aarde al ontwikkeld zijn. De waarheid
is echter anders: er zijn op aarde weinig mensen die hun
geestelijke ontwikkeling hebben bereikt. De Evolutie kan geen
hogere mensen voortbrengen, want de geestelijke ontwikkeling
is geen automatisme.
Nep-ingewijden zijn er veel, maar dat zijn geen 'hogere' mensen.
Er zijn mensen die een of andere gave bezitten en ermee spelen,
spektakels opvoeren, de medemens tegen betaling helpen of
zelfs uitbuiten, enz., maar dat zijn evenmin ware meesters. De
'hogere' mens moet in ons gevormd en geboren worden, precies
zoals uit de pop een prachtige vlinder kan komen.
Groei is alleen mogelijk door middel van een geweldige
Bewustzijnsrevolutie (lees: re-evolutie, tweede evolutie) in jezelf
en tegen jezelf, dat wil zeggen tegen de dierlijke natuur
(de‘Ikken') in jezelf. Zolang iemand deze ‘re-evolutie' niet
ontketent in zichzelf, zal hij niet werkelijk vooruitgaan op het
Pad van de geestelijke ontwikkeling.
Een mens is vrij om van zijn leven te maken wat hij wil, maar als
hij de Bewustzijnsrevolutie achterwege laat, doet hij in feite
afstand van zijn innerlijke ontwikkeling. Velen spelevaren op de
zee van de esoterische leringen, maar daar blijft het
jammergenoeg bij. Aan het eind van de levensrit staan ze met
lege handen.
De Bewustzijnsrevolutie kan worden samengevat in drie
hoofdzaken of aspecten. Deze les is een eerste verkenning van
deze drie ‘factoren van de Bewustzijnsrevolutie’:
1.

Bestuderen en afbreken van het negatieve in jezelf,

2.

Benutten van je levenskrachten om "de kleren" van de
hogere mens te maken,

3.

De medemens dienen, de ontwikkeling die je bereikt in
dienst van de medemens stellen.

Soms vragen de mensen zich af, waarom precies drie factoren.
De reden is de volgende: deze drie factoren zijn een perfecte
samenvatting van al die tientallen en honderden werktechnieken
die er bestaan op het gebied van de innerlijke ontwikkeling, maar
laat je een van de drie weg, dan is de leer onvolledig.
Het belang van de drie factoren van de Bewustzijnsrevolutie
dringt zich aan ons op, wanneer wij de tegengestelde polen ervan
onder ogen zien:
1.

Versterken van egoïsme, haat, hebzucht, angst, begeerten,
slechte gewoontes, vooroordelen, afgunst, etc.

2.

Verspillen en misbruiken van de levenskracht, de kracht
van liefde en seksualiteit en

3.

De medemens uitbuiten en benadelen, met goede of met
kwade bedoelingen.

EERSTE FACTOR: AFBREKEN VAN JE EIGEN "IKKEN"
In ieder van ons, in onze psyche, is er een heleboel dat we
kunnen missen. Ontwikkelen is in de eerste plaats het afleggen
van het overbodige, het zich ontdoen van wikkels (ont-wikkel),
het wegstrijken van de plooien (ont-plooien).
Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over de
milieuvervuiling. Ook wij hebben het erover gehad in de
voorgaande lessen. Maar laten we nu vooral beseffen, dat de
geestelijke vervuiling van de mens net zo erg is als de vervuiling
van de uiterlijke Natuur. Helaas zijn er op dit gebied geen
actiegroepen: je staat als mens alleen tegen alles wat je
geestelijke groei belemmert.
Aan de buitenkant is de mens een, maar aan de binnenkant is de
mens "velen": in ieder mens leven er honderden en duizenden
"ikken". Elk "ikje" is een begeerte, een angst, een slechte
gewoonte, een vooroordeel, een fobie, een negatieve gedachte of
emotie, haat, wrok, egoïsme en noem maar op.
Deze gedachte is heel revolutionair en moeilijk om te begrijpen.
Accepteren of afwijzen kost geen moeite, maar begrip is alleen
mogelijk door systematisch naar jezelf te kijken. Observeer alle
tegenstrijdigheden in je leven, alle veranderingen die zich in
ijltempo voltrekken in je geest. Dat zijn je eigen "ikken". Je hoeft
niet helderziend te zijn om ze te"voelen" of te "zien". Probeer ze
te schouwen, gade te slaan, te volgen.
Als je blij bent, ben je een heel andere persoon dan wanneer je
verdrietig of kwaad bent. De verliefde persoon die vandaag trouw
zweert aan zijn geliefde is een heel andere "ik" dan de persoon
die later ruzie maakt en de geliefde in de steek laat. De ene "ik"
is in staat om een eed af te leggen, terwijl een ander "ik" geen
enkel probleem heeft om het gegeven woord te verbreken. De
ene "Ik" zweert eeuwige trouw aan een zaak, maar een ander
"Ik" zoekt zijn heil in andere idealen, "loopt over"en pleegt
wellicht zelfs verraad. Dit zijn de harde feiten van het leven.
De tegenstellingen van het leven hebben een enkele oorzaak: de
talloze "ikken" in ieder van ons. Deze situatie hoeft echter niet zo
te blijven. Een mens kan veranderen. Je kunt je eigen "Ikken"
leren kennen en zelfs afbreken, maar je moet het zelf willen en je
moet weten hoe. Over het "willen" kunt u alleen bij uzelf te rade
gaan. Met betrekking tot het "hoe" kunnen wij op de
belangrijkste stappen in dit werk wijzen:
1.

ONTDEKKEN. Eerst moet je waarnemen, dit is objectief en
eerlijk kijken naar jezelf om je "ikken" te ontdekken en te
leren kennen: hoe reageer je in een bepaalde situatie,
welke gedachten en gevoelens komen dan naar voren. Dit
kun je altijd en overal doen, tijdens de bedrijven van het
dagelijks leven door. Op gezette tijden, bijvoorbeeld aan
het einde van de dag, blik je terug: je maakt een balans op
van je vorderingen in het werk van de Zelfwaarneming. Wat
heb je ontdekt, welke "ikken" heb je herkend achter je
reacties, gedachten en emoties?

2.

BEGRIJPEN. Bij deze stap moet je een enkele "ik" onder de
loep nemen. Dit dien je op gezette tijden te doen en met
dezelfde "Ik" doorgaan totdat je hem volkomen begrepen
hebt. Hoe vaak heb je hem herkend? Onder welke
omstandigheden? Zijn er overeenkomsten tussen de
verschillende taferelen? Kijk naar het verleden en probeer
te ontdekken wanneer die "ik" is ontstaan en hoe hij zich
ontwikkeld heeft. Wat voor gevolgen heeft hij gehad in jou
leven en in dat van anderen? Wil je verder gaan met deze
"ik"? Stel je je verantwoordelijk voor zijn doen en laten?

3.

AFBREKEN. Als je een "Ik" volkomen begrepen hebt, leg je
hem voor aan het goddelijke in jezelf, het Levensvuur dat
vele volkeren God-Moeder hebben genoemd. Het is nodig
om deze 'hogere kracht’ in te schakelen, omdat het
verstand zelf geen "Ikken" kan afbreken (38). Het verstand
kan een "Ik" bestuderen, onderzoeken en min of meer
begrijpen, het Levensvuur verteert en breekt af. Zo wordt
een ‘Ik’ in Bewustzijn-Geweten omgevormd. Je kunt een
beroep doen op het Levensvuur met je eigen woorden. Er
zijn geen speciale formules hiervoor.

TWEEDE FACTOR: SUBLIMEREN VAN JE LEVENSKRACHT
De Levenskracht is de kracht die de mens op de aarde heeft
geplaatst. Het is de enige kracht die de mens naar een hoger
niveau van Zijn kan tillen. De Levenskracht is dezelfde kracht van
de Liefde en de Seksualiteit.
De normale gang van zaken is dat de mens zijn levenskrachten
verspilt in nutteloze zaken of zelfs misbruikt om dierlijke
begeerten te bevredigen. Dit is niet vreemd. Het opmerkelijke is,
dat sommigen het hogere (blijven) zoeken. De mens is immers
vrij in zijn keus. Het is zijn goed recht om het ene of het andere
te kiezen.
Met zijn levenskrachten kan de mens op verschillende manieren
scheppen:
1.

Voor "leven en dood".

2.

Voor "de tweede dood" (de mislukking).

3.

Voor het "eeuwig (hoger) leven".

Scheppen voor "leven en dood" doelt op de voortplanting, dat wil
zeggen het verwekken van kinderen. Elk schepsel dat geboren
wordt en in het leven komt, zal ook ooit sterven. Daarom noemen
we het "scheppen voor leven en dood". Zo is de natuur.
De voortplanting is de ‘natuurlijke’ functie van de seksualiteit.
Scheppen voor "de tweede dood" doelt op het scheppen van
nieuwe "Ikken". De mens went dagelijks zijn Levenskracht aan
om begeerten, dierlijke hartstochten, haatgevoelens,
vooroordelen, angsten, slechte gewoontes, hebzucht en afgunst,
enz. in het leven te roepen. Deze wanschepping kan op twee
manieren beëindigd worden:


door het vrijwillig afbreken van de "Ikken" (de zogeheten
"mystieke dood") of



door de onvrijwillige afdaling in de onderwereld (de
zogenaamde Tweede Dood").

Het scheppen voor de mislukking gebeurt meestal op
onbewustewijze. De mens is zich niet bewust van zijn
scheppende vermogens. De mens is onwetend van een
"ideoplastisch(39)" vermogen" in zijn onderbuik (in de
zonnevlecht). Elk beeld en elke gedachte of gevoel waarmee we
ons identificeren kan door middel van het ideoplastisch
vermogen onmiddellijk uitkristalliseren tot een nieuwe "Ik" in
onze binnenwereld. Hiervoor gebruikt dit vermogen de
Levenskracht, precies zoals een kind boetseerklei gebruikt om
een pop te maken.
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Scheppen voor het "eeuwig" (hoger) leven is het scheppen van
de hogere lichamen IN de mens. Deze lichamen sterven niet bij
de dood van het fysieke lichaam. In de mysteries van de Liefde
leert de mens de twee polen van de Levenselektriciteit (manvrouw) bijeen te brengen om het ‘heilig vuur’ aan te steken en de
hogere lichamen in het leven te roepen. Maar het gaat niet alleen
om het fysieke samenzijn: het paar moet door ware Liefde
bezield zijn.
De Levenskrachten worden voorgesteld door een rivier. Door zijn
rivier te benutten wist Hercules de stallen van Augias te reinigen,
dat wil zeggen, zijn eigen psyche, waar de vuilnis(de "Ikken")
van zijn voorgaande levens opeengehoopt lag. Dit is het Water
waarvan je drinkt en nooit meer dorst krijgt, want het geeft je
ware Wijsheid, Leven, Vrede, Geluk en Vreugde. Als iemand het
Water verwaarloost, met welke bouwstoffenkan hij dan de
hogere mens tot stand brengen in zichzelf?
DERDE FACTOR: DE MEDEMENS DIENEN
In de maatschappij heb je meer aanzien als je meer bezit en
vergaart. Op het Pad ben je in de mate waarin je geeft. Je dient
anderen te overtreffen in wat je geeft, niet in wat je neemt. Het
beste wat je anderen kunt "geven" is hun het Pad te wijzen.
Eigenlijk geef je anderen niets, je maakt ze alleen attent op hun
eigen mogelijkheden.
Niemand is verplicht om een ander de Weg te wijzen, niemand is
verplicht om ons te geven, maar als wij zelf vooruit willen, wordt
van ons geëist, dat wij de Kennis aan anderen doorgeven.
Een spiegel houdt het licht niet voor zich, maar weerkaatst het.
Zo dienen wij onze "spiegel" te polijsten en schoon te houden om
het Licht van de Kennis zo zuiver mogelijk te weerspiegelen.
"Wie geeft, die krijgt, en hoe meer hij geeft, des te meer hij
krijgt. Maar wie niets geeft, zelfs wat hij heeft wordt hem
afgenomen."
Er bestaan ook werken van naastenliefde: de hongerige voeden,
de behoeftige helpen, de droevige troosten, enz. Deze zaken zijn
een plicht van ieder mens tegenover zijn medemens. Wat je op
dit gebied geeft, precies hetzelfde krijg je te zijner tijd terug.
Wat je anderen misgunt, wordt je ook te zijner tijd misgund. Dit
is een wet.
Maar met de Kennis die je uitdraagt bouw je een "kosmisch
kapitaal" op, die je kunt "inruilen" voor datgene wat je het meest
ontbeert. Met dit kapitaal vereffen je je karmische schulden en
kun je de gaven van de hogere mens verwerven. Dit kapitaal is
de brandstof om vooruit te komen op de Weg.
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Wat is ontspanning? Of beter gezegd: wat is spanning? Hiervan
zijn er voorbeelden te over. Het leven van ieder van ons brengt
tal van zaken en situaties met zich mee, die aandacht en actie
vereisen, fysiek en geestelijk. Er is een voortdurende overmaat
aan informatie die ons overspoelt.
Deze overbelasting (stress) veroorzaakt een enorme
voortdurende spanning. Ook het aangetaste leefmilieu maakt dat
mensenoverbelasting ervaren. Hierdoor heeft de mens zeiden
genoegkracht voor het geestelijk werk.
Met bovengeschetste situatie voor ogen spreekt het haast
vanzelf, dat mensen bij alle aandachtvragende zaken van het
dagelijks leven ontspanning nodig hebben. We moeten leren
omgericht en geconcentreerd te werken (fysiek en geestelijk),
zonder gespannen (of overspannen) en verkrampt te raken. Het
is nodig om "de boog" te (leren) spannen als het moet en op tijd
los te laten.
Ontspanning houdt "loslaten" in. Wanneer elke vorm van
spanning wordt losgelaten, rust je uit, zowel lichamelijk als
geestelijk.
Hoe doe je dat? Er zijn verschillende kleine stappen waarin we
onszelf kunnen oefenen. De allerbelangrijkste willen we hier
noemen. Stuk voor stuk lijken het onbelangrijke zaken, maar
samen vormen ze de sleutel van het succes.
In het dagelijks leven kunnen we ons aanwennen om attent te
zijn op elke vorm van spanning in ons lijf en geest, door bewust
te zijn van onszelf. Hoe zitten we? Hoe lopen we? Hoe lachen we?
Dit kunnen we altijd en overal doen.
Op gezette tijden kunnen we speciale ontspanningsoefeningen
toepassen. Daarbij is belangrijk:
De tijd ervoor nemen, net zoals je tijd neemt voor eten,
boodschappen doen, naar de kapper gaan, enz. Als je gaat
wachten tot je "wat meer tijd hebt" of tot "je veertig bent", zul je
er nooit aan toekomen.
Een speciale vaste plek zoeken, waar niemand en niets je
kan storen. Dit is volstrekt nodig.
Oefen regelmatig, dat wil zeggen op vaste tijden, want dat
helpt om zelfdiscipline op te bouwen.
Oefen zo vaak en zolang als je wilt, maar het moet "leuk"
blijven. Dus wel doelgericht, maar niet verkrampt.
Als je moe wordt van een techniek, probeer je een andere.
Maar niet te snel opgeven en overschakelen, want dan blijf je van
de hak op de tak springen. Enig doorzettingsvermogen is
onontbeerlijk om te slagen op welk gebied dan ook.
Gebruik verbeeldings- en wilskracht. Daarop bouwen in
feite alle ontspanningstechnieken.

Concentratie
De concentratie is het verlengde van de ontspanning. Waar de
ontspanning is toegepast, is ruimte ontstaan, die vervolgens
gebruikt kan worden om de concentratie toe te passen. De
aandacht kan nu gericht worden op een nieuw onderwerp,
bijvoorbeeld op je gedachten of op je hartslag. Elk voorwerp,
object, figuur, enz. is hiervoor geschikt, maar het moet een
enkele zaak zijn.
De ontspanning en de concentratie zijn geen doel op zich, maar
een middel, een springplank naar iets hogers. Beide technieken
hebben wel een gunstige invloed op de gezondheid (zowel fysiek
als geestelijk) en op ons werkvermogen in het leven van alledag.

Meditatie
Meditatie is het dagelijks brood der wijzen. Meditatie is stilstaan
en verdiepen. Iemand die nooit mediteert is als ondiep water dat
troebel is en alle vuil meesleurt. In ondiep water kan geen leven
groeien en bloeien. Iemand die niet mediteert is als een oceaan
van enkele millimeters diepte. Hij kan veel kennis hebben
vergaard, maar er zit geen diepte in.
Kennis is niet het simpelweg accepteren van dingen. We moeten
de waarheid ervan zelf onderzoeken, beleven en ervaren. Je kunt
iemand uitleggen wat bijvoorbeeld warmte of kou is en hij zou
het kunnen accepteren, maar hij moet het zelf voelen om het
echt te begrijpen.
Er zijn ook mensen die deze ideeën verwerpen zonder ze eerst te
hebben ondervonden. Ook dat is absurd, want de simpelste logica
leert dat een mening pas waarde heeft, wanneer men het
betreffende gebied heeft onderzocht en ondervonden. In het
Nederlands kennen wij de uitdrukking: "De beste stuurlui staan
aan wal". Van de kant is het altijd makkelijk bekritiseren.
Om diepere (zelf)kennis te verkrijgen is mediteren noodzakelijk.
Het is een techniek, een manier om aan informatie te komen. Het
is geen doel op zich, maar een hulpmiddel. Een soort
telefoonaansluiting met onze diepere werkelijkheid.
Iedereen heeft in zijn Bewustzijn informatie opgeslagen, dat wil
zeggen, de ervaringen van het verleden. Wat we eigenlijk doen
bij de Meditatie is de weg hiervoor vrijmaken, want deze weg is
versperd door onze talloze Ikken. Hierdoor ervaren we een
voortdurende verdeeldheid en innerlijke tweestrijd. De
Meditatietechnieken leert ons om deze verdeeldheid tijdelijk op
te heffen.
In het dagelijks leven bereid je jezelf voor op de Meditatie, door
jezelf steeds waar te nemen. Aandacht schenken aan je
gedachten en gevoelens, emoties, reacties, enz. Probeer te
begrijpen waarom je iets doet of juist niet doet; zoek oorzaken
en aanleidingen. "Je dient paraat en alert te leren leven als een
wachter in oorlogstijd".

Meditatietechnieken
De eerste vereiste voor de meditatie is tijd reserveren in je
dagindeling. Het mediteren is een rustpunt, een stilstaan, een
ons in onszelf verdiepen. Binnen de diverse meditatietechnieken
zijn een aantal stappen te onderscheiden, maar in elke techniek
kan de nadruk liggen op een andere stap:
ASANA: Goede houding en ontspanning van het lichaam.
PRATJARA: Het bereiken van innerlijke stilte.
DHARANA: Concentratie, de aandacht richten op een onderwerp.
DYANA: Opgaan in het onderwerp van concentratie en proberen
"beheerst in slaap te vallen". Het lichaam magen moet zelfs
slapen, maar de geest blijft klaarwakker. Hier begint de
eigenlijke meditatie: het bewustzijn komt geleidelijk vrij. De
voorgaandedrie stappen zijn in feite slechts een voorbereiding
voor de ware meditatie, maar in het dagelijks taalgebruik maakt
men dit onderscheid niet.
SHAMADHI: Ook wel "satori" of extase genoemd. Dit is een
verheven toestand van geestvervoering. Het Bewustzijn-Geweten
komt vrij waardoor er een (tijdelijke)Verlichting plaatsvindt.
Begin bij de eerste stap te beginnen en oefen dagelijks. Zo bouwt
men zijn eigen oefening op. Concentreer je op het puntwaar je
bent. Kijk niet naar wat je nog allemaal moet doen, maar naar
datgene wat je kunt doen en doe het zo goed mogelijk. De rest
komt vroeger of later vanzelf.

Inleidende onderwerpen in de Gnosis
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De Wijsheid is eenvoudig en simpel. De mens (het intellect) is
ingewikkeld en complex. In alle tijdperken hebben de mensen
gezocht naar de sleutels van de Wijsheid om zichzelf te kunnen
ontwikkelen. Nu zijn er nog mensen die de wereld afreizen op
zoek naar deze kennis…
Zoeken en vinden is echter niet genoeg. Als iemand iets wil
bereiken op dit Pad, dient hij de sleutels zelf te begrijpen en toe
te passen in ZIJN dagelijks leven. Bovendien dient hij onderweg
dit begrip en dit Werk te verfijnen.
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Inleiding tot de Gnosis
(1)

Het woord 'religie', afgeleid van het Latijnse 're-ligare', betekent
eigenlijk: opnieuw verbin-den, opnieuw vastmaken. De mens kan zich
ontwikkelen en opnieuw zijn piek vinden in de kosmos.

(2)

De diameter van de aarde is ruim 12.700 kilometer. Het leven op aarde
speelt zich af aan de oppervlakte, in de zeeën en in de lucht. Het vliesje
leven beslaat hoogstens enkele tientallen kilometers, het actieve leven
rond de tien kilometer. Vergeleken met de 12.700 is dat heel weinig.

(3)

Met 'zon' wordt hier bedoeld de Scheppende Intelligentie, de leidende
(goddelijke) krachten in natuur en kosmos. Dus niet de fysieke zon.

(4)

In het scheppingsverhaal van de Azteken schiepen de Goden de mensen
van hout en bliezen hen het leven in. Volgens hetzelfde verhaal lukte het
vervolgens enkele mensen om te versmelten met de godheid, waarmee
het onderscheid wordt genaakt tussen de 'lagere' en de 'hogere' mens.

(5)

In de Middeleeuwen was er nog een kleine oogst, voornamelijk onder de
wijze Alchimisten. Sindsdien is de schepping van Zonne-mensen erg
achteruit gegaan. Vooral de laatste drie eeuwen zijn bijzonder
onvruchtbaar geweest. Wat nog erger is, de belangstelling van de
mensheid voor net zonne-experiment is aanzienlijk geslonken. Dit is een
gevolg van het Karma van de wereld. Het is dan ook niet verbazend, dat
de mensheid van de aarde al in maart 1950 als ‘mislukte oogst’ werd
bestempeld.

(6)

'Maja' betekent 'waan', 'begoocheling'. Volgens de Oude Wijsheid van
India is net dagelijks leven 'maja'. Het volgende verhaal illustreert dit.
Een meester reist met een discipel door de woestijn. De discipel heeft al
meerdere malen de meester gevraagd hem te verklaren, wat de "maja”
van het bestaan precies inhoudt en de meester heeft hem beloofd uitleg
te zullen geven. Uitgeput door de ontberingen van de tocht komen ze
tegen de avond bij een rivier. De meester vraagt de discipel om wat
water te gaan halen terwijl hij vuur maakt. Bij de rivier aangekomen
treft de discipel een herderin, die met haar kudde huiswaarts keert. Het
meisje woont vlakbij en nodigt hem uit om mee te gaan. Hij kan het
vriendelijk aanbod onmogelijk afslaan en besluit om eventjes mee te
gaan...
De ouders van het meisje ontvangen hem met de gepaste
gastvrijheid. Spoedig vergeet hij de opdracht van zijn meester. Hij blijft
overnachten en ook de volgende dag brengt hij door bij die vriendelijke
mensen en hij raakt steeds meer verknocht aan het meisje. Er gaan
weken en maanden voorbij en op een dag trouwt hij het meisje. De jaren
gaan voorbij en kinderen komen hun geluk vergroten. Als de ouders van
het meisje zijn gestorven, blijft hij alleen met vrouw, kinderen en de
kuddes. Op een nacht steekt er een geweldige storm op en spoedig
treedt de rivier buiten haar oevers. Het land en hun woning loopt onder
en het vee wordt meegesleurd, ook zijn vrouw en de kinderen. Hij
probeert ze nog te redden, maar wordt zelf meegesleurd door de
maalstroom. 2ijn krachten begeven het en hij voelt dat het spoedig met
hem gedaan zal zijn, maar dan hoort hij een stem naast hem: "Waar ben
je gebleven met het water?". Verschrikt springt hij op. Voor hem staat
de meester...Toen hij maar niet was komen opdagen met het water, was
de meester hem gaan zoeken. Vermoeid als de discipel was geweest,
was hij in slaap gevallen aan de oever van de rivier en had al die
wonderlijke dingen gedroomd…

(7)

De Ouden noemden de Wet van Zeven ook 'de eewige wet van Heptaparaparshinock' (hepta = zeven).De wet van Drie schept, de Wet van
Zeven organiseert. Waar de Drie Krachten bij elkaar komen
(positief+negatief+neutraal) ontstaat er iets nieuws: een schepsel, een
wereld, een kosmos, enz. De Wet van Zeven brengt ordening in elke
schepping, hoe groot of klein deze ook moge zijn.

(8)

Voor de duidelijkheid: we veroordelen geen volk of natie uit welk
tijdperk dan ook. Wij noemen alleen een bekend feit.

(9)

In September 1987 werd nummer 111 ontdekt.

(10)

Het Sanskriet is de heilige taal van het de Veden in het Oude India, te
vergelijken let bet Latijns in het Middeleeuwse Europa.

(11)

Natuurlijk kun je jezelf ook in je dromen voor de gek houden. Soms
hebben mensen geweldig mooie dromen, waarin ze de reïncarnatie zijn
van een grote held of van een bekende meester. Prachtige dromen waar
vele illusies en wellicht zelfs hole groeperingen op gebaseerd zijn. Deze
mensen zijn het slachtoffer van hun eigen utopieën, onuitgesproken
begeerten en afgunst. Wanneer iemand overdag paraat leeft en de
Zelfwaarneming betracht, zal hij nooit in deze valkuil vallen, want hij zal
in staat zijn om de oorzaak van de droom te achterhalen en te
ontmaskeren.

(12)

Dit vindt plaats in de vitale wereld (vierde dimensie). Vergelijk dit net de
plant die bloeit en vrucht draagt in de zomer. De plant kan afsterven in
de winter, maar in het zaad blijft het model of de code van de plant en in
het voorjaar kan daaruit weer een zelfde plant groeien.
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(13)
(14)

Er zijn nog enkele begrippen die lijken op "terugkeer" en ''reïncarnatie",
maar die iets heel anders aanduiden. "Tweede geboorte" of
"wedergeboorte" is de geboorte van de hogere mens in de mens.
"Incarnatie" is de vleeswording van het goddelijke in de lens. "Tweede
geboorte" en"incarnatie" betekenen dus vrijwel hetzelfde. Zij slaan niet
op de geboorte van het fysieke lichaam, maar op de geboorte van de
hogere lichamen in de mens.

(15)

Uit: "De Inwijding in Tarot en Kabbala" door Samael Aun Weor.

(16)

Bij de Oude Grieken
gerechtigheid'.

(17)

Dat wil zeggen de vele 'ikken' in de binnenwereld van ieder mens.

(18)

Commentaren van de vertaler van dit hoofdstuk en samenstellers van dit
boek.

(19)

In elk mechanisme treedt er slijtage op, die ongelukken kunnen
veroorzaken.

(20)

Een Avatar is een boodschapper van de wijsheid, iemand die aan zijn
eigen geestelijke ontplooiing heeft gewerkt of nog steeds werkt en dus
zelf bet Pad bewandelt of bewandeld heeft en de taak vervult om de weg
te wijzen aan de menigten, door alle bestaande Leringen samen te
vatten en de grote lijnen uit te zetten. Elke Avatar is een meester, maar
niet elke meester is een Avatar.

(21)

Dit gaat niet letterlijk op in alle gevallen of op alle gebieden, want er
spelen in het leven nog andere wetten die bier buiten beschouwing zijn
gelaten. Maar zoals net spreekwoord zegt: "De uitzondering bevestigt de
regel”.

(22)

Er is een oude versie hiervan en die gaat ongeveer zo: 'In zijn
kinderjaren lijkt de mens op een vogeltje, onschuldig en kwetsbaar. Op
zijn twintigste lijkt de mens op een pauw, trots en ijdel om zijn
schoonheid. Op zijn dertigste is de mens sterk en trots als een paard en
jaagt door het leven. Op zijn veertigste begint de mens langzaam te
lopen, zoals de kameel, maar heeft -net als dit dier- ook een groot
uithoudingsvermogen om grote inspanningen te leveren en de grootste
moeilijkheden te trotseren. Op zijn vijftigste lijkt de mens op een hond,
sluw en vol ervaring; hij heeft niet meer de kracht om alles zelf te doen,
maar kan ruimschoots compenseren met zijn ervaring. Op zijn zestigste
lijkt de mens op een aap (de aap was in de Oudheid een symbool van
Wijsheid; in het Oude Egypte was de aap de koning van de dieren en niet
de leeuw). Op zijn zeventigste is de mens een schaduw, een stem waar
weinigen naar willen luisteren...'

(23)

Voordracht van meester Samael Aun Weor gegeven te Guadalajara,
Mexico, op 27 oktober 1975.

(24)

De Leeuw is een veelgebruikte voorstelling van de Hogere Gerechtigheid,
de Wet van het Karma.

(25)

Hercolobus, meer info te vinden via google.

(26)

Anahuac is de Azteekse naam voor Oud-Mexico in het algemeen en voor
de Azteekse cultuurbeschaving in het bijzonder.

(27)

Zie het boek van Daniël, hoofdstuk 7.

(28)

Ook bekend als koning Nabucodonozor. Zie het boek van Daniël,
hoofdstuk 2.

(29)

Dat wil zeggen, de Scheppende Intelligentie(s). Wellicht ten overvloede:
niet het fysieke aspect van de zon, sterren, enz. werd bedoeld, maar het
geestelijk aspect. Pas veel later werden de symbolen verward met de
Krachten, die zij voorstellen, en deed de bijgelovigheid haar intrede. Nog
veel later gingen sommigen misbruik maken van deze (goed)gelovigheid
om zich te verrijken of macht te verwerven.

(30)

Zie Mattheus, hoofdstuk 24.

(31)

Nu in (1990) is dit algemeen bekend, maar in 1976 werd om deze
uitspraken gelachen...

(32)

De talloze “Ikken” in ieder van ons maken ons zo.

(33)

Dionysus was bij de Grieken de godheid van de vreugde en de
uitbundigheid, maar tijdens in de decadentie van de Griekse beschaving
(toen pas!) werd dit 'vertaald' door zwelgpartijen, orgiën en allerlei
uitspattingen.

(34)

Rede van meester Rabolu tijdens het II Gnostische Wereldcongres,
Sevilla (Spanje), 1987.

(35)

Zie ook het volgende hoofdstuk 'Over de Vrede'.

(36)

Woorden van Meester Rabolu tijdens het II Gnostisch Wereldcongres,
Sevilla (Spanje), 1987.

(37)

Uit 'Basis educatie' (hfd. XVII), door Samael Aun Weor.

(38)

Het gelijke kan het gelijke niet verteren. De "Ikken" bestaan uit dezelfde
soort (mentale) energie als het verstand (intellect).

(39)

Ideoplastisch betekent: "een vorm geven aan een idee" (ideo = idee,
plastisch = vorm).

(40)

Een kind kijkt bij zijn geboorte toch ook niet op tegen de berg
aardappelen die hij in zijn leven nog zal (moeten) opeten...?

(41)

Atma, Boeddhi en Manas (7de, 6de en 5de beginsel van de mens)vormen
de trimurti geest, de geestelijke mens (tri=drie). Er is een nog hogere
Trimurti, namelijk Vader-Zoon-Heilige Geest (Brahma-vishnoe-Shiva).

(42)

TOELICHTING DOOR M.RABOLU: Bij de Eerste Inwijding wordt de Vurige
Slang van het fysieke lichaam verheven. Wanneer de kandidaat de
Eerste Grote Inwijding van het Vuur heeft bereikt, geeft deze hem macht
om over de Schepselen van het Element aarde te heersen. De Tweede
Inwijding van de Grote Mysteries, of van het Vuur geeft de Ingewijde
Macht over het water. Dan kan hij over de schepselen van het Element
Water heersen. De Derde Inwijding van Grote Mysteries of van het Vuur
geeft de Ingewijde macht over de salamanders, de vuurgeesten, de
schepselen van net Element Vuur, te heersen. De Vierde geeft macht
over de Lucht en de Vijfde over de Ether (5e element).
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(43)

Toelichting bij de derde uitgave door meester Rabolu: Bij de Vijfde
Inwijding van de Grote Mysteries gaan twee wegen open voor de
Ingewijde: de Spiraal-weg die naar het Nirvana leidt en de Directe Weg
die naar het Absolute, naar de Totale Bevrijding leidt. Pas bij deze Vijfde
Inwijding van de Grote Mysteries wordt de Ingewijde door de Blanke
Broederschap erkend als ware Mens, die in staat is om zichzelf op eigen
kracht te redden in de verschillende werelden of dimensies.

Inwijdingen en
Beproevingen

(44)

Het gaat hier dus om de elektrische polariteit van de genoemde
zenuwsnoeren en dient men —wellicht ten overvloede— de begrippen
'negatief' en 'positief' NI ET te verstaan als 'slecht' en 'goed'.

Hel, Duivel en Karma

(45)

Dionysus was de godheid van de (geestelijke) verrukkingen van de
Liefde bij de Oude Grieken. In de decadente periode van de Griekse
beschaving werd hij echter de godheid van de wijnbouw en symbool van
orgie, losbandigheid, zwelgpartijen, enz. Bij de Romeinen Bacchus
genoemd.

(46)

Bij de Protoplastische oermens, zoals bij een cel, die beide geslachten in
zichzelf bevat.
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Revolutionaire Psychologie

Revolutionaire Psyschologie
Home
Beste lezer,
Inleiding tot de Gnosis

Hier vindt u de boeken van Meester Samaël Aun Weor en Meester Rabolu die
over de bewustzijnsrevolutie gaan.

Over de Liefde

Op de pagina van de “nieuwe vertalingen” vindt u een overzicht van de recente
vertalingen.

Revolutionaire
Psychologie

De onderstaande plaatjes geven de boeken aan waar we van streven in het
nederlands aan te bieden.
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Klik op de regel achter de stip om naar de inhoud te gaan.



Verhandelingen over Revolutionaire Psychologie



De Grote Opstand

Hel, Duivel en Karma

Hel, Duivel en Karma
Home
Beste lezer,
Inleiding tot de Gnosis

Hier vindt u de boeken van Meester Samaël Aun Weor en Meester Rabolu die
over de Hel, Duivel en Karma gaan.

Over de Liefde

Op de pagina van de “nieuwe vertalingen” vindt u een overzicht van de recente
vertalingen.

Revolutionaire
Psychologie

Onderstaand plaatje geeft het boek aan waar we van streven in het nederlands
aan te bieden.
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Klik op de regel achter de stip om naar de inhoud te gaan.



Hel, Duivel en Karma

Selectie uit oefeningen

Home

Oefeningen

Inleiding tot de Gnosis

Beste lezer,

Over de Liefde

Hier treft u een selectie uit de oefeningen die Meester Samaël
Aun Weor en Meester Rabolu aangedragen hebben in de
Gnostische school.
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Nog niet uitgewerkte of vertaalde oefeningen kunt u nog niet
aanklikken.



De vocalisatie van O



Dans van de Derwisjen en Transmutatie van Kosmische
energie



Astrale uittreding: mantra FA RA OHM



Astrale uittreding: Het Sprongetje



Meditatietechniek met Koans door Meester Samael



Meditatietechniek met Koans door Meester Rabolu



Uitleg over de details en het afbreken onderweg
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Deel 1 van 2

Revolutionaire
Psychologie
Inwijdingen en
Beproevingen

VOORWAARDEN

Hel, Duivel en Karma

Over de meditatie hebben we het al vaker gehad. Hier willen we
stilstaan bij een (soort) meditatietechniek: de KOAN.
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KOAN is een Japans woord, dat zoveel betekent als "mysterieuze
spreuk" of "raadselachtige vraagstelling". De KOAN is een
meditatietechniek OM de "volle leegte te ervaren". De uitleg van
de techniek zullen we overlaten aan meester Samael Aun Weor
zelf. Hieronder volgen twee hoofdstukken uit zijn
Kerstboodschap 1967. Wij raden u aan die hoofdstukken
langzaam en diep te bestuderen en volkomen te verteren.
Per inleiding zullen we iets zeggen over de "voorbereiding", dat
wil zeggen over de voorwaarden voor de meditatie.
De eerste voorwaarde is dat men een juist idee heeft van de
meditatie en wat het doel ervan is. Men dient bovendien te
begrijpen dat er een MEDITATIE is, maar ontzettend veel
meditatietechnieken. In de voorgaande boeken hebben wij het
hier- over gehad...
Dit betekent ook dat men kennis moet hebben van een werkbare
techniek. Deze moet je liggen, dat wil zeggen, het moet een
zekere uitdaging voor je hebben en tegelijk als prettig worden
ervaren. Als je iets geforceerd moet doen, houd je het niet lang
vol...
Als tweede voorwaarde dient men een goede reden, een goed
motief te hebben om te mediteren, anders komt men nooit toe
aan de praktische beoefening ervan. Men kan dan hoogstens een
verzamelaar van meditatietechnieken worden. Dit is dus niet ons
doel...
Er zijn veel goede motieven en redenen, bijvoorbeeld de diepe re
waarheid ervaren, zelfkennis verkrijgen (je drijfveren,
fantasieën, Ikken etc. leren kennen), aan de hypnose van het
dagelijkse leven ontsnappen en bewustwording, innerlijke rust
bewerken, zelfdiscipline opbouwen, de Liefde proeven, uittreden,
lichaam en geest opladen en dergelijke.
Wellicht is het belangrijkste motief, dat al de voorgaande tevens
samenvat, een stok achter de deur hebben in de Grote Strijd van
de Bewustzijnsrevolutie.
Als beginners - en dit zijn we allemaal - werken we om een doel,
een diepere werkelijkheid te bereiken, die we (verstandelijk) niet
kennen. Daarom zijn er geen aanhoudende voornemens: iemand
werkt vandaag wel en morgen niet. Vandaag is hij enthousiast,
morgen ziet hij het niet meer zitten...
Het ervaren van de diepere werkelijkheid door middel van de
meditatie geeft het geweldige voordeel, dat men weet waarvoor
men werkt. Zo'n student is in de regel niet kapot te krijgen...
Samenvattend: men heeft in ieder geval een goede reden nodig
om te mediteren.
Als laatste voorwaarde heb je een beetje "geluk" nodig, je hebt
hulp onderweg nodig. Die hulp komt van binnen, van je Zijn en
van boven, van de goddelijke Hiërarchieën, wanneer men op Weg
gaat met de Drie Factoren.

WETENSCHAP VAN DE MEDITATIE
De leegte is niet definieerbaar. Er zijn geen menselijke woorden
om het te beschrijven. De bestaande talen zijn alleen geschikt om
BESTAANDE dingen en gevoelens aan te duiden; ze zijn
ongeschikt om niet-bestaande zaken en gevoelens aan te duiden,
maar deze zijn toch geweldig reëel.
Het is nodig om het verlichte aspect van het Bewustzijn te leren
kennen en te ondervinden. Het is dringend nodig het "lege
aspect" van de geest (het verstand) te ervaren.
Er zijn twee soorten Verlichting: de eerste kan "dood water"
worden genoemd, want zij kent beperkingen. De tweede wordt
als "het Grote Leven" aangeprezen, want zij kent geen
beperkingen: deze is de "Verlichte Leegte". Maar hierin zijn
graden en graden. Eerst moet men het verlichte aspect van de
geest bereiken en pas daarna, stapsgewijs, de objectieve kennis,
de Verlichte Leegte.
Het Boeddhisme zegt: "De bestaansvormen verschillen niet van
de leegte en de leegte verschilt niet van de bestaansvormen. De
vorm is leegte en de leegte is (een) vorm." Door de leegte
bestaan de dingen en uit het feit zelf dat de dingen bestaan,
volgt, dat er ook leegte moet zijn.
"Leegte" is een helder en exact begrip, dat de niet-stoffelijke en
niet-persoonlijke natuur van de wezens (schepselen) uitdrukt en
is daarmee een aanwijzing, een teken dat het een toestand van
totale afwezigheid van de Ikken betreft.
Alleen in de absolute afwezigheid van het Ik kunnen we het
Werkelijke ervaren, datgene wat niet tot de tijd behoort,
datgene... ja, datgene wat een radicale verandering teweeg
brengt. De leegte en het bestaan vullen elkaar aan, ze omhelzen
elkaar, ze bevatten elkaar. Nooit sluiten ze elkaar uit, nooit
ontkennen ze elkaar.
(...) Een mens die zijn Bewustzijn-Geweten ontwaakt, ervaart de
geweldige waarheid dat hij geen slaaf meer is en met pijn
constateert hij dat de mensen op straat dromen; ze lijken
werkelijk op ronddolende kadavers.
Als dit ontwaken DOORLOPEND wordt door middel van de
innerlijke zelfherinnering van ogenblik tot ogenblik, dan bereikt
men het objectieve Bewustzijn, het pure Bewustzijn, het "lege"
aspect van de geest.
Het Verlichte Bewustzijn is doorslaggevend om het Reële te
ondervinden en de Ikken te verpulveren, maar dit is slechts een
eerste stap. Het is een formidabele stap, maar de ingewijde
ergert zich nog jammergenoeg omdat hij niet in staat is om al die
subtiele banden met bepaalde dingen, bepaalde negatieve
vormen van gehechtheid, te doorbreken.
Wanneer de ingewijde de knopen doorhakt, die hem aan het
verlichte Bewustzijn kluisteren, dan ontwaakt de volmaakte
verlichting in hem: de Verlichte Leegte. Het is ontzettend moeilijk
om dit te bereiken, maar niet onmogelijk. Iedere gnosticus kan
het bereiken als hij AAN ZICHZELF werkt.
(...) De Leegte is niet het niets. De Leegte is het vrij bewegende
leven. De Leegte is wat het is, wat het altijd is geweest en wat
het altijd zijn zal. De Leegte bevindt zich voorbij de tijd en
voorbij de eeuwigheid...
De geest (het mentale vermogen) heeft een vrouwelijke natuur
en is gemaakt om te ontvangen, op te nemen en te begrijpen. De
natuurlijke toestand van de geest is receptief, stil en geruisloos
als een diepe, rustige oceaan.
Het denkproces is een abnormaal gebeuren, dat zijn
grondoorzaak heeft is de Ikken.
Wanneer de geest leeg is 'van elke soort gedachten', wanneer de
geest in diepe stilte en rust verkeert, trillen al haar 300.000
vermogens zonder enige moeite en op dezelfde toon- hoogte
(frequentie).
Wanneer de geest rustig is en in stilte, komt HET NIEUWE tot
ons, datgene wat werkelijk IS.

DE CHINESE MEESTER WU WEN
De grote meester Wu Wong begon zijn meditatie-oefeningen
onder de wijze leiding van meester Tuo Weng. Zijn eerste
meditatie- opdracht was met de volgende KOAN of "mysterieuze
spreuk":
"Het is niet het verstand, het is niet de Boeddha, het is niet (het)
niets."
Wu Wen ging in oosterse stijl zitten en concentreerde zijn geest
op deze spreuk, de diepere betekenis ervan proberend te
begrijpen.
Deze Koan of "raadselachtige spreuk" is werkelijk moeilijk te
begrijpen. Wanneer men erop mediteert met de gezonde
doelstelling de waarheid die in elk woord besloten is, te ervaren,
spreekt het vanzelf dat de (denkende) geest (het denkvermogen)
zich overgeeft, alsof ze dodelijk was getroffen. Dan neemt ze de
rust en de stilte voor lief.
Wu Wen had het geluk Yung Feng, Yueh Shan en enkele andere
"broeders" te ontmoeten en samen spraken ze om te werken om
de verlichting te bereiken.
Na enige tijd ging Wu Wen naar meester Huai Shi toe, die hem
leerde mediteren met behulp van het heilige mantra WU. Deze
mantra wordt gezongen, in gedachten, als een dubbele oe-klank:
oe...oe..., alsof men het geluid van een stormachtige wind, die
door de bergen giert, nadoet, of het geweldige bulderen van de
golven op het strand.
De zang van deze mantra dient in gedachten gedaan te worden
wanneer wij de meditatie beoefenen met de bedoeling om de rust
en de stilte (geen beweging en geen geluid) van de geest te
bereiken, wanneer het voor ons noodzakelijk is om de geest te
legen van elke soort gedachten, begeerten, herinneringen,
zorgen enz.
Later ging Wu Wen naar Chang Lu toe, bij wie hij de meditatie
beoefende in gezelschap van een kameraad, die hunkerde naar
de Eindverlichting.
Toen Wu Wen (de wijze) Chin uit Huai Shang leerde kennen,
vroeg deze hem: "Je bent al zes of zeven jaar aan het oefenen.
Wat heb je kunnen begrijpen?" Wu Wen antwoordde: "Iedere
dag heb ik de indruk, dat er niets is in mijn geest."
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Eer men gaat liggen om een oefening te doen, dient men de Dans
van de Derwisjen te verrichten als voorbereiding, zodat de
oefening succesvol kan zijn.
De Dans van "de Derwisjen" bestaat uit drie bewegingen die men
gelijktijdig verricht. Hiermee krijgt de geest (het verstand) geen
tijd om ergens over na te denken en komt tot rust. Wanneer men
dan gaat liggen, kan men de oefening die men wil doen met
groter gemak volbrengen.
Dit is dus om de geest tot rust te brengen, zodat er geen mentale
'problemen' (storingen) zijn en men een goede oefening kan
verrichten.

DE TRANSMUTATIE VAN DE KOSMISCHE KRACHTEN
Voordat men aan deze oefening begint, dient men de Dans van de
Derwisjen te verrichten om de geest tot rust te brengen, zodat
wanneer men zich dan aan de oefening overgeeft, de geest in
rust is en men de beste resultaten kan verkrijgen.
Wat ik u op deze momenten leer is om kosmische krachten aan te
trekken, die heel ons lichaam doordringen en tot de aarde
terugkeren. Wanneer deze kosmische krachten in ons lichaam
dringen, krijgt het vanzelfsprekend meer levensenergie. Deze
krachten blijven in ons werken en geven ons veel meer kracht om
het Inwijdingspad te vervolgen. Wanneer deze krachten ons
lichaam hebben doordrongen, geven we ze door aan de aarde. De
aarde op haar beurt geeft ons andere soorten krachten, die deel
gaan uitmaken van de kosmische kracht. Deze twee krachten
vermengen zich met elkaar en hebben en dragen hiermee bij aan
de betere werking van de planeet.
Wij zijn dus krachten aan het transmuteren, niet alleen de
seksuele, maar ook de kosmische energie. Zo beginnen we te
werken zoals het hoort, als een instrument van de Kosmos ten
gunste van de Aarde en omgekeerd.
Met gestrekte amen, een kruis vormend, of de handen gewoon op
onze knieën leggen met de palmen naar boven gekeerd, in een
ontvangende houding, stellen we ons voor dat de kosmische
energie langzaam in ons dringt via de pijnappelklier en de palm
van de handen en haar weg aflegt door heel ons lichaam, totdat
zij -getransmuteerd- via de voetzolen in de aarde dringt.
Zo worden wij bemiddelaars tussen de Kosmos en de Aarde en
hierin gaat datgene wat Liefde heet schuil, want op deze wijze
zijn we niet alleen bezig om voor onszelf te werken, maar ook
voor de planeet en voor de Mensheid.
Het is logisch dat naarmate wij in bemiddelaars tussen de
Kosmos en de Aarde veranderen, deze krachten tijdens hun gang
door ons lichaam een geweldige kracht achterlaten, die zijn
weerga niet vindt, want waar een dergelijke kracht vloeit, wordt
iets positiefs opgebouwd. Bovendien wordt de persoon als een
drager van grote liefde beschouwd, want hij werkt niet alleen
voor zichzelf, naar ook voor de Planeet en voor de Mensheid.
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Dit antwoord was heel wijs. Wu Wen had al de indruk, dat er
niets was in zijn geest. Zijn geest begon leeg te worden. De
tweestrijd van de beredeneringen (het "malen" van het verstand)
begon ten einde te komen.
Wu Wen maakte wonderlijke vorderingen, maar hij miste nog iets
en Chin zei tegen hem: "Je kunt nu oefenen als je stil bent, maar
je raakt de oefening kwijt als je in actie bent". Dit gaf Wu Wen
veel stof tot nadenken, want het raakte juist zijn zwakke plek.
In staat zijn om de geest in rust en stilte te houden, leeg van elke
soort gedachten, zelfs als we honger hebben... of dorst, zelfs als
de muggen ons steken of als er veel lawaai is afkomstig van de
mensen die bij ons zijn... is iets ontzettend moeilijks. Dit was wat
Wu Wen nog ontbrak. Hij kon de meditatie al in de rust
beoefenen, maar hij kon haar niet beoefenen tijdens de activiteit,
dat wil zeggen, als hij belaagd werd door al die MOEILIJKHEDEN.
"Wat moet ik doen?" vroeg Wu Wen aan Chin. Het antwoord was:
"Heb je nooit gehoord wat Chung Lao Tze ervan zegt? Als je dit
wilt begrijpen, kijk dan naar het zuiden en aanschouw de Kleine
Beer."
Raadselachtige woorden... Exotisch aandoende woorden...
Mysterieuze, moeilijk te begrijpen woorden... Het ergste is nog
wel, dat er geen verklaring voor is. Toen Chin dit had gezegd,
ging hij weg.
Wu Wen bleef in grote zorgen achter. Hij liet de oefening met het
mantra WU voor een week los en concentreerde zijn geest om tot
een volkomen begrip te komen van wat Chin had willen zeggen
met de woorden "naar het zuiden kijken en de Kleine Beer
aanschouwen".
Hij kwam dit echter pas te verstaan, toen de monniken die hem
gezelschap hielden in de meditatiezaal, de ruimte verlieten om
naar de eetzaal te gaan. Toen vervolgde Wu Wen zijn oefening in
de meditatieruimte en vergat het eten.
Dat het etenstijd was geworden en hij toch doorging met
mediteren, dat de maaltijd ongemerkt aan hem voorbij ging, was
een heel beslissende stap voor Wu Wen, want toen begreep hij
de betekenis van "mediteren tijdens de activiteit".
Wu Wen vertelt dat juist op dat moment zijn geest helder werd,
leeg, licht, doorzichtig. Zijn menselijke gedachten vielen in
stukken uiteen, als kleine stukjes vel bij het ontvellen. Hij voelde
zich verzinken in de Leegte.
Een half uur later, toen hij terugkwam in zijn lichaam, vond hij
deze in zweet baden. Toen begon hij die kwestie van "de Kleine
Beer aanschouwen, naar het Zuiden kijkend" te begrijpen.
Tijdens de meditatie had hij geleerd om de obstakels tegemoet te
treden, om de Kleine Beer het gezicht te geven, dat wil zeggen:
honger, lawaai en allerlei soorten factoren die de meditatie
negatief beïnvloeden.
Vanaf toen kon noch een geluid, noch een muggenbeet, noch de
last van honger, noch de warmte, noch de kou hem de volmaakte
concentratie van de geest beletten.
Later, toen hij Chin opnieuw bezocht, kon hij alle vragen die deze
hem stelde met grote precisie beantwoorden. Toch doet het pijn
te moeten zeggen dat Wu Wen nog steeds niet voldoende
onthecht was om de staat van "een sprong vooruit doen" te
kunnen bereiken.
Na enige tijd ging Wu Wen op bezoek bij Hsiangh Yen in de
bergen om er het zomerseizoen door te brengen. Hij vertelt dat
hij tijdens de meditatie ontzettend werd lastig gevallen door de
muggen die hem zonder enige consideratie staken, maar hij had
"de Kleine Beer zeer van voren leren zien" (obstakels,
moeilijkheden, muggen etc.). Toen bedacht hij opeens: "Als de
mensen van vroeger hun lichamen opofferden ten gunste van net
Dharma, waarom zou ik bevreesd moeten zijn voor de muggen?"
Hiervan bewust geworden nam hij zich voor om alle
muggenbeten geduldig te verdragen. Met samengetrokken
vuisten en de kaken stevig op elkaar, de vreselijke muggenbeten
trotserend, concentreerde hij zijn geest op net mantra WU
(oe...oe...).
Wu Wen zong het mantra WU. Met de klank OE deed hij net
geluid van de wind na, wanneer die door een bergpas giert, of
het geluid van de zee, wanneer hij op het strand beukt. Wu Wen
wist de meditatie intelligent te combineren met de slaap.
Wu Wen zong zijn mantra met de geest (in stilte) en dacht aan
niets. Wanneer een of andere begeerte, herinnering of gedachte
in zijn verstand opdook, WEIGERDE (onderdrukte) Wu Wen hem
niet. Hij bestudeerde het, analyseerde het, hij trachtte het te
begrijpen op alle niveaus van de geest en daarna VERGAT hij het
op een radicale manier volkomen en definitief.
Wu Wen zong zijn mantra op aanhoudende wijze. Hij begeerde
niets, hij beredeneerde niets. Elke begeerte of gedachte die in
zijn geest opdook werd op correcte wijze begrepen en vervolgens
vergeten. Het zingen van de mantra werd niet onderbroken. De
muggen en hun steken hadden geen enkele betekenis meer.
Opeens gebeurde er iets trancendentaals. Hij voelde dat zijn
geest en zijn lichaam bezweken, als wanneer de vier muren van
een huis in elkaar storten. Het was de toestand van de Verlichte
Leegte, puur, volmaakt, vrij van elke soort attributen
(kenmerken). Hij was gaan zitten mediteren bij het krieken van
de dag en hij stond pas aan het einde van de middag op.
Het is duidelijk dat men zich aan de meditatie kan overgeven,
gezeten in oosterse stijl met gekruiste benen zoals Boeddha deed
(lotushouding), of in westerse stijl in de houding die je het meest
gerieft, of liggend met de benen uit elkaar en de armen aan
weerszijden geopend, als een vijfpuntige ster en met het lichaam
goed ontspannen. Maar Wu Wen was oosters en hij verkoos te
zitten in de lotushouding als Boeddha.
Toen pas lukte het de grote Chinese meester Wu Wen de
Verlichte Leegte te ervaren, maar er ontbrak nog iets om de
volkomen rijpheid te bereiken. In zijn geest waren er nog
verkeerde en onopgemerkte gedachten, die op heimelijke wijze
bleven voortbestaan. Het waren kleine, verleidende duivels,
kleine onder- bewuste Ikken, residuen (overblijfselen) die nog
steeds voortleefden in de 49 onderbewuste departementen van
Jaldabaoth (de onderbewuste infradimensies in de mens).
Na deze beleving van de Verlichte Leegte reisde Wu Wen naar de
bergen van Wung Chow. Daar mediteerde hij gedurende zes
jaren. Daarna mediteerde hij nogmaals zes jaren op de berg Lu
Han en tenslotte nog drie jaren in Kuang Chou.
Na deze inspanningen en na vele ontberingen en veel lijden
bereikte meester Wu Wen de ultieme Verlichting...
Meester Wu Wen was een ware atleet van de meditatie. Tijdens
zijn oefeningen heeft hij leren begrijpen dat elke mentale
inspanning intellectuele spanning teweeg brengt en dat deze
schadelijk is voor de meditatie, want ze belemmert de
Verlichting.
Meester Wu Wen heeft zich nooit gesplitst in een "hogere Ik" en
een "lagere Ik", want hij begreep dat "hoger" en "lager" twee
doorsneden zijn van dezelfde zaak.
Meester Wu Wen voelde zichzelf niet als een godheid of als een
Deva (hogere natuurgeest) zoals de mythomanen plegen te doen,
maar als een ongelukkige "meervoudige Ik", die werkelijk bereid
was steeds meer en meer in zichzelf te sterven (mystieke dood,
afbreken van de Ikken).
Meester Wu Wen verdeelde zichzelf niet in "Ik" en "mijn
gedachten", want hij begreep dat "mijn gedachten" en "Ik"
allebei volledig "Ik" zijn en dat het nodig is om volledig te zijn
om de volmaakte meditatie te kunnen bereiken.
Tijdens de meditatie bevond meester Wu Wen zich in VOLLEDIGE
toestand, receptief, ontzettend nederig, met een rustige geest in
diepe stilte, zonder de begeerte om iets meer te zijn, want Wu
Wen wist maar al te goed, dat het "Ik" is wat het is en dat het
nooit meer kan zijn dan wat het is.
Onder deze omstandigheden trilden alle 300.000 clans van het
mentale lichaam van meester Wu Wen intens, op dezelfde toonhoogte en zonder enige inspanning, liefde en wijsheid opvangend
en ontvangend.
Toen Wu Wen de meditatiezalen bezocht, hebben alle monniken
de grote weldadige invloed van de potente uitstralingen van zijn
verlichte aura ontvangen.
Wu Wen was al in het bezit van zijn hogere existentiële
voertuigen van het Zijn (de Gouden Lichamen) maar hij had de
behoefte om het Ik af te breken om de uiteindelijke Verlichting te
bereiken. En het lukte hem na veel lijden.
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Het klinkt ongelooflijk, maar het is maar al te waar, dat de zo bezongen
moderne beschaving ontzettend lelijk is. In deze beschaving kunnen we de
transcendente kenmerken van de schoonheid niet meer terugvinden. Het
ontbreekt haar aan innerlijke schoonheid.
We beelden ons heel wat in met die altijd lelijke gebouwen die meer op
muizenvallen lijken.
De wereld is uitermate saai geworden met overal dezelfde fletse straten en
lelijke huizen.
In alle uithoeken van de aarde vindt je dezelfde eentonigheid.
Het is altijd hetzelfde liedje: lelijk, walgelijk en steriel. Maar de menigten
vinden het modern!
Wij lijken trotse pauwen met onze piekfijne kleren en schoenen, terwijl hier,
ginds en overal miljoenen hongerige, ondervoede en ellendige ongelukkigen
rondzwerven.
De eenvoud en de spontane, onschuldige schoonheid zonder ijdele opmaak, zijn
bij de vrouwelijke sekse verdwenen. Nu zijn we modern. Zo is het leven.
De mensen zijn verschrikkelijk wreed geworden: de liefdadigheid is verkild.
Niemand trekt zich iets van een ander aan.
De etalages van de luxueuze zaken schitteren met hun kostbare koopwaar, die
onbetaalbaar is voor de ongelukkigen.
Het enige wat voor de paria's van het leven overblijft, is te kijken naar de
mooie stoffen, sieraden en dure flesjes parfum. Zien zonder aan te kunnen
raken. Net een Tantaluskwelling!
De mensen van deze moderne tijd zijn uitermate grof geworden: het parfum
van de vriendschap en de geur van de eerlijkheid zijn volkomen verdwenen.
De menigten kreunen onder de druk van de belastingen. Iedereen zit in de
problemen. Wij zijn dan eens schuldeisers, dan weer schuldenaars. We worden
veroordeeld en we kunnen niet betalen. De zorgen groeien ons boven het hoofd.
Niemand leeft onbekommerd.
De bureaucraten met de curve van het geluk in de buik en een goede sigaar in
de mond als psychologisch steunpunt, halen hun politieke fratsen uit zonder
zich iets aan te trekken van het leed der volkeren.
Tegenwoordig is niemand gelukkig, de gewone burger het allerminst. Die
bevindt zich met de rug tegen de muur.
Rijken en armen, gelovigen en ongelovigen, zakenlui en bedelaars,
schoenmakers en blikslagers, allen leven omdat ze moeten. Ze verdrinken hun
ellende in alcohol en zelfs in drugs, om voor zichzelf te vluchten.
De mensen zijn verworden tot boosaardige, wantrouwende, doortrapte en
ontaarde wezens. Niemand gelooft een ander. Dagelijks vindt men nieuwe
wettelijke bepalingen en regelingen uit, maar ze deugen nergens voor. De
arglistigen lachen in hun vuistje om al die onzin. Ze betalen niet en ontduiken
de wet, al moeten ze daarvoor naar de gevangenis.
Geen enkel beroep maakt gelukkig. Ware liefde is zoek. De mensen trouwen
vandaag en scheiden morgen.
De eenheid in de gezinnen is verloren gegaan. De mensen schamen zich niet
meer voor bloot.
We nemen ons voor in dit boek er achter te komen, wat de oorzaak is van
zoveel ellende.
Ik spreek de taal van het dagelijks leven. Ik verlang ernaar te weten te komen,
wat er achter dat verschrikkelijke masker van het bestaan schuilgaat.
Ik denk hardop en de intellectuele waanwijzen kunnen beweren wat ze maar
willen.
Al die theorieën zijn afgezaagd. Ze worden zelfs verkocht en opnieuw verkocht
op de markt...En wat dan nog?
Ze deugen alleen maar om ons nog meer zorgen te geven en het leven nog meer
te verzuren.
GOETHE had volkomen gelijk toen hij zei: "Alle theorieën zijn grijs. Groen is
alleen de boom met de gouden vruchten, de boom van het leven."
Arme mensen! Ze zijn al die theorieën meer dan beu. Nu praten we over
praktische dingen. Het is noodzakelijk dat wij praktisch zijn en de oorzaken
van ons leed werkelijk leren kennen.
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Weldra kunnen miljoenen inwoners van Afrika, Azië en Zuid-Amerika van
honger sterven.
Het gas van spuitbussen kan de ozonlaag volkomen vernietigen.
Enkele geleerden voorspellen dat rond het jaar 2000 de ondergrond van onze
planeet zal zijn uitgeput.
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Het is bewezen dat de organismen van de zee aan het uitsterven zijn vanwege
de vervuiling.
Zoals het er nu toe gaat, ziet het er ongetwijfeld naar uit dat tegen het eind van
deze eeuw de inwoners van de grote steden een zuurstofmasker zullen moeten
dragen om zich te kunnen beschermen tegen de smog.
Als de milieuvervuiling verder doorgaat met het huidige verontrustende tempo,
zal het binnenkort levensgevaarlijk zijn vis te eten. De vissen leven immers in
vervuild water.
Voor het jaar 2000 zal het bijna onmogelijk zijn een strand te vinden waar je
kunt zwemmen in schoon water.
Door de mateloze consumptie en de ontginning van de grond en de ondergrond
van de aarde, zullen de akkers weldra de noodzakelijke agrarische producten
voor de voeding van de mensheid niet meer voortbrengen.
Het intellectuele dier, ten onrechte mens genoemd, heeft de zeeën vervuild met
een hoop rotzooi en de lucht met de uitlaatgassen van auto's en fabrieken. Het
intellectuele dier heeft de planeet Aarde verwoest met ondergrondse
kernexplosies en het misbruik van schadelijke stoffen. Door deze funeste
handelingen is de planeet aarde gedoemd een lange en vreselijke doodstrijd te
voeren die uiteindelijk zal eindigen in een grote wereldramp.
Het zal heel moeilijk zijn om te leven na het jaar 2000, want het intellectuele
dier is bezig in razend snel tempo het milieu te vernietigen.
Het Rationele Zoogdier, per abuis mens genoemd, heeft zich erop toegelegd de
Aarde te verwoesten en onbewoonbaar te maken. Het is duidelijk dat hij aardig
op weg is om in zijn opzet te slagen.
Wat de zeeën betreft is het onmiskenbaar dat alle landen er een soort grote
vuilnisbak van hebben gemaakt.
Zeventig procent van alle afval ter wereld komt in de zee terecht.
De levende organismen van de oceaan worden verwoest door enorme
hoeveelheden olie, allerlei soorten insecticiden, allerlei chemische stoffen, giftige
gassen, reinigingsmiddelen en dergelijke.
De zeevogels en het voor het leven op aarde zo broodnodige plankton worden
vernietigd.
De vernietiging van het plankton is zonder twijfel een uitermate ernstige zaak,
want dit micro-organisme produceert zeventig procent van alle zuurstof op
aarde.
Door wetenschappelijk onderzoek heeft men kunnen constateren dat bepaalde
delen van de Atlantische en van de Stille Oceaan vervuild zijn met het
radioactieve afval van de atoomexplosies.
In verschillende wereldsteden en vooral in Europa, wordt hetzelfde drinkwater
na gedronken en doorgetrokken te zijn, gezuiverd en weer gebruikt als
drinkwater.
In de grote 'overbeschaafde' steden gebruikt men drinkwater dat vele keren
door menselijke lichamen is gegaan.
In Cucuta, een Zuid-Amerikaanse stad aan de grens tussen Venezuela en
Colombia, zien de inwoners zich genoodzaakt het vieze bruine water van de
rivier te drinken. Die rivier brengt het rioolwater en ander afval van het stadje
Pamplona met zich mee.
Ik bedoel de rivier Pamplonita die zo funest is geworden voor de 'Parel van het
Noorden' (Cucuta).
Gelukkig kreeg de stad een tweede waterleiding erbij, hoewel het vieze bruine
water van de rivier Pamplonita toch nog gedronken wordt.
In de grote steden van Europa probeert men met enorme filters, reusachtige
machines en chemische stoffen, het rioolwater te zuiveren. Maar de epidemieën
verbreiden zich samen met dat vieze rioolwater dat zovele keren door het
menselijke organisme gaat.
De Beroemde bacteriologen hebben ontdekt dat in het drinkwater van de grote
steden heel wat virussen, colibacteriën, pathogenen, larven, bacteriën van
allerlei ziekten zoals tering, tyfus, pokken en andere ziektekiemen voorkomen.
Het klinkt ongeloofwaardig, maar het is maar al te waar dat men in
waterzuiveringsinstallatieen van Europese landen het virus van de entstof tegen
poliomyelitis gevonden heeft.
De waterverspilling is ook schrikbarend: moderne wetenschappers verzekeren
dat tegen het jaar 1990 het rationele zoogdier van dorst zal sterven.
Het ergste van alles is dat het grondwater danig aangetast dreigt te worden
door de onverantwoorde activiteiten van het intellectuele dier.
De meedogenloze onophoudelijke exploitatie van de oliebronnen is fataal. De
olie die uit de grond wordt gehaald vermengt zich met het grondwater, dat
hierdoor vervuild raakt.
Door deze vervuiling, die al langer dan een eeuw gaande is, wordt steeds meer
grondwater ondrinkbaar.
Het is duidelijk dat het gebrek aan water tot gevolg heeft, dat planten afsterven
en ook menigten mensen overlijden.
Laten we het nu hebben over de lucht, die onontbeerlijk is voor de levende
organismen op aarde...
Met elke inademing nemen onze longen een half liter lucht op. Dat komt op
twaalf kubieke meters per dag voor elke van de meer dan vier duizend vijf
honderd miljoen aardbewoners. Zo kunnen we de exacte hoeveelheid lucht
berekenen die de menselijke bevolking van de aarde dagelijks gebruikt. Maar
daarbij hebben we nog niet berekend hoeveel lucht alle dieren op aarde nodig
hebben om te kunnen leven.
Al de zuurstof die wij inademen bevindt zich in de atmosfeer en is afkomstig uit
het door de vervuiling bedreigde plankton en de fotosynthetische werking van
planten. Ongelukkigerwijze raakt de voorraad zuurstof langzamerhand op.
Het rationele zoogdier, ten onrechte mens genoemd, is constant bezig door zijn
talloze industrieën de zonnestraling te verzwakken. Deze zonnestraling is
onontbeerlijk voor de fotosynthese. Daarom is de hoeveelheid zuurstof die de
planten nu produceren aanzienlijk minder dan een eeuw geleden.
Het ergste van deze wereldramp is dat het intellectuele dier gewoon doorgaat
met het vervuilen van de zeeën, het vernietigen van het plankton en het
verwoesten van de plantengroei.
Het rationele dier gaat voort met het vernietigen van zijn bronnen van zuurstof.
De smog die het rationele humanoide onophoudelijk in de lucht pompt, is niet
alleen dodelijk voor de mens, maar bedreigt elke vorm van leven op de planeet
aarde.
De smog vernietigt niet alleen de voorraad zuurstof in de lucht, maar doodt ook
de mensen.
Het is al bewezen dat de smog vreemde en gevaarlijke ziekten veroorzaakt, die
ongeneeslijk zijn.
De smog belet het zonnelicht en de ultraviolette stralen de aarde te bereiken,
waardoor er ernstige wanorde in de atmosfeer ontstaat.
Verder met deel 2 van 2
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Er komt een tijdperk van grote klimaatsveranderingen, die een nieuwe ijstijd
inluiden, waarin het ijs zich van de polen tot de equator zal uitstrekken,
schrikwekkende wervelstormen, aardbevingen en dergelijke.
Door het misbruik van de elektrische energie zal het tegen het jaar 2000 in
bepaalde delen van de planeet aarde warmer worden. Dat zal het proces van de
omwenteling(het kapseizen) van de aarde helpen versnellen.
Spoedig zullen de huidige polen deel gaan uitmaken van de nieuwe equator en
op de oude huidige polen zullen de nieuwe polen te vinden zijn.
Het ontdooien van de polen is al begonnen. Een nieuwe Zondvloed,
voorafgaande door het vuur, dient zich aan.
In de volgende decennia zal de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer sterk
toenemen. Deze chemische stof zal een dikke laag vormen in de atmosfeer van
de Aarde.
Deze laag zal helaas de thermische straling neutraliseren, waardoor het zal
gaan werken als een onheil brengende broeikas.
Het klimaat zal warmer worden in veel delen van de aarde. De warmte zal het
ijs van de polen doen smelten, waardoor het waterpeil van de oceanen tot een
verontrustende hoogte zal stijgen.
De situatie is ontzettend ernstig. De vruchtbare grond is aan het verdwijnen,
maar dagelijks worden tweehonderdduizend kinderen geboren die voedsel
nodig hebben.
De rampzalige wereldomvattende hongersnood die naderbij komt zal
schrikwekkend zijn. Dit staat al voor de deur.
Tegenwoordig sterven veertig miljoen mensen per jaar van de honger, door
gebrek aan voldoende voedsel.
De misdadige industrialisatie van de bossen en de meedogenloze ontginning van
mijnen en olie zijn de aarde in één grote woestijn aan het veranderen.
Zonder enige twijfel is nucleaire energie al dodelijk voor de mensheid,
tegenwoordig bestaan er ook werkelijk dodelijke (laser) stralen,
bacteriologische wapens en allerlei andere soorten uiterst destructieve en
boosaardige uitvindingen, uitgevonden door de wetenschappers.
Het is een feit dat om nucleaire energie te verkrijgen er grote hoeveelheden
warmte nodig zijn, die echter heel moeilijk onder controle te houden zijn. Elk
ogenblik kan dit een ramp veroorzaken.
Om nucleaire energie op te wekken zijn er ook grote hoeveelheden radioactieve
mineralen nodig, waarvan slechts dertig procent benut wordt. Gevolg hiervan
is dat de ondergrond van de aarde nog sneller uitgeput raakt.
Kernafval blijkt ontzettend gevaarlijk te zijn. Er bestaat geen enkele veilige
plaats voor.
Als het gas van zo'n kernafvalstortplaats ooit ontsnapt, al was het maar een
heel klein beetje, zouden duizenden mensen kunnen omkomen.
De vervuiling van het voedsel en het water heeft genetische vervormingen en de
geboorte van 'mens-monsters' tot gevolg: wezens die geboren worden met
monsterlijke misvormingen.
Voor het jaar 1999 zal er een vreselijk nucleaire ongeval gebeuren die de
mensen de schrik op het lijf zal jagen.
Ongetwijfeld weet de huidige mensheid niet hoe te leven. De mensheid is
afschuwelijk ontaard. Eerlijk gezegd heeft het zich in de hel gestort.
Het meest ernstige van de zaak is, dat de oorzaken van deze verwoesting binnen
ons zelf te vinden zijn. De oorzaken van hongersnood, oorlogen en de
verwoesting van de planeet waarop we leven dragen wij met ons mee in onze
eigen psyche.
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De mensen werken elke dag. Ze strijden om te overleven. De mensen willen op
de een of ander manier bestaan. Maar ze zijn niet gelukkig.
Wat het 'geluk' wel is, is eigenlijk niet duidelijk. Het ergste is dat de mensen dit
beseffen, maar juist omdat ze gebukt gaan onder zoveel ellende geven ze de
hoop niet op dat ze een dag toch gelukkig zullen worden, hoewel ze niet weten
hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen.
De stakkers! Al dat lijden! En toch willen de mensen bestaan. Ze zijn
doodsbang om het leven te verliezen...
Als de mensen iets afwisten van de Revolutionaire Psychologie, zouden ze
misschien anders denken. Maar ze weten er in feite niets van. Ze willen
overleven te midden van hun ellende. Dat is het wel een beetje.
Er zijn heel plezierige en leuke momenten in het leven, maar dat is het geluk
niet. De mensen verwarren het plezier met het geluk.
Stappen, feesten, zuipen en orgieën brengen dierlijke plezier met zich mee,
maar dit alles is ook al niet het geluk...Toch zijn er ook gezonde feestjes, waar
men zich niet bedrinkt, zonder dierlijke uitspattingen, zonder alcohol, etc,
maar deze zijn evenmin het geluk...
Heb je een beminnelijk voorkomen? Hoe voel je je als je danst? Ben je verliefd?
Heb je werkelijk lief? Hoe voel je je als je danst met degene die je bemint? Sta
me toe nog eens meedogenloos te zijn: dat is ook niet het geluk.
Als je oud bent zeggen de pleziertjes van het leven je niets meer. Het leuke is er
dan vanaf. Je zou er wel heel anders over denken als je nog jong was en vol
illusies.
Hoe we het ook keren of draaien, los van wat je aldan niet beweert, met of
zonder feestjes, verliefd of niet, met of zonder geld, je bent niet gelukkig. Al
denk je er anders over.
We verdoen ons leven met het zoeken naar geluk en we sterven zonder het
gevonden te hebben.
In Zuid-Amerika wemelt het van de mensen die met de hoop leven op een dag
de hoofdprijs in de loterij te winnen en zo gelukkig te worden. Enkelen winnen
het ook, maar het zo begeerde geluk blijft uit.
Als jongen droom je over de ideale vrouw, over de één of ander prinses uit
'Duizend en Een Nacht'. En dan komt de ontnuchterende werkelijkheid van de
feiten: het onderhouden van een vrouw en kinderen, moeilijke financiële
problemen en allerhande beslommeringen.
Ongetwijfeld worden de problemen groter naargelang de kinderen opgroeien.
Die problemen groeien de arme burger zelfs boven het hoofd...
Naarmate het kind groeit, worden de schoenen ook een maatje groter. De
prijzen stijgen ook steeds verder.
Naarmate de kinderen opgroeien, worden de kleren ook steeds duurder. Als er
geld is, is er niets aan de hand. Maar als er geen geld is, wordt het moeilijk. Er
wordt dan verschrikkelijk geleden...
Dit zou allemaal nog verdraaglijk zijn, als de man een goede vrouw heeft. Maar
als de arme man ook nog verraden wordt door een overspelige vrouw, wat voor
zin heeft het dan om te gaan werken om geld te verdienen?
Er bestaan gevallen van bijzondere vrouwen die zowel in voor- als in
tegenspoed een uitstekende partner blijken te zijn. Maar dan weet de man dat
weer niet te waarderen en hij laat haar in de steek om bij andere vrouwen zijn
leven te gaan verzuren.
Vele jonge meisjes dromen van een blauwe prins, maar ongelukkigerwijs
blijken de zaken in werkelijkheid anders te lopen. De arme vrouw trouwt met
haar eigen beul...
De grootste illusie van een vrouw is een gezellig huis te hebben en moeder te
worden, 'gezegende voorbeschikking' zoals men placht te zeggen. Maar al lukt
het haar een goede man te vinden, -wat moeilijker is dan de bekende naald in
de hooiberg zoeken-, dan nog gaat alles uiteindelijk voorbij: de kinderen
trouwen, ze gaan het huis uit of de ouders worden vergeten en op een zijspoor
gezet. Het gezin valt uiteindelijk uit elkaar.
Na dit alles onder de loep genomen te hebben, kunnen we gerust stellen dat in
deze wrede wereld waarin we leven er geen gelukkige mensen bestaan...Alle
mensen zijn ongelukkige stakkers.
We hebben vele 'ezels' gekend, die bepakt en bezakt met geld door het leven
gaan, maar ook overbelast zijn met problemen, belastingen en allerlei soorten
conflicten en noem maar op. Gelukkig zijn ze in ieder geval niet.
Wat voor zin heeft het om rijk te zijn als je niet gezond bent? De stakkers!
Soms zijn de rijkaards er nog ellendiger aan toe dan de een of ander bedelaar.
Alles in het leven gaat voorbij: de mensen, de ideeën, de gebeurtenissen, alles
gaat voorbij. Wie geld heeft en wie het niet heeft, zij gaan ook voorbij. Niemand
kent het ware geluk.
Vele willen van zichzelf vluchten door middel van drugs of alcohol, maar die
vlucht mislukt jammerlijk. En wat nog erger is, ze blijven vastzitten in de hel
van de verslaving.
Als de verslaafde zijn leven verandert, verdwijnen de vrienden van de kroeg en
het gebruik van drugs ook de drugskameraden als bij toverslag uit zijn leven.
Met het ontvluchten van het 'Mijzelve' of het 'Ikzelve', bereik je het geluk niet.
Het zou interessant zijn om nou eens 'de stier bij de horens te vatten', door het
Ik te observeren en te bestuderen om zodoende de oorzaken van het leed te
ontdekken.
Als je de echte oorzaken ontdekt van zoveel leed en ellende, kan je daar
ongetwijfeld iets tegen doen...
Als het zou lukken om het 'Ikzelve' af te breken, als het zou lukken om 'Mijn
roezen', 'Mijn ondeugden', 'Mijn verknochtheden', al die zaken die mijn hart
zoveel pijn aandoen, af te breken, als het zou lukken om 'mijn zorgen', die mijn
hersenen verpletteren en me ziek maken, af te breken, dan zou ongetwijfeld
Datgene wat niet van de tijd is tevoorschijn komen, Datgene wat lichaam,
gezindheid (verknochtheid) en het verstand te boven gaat, Datgene wat
eigenlijk onbekend is voor de menselijke ratio en Geluk heet!
Het is dan ontegensprekelijk dat zolang het Bewustzijn 'gebotteld' blijft,
ingekapseld in het 'Mijzelve', in het 'Ikzelve', het nooit het ware geluk zal
kunnen (leren) kennen.
Het geluk heeft een smaak die het 'Ikzelve', het 'Mijzelve' nooit en te nimmer
heeft kunnen proeven.
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De betekenis van de Vrijheid is iets wat nog niet goed is begrepen door de
mensheid.
Over het begrip Vrijheid, een probleem dat altijd op een min of meer verkeerde
manier wordt opgeworpen, zijn er nogal wat ernstige fouten gemaakt.
Het staat vast dat men om een woord discussieert, absurde afleidingen doet,
allerlei soorten gewelddadigheden pleegt en er bloed vergiet op het slagveld.
Het woord vrijheid heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Iedereen houdt
van het woord, maar niemand begrijpt wat het werkelijk inhoudt. Er bestaat
een hoop verwarring over.
Je kunt geen dozijn mensen vinden die het woord vrijheid op dezelfde manier
uitleggen.
De term vrijheid kan in feite op geen enkele manier door de subjectieve ratio
begrepen worden.
Ieder houdt over deze term verschillende ideeën op na: subjectieve meningen
die geen greintje reële objectiviteit bezitten.
Wanneer men het over de vrijheid heeft, hoor je een hoop vage ideeën die in de
grond van de zaak zo onsamenhangend zijn, dat ze nergens op slaan.
Ik ben er zeker van, dat zelfs Immanuel Kant, de schrijver van 'Het
Onderscheidingsvermogen van het Pure Verstand' en van 'Het
Onderscheidingsvermogen van het Praktische Verstand', de exacte betekenis
van dit woord nooit onderzocht heeft.
Vrijheid: wat een mooi woord! Wat een heerlijke uitdrukking! Hoeveel
misdaden zijn er niet begaan in naam van de Vrijheid!
Het is duidelijk dat de term vrijheid de menigten betoverd, in de ban van dit
magisch woord hebben de mensen de bergen en de dalen, de rivieren en zeeën,
gekleurd met bloed...
Hoe vaak in de geschiedenis is er onder verschillende vaandels bloed vergoten
en hebben mensen de heldendood gestorven, telkens als in het leven de kwestie
van de vrijheid werd aangesneden.
Helaas blijft er na de zo zwaar bevochten onafhankelijkheid toch slavernij
bestaan in elk mens.
Wie is vrij? Wie is het gelukt om de zo vaak besproken vrijheid te bereiken?
Wie zijn werkelijk geëmancipeerd? Ach en wee!
De jongere verlangt naar vrijheid. Het lijkt onbegrijpelijk dat hoewel er vaak
thuis genoeg eten, onderdak en bescherming is, de jongeling toch uit het huis
wil vluchten om de vrijheid te zoeken.
Het is in feite absurd, dat de jongeling, die thuis alles heeft, er vandoor gaat,
alleen maar door de bekoring van de term vrijheid. Het is raar, dat hoewel alle
gemakken van het leven binnen handbereik zijn in een gelukkig huis, de
jongeling toch verkiest dat alles te verliezen en te vertrekken naar andere delen
van de wereld om zich in de ellende te storten.
Het is begrijpelijk en zeer juist dat een ongelukkige paria van het leven ernaar
verlangt zijn armoedig huisje te verlaten om zijn leven ten goede te veranderen.
Maar het is je reinste nonsens dat moeders liefste, die thuis van alle gemakken
voorzien is, er ook vandoor wil gaan. Het is echter wel een feit dat het
voorkomt. Het woord vrijheid fascineert en betovert een ieder, al weet niemand
het woord precies te definiëren.
Het is ten dele logisch dat een jong meisje naar vrijheid verlangt en daarom uit
het ouderlijk huis wil. Het is ten dele logisch dat ze wil trouwen om het
ouderlijk huis te ontvluchten en een beter leven te leiden. Het is ten dele logisch,
want ze heeft het recht om moeder te zijn. Maar eenmaal getrouwd komt ze
erachter, dat ze niet vrij is en gelaten de ketens van de slavernij moet blijven
dragen.
Als een werknemer, die alle regels zat is, erin slaagt voor zichzelf te beginnen,
wordt hij geconfronteerd met het probleem dat hij toch slaaf blijft van zijn
eigen belangen en zorgen.
Elke keer dat we voor de vrijheid strijden, worden we zeer zeker teleurgesteld
ondanks het behalen van overwinningen.
Zoveel bloed is er tevergeefs vergoten voor de vrijheid en toch blijven we slaven
van onszelf en van anderen.
De mensen discussiëren om woorden die niemand begrijpt, al kun je een
grammaticale uitleg opzoeken in de woordenboeken.
De Vrijheid is iets dat we binnen in onszelf moeten verkrijgen. Niemand kan
het buiten zichzelf bereiken.
'Galopperen door de lucht' is een Oosterse volzin die een symbolische
voorstelling geeft van de betekenis van ware Vrijheid.
Niemand kan in feite de Vrijheid ervaren, zolang zijn Bewustzijn gevangen
blijft in het zichzelf, in het mijzelve.
Als we oprecht de Vrijheid willen bereiken, is het hard nodig dat we het
'ikzelve', 'mijn persoon', 'wat ik ben', begrijpen.
We kunnen de ketens van de slavernij niet vernietigen, alvorens alles te
begrijpen wat met 'het mijne', het 'Ik', het 'mijzelve', te maken heeft.
Wat houdt die slavernij in? Wat houdt ons gevangen? Wat zijn die boeien? Dit
alles moeten we achterhalen.
Rijken en armen, gelovigen en ongelovigen, niemand leeft in vrijheid, al denken
ze van wel.
Zolang het Bewustzijn, de Essentie, het meest eerbiedwaardige en het meest
fatsoenlijke wat we in ons innerlijk hebben, gevangen blijft in het 'zichzelve',
het 'mijzelve', het 'ikzelve', in mijn begeerten en angsten, in mijn wensen en
hartstochten, in mijn zorgen en agressie, in mijn psychologische fouten, dan
zullen we in slavernij blijven voortbestaan.
De betekenis van Vrijheid kan alleen volkomen begrepen worden wanneer we
de tralies van onze eigen psychische gevangenis afbreken.
Zolang het 'ikzelve' bestaat, zal het Bewustzijn gevangen blijven. Deze
gevangenis ontvluchten is alleen mogelijk doormiddel van de 'totale
vernietiging' waarover het Boeddhisme spreekt, dat wil zeggen doormiddel van
de ontbinding van het 'Ik', de herleiding tot kosmische as.
Het vrije Bewustzijn, bevrijd van het 'ik', ervaart in de volkomen afwezigheid
van het mijzelve, van wensen, hartstochten, begeerten en angsten, op een
directe manier wat de ware Vrijheid is.
Wat voor denkbeeld we er ook op na houden over de Vrijheid, de Vrijheid is
het niet. De meningen die we zijn toegedaan over de vrijheid verschillen
hemelsbreed van de Werkelijkheid. Wat voor ideeën we er ook op na houden
over de Vrijheid, ze hebben niets te maken met de ware Vrijheid.
De Vrijheid is iets dat we op een directe manier moeten ervaren en dat is alleen
mogelijk als we psychologisch sterven, dat wil zeggen als we het IK ontbinden
en voor altijd met het 'mijzelve' afrekenen.
Het heeft niet echt zin om over de Vrijheid te blijven dromen als we toch
voortgaan slaven te zijn.
Het is beter ons te zien zoals we zijn en nauwkeurig alle boeien te bestuderen
die ons gevangen houden in beduchte slavernij.
Als we ons zelf leren kennen, als we inzien wat we innerlijk zijn, zullen we de
deur ontdekken naar de ware vrijheid.
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Het is heel interessant om een pendule te bezitten. Niet alleen om te weten hoe
laat het is, maar ook om erover te kunnen nadenken.
Als de slinger niet beweegt, werkt het uurwerk evenmin. De beweging van de
slinger heeft een hele diepe betekenis.
In de Oudheid bestond het Dogma van de Evolutie nog niet. Toen begrepen de
Wijzen dat de historische processen zich altijd ontwikkelen volgens de WET
VAN DE PENDULE.
Volgens deze wonderlijke wet is alles onderhevig aan eb en vloed, alles stijgt en
daalt, komt en gaat, groeit en neemt af.
Het is niet verwonderlijk dat alle dingen met de pendule van de tijd heen en
weer bewegen, dat alles perioden van Evolutie en van Involutie kent.
In het ene uiterste van de slinger van de pendule vinden we de vreugde, in het
andere het verdriet. Al onze emoties, gedachten, verlangens en begeerten
bewegen zich volgens de Wet van de Pendule.
Hoop en wanhoop, pessimisme en optimisme, hartstochtelijk genot en leed,
triomfen en mislukkingen, winst en verlies, al deze zaken hebben te maken met
de twee uitersten van de slinger van de pendule.
Aan de oevers van de heilige rivier verhief het oude Egypte der Farao's zich
met al zijn macht en heerlijkheid. Maar toen de slinger naar de andere kant
bewoog, ging het rijk der Farao's ten onder en stond Jeruzalem op, de geliefde
stad van de Profeten.
Toen de slinger van de pendule van plaats veranderde, is het oude Israël onder
gegaan en verhief het Romeinse Rijk zich aan de andere uiterste.
De beweging van de slinger van de pendule verheft het ene koninkrijk en
vernietigt het andere, laat machtige beschavingen ontstaan om ze later weer te
gronde te richten.
We kunnen in het ene uiterste de diverse pseudo-esoterische scholen,
godsdiensten en sekten plaatsen.
In het andere uiterste dienen wij alle scholen van materialistische en
atheïstische aard te lokaliseren. Deze scholen zijn tegengestelde uiterste van de
hiervoor genoemde scholen, maar door de beweging van de pendule zijn ze ook
onderhevig aan altijd doorgaande verandering.
De religieuze fanatiekeling kan, als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis of
teleurstelling, naar het andere uiterste van de Pendule overslaan. Hij kan dan
verworden tot een atheïst of een materialistische scepticus.
De materialistische en atheïstische fanaat kan eveneens, wellicht na een
metafysische ervaring of na een angstaanjagende gebeurtenis, naar het andere
uiterste doorslaan, en zich ontpoppen als een onverdraaglijke religieuze
dogmaticus.
Voorbeelden: Een priester moest in een twistgesprek met een esoterist het
onderspit delven en keerde zich wanhopig tot het materialistische scepticisme.
Persoonlijk hebben wij een atheïstische en ongelovige dame gekend, die door
een concrete metafysische ervaring een gewaardeerde uitdraagster van de
praktische esoterie werd.
Namens de waarheid moeten wij hier met klem naar voren brengen dat een
volkomen materialistische atheïst niet bestaat. Dat is onmogelijk.
Wanneer de vijanden van het Eeuwigzijnde zich geconfronteerd ziet met de
nabijheid van een onontkoombare dood of met een moment van onmetelijk
afgrijzen, is dat voldoende om deze materialisten en atheïsten terstond op hun
knieën te krijgen om vol vroomheid en overgave te smeken en te bidden. De
slinger van de Pendule brengt ze in het andere uiterste.
Het Materialisme en de geestelijke stromingen met alle daaruit voortvloeiende
theorieën, vooroordelen en denkbeelden, is een geestelijk proces dat zich
ontwikkelt volgens de wet van de Pendule. Het Materialisme en het
Spiritualisme vervangen elkaar beurtelings naar gelang de tijden en de
gewoonten veranderen.
Geest en stof zijn twee zeer lastige en omstreden begrippen die niemand
begrijpt.
Het verstand weet niets over de geest of niets over de stof.
Een idee is niet meer dan een idee. 'De werkelijkheid' is geen idee, al kun je je
vele ideeën over de 'werkelijkheid' vormen.
De Geest is de Geest (het Zijn) en Hij alleen kan zichzelf kennen.
Er staat geschreven:
“Het Zijn is het Zijn en de bestaansreden van het zijn licht besloten in het Zijn
zelf.”
De fanatici van de 'god' materie, de wetenschappers van het dialectische
materialisme zijn puur theoretisch en voor de volle 100% absurd bezig. Ze
spreken over de materie met een verblindende en domme zelfgenoegzaamheid,
terwijl ze in werkelijkheid niets afweten over de ware aard van de materie.
Wat is materie? Welk van die dwaze wetenschappers weet het? De zo bezongen
materie is ook een te omstreden en moeilijk te vatten idee.
Wat is materie? Is het een pluk katoen? Een stuk ijzer? Vlees? Stijfsel? Een
steen? Koper? Een wolk? Of iets anders? Het zou even theoretisch en dwaas
zijn te beweren dat alles materie is, als te beweren dat het menselijke lichaam
een lever of een hart of een nier is. Elk orgaan is anders en elke substantie is
anders. Dus welke van al deze substanties is de zo bezongen materie?
Velen spelen met de ideeën van de pendule, maar die ideeën zijn in de grond
van de zaak niet de werkelijkheid zelf.
Het verstand kent alleen de bedrieglijke vormen van de natuur, maar het weet
niets af over de waarheid die schuilgaat in die vormen.
De theorieën raken met de tijd en de jaren uit de mode. Wat je leert op school,
blijkt later achterhaald te worden. Conclusie: niemand kent de diepere
waarheid.
De denkbeelden van het rechter of van het linker uiterste van de Pendule gaan
voorbij als de mode. Het zijn allemaal processen van het verstand, zaken die
plaatsvinden aan de oppervlakte van het verstand, dwaasheden, ijdelheden van
het intellect.
Elke psychologische leer kent een tegengestelde leer, elke logisch
gestructureerde psychologisch proces ook. En wat dan nog?
Het Werkelijke, de Waarheid, is wat ons interesseert. Maar het is geen kwestie
van de pendule. De waarheid bevindt zich niet in het heen en weer slingeren
van theorieën en geloofsovertuigingen.
De waarheid is het onbekende van ogenblik tot ogenblik, van moment tot
moment.
De waarheid bevindt zich in het midden van de pendule, noch in het rechter
noch in het linker uiterste.
Toen ze aan Jezus vroegen “Wat is de Waarheid?” zweeg hij. Toen ze dat aan
Boeddha vroegen, draaide hij zich om en liep weg.
De Waarheid is geen kwestie van meningen, noch van theorieën, noch van
vooroordelen, of het nu van de rechter of van het linker uiterste van de pendule
zijn.
Verder met deel 2 van 2
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Wat voor voorstelling van het verstand ook heeft over wat de Waarheid is, het
is nooit de Waarheid. Het idee, dat het verstand erop na houdt, is nooit de
Waarheid zelf.
De mening die wij hebben over de waarheid, hoe eerbiedwaardig ook, kan op
geen enkele manier de Waarheid zijn.
Noch de spiritualistische stromingen noch hun materialistische tegenhangers
kunnen ons ooit tot de waarheid leiden.
De Waarheid is iets dat moet worden ervaren op een directe manier: zoals
wanneer je je vinger in het vuur steekt en je je verbrandt; of wanneer je teveel
water binnenkrijgt en verdrinkt.
Het middelpunt van de pendule bevindt zich binnen in onszelf. Het is daarin
waar we moeten ontdekken en op een directe manier ervaren wat de
werkelijkheid is, wat de Waarheid is.
We moeten onszelf onderzoeken om onszelf te ontdekken en onszelf grondig te
leren kennen.
Het ervaren van de Waarheid is pas mogelijk als we de ongewenste elementen,
die deel uitmaken van het Mijzelve, afbreken.
Alleen door de fout af te breken, komt de Waarheid tot ons. We kunnen Haar
werkelijk ervaren, maar alleen door het Mijzelve, 'mijn' fouten, 'mijn'
vooroordelen en angsten, 'mijn' hartstochten en wensen, geloofsovertuigingen
en ontuchten, intellectuele hooghartigheid en allerlei soorten
zelfgenoegzaamheid, af te breken.
De Waarheid heeft niets te maken met wat wel of niet gezegd is, met wat wel of
niet geschreven is. De Waarheid komt alleen tot ons als het Mijzelve dood is.
Het verstand kan de Waarheid niet zoeken, want het verstand kent de
Waarheid niet. Het verstand kan de Waarheid niet herkennen, want het heeft
de Waarheid nooit gekend. De Waarheid komt tot ons op een spontane manier
wanneer we de ongewenste elementen van het Mijzelve, het Ikzelve, ontbonden
hebben.
Zolang het Bewustzijn gevangen blijft in het Ikzelve, zal het nooit datgene
kunnen ervaren wat werkelijk is, datgene wat het lichaam, de gevoelens en het
verstand ver te boven gaat; datgene wat de Waarheid is.
Wanneer het Mijzelve herleid is tot kosmische stof, bevrijdt het Bewustzijn zich
om definitief te ontwaken en de Waarheid op een directe manier te ervaren.
De Grote Kabyr Jezus heeft heel terecht gezegd:
en zij zal U vrijmaken.”

“Leer de Waarheid kennen

Wat heeft het voor zin dat de mens vijftig duizend theorieën kent, als hij nooit
de Waarheid ervaren heeft?
Het intellectuele systeem van om het even welk mens kan heel eerbiedwaardig
zijn, maar elk systeem kent zijn tegenhanger en geen van beide is de Waarheid.
Het is beter onszelf te onderzoeken om onszelf te leren kennen om op een dag
de Waarheid, het 'werkelijke' op een directe manier te leren kennen.
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Wie of wat kan er borg voor staan dat een denkbeeld en de werkelijkheid
precies hetzelfde zijn?
Een denkbeeld is iets en de werkelijkheid is iets anders. Wij hebben de neiging
om onze eigen denkbeelden te overschatten.
Het is vrijwel uitgesloten dat de 'Werkelijkheid' gelijk is aan een denkbeeld.
Maar het gehypnotiseerde verstand, uitgaande van zijn eigen denkbeeld,
veronderstelt altijd dat die denkbeeld en de werkelijkheid hetzelfde zijn.
Elk psychologisch proces, dat correct gestructureerd is volgens exacte logica,
kent een tegengesteld proces die op een andere manier door eenzelfde of een
hogere logica gevormd is. En dan?
Elk van de twee verstandelijke vermogens, streng gedisciplineerd door strakke
intellectuele structuren, die met elkaar twisten over de één of andere realiteit,
gelooft in de exactheid van zijn eigen denkbeeld en de valsheid van de andere.
Wie heeft er nu gelijk? Wie kan naar eer en geweten waarborgen dat één ervan
het aan het rechte eind heeft? Wiens denkbeeld is gelijk aan de werkelijkheid?
Het is onbetwistbaar dat elk hoofd een wereld apart is. In ieder van ons bestaat
een soort pontificaal en dictatoriaal dogmatisme, dat ons doet geloven in de
absolute gelijkenis van onze denkbeeld met de werkelijkheid.
Maar hoe sterk de structuren van een redenering ook zijn, ze kunnen nooit
waarborgen dat de geproduceerde denkbeelden en de werkelijkheid precies
hetzelfde zijn.
Zij die gevangen zitten in één of andere intellectuele werkwijze of denkwijze,
willen altijd de realiteit van de verschijnselen doen overeenkomen met hun
uitgewerkte denkbeelden. Dat is in de grond van de zaak niets anders dan een
beredeneerde hallucinatie.
Het zich openstellen voor het nieuwe is dat moeilijke vermogen, wat de
klassieken met zoveel gemak beheersten. Jammergenoeg willen de mensen in
elk natuurlijk verschijnsel hun eigen vooroordelen, denkbeelden, meningen en
theorieën bevestigd en weerspiegeld zien. Niemand weet zich ontvankelijk op te
stellen voor het nieuwe met een puur en spontaan verstand.
Het meest doelmatige zou zijn dat de verschijnselen rechtstreeks tot de wijze
mensen zouden spreken, maar jammergenoeg weten de wijzen van deze tijd
niet hoe ze naar de verschijnselen moeten kijken. Ze willen daarin alleen maar
de bevestiging van hun vooropgezette denkbeelden zien.
Al lijkt het onwaarschijnlijk, het is maar al te waar dat de moderne
wetenschappers niets van de natuurlijke verschijnselen afweten.
Als wij in de verschijnselen van de natuur uitsluitend de weerspiegeling van
onze eigen denkbeelden zien, zijn we zeer zeker niet bezig naar de
verschijnselen te kijken, maar alleen naar onze eigen denkbeelden.
Maar de wetenschappers, op een dwaalspoor gezet door hun gefascineerd
intellect, geloven op een dwaze manier dat elk van hun denkbeelden precies
hetzelfde is als één of ander waargenomen verschijnsel, terwijl in werkelijkheid
het tegendeel waar is.
We ontkennen niet dat onze verklaringen afgewezen worden door zij die
zichzelf opgesloten hebben in één of andere logische denkwijze. Ongetwijfeld
staat de pontificale en dogmatische toestand van het intellect in geen geval toe,
dat het accepteert dat een willekeurig correct geformuleerd denkbeeld niet
precies overeenkomt met de werkelijkheid.
Zodra het verstand één of ander verschijnsel waarneemt via de zintuigen, haast
het zich meteen om het verschijnsel met de één of andere wetenschappelijke
term te benoemen. Dit dient ongetwijfeld alleen maar als een pleister om de
eigen onwetendheid te bedekken.
Het verstand weet zich in feite niet ontvankelijk op te stellen voor het nieuwe,
maar kan zeer zeker heel ingewikkelde stellingen bedenken, waarmee het zaken
probeert uit te leggen die hij helemaal niet kent en waarmee hij zichzelf dan
ook voor de gek houdt.
Op de manier van Socrates gesteld: "Het verstand weet niet alleen niets, maar
het weet bovendien niet dat het niets weet."
Het moderne verstand is verschrikkelijk oppervlakkig. Het heeft zich toegelegd
op het uitvinden van nogal ingewikkelde stellingen om de eigen onwetendheid
te verhullen.
Er bestaan twee soorten wetenschap: De eerste die stapels theorieën produceert
die de wereld overspoelen. De tweede is de pure wetenschap van de grote
verlichte wijzen, de objectieve wetenschap van het Zijn.
Ongetwijfeld is het niet mogelijk om in het amfitheater van de kosmische
wetenschap te treden, zonder eerst in ons zelf te sterven.
Het is nodig dat wij al die ongewenste elementen afbreken die we in ons
innerlijk meedragen en die samen het Mijzelve, het Ik van de Psychologie
vormen.
Zolang het Superlatieve Bewustzijn van het Zijn gevangen blijft in het
Mijzelve, in 'mijn eigen' denkbeelden van subjectieve theorieën, is het
volkomen onmogelijk om de naakte werkelijkheid van de natuurverschijnselen
in ons zelf te leren kennen.
De sleutel van het laboratorium van de natuur bevindt zich in de rechterhand
van de Engel des Doods.
We kunnen heel weinig leren van het verschijnsel van de geboorte, maar van de
dood des te meer. De ongeschonden tempel van de pure wetenschap bevindt
zich in de diepte van het zwarte graf. Als het zaadje niet dood gaat, kan het
plantje niet leven. Alleen met de dood kan het nieuwe komen. Wanneer het Ik
sterft, wordt het Bewustzijn wakker om de realiteit achter de verschijnselen in
de natuur te zien zoals ze zijn in en op zich.
Het Bewustzijn weet uit zichzelf wat het op een directe manier ervaart: de
naakte werkelijkheid van het Leven, dat de beperkingen van het lichaam, de
gevoelens en het verstand ver te boven gaat.
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In het Esoterisch Werk met betrekking tot het afbreken van de ongewenste
elementen die we in ons innerlijk meedragen, vallen ons soms ergernis,
vermoeidheid en verveling ten deel.
Ongetwijfeld is het dan dringend nodig dat wij teruggaan naar ons
oorspronkelijk uitgangspunt en de grondslagen van het psychologische Werk
herwaarderen, als we tenminste werkelijk hunkeren naar een grondige
verandering in ons leven.
Het is volstrekt noodzakelijk om het esoterische werk lief te hebben wanneer
we werkelijk een volledig innerlijke verandering willen bewerkstelligen.
Zolang we het Psychologisch werk, dat ons die verandering kan brengen, niet
liefhebben, is de herwaardering van onze uitgangspunt een onmogelijke zaak.
Het is absurd om te veronderstellen dat we ons voor dit werk kunnen
interesseren zonder het waarlijk lief te hebben.
Dit betekent dat de liefde voor dit werk onmisbaar is, wanneer we de
grondslagen van het Psychologisch Werk willen herwaarderen.
Allereerst moeten we weten wat het Bewustzijn al dan niet inhoudt, want velen
hebben helaas nooit belangstelling gehad om dit begrip grondig te bestuderen.
Elk willekeurig persoon weet dat een bokser het bewustzijn verliest op het
moment dat hij k.o. geslagen wordt.
Het is ook duidelijk dat de ongelukkige bokser het bewustzijn herkrijgt op het
moment dat hij bijkomt.
Hieruit kan ieder begrijpen dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de
persoonlijkheid en het Bewustzijn. Wanneer we geboren worden, bezitten allen
gemiddeld drie procent (3%) Bewustzijn en de overige zeven en negentig
procent (97%) wordt ingenomen door het sub-bewustzijn, het infra-bewustzijn
en het onbewustzijn.
De drie procent wakker bewustzijn kan groter gemaakt worden naar gelang we
psychologisch gaan werken aan onszelf.
Het is niet mogelijk om het Bewustzijn te vergroten door middel van uitsluitend
fysieke of mechanische middelen.
Het staat vast dat Bewustzijn alleen wakker gemaakt kan worden doormiddel
van bewuste inspanningen en vrijwillige offers.
Er bestaan verschillende soorten energie in ons, die we moeten leren kennen.
Ten eerste: de mechanische energie. Ten tweede: de vitale energie. Ten derde:
de psychische (emotionele) energie. Ten vijfde: de energie van de wilskracht.
Ten zesde: de energie van het Bewustzijn. En ten zevende: de energie van de
pure Geest.
Hoe we de puur mechanische energie ook vermenigvuldigen, het zal ons nooit
in staat stellen het Bewustzijn wakker te maken.
Hoe we de vitale energie in ons organisme ook vermeerderen, het zou ons nooit
lukken daarmee het Bewustzijn uit zijn hypnotische slaap te halen.
Er vinden vele psychische-emotionele processen plaats in onszelf zonder dat het
Bewustzijn daar in de verste verte aan te pas komt.
Hoe groot de kennis van het verstand ook is, de mentale energie zal nooit
kunnen bewerkstelligen dat de verschillende functies van het Bewustzijn in
werking treden.
Al zou je de wilskracht tot het oneindige vermenigvuldigen, dan nog zou je het
Bewustzijn niet wakker kunnen maken.
Al deze soorten energie kunnen worden ingedeeld in verschillende niveaus en
dimensies die niets te maken hebben met het Bewustzijn.
Het Bewustzijn kan alleen worden wakkergeschut door bewust gerichte werken
en juiste inspanningen.
Het kleine percentage Bewustzijn waarover de mensheid beschikt, wordt in de
loop van zijn leven meestal nutteloos verspild, in plaats van vergroot te worden.
Het is duidelijk dat op het moment dat we ons vereenzelvigen met alle
gebeurtenissen van ons bestaan we de energie van het Bewustzijn verspillen.
We zouden het leven moeten zien als een film, zonder ons ooit te vereenzelvigen
met om het even welk van de drama’s van het bestaan. Zo zouden we de energie
van het Bewustzijn kunnen opsparen.
Het Bewustzijn op zich is een soort energie met een zeer verheven trillings
frequentie.
We moeten het Bewustzijn niet verwarren met het geheugen, want ze
verschillen van elkaar als het licht van de lampen van een auto en het wegdek.
Er speelt zich heel wat af in ons, zonder dat het Bewustzijn er iets mee te maken
heeft.
In ons lichaam worden heel wat zaken geregeld en aangepast zonder dat het
Bewustzijn daarbij betrokken wordt.
Het motorische centrum van ons lichaam kan een auto besturen of onze vingers
leiden bij het pianospelen, maar daar hoeft het Bewustzijn geen deel aan te
hebben.
Het Bewustzijn is het Licht dat niet kan worden waargenomen door het
onbewuste.
De blinde kan het fysieke zonnelicht ook niet waarnemen, maar desondanks
bestaat het zonlicht wel.
Het is nodig dat wij ons openstellen, zodat het Licht van het Bewustzijn door
kan dringen in de afschuwelijke duisternis van het mijzelve, van het zichzelve.
Nu zullen we kunnen begrijpen wat Johannes bedoeld heeft in zijn Evangelie:
"Het Licht kwam tot de duisternis, maar de duisternis begreep hem niet".
Het is echter een onmogelijke zaak voor het licht van het Bewustzijn om in de
duisternis van het 'Ikzelve' door te dringen, als we niet eerst het wonderlijke
Zintuig van de psychologische Zelfwaarneming zouden toepassen.
Het is noodzakelijk dat wij ons een weg banen naar het Licht om de lugubere
diepten van het psychologische Ik te doorschijnen.
Verder met deel 2 van 2
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Als we geen belangstelling hebben om onszelf te veranderen, zullen we onszelf
nooit observeren doormiddel van de Zelfwaarneming. Die belangstelling is
alleen mogelijk als we de esoterische leer werkelijk liefhebben.
Nu zullen onze lezers begrijpen waarom we aanbevelen de instructies
betreffende het Werk in onszelf telkens weer te herzien en op juiste waarde te
schatten.
Het wakkere Bewustzijn stelt ons in staat om de werkelijkheid op een directe
manier te schatten.
Helaas is het intellectuele dier, per abuis mens genoemd, de logica van het
Bewustzijn vergeten, doordat hij volkomen in de ban is geraakt van het
formulatief vermogen van de verstandelijke logica.
Het vermogen om logische denkbeelden te formuleren is in de grond van de
zaak zeer beperkt in zijn mogelijkheden.
Van de these gaan we naar de antithese en doormiddel van discussies belanden
we bij de synthese. Maar de synthese op zich is en blijft een intellectueel
denkbeeld dat op geen enkele manier geheel overeenstemt met de
werkelijkheid.
De Logica van het Bewustzijn is directer. Het stelt ons in staat om zelf de
werkelijkheid van elk verschijnsel te ondervinden.
Natuurlijke verschijnselen komen niet overeen met de door het verstand
geformuleerde denkbeelden.
Het leven ontwikkelt zich van moment tot moment. Als we het leven proberen
te bevriezen om het te onderzoeken, doden we het.
Wanneer we bij het waarnemen van om het even welk natuurlijk verschijnsel,
denkbeelden beginnen te formuleren, staken we in feite het waarnemen van de
werkelijkheid van het verschijnsel. We zien er alleen maar een afspiegeling in
van onze afgezaagde theorieën en denkbeelden, die op geen enkele manier iets
te maken hebben met het waargenomene.
De intellectuele zinsbegoocheling is fascinerend. We willen met ons verstand
gedaan krijgen dat de verschijnselen van de natuur overeenstemt met onze
verstandelijke logica.
De Logica van het Bewustzijn baseert zich op de ondervinding en niet op puur
subjectief rationalisme.
Alle wetten van de natuur bestaan binnen in onszelf. Als we die wetten niet in
ons binnenste ontdekken, zullen we ze nooit buiten ons vinden.
De mens wordt bevat door de Kosmos en de Kosmos wordt bevat van de mens.
Werkelijk is datgene wat je zelf ondervindt in je binnenste. Alleen het
Bewustzijn kan de werkelijkheid ondervinden.
De taal van het Bewustzijn is symbolisch, intiem, volkomen diepzinnig en alleen
begrijpelijk voor zij die Wakker zijn.
Wie het Bewustzijn wakker wil maken moet de ongewenste elementen in zijn of
haar binnenste afbreken. Die ongewenste elementen vormen het EGO, het Ik,
het Mijzelve, waarin de Essentie gevangen zit.
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De logische dialectiek is in werkelijkheid beperkt. Ze wordt gekenmerkt door
termen als 'in' 'op' en 'ongeveer', die ons nooit en te nimmer kunnen leiden
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wetenschappers zich ervan voorstellen.

Contact

Zonder enige twijfel wordt er, zodra om het even welk verschijnsel ontdekt
wordt, de een of andere ingewikkelde term in wetenschappelijk vakjargon
bedacht om als een etiket ervoor te dienen.
Die ingewikkelde termen van de moderne wetenschap zijn in wezen niets
anders dan een pleister om de eigen onwetendheid te verhullen.
De natuurverschijnselen zijn op geen enkele manier wat deze wetenschappers
zich ervan voorstellen.
Het leven ontwikkelt zich met al haar processen en verschijningsvormen van
moment tot moment. Op het moment dat het verstand het leven vast grijpt om
haar te onderzoeken, doodt hij haar in feite.
Wat er ook uit een willekeurig natuurverschijnsel afgeleidt wordt, het zal hoe
dan ook nooit gelijk zijn aan de concrete realiteit van het verschijnsel.
Jammergenoeg gelooft het verstand zijn eigen theorieën, begoocheld door
wetenschap, onwrikbaar in het realisme van zijn eigen stellingen.
Het hallucinerende intellect ziet niet alleen in de verschijnselen de
weerspiegeling van zijn eigen denkbeelden, maar wat nog erger is, het wil op
een dictatoriaal manier doen voorkomen alsof de verschijnselen absoluut exact
gelijk zijn aan al die denkbeelden.
Het fenomeen van de intellectuele hallucinatie is fascinerend. Geen van die
dwaze ultramoderne geleerden zal de realiteit van zijn eigen hallucinatie onder
ogen durven zien.
De waanwijzen van deze tijd zullen in geen geval toestaan hen voor
hallucinerende uit te maken.
De kracht van de zelfsuggestie heeft hen overtuigd van de realiteit van al die
denkbeelden van het wetenschappelijke vakjargon.
Het is duidelijk dat het hallucinerende verstand doet voorkomen alsof het
bewust is en op een dictatoriale manier wil het dat alle natuurlijke processen
zich binnen de kaders van zijn vermeende waarheden ontwikkelen.
Een nieuw verschijnsel is amper gesignaleerd, of het wordt geclassificeerd,
geëtiketteerd en in een hokje ingedeeld alsof het inderdaad begrepen zou zijn.
Talloze termen zijn op die manier uitgevonden, maar de pseudo-geleerden van
deze tijd weten niets af van de realiteit van die verschijnselen.
Als een aan den lijve ervaren voorbeeld van alles wat we in dit hoofdstuk naar
voren hebben gebracht, willen we het nu hebben over het menselijk lichaam.
In naam van de waarheid kunnen we met klem verzekeren dat dit fysieke
lichaam volkomen onbekend is voor de moderne geleerden.
Deze stelling lijkt heel beledigend voor de hogepriesters van de moderne
wetenschap. We verdienen dan ook, dat zij de ban uitspreken over ons.
We hebben echter zeer vaste gronden om een dergelijk verpletterende stelling
te verkondigen. Het hallucinerende verstand is helaas zo overtuigd van zijn
pseudo-geleerdheid, dat het niet eens in de verste verte de rauwe werkelijkheid
van zijn onwetendheid kan accepteren.
Als we de hiërarchieën van de moderne wetenschap zouden vertellen dat Graaf
Cagliostro, een zeer interessant figuur uit de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw, nog steeds springlevend is in de twintigste eeuw...Als we hen
zouden vertellen dat de beroemde Paracelsus, de befaamde wetenschapper uit
de middeleeuwen, nog steeds in leven is. U kunt er zeker van zijn dat de
hiërarchieën van de huidige wetenschap ons uit zouden lachen en onze
stellingen nooit zouden accepteren.
Maar de realiteit is nu eenmaal zo. Momenteel leven er op aarde authentieke
Mutanten, onsterfelijke mensen met dezelfde lichamen waarmee ze al
duizenden en miljoenen jaren geleden rondliepen.
De auteur van dit boek kent deze Mutanten, maar hij is zich ook bewust van
het moderne scepticisme, de hallucinatie van de moderne wetenschap en de
onwetendheid van de nep-geleerden. Daarom juist koesteren we de illusie niet
dat de fanaten van de wetenschappelijke vakjargon de realiteit van onze
ongewone verklaringen zullen aanvaarden.
Het lichaam van om het even welke Mutant is een regelrechte uitdaging van de
aanhangers van de wetenschappelijke vakjargon van deze tijd.
De Mutant kan zijn of haar lichaam van vorm doen veranderen en daarna tot
de normale staat laten terugkeren zonder enige schade te ondervinden.
Elke willekeurige Mutant kan met zijn of haar lichaam ogenblikkelijk in de
vierde dimensie dringen en zelfs de één of andere vegetale of dierlijke vorm
aannemen, om vervolgens tot de normale staat terug te keren zonder enig
nadelig gevolg. Het lichaam van om het even welke Mutant is een heftige
uitdaging voor de ouderwetse aandoende teksten van de officiële ontleedkunde.
Helaas kan geen van deze verklaringen de hallucinerende aanhangers van het
wetenschappelijke vakjargon overtuigen.
Deze figuren, zittende op hun pontificale tronen, zullen ons ongetwijfeld
gadeslaan met minachting, misschien wel met woede en mogelijkerwijs zelfs
met een beetje medelijden. Echter, de waarheid is wat zij is. De realiteit van de
Mutanten is een regelrechte uitdaging voor alle moderne theorieën.
De auteur van dit werk kent deze Mutanten persoonlijk, maar verwacht niet
dat iemand dit gelooft.
Elk orgaan van het menselijk lichaam staat onder invloed van wetten en
krachten die de gehallucineerde leden van het wetenschappelijke vakjargon
niet in de verste verte kennen.
De elementen van de natuur zijn op zich onbekend voor de officiële
wetenschap. De beste scheikundige formules zijn onvolledig. Neem bijvoorbeeld
h20: de scheikundige formule van twee atomen waterstof en één atoom zuurstof
om water te verkrijgen, blijkt niet meer dan een theoretische stelling te zijn.
Als we in een laboratorium één atoom zuurstof met twee atomen waterstof
proberen te brengen, wordt er noch water noch iets anders verkregen. De
formule is onvolledig. Er ontbreekt het element vuur aan. Alleen met behulp
van dit element kan water verkregen worden uit waterstof en zuurstof.
Hoe briljant het intellect ook lijkt, het zal ons nooit kunnen leiden tot de
ondervinding van de werkelijkheid.
De classificatie van stoffen en de ingewikkelde terminologie die daarbij
gebruikt wordt, dienen alleen maar als dekmantel voor de eigen onwetendheid.
Dat het intellect elke substantie een bepaalde naam en bepaald kenmerk wil
toedichten, blijkt absurd en onverdraaglijk.
Waarom doet het intellect alsof het alles weet? Waarom brengt het zich op een
dwaalspoor door zich wijs te maken dat alle stoffen en verschijnselen precies
zijn zoals het gelooft dat ze zijn? Waarom wil het intellect dat de natuur een
perfecte nabootsing is van al zijn theorieën, denkbeelden, meningen, dogma’s,
veronderstellingen en vooroordelen?
In werkelijkheid zijn de natuurlijke verschijnselen niet zoals men gelooft dat ze
zijn. De substanties en krachten van de natuur komen op geen enkele manier
overeen met wat het intellect zich ervan voorstelt.
Het wakkere Bewustzijn is noch het verstand, noch de herinnering, noch iets
anders dat daarop mag lijken. Alleen een bevrijde Bewustzijn kan door zichzelf
en op een directe manier de realiteit van het leven in zijn vrije beweging
ondervinden.
Maar we moeten hier met klem waarschuwen, dat zolang er in ons om het even
welk subjectief element bestaat, het Bewustzijn gevangen zal blijven in dat
element. Daardoor zal het niet kunnen genieten van de voortdurende en
volkomen Verlichting.
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Het fonkelende intellectualisme als manifeste functie van het Psychologisch Ik
is ongetwijfeld de Antichrist.
Zij die veronderstellen dat de Antichrist een raar personage is, geboren in één
of ander oord op Aarde, of afkomstig uit één of ander land, hebben het
helemaal bij het verkeerde eind.

Contact

Wij stellen dan ook met nadruk, dat de Antichrist niet een bepaald individu is,
maar juist alle individuen.
Het moet duidelijk zijn dat de Antichrist in het innerlijke van elke persoon
geworteld is en zich op veelvuldige wijze uitdrukt.
Wanneer het intellect in dienst staat van het Spirituele Zijn, blijkt het nuttig te
zijn; het intellect dat gescheiden is van het Zijn is nutteloos.
Intellectualisme zonder spiritualiteit brengt 'intellectuele onmensen' voort, die
een levendige manifestatie zijn van de Antichrist.
Het moet duidelijk zijn, dat de 'intellectuele onmens' in en door zichzelf de
Antichrist is. Ongelukkig genoeg wordt de huidige wereld met al zijn tragedies
en ellende geregeerd door de Antichrist.
De chaotische toestand waarin de mensheid zich bevindt is zonder enige twijfel
te wijten aan de Antichrist.
De 'Onbillijke' (zie II Thessalonicensen 2:8) waarover Paulus van Tarsus het al
had in zijn Brieven is zeer zeker een reëel kenmerk van deze tijd.
De 'Onbillijke' is al gekomen en openbaart zich overal. Hij heeft zonder twijfel
het vermogen van de alomtegenwoordigheid. Hij discussieert in de cafés, hij
onderhandelt in de Verenigde Naties, hij zit in een gerieflijke stoel in Geneve,
hij voert laboratoriumproeven uit, hij vindt atoomwapens uit, raketten met
afstandbediening, stikgassen, bacteriologische wapens, enz enz enz.
Gefascineerd door zijn eigen intellectualisme, een absolute exclusiviteit van de
schijngeleerden, gelooft de Antichrist dat hij alle natuurverschijnselen kent.
De Antichrist, die zich alwetend waant en is vastgeroest in al de rottigheid van
zijn theorieën, verwerpt openlijk alles wat maar in de verste verte met God of
met diens aanbidding te maken heeft.
De zelfgenoegzaamheid van de Antichrist, zijn trots en zijn hoogmoed zijn
onverdraaglijk.
De Antichrist koestert een dodelijke haat tegen de Christelijke deugden van
geloof, geduld en deemoed.
Elke knie buigt voor de Antichrist. Het is duidelijk dat hij Supersonische
vliegtuigen, wonderbaarlijke schepen, fonkelende splinter nieuwe auto's en
verbazingwekkende geneesmiddelen, enz. heeft uitgevonden.
Wie zou in deze situatie dan aan de Antichrist kunnen twijfelen? Wie zich
tegenwoordig durft uit te spreken tegen deze wonderen en mirakels van de
Zoon des Verderfs (zie II Thessalonicensen 2:3), veroordeelt zichzelf tot de
hoon en de minachting van zijn gelijken, tot de sarcasme en de ironie, tot de
weinig eervolle predikaat, 'stupide en onwetend'.
Het kost veel moeite om serieuze en leergierige mensen dit te doen begrijpen.
Zij ageren ertegen en bieden felle weerstand.
Het is duidelijk dat het 'Intellectueel Dier', ten onrechte mens genoemd, een
robot is, geprogrammeerd door middel van de kleuterschool, lagere school,
middelbaar en hoger onderwijs, enz.
Niemand kan ontkennen, dat een geprogrammeerde robot volgens zijn
programma functioneert. Als je het programma eruit haalt, kan hij op geen
enkele manier functioneren.
De Antichrist heeft het programma vervaardigd, waarmee de mensachtige
robots van dit decadente tijdperk worden geprogrammeerd.
Het blijkt ontzettend moeilijk om deze zaken uit te leggen en er de aandacht op
te vestigen, want zij vallen buiten het programma.
De kwestie is zo ernstig en de versplintering van het verstand zo enorm, dat om
het even welke mensachtige robot op geen enkele manier in de verste verte zou
kunnen vermoeden, dat het programma niet deugt. Hij werd immers volgens
dat programma gemaakt en eraan twijfelen zou gelijkstaan met ketterij,
afvalligheid, iets ongepast en absurds.
Dat een robot zijn programma in twijfel trekt, is een ongerijmdheid, iets
volstrekt onmogelijks. Hij heeft zijn eigen bestaan immers aan dat programma
te danken.
Het is heel jammer dat de zaken niet zijn zoals de mensachtige robot denkt. Er
bestaat een andere wetenschap, een andere Wijsheid die niet aanvaardbaar is
voor de mensachtige robot.
De mensachtige robot ageert ertegen, en terecht, want hij is niet
geprogrammeerd voor een andere Wetenschap of voor een ander vorm van
cultuur, of voor iets dat buiten het welbekende programma valt.
De Antichrist heeft de programma's voor de mensachtige robot ontwikkeld. De
robot werpt zich onderdanig neer voor zijn meester. Hoe zou een robot kunnen
twijfelen aan de 'kennis' van zijn heer?
Een kind wordt onschuldig en puur geboren. De Essentie die zich uitdrukt in
elk schepsel is prachtig en groots.
Het staat zonder enige twijfel vast, dat de Natuur alle wilde, natuurzuivere,
ongerepte, kosmische en spontane gegevens opslaat in het brein van de
pasgeborene. Deze zijn onmisbaar om de kosmische waarheden, bevat in om
het even welk voor de zintuigen waarneembaar natuurverschijnsel, te kunnen
begrijpen of 'grijpen'.
Dit betekent dat elk mens zelf de werkelijkheid van elk natuurverschijnsel zou
kunnen ontdekken als hij de puurheid van het pasgeboren kind zou behouden.
Jammergenoeg komt het programma van de Antichrist tussenbeide en dan
worden de wonderbaarlijke eigenschappen die de Natuur in het brein van de
pasgeborene heeft opgeslagen binnen de kortste keren vernietigd.
De Antichrist verbiedt te denken op een ander manier. Elk schepsel dat
geboren wordt moet op bevel van de Antichrist worden geprogrammeerd.
Het staat buiten kijf dat de Antichrist een dodelijke haat koestert tegen dat
kostbare zintuig van het Zijn, dat bekend staat als 'vermogen van de
instinctieve waarneming van de kosmische waarheden'.
Dat de Pure Wetenschap zich onderscheidt van die hele reeks academische
theorieën die her en der voorkomen, is iets ontoelaatbaars voor de robot van de
Antichrist.
Vele oorlogen, hongersnoden en ziekten heeft de Antichrist veroorzaakt over de
hele aardbol en het lijdt geen twijfel, dat hij ze zal blijven veroorzaken totdat
de eindcatastrofe plaatsvindt.
Jammergenoeg is het uur van de grote geloofsverzaking aangebroken, die werd
aangekondigd door alle profeten. Geen enkel mens durft zich tegen de
Antichrist uit te spreken.
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Deze kwestie van het 'Mijzelve', 'wat Ik ben’,'dat' wat denkt, voelt en handelt,
is iets dat wij zelf moeten onderzoeken om grondig te leren kennen.
Er bestaan overal hele mooie een aanlokkelijke theorieën die fascineren, maar
dat alles is voor ons van geen nut, als we onszelf niet zouden kennen.
Het is fascinerend om de Astronomie te bestuderen, of je te verstrooien met het
lezen van serieuze boeken, maar het is ironisch om een geleerd mens te worden
en niets over jezelf te weten, over het 'Ik ben', over de menselijke
persoonlijkheid die we bezitten.
Iedereen is zeer vrij om te denken wat hij wil. Met de subjectieve ratio van het
intellectuele dier, dat ten onrechte mens wordt genoemd, is alles te
beredeneren. Het kan zowel 'van een muis een olifant' als 'van een olifant een
muis' maken. Er zijn vele intellectuelen die hun hele leven met de ratio spelen.
En wat blijft er dan uiteindelijk van over?
Belezen zijn, betekent nog niet dat men wijs is. De geleerde onwetenden komen
in groten getale voor als het onkruid en niet alleen zijn ze onwetend, maar
bovendien weten ze zelfs niet dat ze onwetend zijn.
Onder 'geleerde onwetenden' moet men verstaan de waanwijzen die denken dat
ze geleerd zijn en die niet eens zichzelf kennen.
We zouden mooie theorieën kunnen bedenken over het Ik van de Psychologie,
maar dat is niet precies wat ons interesseert in dit hoofdstuk.
Het is nodig dat we onszelf rechtstreeks leren kennen, buiten het deprimerende
proces van de optie om. (De ratio is beperkt in zijn mogelijkheden: het moet
kiezen tussen 'ja' en 'nee', groot of klein, goed of slecht, etc.)
Op geen enkele manier zou dit mogelijk zijn, als we onszelf niet tijdens het
handelen zouden waarnemen van ogenblik tot ogenblik, van moment tot
moment.
Het gaat er niet om, ons te bekijken door middel van de één of ander theorie of
een simpele speculatie van het intellect.
Het interessante is onszelf rechtstreeks te bekijken zoals we in het echt zijn.
Alleen zo zullen we tot de ware kennis van onszelf kunnen komen.
Al lijkt het ongelooflijk, wij hebben het bij het verkeerde eind wat de visies van
onszelf betreft.
Vele dingen die we denken niet te hebben, bezitten we wel en vele die we
denken te bezitten, hebben we niet.
Wij hebben valse denkbeelden gevormd over onszelf en wij moeten een balans
opmaken om te weten te komen wat we teveel hebben en wat we nog te kort
komen.
We denken dat we deze of gene kwaliteit hebben, die we in werkelijkheid niet
bezitten en van vele deugden die we bezitten, weten we niet dat ze er zijn.
We zijn 'ingeslapen, onbewuste mensen', en dat is het ernstige van de kwestie.
Jammergenoeg denken we van onszelf het beste en we vermoeden niet eens dat
we 'ingeslapen' zijn.
De Heilige Schriften benadrukken de noodzaak om te Ontwaken, maar ze
leggen het systeem om dat Ontwaken te bereiken niet uit.
Het ergste van de zaak is, dat er velen zijn die de Heilige schriften gelezen
hebben en toch niet eens begrijpen dat ze 'ingeslapen' zijn.
Iedereen gelooft dat hij zichzelf kent en vermoedt niet in de verste verte dat de
Leer van de Velen bestaat.
Het Psychologisch Ik van ieder mens is werkelijk Veelzijdig, het drukt zich
altijd uit als 'Velen' (niet als eenheid).
Hiermee willen wij zeggen dat wij vele Ikken hebben en niet één enkel Ik zoals
de geleerde onwetenden altijd aannemen.
Het ontkennen van de Leer van de Velen staat gelijk met het zich voor de gek
houden, want het zou in feite het ergste van het ergste zijn, de innerlijke
tegenstrijdigheden, die elk van ons bezit, te ontkennen.
'Ik ga een krant lezen', zegt de Ik van het intellect. 'Naar de duivel met die
lectuur!' roept de bewegings-Ik, 'Ik geef er de voorkeur aan om een eindje te
gaan fietsen.' 'Wat fietsen, wat geklets', schreeuwt een derde Ik dat zich in het
twist mengt. 'Ik wil liever eten. Ik heb honger.'
Als wij ons van top tot teen zouden kunnen zien in een spiegel, precies zoals we
zijn, dan zouden we zelf de Leer van de velen op een rechtstreekse wijze
kunnen ontdekken.
De menselijke persoonlijkheid is slechts een marionet die bestuurd wordt door
onzichtbare touwtjes.
De Ik die vandaag eeuwige trouw zweert aan de Gnosis, wordt later vervangen
door een Ik die niets te maken wil hebben met die eed en dan trekt de persoon
zich terug.
De Ik die vandaag eeuwige liefde zweert aan een vrouw, wordt later vervangen
door een ander Ik die niets te maken wil hebben met die eed en dan wordt die
persoon verliefd op een ander en het hele kaartenhuis valt in elkaar.
Het intellectuele dier, per abuis mens genoemd, is als een huis vol mensen.
Er bestaat noch orde, noch enige overeenstemming tussen al die vele Ikken. Ze
ruziën onderling en ze betwisten elkaar de macht. Wanneer één van hen de
macht over de hoofdcentra van de organische machine overneemt, voelt hij zich
de enige, de baas, maar uiteindelijk wordt hij ook ten val gebracht. (De mens is
een wonderlijk 'machine' met vijf hoofdcentra: Intellectueel- (denken),
emotioneel-, motorisch-, instinctief- en seksueel centrum. Alle menselijke
activiteiten worden uitgevoerd door tussenkomst van één of meer van deze
centra. De Ikken drukken zich uit via deze vijf centra. Het wonderlijke zit in
het feit, dat deze 'machine' kan ophouden een machine te zijn.)
Als we de dingen vanuit dit standpunt bezien, komen we tot de logische
conclusie dat het intellectuele dier geen waar gevoel voor morele
verantwoordelijkheid heeft. (Geen Ik wil immers de verantwoording voor een
ander dragen. Welke Ik zou trouwens aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor één of ander gebeuren?)
Ongetwijfeld hangt wat de 'machine' op een bepaald moment zegt of doet
uitsluitend af van de Ik die hem op dat moment in zijn macht heeft.
Ze zeggen dat Jezus van Nazareth zeven demonen, zeven Ikken, uit het lichaam
van Maria Magdalena verdreef, die de levende personificatie zijn van de zeven
hoofdzonden.
Het is duidelijk dat elk van deze zeven demonen het kopstuk van een legioen is.
Vandaar dat we de conclusie moeten trekken dat de innerlijke Christus
duizenden Ikken heeft kunnen verjagen uit het lichaam van Maria Magdalena.
Al deze dingen overdenkende, kunnen we duidelijk concluderen dat het enige
waardige dat we in ons innerlijk bezitten, de Essentie is. Jammergenoeg zit deze
gevangen in de vele Ikken, die bestudeerd worden in de Revolutionaire
Psychologie.
Het is betreurenswaardig dat de Essentie altijd een proces ondergaat dat haar
eigen inkapseling tot gevolg heeft.
Ongetwijfeld 'slaapt' de Essentie of het Bewustzijn, wat hetzelfde is, zeer diep.
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Een van de moeilijkste problemen van deze tijd blijkt zeer zeker het
ingewikkelde labyrint van theorieën te zijn.
Ongetwijfeld komen tegenwoordig de pseudo-esoterische en pseudo-occulte
scholen her en der als paddestoelen uit de grond en hebben zich op exorbitante
wijze vermenigvuldigd.

Contact

Het verhandelen van zielen, boeken en theorieën heeft schrikbarende vormen
aangenomen. Het is zeldzaam, dat hij, die in dit web van zoveel tegengestelde
ideeën terecht komt, de 'geheime weg' werkelijk weet te vinden.
Het meest ernstige van alles is de fascinatie van het intellect. Er bestaat een
tendens om zich op een puur intellectuele wijze te voeden met alle informatie
die men ontvangt.
De 'leeglopers' van het intellect stellen zich niet meer tevreden met al die
subjectieve leesvoer van het algemene soort die maar al te goed
vertegenwoordigd is in de boekwinkels, maar het ergste van het ergste is nu,
dat ze zich proberen te verzadigen met goedkope pseudo-esoterische en pseudoocculte literatuur, die overal welig tiert als onkruid.
Het resultaat van al dit geklets in de ruimte is verwarring en een uitgesproken
desoriëntatie van de intellectuele waanwijzen.
Ik ontvang regelmatig brieven en boeken van velerlei aard. De afzenders
vragen mij altijd over deze of die school, over dit of dat boek. Ik beperk me tot
het volgende antwoord: 'Ontdoet u zich van mentale leegloperij. U hebt geen
enkele reden om u met andermans privé-leven te bemoeien. Breek die dierlijke
Ik van de nieuwsgierigheid af. Ander scholen zouden u niet moeten
interesseren. Word serieus. Ken uzelf. Bestudeer uzelf. Neem uzelf waar. enz
enz enz.
Het belangrijkste is jezelf werkelijk grondig te leren kennen op alle niveaus van
de geest.
De duisternis is het 'onbewustzijn', het ontbreken van Bewustzijn. Het Licht is
het Bewustzijn. Wij moeten toelaten dat het Licht ons eigen duisternis
binnendringt. Het is duidelijk dat het Licht de macht heeft om de duisternis te
overwinnen.
Jammergenoeg zitten de mensen zelf opgesloten in de stinkende en onreine
sfeer van hun eigen verstand, terwijl ze hun geliefde EGO aanbidden.
De mensen willen niet beseffen dat ze geen meester zijn over hun eigen leven.
Elk persoon wordt zeer zeker van binnenuit beheerst door vele ander personen.
Ik wil met nadruk wijzen op die veelvuldigheid van Ikken die wij in ons dragen.
Het duidelijk dat elk van de Ikken in onze Geest aangeeft hoe we moeten
denken, in onze mond de woorden legt die we moeten uitspreken, in ons hart de
gevoelens oproept die we moeten voelen, enz.
Onder deze voorwaarden is de menselijke persoonlijkheid niet meer dan een
robot, die bestuurd wordt door verschillende personen die elkaar het overwicht
betwisten en die hun macht over de hoofdcentra van de organische machine
willen vestigen.
In naam van de Waarheid moeten wij plechtig bevestigen dat het arme
intellectuele dier, per abuis mens genoemd, in een volkomen Psychologisch
onevenwicht leeft, al acht hij zich zeer evenwichtig.
Het intellectuele dier is op geen enkele manier een eenheid; als hij het was zou
hij evenwichtig zijn.
Het intellectuele dier is jammergenoeg een veelheid en dat wordt tot vervelens
toe bewezen.
Hoe zou het rationele mensachtige evenwichtig kunnen worden? Wakker
Bewustzijn is noodzakelijk, wil er een volmaakt evenwicht bestaan.
Alleen wanneer het Licht van ons Bewustzijn op onszelf gericht wordt, niet
vanuit één of ander invalshoek, maar vanuit ons middelpunt zelf, kan het met
de contrasten in ons en met onze Psychologische tegenstellingen afrekenen en
een waar evenwicht vestigen in ons.
Als wij de verzameling van al die Ikken, die we in ons innerlijk dragen,
afbreken, bereiken we het Ontwaken van het Bewustzijn en als gevolg of
resultaat hiervan wordt het ware evenwicht binnen onze eigen Psyche
gevestigd.
Ongelukkigerwijs willen de mensen het onbewustzijn waarin ze leven niet
beseffen. Ze 'slapen' diep.
Als de mensen WAKKER waren, zou iedereen zijn naaste medemens in zichzelf
voelen.
Het is zonneklaar dat de oorlogen dan niet zouden bestaan en de hele Aarde
zou een ware Paradijs zijn.
Het Licht van het Bewustzijn, dat ons een waar Psychologisch evenwicht geeft,
doet alles op zijn juiste plek vallen.
Wat vroeger een innerlijk conflict in ons veroorzaakte, blijft nu in feite op de
juiste plaats.
Het onbewustzijn van de menigten is zodanig van aard, dat zij niet eens in staat
zijn om het verband in te zien, dat tussen Licht en Bewustzijn bestaat.
Licht en Bewustzijn zijn ongetwijfeld twee aspecten van hetzelfde. Waar er
Licht is, is er Bewustzijn.
Het onbewustzijn is duisternis en dit laatste bestaat in ons innerlijk.
Alleen door middel van de Psychologische zelfwaarneming staan we het licht
toe binnen te dringen in onze eigen duisternis.
“Het Licht kwam tot de duisternis, maar de duisternis begreep haar niet.”
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Er zijn overal vele intellectuele waanwijzen die elke vorm van positief
onderricht missen en vergiftigd zijn door walgelijke scepticisme.
Het staat onomstotelijk vast dat het weerzinwekkende gif van het scepticisme
het menselijk verstand op een alarmerende wijze heeft aangetast vanaf de
achttiende eeuw.
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Voor die tijd was het beroemde Isla Notrabada of Betoverde Eiland, gelegen
voor de Spaanse kust, regelmatig zicht- en tastbaar.
Het lijdt geen twijfel dat dat eiland zich in de vierde dimensie bevindt. Er zijn
veel anekdotes die verband houden met dit mysterieuze eiland.
Na de achttiende eeuw verdween het genoemde eiland voorgoed in de
eeuwigheid. Niemand weet er iets meer over.
In de tijden van Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel hebben de
Elementalen (natuurgeesten of intelligentsia van Vuur, Water, Lucht, Aarde,
planten en dieren) van de natuur zich overal gemanifesteerd, diep
doordringend in onze fysieke atmosfeer.
Er zijn talloze verhalen over kabouters, geesten en feeën, die nog steeds veel
voorkomen op het groene Ierland. Jammergenoeg worden al deze onschuldige
zaken, al deze schoonheid van de ziel van de aarde, als gevolg van de pseudowijsheid van de intellectuele waanwijzen en door de mateloze groei van het
dierlijke Ego, niet meer waargenomen door de mensheid.
Vandaag de dag lachen de waanwijzen om al deze dingen. Ze accepteren ze
niet, al hebben zij in de grond van de zaak het geluk nog lang niet kunnen
bereiken.
Als de mensen begrepen dat wij drie soorten verstand hebben zou er een andere
haan kraaien. Misschien zouden ze zich zelfs meer interesseren voor deze
studies.
Helaas hebben de illustere onwetenden, gestrikt in de netten van hun
ingewikkelde geleerdheid, niet eens de tijd om zich serieus bezig te houden met
onze studies.
Die arme mensen zijn zelfgenoegzaam. Ze zijn hoogmoedig geworden door het
ijdele intellectualisme. Ze denken dat ze de goede weg volgen en ze vermoeden
niet eens in de verste verte dat ze zich in een doodlopende steeg bevinden.
In alle waarheid moeten we in het kort zeggen, dat wij mensen drie soorten
verstand hebben: 1. Het eerste kunnen en moeten we het Zintuiglijk Verstand
noemen; 2. Het tweede zullen we de naam Tussenverstand dopen; 3. Het derde
zullen we Innerlijk Verstand noemen.
Wij gaan nu elk van deze drie soorten verstand één voor één aan een grondige
studie onderwerpen.
Het Zintuiglijk Verstand ontwikkelt ongetwijfeld zijn inhoudelijke ideeën
uitgaande van de externe zintuiglijke waarneming.
Onder deze omstandigheden is het Zintuiglijk Verstand afschuwelijk grof en
materialistisch, het kan niets accepteren dat niet fysiek bewezen is.
Daar de inhoudelijke ideeën van het Zintuiglijk Verstand gebaseerd zijn op de
externe zintuiglijke gegevens, kan het zonder twijfel niets weten over het Ware,
over de Waarheid, over de mysteries van leven en dood, over de Ziel en de
Geest, enz. (Het zintuiglijke verstand kan geen directe kennis bezitten, net zo
min als de film in een fotocamera iets kan afweten van het gefotografeerde
object. Het kan geen kennis verkrijgen door zelfondervinding, het kan slechts
het uiterlijke aspect registreren.)
Op het gebied van het 'gelijk van het ongelijk', in de wereld van het
ongerijmde, hebben zij gelijk, omdat zij geconditioneerd zijn door de uiterlijke
zintuiglijke wereld. Hoe zou het zintuiglijke Verstand iets kunnen accepteren
dat niet tot het terrein van het zintuiglijk behoort? Als de gegevens van de
zintuigen als geheim drijfveer dienen voor alle functies van het Zintuiglijk
Verstand, spreekt het vanzelf dat deze laatste zintuiglijke ideeën moeten
voortbrengen.
Voor de intellectuele waanwijzen, die volledig gevangen zitten in de externe
zintuigen, vastgeroest in de inhoudelijke ideeën van het Zintuiglijk Verstand,
zijn onze esoterische studies waanzin.
Het Tussenverstand is anders, doch het bezit ook geen directe kennis over het
Ware, het beperkt zich tot geloven of aanvaarden en dat is alles.
In het Tussenverstand bevinden zich de religieuze geloofsovertuigingen,
onaantastbare dogma's, enz.
Het Innerlijk Verstand is fundamenteel voor de directe ondervinding van de
waarheid.
Het staat vast dat het Innerlijk Verstand zijn inhoudelijke ideeën ontwikkelt
uitgaande van de gegevens die aangevoerd worden door het Superlatieve
(Hogere) Bewustzijn van het Zijn.
Het valt niet te betwisten dat het Bewustzijn het Ware kan beleven,
ondervinden en ervaren. Het lijdt geen twijfel dat het Bewustzijn waarlijk weet.
Doch om zich te kunnen manifesteren heeft het Bewustzijn een bemiddelaar
nodig, een instrument van handeling, en dit is het innerlijk verstand op zich.
Het Bewustzijn kent de diepere realiteit van elk natuurlijk verschijnsel op een
directe manier en door middel van het innerlijke verstand kan het deze kennis
tot uitdrukking brengen.
Het openen van het Innerlijk Verstand zou het meest aangewezen zijn om uit de
wereld van twijfel en onwetendheid te geraken.
Dit betekent dat alleen door het openen van het Innerlijk Verstand het ware
geloof in de mens geboren wordt.
Als we deze kwestie vanuit een andere invalshoek bekijken, beweren we dat het
materialistische scepticisme het hoofdkenmerk is van de onwetendheid. Het
lijdt geen twijfel dat de illustere onwetenden voor de volle 100% sceptisch zijn
ingesteld.
Het geloof is de directe waarneming van het Ware, de fundamentele wijsheid,
de beleving van datgene wat het lichaam, de gevoelens en het verstand ver te
boven gaat.
Laten we onderscheid maken tussen het ware geloof en één of ander
geloofsovertuiging. De geloofsovertuigingen zitten opgeslagen in het
Tussenverstand. Het ware geloof is het kenmerk voor het Innerlijk Verstand.
Helaas bestaat er altijd de algemene tendens om de geloofsovertuigingen met
het ware geloof te verwarren. Hoewel het paradoxaal lijkt, zullen we het
volgende benadrukken:
<<Iemand die het ware geloof bezit, heeft geen geloofsovertuiging nodig.>>
Verder met deel 2 van 2

De Grote Opstand

Home

De Grote Opstand

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde
Revolutionaire
Psychologie

Hoofdstuk 12

Drie Soorten Verstand

Deel 2 van 2

Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Contact

Het ware geloof is immers beleefde wijsheid, exacte kennis, directe
ondervinding.
Het is nu eenmaal zo, dat gedurende vele eeuwen het Ware geloof met de
geloofsovertuigingen is verward en nu kost het veel moeite om de mensen te
laten begrijpen dat het geloof ware wijsheid is en nooit ijdele of oppervlakkige
geloofsovertuigingen.
De wijze functies van het Innerlijk Verstand hebben als innerlijke drijfveren al
die formidabele gegevens van wijsheid, die bevat zijn in het Bewustzijn.
Wie het Innerlijk Verstand geopend heeft, herinnert zich zijn vorig levens, kent
de mysteriën van leven en dood, niet omdat hij wel of niet gelezen heeft, niet
omdat een ander het hem wel of niet verteld heeft, niet omdat hij het wel of niet
geloofd heeft, maar door middel van de geweldige zelfondervinding en beleving
van het ware.
Wat we hier zeggen, valt niet in de smaak bij het Zintuiglijk Verstand. Het kan
het niet accepteren, want het valt buiten zijn bereik. Het heeft niets te maken
met de externe zintuiglijke waarnemingen. Het is iets dat vreemd is aan zijn
inhoudelijke ideeën, aan wat ze hem geleerd hebben op school, aan wat het
geleerd heeft uit verschillende boeken, enz. enz enz.
Wat we hier zeggen wordt ook niet geaccepteerd door het Tussenverstand,
want in feite zou het zijn eigen geloofsovertuigingen tegenspreken; het
ontkracht wat zijn religieuze leermeesters hem uit het hoofd hebben laten leren,
enz.
Jezus, de Grote Kabyr, waarschuwde zijn discipelen met de woorden: "Hoed u
voor de zuurdesem van de Sadduceeërs en voor het zuurdesem van de
Farizeeërs"!
Het is duidelijk dat Jezus de Christus met deze waarschuwing verwees naar de
doctrines van het materialistische Sadduceeërs en de hypocriete Farizeeërs.
De doctrine van de Sadduceeërs bevindt zich in het Zintuiglijk Verstand. Het is
de doctrine van de vijf zintuigen.
De doctrine van de Farizeeërs bevindt zich in het Tussenverstand. Dit is
onbetwistbaar en onweerlegbaar.
Klaarblijkelijk wonen de Farizeeërs hun rites bij, opdat van hen gezegd wordt
dat ze goede personen zijn en om voor andere te veinzen, maar ze werken nooit
aan zichzelf.
Het zou niet mogelijk zijn het Innerlijk Verstand te openen als we niet zouden
leren Psychologisch te denken.
Wanneer iemand zichzelf begint waar te nemen, is dat ontegensprekelijk een
teken dat hij begonnen is Psychologisch te denken.
Zolang je de realiteit van je eigen Psychologie niet accepteert als ook de
mogelijkheid haar fundamenteel te veranderen, voel je ongetwijfeld de
noodzaak niet van de Psychologische zelfwaarneming.
Wanneer je de Leer van de Velen aanvaardt en de noodzaak begrijpt om de
verschillende Ikken, die je in je psyche draagt, af te breken met het doel het
Bewustzijn, de Essentie, te bevrijden, begin je ongetwijfeld zelf en op directe
wijze de Psychologische zelfwaarneming toe te passen.
Het afbreken van de ongewenste elementen die wij in onze psyche dragen
veroorzaakt de opening van het Innerlijk Verstand.
Dit alles betekent dat de genoemde opening iets is dat op een stapsgewijze
manier tot stand komt, naargelang wij de ongewenste elementen die wij in onze
psyche dragen afbreken.
Wie de ongewenste elementen in zijn innerlijk voor de volle 100% heeft
afgebroken zal duidelijk zijn Innerlijk Verstand voor de volle 100% geopend
hebben.
Een dergelijk persoon zal een absoluut geloof bezitten. Nu zult u de woorden
van de Christus begrijpen, toen Hij zei: "Als u geloof had als een
mosterdzaadje, zou u bergen kunnen verzetten!”
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Het is zonneklaar dat ieder mens zijn eigen persoonlijke Psychologie heeft. Dit
is onweerlegbaar, onbetwistbaar en ontegensprekelijk.
Helaas denken de mensen hier nooit over na en velen accepteren het niet eens,
omdat ze vastgeroest zijn in het 'Zintuiglijk Verstand'.
Iedereen is bereid de werkelijkheid van het fysieke lichaam toe te geven, want
men kan het zien en betasten, maar de Psychologie is een andere kwestie. Ze is
niet waarneembaar voor de vijf zintuigen en daardoor bestaat de algemene
tendens om haar te verwerpen, haar simpelweg te geringschatten of haar te
verwaarlozen door haar te bestempelen als iets onbelangrijks.
Wanneer iemand zichzelf begint waar te nemen is dat ongetwijfeld een
ondubbelzinnig teken dat hij de enorme werkelijkheid van zijn eigen
Psychologie aanvaard.
Het spreekt vanzelf dat niemand zou trachten zichzelf waar te nemen als hij
niet eerst een fundamentele reden ervoor zou vinden.
Logischerwijs verandert hij die met de zelfwaarneming begint te werken in
iemand die heel anders is dan de rest. Dit toont in feite aan, dat het mogelijk is
om een verandering te bereiken.
Helaas willen de mensen niet veranderen. Ze berusten in de toestand waarin ze
leven.
Het doet pijn te zien hoe de mensen geboren worden, opgroeien, zich
vermenigvuldigen als beesten, onuitsprekelijk lijden en tenslotte sterven zonder
te weten te komen waarom.
Veranderen is de hoofdzaak, maar dit is onmogelijk als men niet begint met de
Psychologische zelfwaarneming.
Het is noodzakelijk om te beginnen te kijken naar onszelf met het doel onszelf
te leren kennen, want in werkelijkheid kent de rationele mensachtige zichzelf
niet.
Wanneer iemand een Psychologische fout ontdekt, heeft hij in feite een grote
stap gedaan, omdat dit hem in staat zal stellen de fout te bestuderen en hem
zelfs volkomen te verwijderen.
In werkelijkheid zijn onze Psychologische fouten ontelbaar.
“Al zouden we duizend tongen hebben om te spreken en een verhemelte van
staal, dan zouden we nog niet in staat zijn om ze allemaal volledig op te
noemen.”(Vergilius in de Aeneis)
Het erge van dit alles is dat wij de afschrikwekkende realiteit van welke fout
dan ook niet weten in te schatten of te peilen. Wij zien hem altijd op een vage en
oppervlakkige wijze zonder hem de nodige aandacht te schenken. Wij zien hem
als iets onbelangrijks.
Wanneer wij de Leer van de Velen accepteren en de harde realiteit van de
zeven demonen, die Jezus de Christus uit het lichaam van Maria Magdalena
verwijderde, begrijpen, ondergaat onze manier van denken over de
Psychologische fouten een fundamentele verandering.
Het is niet overdreven om met nadruk te stellen dat de Leer van de Velen in
zijn oorsprong voor de volle 100% Tibetaans en Gnostisch is.
In werkelijkheid is het niet aangenaam om te weten dat in onze persoon
honderdduizenden Psychologische personen leven.
Elke Psychologische fout die hier en nu in onszelf bestaat, is een aparte
persoon.
De zeven demonen die de grote Meester Jezus de Christus uit het leven van
Maria Magdalena 'verwijderd heeft, zijn de zeven 'hoofd-ikken': Toorn,
Hebzucht, Afgunst, Trots, Luiheid en Gulzigheid, Ontucht.
Natuurlijk is elk van deze demonen op zich het hoofd van een legioen Ikken.
In het oude Egypte van de Farao's moest de Ingewijde de rode demonen van
Seth uit zijn innerlijk natuur verwijderen, wilde hij het Ontwaken van het
Bewustzijn bereiken.
Wanneer de aspirant het realisme van de Psychologische fouten heeft ingezien,
wil hij veranderen. Hij wil niet doorgaan in de toestand waarin hij leeft met
zoveel 'mensen' gestouwd in zijn psyche en dan begint hij met de
zelfwaarneming.
Naargelang wij vooruitgang boeken in het Innerlijk Werk, kunnen wij zelf een
heel interessante ordening in dit werk herkennen.
Je verbaast je wanneer je een ordening ontdekt in het Werk, die verband houdt
met het afbreken van de vele psychische aggregaten, die onze fouten
voorstellen.
Het interessante van dit alles is, dat een dergelijk ordening in het afbreken van
de fouten gradueel tot stand komt en zich ontwikkelt in overeenstemming met
de Dialectiek van het Bewustzijn.
Nimmer zou de rationele dialectiek het formidabele Werk van de Dialectiek van
het Bewustzijn kunnen overtreffen.
De feiten gaan ons bewijzen dat de Psychologische ordening in het Werk van
het afbreken van de fouten door ons eigen diep Innerlijk Zijn tot stand wordt
gebracht.
Wij moeten verduidelijken dat er een radicaal verschil bestaat tussen het Ego
en het Zijn. Het Ik kan nooit orde scheppen op Psychologisch gebied, want het
is zelf het product van de wanorde.
Alleen het Zijn heeft de macht om orde op zaken te stellen in onze psyche. Het
Zijn is het Zijn en de bestaansreden van het Zijn is het Zijn zelf.
De ordening in het Werk van het Waarnemen, het Veroordelen en het
Afbreken van onze psychische aggregaten zal duidelijk zichtbaar worden door
het wijze Zintuig van de Psychologische Zelfwaarneming.
Het Zintuig van de Psychologische Zelfwaarneming bevindt zich in alle mensen
in een latente vorm, maar het ontwikkelt zich gradueel naar gelang wij het
gaan gebruiken.
Het genoemde Zintuig stelt ons in staat om niet door middel van simpele
intellectuele associaties, maar op rechtstreekse wijze de verschillende Ikken die
in onze psyche leven waar te nemen.
In de parapsychologie begint men deze kwestie van buitenzintuiglijke
waarnemingen te bestuderen en in feite is het bewezen in vele experimenten die
op gedetailleerde wijze in de loop van de tijd gedaan zijn en waarover veel
documentatie voor handen is.
Zij die de werkelijkheid van de buitenzintuiglijke waarnemingen ontkennen
zijn voor de volle 100% onwetenden, intellectuele waanwijzen die gevangen
zitten in het Zintuiglijk Verstand.
Het Zintuig van de Psychologische Zelfwaarneming gaat echter dieper. Het
gaat veel verder dan de simpele para-psychologische uitingen. Het stelt ons in
staat om de innerlijke Zelfwaarneming toe te passen en de ergerlijke
subjectieve realiteit van onze diverse aggregaten volledig vast te stellen en te
verifiëren.
De volgordelijkheid van de verschillende onderdelen van het Werk, dat
verband houdt met het zo ernstige thema van het afbreken van een psychisch
aggregaat (Ik), laat ons een zeer interessant en op het gebied van de innerlijke
ontwikkeling zelfs heel nuttig Werk-geheugen gewaarworden.
Verder met deel 2 van 2
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Het staat vast, dat dit Werk-geheugen ons zowel allerlei losse Psychologische
foto's van de verschillende achter ons liggende levensetappes kan aanreiken, als
ze samenvoegen om onze verbeelding een levendig en zelfs weerzinwekkend
totaalbeeld te verschaffen van wat wij geweest zijn, voordat wij begonnen met
het werk van de radicale psychische transformatie.
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Het lijdt geen twijfel dat wij nooit zouden wensen terug te keren tot de
weerzinwekkende figuur, deze levendige voorstelling van wat wij geweest zijn.
Hiervan uitgaande blijkt die psychologische foto nuttig als confrontatiemiddel
tussen een veranderd heden en een regressief, stoffig, lomp en ongelukkig
verleden.
Het Werk-geheugen wordt altijd opgebouwd door de opeenvolging van
gebeurtenissen, die geregistreerd wordt door het centrum van de
Psychologische Zelfwaarneming.
Er bestaan in onze psyche ongewenste elementen, waarvan we niet het minste
vermoeden hebben.
Dat een eerlijke man, fatsoenlijk en zeer eerbiedwaardig, die niet in staat is ooit
iets van een ander te nemen, op een verrassende manier een serie dieven-ikken
ontdekt, die in de diepste zones van zijn eigen psyche wonen, is iets
afschrikwekkends, maar niet onmogelijk.
Dat een voortreffelijk en deugdzame echtgenote, of een jonge vrouw met een
uitzonderlijke spiritualiteit en die een voortreffelijke opvoeding heeft genoten,
door middel van het zintuig van de psychologische Zelfwaarneming op
verrassende wijze ontdekt, dat in haar innerlijke psyche een groep hoerenikken leeft, blijkt walgelijk en zelfs onaanvaardbaar voor het intellectueel
centrum of voor het morele gevoel van welke verstandige burger dan ook, maar
dat alles is mogelijk op het terrein van de psychologische Zelfwaarneming.
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Het Zijn en het Weten dienen elkaar wederzijds in evenwicht te brengen, zodat
de vlam van het begrip zich in onze psyche kan vestigen.
Wanneer het Weten groter is dan het Zijn, heeft dat allerlei soorten
intellectuele verwarring tot gevolg.
Als het Zijn groter is dan het Weten, kunnen zich ernstige gevallen voordoen,
zoals die van de 'stupide heiligen'.
In het praktische leven strekt het je tot voordeel de zelfwaarneming juist toe te
passen met het doel jezelf te ontdekken.
Juist het praktische leven is de Psychologische oefenschool, waar wij onze
fouten kunnen (leren) ontdekken.
In een toestand van waakzame ontvankelijkheid, een toestand van alertheid
waarin we op alles bedacht zijn, zullen we rechtsreeks ervaren dat onze
verborgen fouten spontaan naar voren treden.
Het is duidelijk dat een ontdekte fout doelbewust bewerkt moet worden om
hem af te zonderen van onze psyche.
Voor alles moeten we ons met geen enkele Ik-fout identificeren als we hem
werkelijk wensen af te breken.
Als we op een plank staande deze wensen op te tillen om haar tegen een muur te
plaatsen, zou dit niet mogelijk zijn als we erop blijven staan.
We moeten duidelijk beginnen de plank af te zonderen van onszelf door er
vanaf te stappen en daarna kunnen we haar met onze handen optillen en tegen
de muur plaatsen.
Zo moeten we ons met geen enkel Psychologisch aggregaat vereenzelvigen als
we het werkelijk van onze Psyche wensen af te zonderen.
Wanneer iemand zich vereenzelvigt met de één of ander Ik, versterkt hij hem in
feite in plaats van hem af te breken.
Stel dat één of ander Ik van Ontucht zich meester maakt van de 'filmbanden'
die we in het intellectuele centrum hebben, om op het scherm van het verstand
taferelen van ontucht en ziekelijke erotische bespiegelingen te projecteren. Als
we ons vereenzelvigen met dergelijke wellustige beelden, zou die ontuchtige Ik
zich ongetwijfeld verschrikkelijk versterken.
Maar als we, in plaats van ons met die entiteit (IK) te vereenzelvigen, hem
afzonderen van onze psyche door hem als een demonische indringer te
beschouwen, zal het scheppend begrip duidelijk in ons innerlijk tevoorschijn
komen.
Hierna zouden we ons de luxe kunnen permitteren om het betreffende
aggregaat analytisch te onderzoeken met het doel ons volkomen bewust te
maken van diezelfde Ik.
De ernstige fout die mensen maken is juist zich te vereenzelvigen en dit is
jammer.
Als de mensen de Leer van de Velen zouden kennen, als zij werkelijk begrepen
dat zelfs hun eigen leven hun niet toebehoort, dan zouden ze de fout van de
vereenzelviging niet begaan.
Taferelen van boosheid, beelden van jaloezie en dergelijke, blijken op het vlak
van het praktische leven bruikbaar wanneer we ons bevinden in een staat van
constante Psychologische zelfwaarneming.
Dan kunnen we ondervinden dat noch onze gedachten, noch onze wensen, noch
onze handelingen ons toebehoren.
Ongetwijfeld komen vele Ikken als onheilspellende indringers tussenbeide om
allerlei soorten gedachten, emoties en handelingen in respectievelijke ons
verstand, ons hart en in ons motorisch centrum te plaatsen.
Het is jammer dat we geen eigenaars zijn van onszelf, dat verschillende
Psychologische entiteiten met ons uithalen waar ze zin in krijgen.
Helaas vermoeden we niet eens in de verste verte wat ons overkomt en wij
handelen als eenvoudige marionetten die gecontroleerd worden door
onzichtbare draden.
Het ergste van dit alles is, dat wij, in plaats van te strijden om ons
onafhankelijk te maken van al deze geheime tirannen, de fout begaan hen te
versterken. Dit gebeurt wanneer wij ons met hen vereenzelvigen.
Om het even welke straatscène, welk gezinsdrama, welk stomme ruzie tussen
partners wordt ongetwijfeld veroorzaakt door één of ander Ik en dit is iets wat
we nooit moeten ontkennen.
Het praktische leven is de Psychologische spiegel waarin we onszelf kunnen
zien zoals we precies zijn.
Maar voor alles moeten wij de noodzaak begrijpen om onszelf te zien, om de
noodzaak in te zien om radicaal te veranderen. Alleen zo zullen we de smaak te
pakken krijgen, onszelf werkelijk waar te nemen.
Wie zich tevreden stelt met de situatie waarin hij leeft, de domme, de
achterlijke, de slordige, zal nooit het verlangen voelen om zichzelf te zien zoals
hij is. Hij of zij zal zichzelf teveel liefhebben en op geen enkele manier zal hij of
zij bereid zijn om zijn manier van doen en zijn manier van zijn te herzien.
Op een duidelijke manier stellen we vast, dat in enkele komedies, drama's en
tragedies van het praktische leven verschillende Ikken tussenbeide komen. Het
is noodzakelijk om dit te begrijpen.
In welke scène van hartstochtelijke jaloezie dan ook spelen Ikken van Ontucht,
Boosheid, Eigenliefde, Jaloezie, enz enz enz mee, die op een later tijdstip
analytisch onderzocht zullen moeten worden, elk apart, zodat ze volkomen
begrepen kunnen worden, met het duidelijke doel ze totaal af te breken.
Het begrip blijkt zeer elastisch te zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we
steeds dieper op de zaak ingaan. Wat wij vandaag op een bepaalde manier
begrepen hebben, zullen we morgen beter begrijpen.
Vanuit dit standpunt gezien kunnen we voor onszelf nagaan hoe bruikbaar de
verschillende omstandigheden van het leven zijn, wanneer wij ze werkelijk
gebruiken als een spiegel voor de zelfontdekking.
Op geen enkele manier zouden wij ooit trachten te beweren dat de drama's,
komedies en tragedies in het praktische leven altijd mooi en volmaakt zijn. Een
dergelijk bewering zou kant noch wal raken.
Hoe absurd de diverse situaties van het bestaan echter zijn, ze blijken
wonderbaarlijk als Psychologisch oefenschool.
Het Werk met betrekking tot het afbreken van de verschillende elementen die
het 'Mijzelve' vormen blijkt afschuwelijk moeilijk.
Ook in de cadans van een vers kan de misdaad schuilgaan. Zelfs in de heerlijke
wierook van de tempels kan het misdrijf zich verbergen.
Het misdrijf wordt soms zo geraffineerd, dat het verwisseld wordt met
heiligheid en het wordt zo wreed dat het soms op zoetheid lijkt.
Het misdrijf kleedt zich met de toga van de rechter, met het gewaad van de
meester, met de lompen van een bedelaar, met het chique pak van de heer en
zelfs met de tunica van de Christus.
Begrip is fundamenteel, maar in het werk van het afbreken van de
Psychologische aggregaten is het niet alles, zoals we in het volgende hoofdstuk
zullen zien.
Het blijkt urgent en onuitstelbaar om ons bewust te maken van elke 'Ik', om
hem af te zonderen van onze psyche, maar dit is niet alles, er ontbreekt er nog
iets aan (zie hoofdstuk 15).
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Wij zijn op een zeer netelig punt beland. Ik bedoel de kwestie van het
Kundalini, de vurige Slang van onze magische vermogens, aangehaald in vele
teksten van de Oosterse Wijsheid.
Ongetwijfeld bestaat er veel documentatie over het Kundalini en het is iets, dat
het onderzoeken waard is.

Contact

In de teksten van de middeleeuwse Alchemie wordt het Kundalini de 'astrale
signatuur van het heilige sperma' genoemd, Stella Maris, de Sterre der Zee of
Madonna der Wateren, die met wijsheid de arbeiders van het Grote Werk leidt.
Bij de Azteken is zij Tonantzin, bij de Grieken de kuise Diana en in Egypte is
zij Isis, de Goddelijke Moeder van wie geen sterveling de sluier heeft opgelicht.
Het lijdt geen enkele twijfel, dat het Esoterische Christendom nooit is gestopt
de Goddelijke Moeder Kundalini te aanbidden. Zij is duidelijk Marah of beter
gezegd Ram-Io, Maria.
Wat de orthodoxe godsdiensten niet uitgelegd hebben, in ieder geval niet in de
exoterische of openbare cirkel, is het aspect van ISIS in haar menselijke
individuele vorm.
Het is duidelijk dat slechts in het geheim aan de Ingewijden geleerd is, dat de
Goddelijke Moeder individueel bestaat in elk mens.
Het is dan ook niet overdreven om met nadruk te stellen, dat God-Moeder,
Rhea, Cybeles, Adonia of hoe we haar ook zouden willen noemen, een variant
van ons eigen individueel Zijn is, hier en nu.
Samenvattend zullen we zeggen dat ieder van ons zijn eigen individuele
persoonlijke Goddelijke Moeder heeft.
Er zijn zoveel Moeders in de hemel als er schepselen op de aardbol bestaan.
Het Kundalini is de mysterieuze energie waaraan de wereld zijn bestaan
ontleend, een aspect van Brahma.
In zijn Psychologische aspect, dat zich manifesteert in de geheime anatomie van
de mens, bevindt het Kundalini zich drie en een halve keer gekronkeld in een
bepaald magnetisch centrum, dat gezeteld is in het stuitbeen.
Daar rust de Goddelijke Prinses, onbeweeglijk als een willekeurige slang.
In het midden van die plaats of Chakra is er een vrouwelijke driehoek of
YONI, waarin een mannelijke LINGAM is geplaatst.
Om deze atomische of magische LINGAM heen, die de scheppende seksuele
kracht van BRAHMA voorstelt, kronkelt de sublieme slang Kundalini zich.
De vurige Koningin in de gedaante van een slang ontwaakt met het secretum
secretorum (het geheim der geheimen), een zekere Alchemistische kunstgreep
die ik heel duidelijk heb uitgelegd in mijn boek "Het Mysterie van de Gouden
Bloesem".
Het valt niet te betwisten dat wanneer deze goddelijke kracht ontwaakt, ze
triomfantelijk stijgt langs het ruggenmergkanaal om in ons de machten die
vergoddelijken te ontwikkelen.
In haar transcendentaal subliem goddelijk aspect, is de Heilige Slang, die in
haar oorspronkelijke staat het zuiver fysiologisch-anatomische overstijgt, zoals
ik al heb gezegd, ons eigen Zijn, maar afgeleid.
Het is niet mijn bedoeling om in deze verhandeling de techniek voor het
ontwaken van de Heilige Slang te onderwijzen.
Ik wil alleen een zekere nadruk leggen op de harde realiteit van het EGO en op
de innerlijke urgentie van het afbreken van zijn verschillende onmenselijke
elementen.
Het verstand kan op zich geen enkele Psychologische fout radicaal veranderen.
Het verstand kan welke fout dan ook van een etiket voorzien, hem van het ene
niveau naar het andere verplaatsen, hem voor zichzelf en voor anderen
verbergen, hem goedpraten, enz, maar het kan hem nooit geheel afbreken.
Begrip is een fundamenteel deel, maar het is niet alles, het afbreken is
noodzakelijk.
Een waargenomen fout moet geanalyseerd worden en volledig worden begrepen
voordat overgegaan kan worden tot het afbreken ervan.
Wij hebben een kracht nodig die superieur is aan het verstand, een kracht die
in staat is om welke Ik-fout dan ook, die we van tevoren hebben ontdekt en
grondig onderzocht en veroordeelt, atomisch te ontbinden.
Gelukkig sluimert die kracht in onze innerlijke diepten, voorbij het lichaam, de
verknochtheid en het verstand, al is zij concreet aanwezig in het centrum van
het stuitbeen, zoals wij al hebben uitgelegd in voorgaande alinea's van dit
hoofdstuk.
Nadat wij welke Ik-fout dan ook volkomen begrepen hebben, moeten wij
verzinken in diepe meditatie, smekende, biddende, vragende aan onze
individuele persoonlijke Goddelijke Moeder, om die eerder begrepen Ik-fout af
te breken.
Dit is de juiste techniek die nodig is om de ongewenste elementen die wij in ons
innerlijk dragen, af te breken.
De Goddelijke Moeder Kundalini heeft de macht om welke psychisch subjectief
onmenselijk aggregaat dan ook tot as te herleiden.
Zonder deze didaktiek, zonder deze werkwijze, blijken alle inspanningen om
het Ego af te breken onvruchtbaar, nutteloos en absurd.
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Op het terrein van het praktische leven heeft ieder zijn eigen criteria, zijn min
of meer stoffige manier van denken en nooit opent men zich voor het nieuwe.
Dit is onbetwistbaar, onweerlegbaar en ontegensprekelijk.
Het verstand van de intellectuele mensachtige is ontaard, afgestompt. Het
bevindt zich in een ware staat van involutie.

Contact

Het begrip van de huidige mensheid is werkelijk gelijk aan een afgedankte
machine, een levenloos en absurd mechanisme dat zelf niet in staat is om welke
vorm van ware flexibiliteit dan ook aan de dag te leggen.
Het verstand mist elke vorm van soepelheid. Het is vastgeroest in allerlei starre
en ouderwetse normen.
Iedereen heeft zijn eigen visies en bepaalde verstarde normen, van waaruit
(waarbinnen) hij onophoudelijk ageert en reageert.
Het meest ernstige van deze hele kwestie is dat miljoenen visies betekenen dat
er ook miljoenen verrotte en absurde normen bestaan.
In ieder geval vinden de mensen nooit dat ze zich vergissen. Elk hoofd is een
wereld apart en het lijdt geen twijfel dat tussen zoveel mentale kronkels er wel
vele afleidende drogredenen en onverdraaglijk stommiteiten moeten bestaan.
Maar het nauwe criterium van de menigten vermoedt niet eens in de verste
verte de opsluiting van het intellect waarin het zich bevindt.
Deze moderne mensen met nog geen vingerbreed aan hersenen denken het
beste over zichzelf. Ze doen voorkomen dat ze vrijdenkend en supergeniaal
zijn; ze denken een heel ruim criterium te hebben.
De illustere onwetenden blijken de meest moeilijke te zijn, want in
werkelijkheid, socratisch gezegd, zijn ze niet alleen onwetend, maar bovendien
weten ze niet eens dat ze onwetend zijn.
De intellectuele waanwijzen, die verknocht zijn aan al die afgedankte normen
uit het verleden, komen fel op voor hun eigen conditionering. Ze weigeren heel
nadrukkelijk iets te accepteren dat op geen enkele manier in te passen is in hun
verstarde normen, die veel weg hebben van een stalen harnas.
De illustere waanwijzen denken dat alles wat om de een of andere reden buiten
de geijkte paden van hun in verval geraakte werkwijzen valt, voor de volle
100% absurd is. Zo houden deze arme mensen zichzelf met zulke moeilijke
criteria op erbarmelijke wijze voor de gek.
De pseudo-wijzen van dit tijdperk gaan er prat op dat ze geniaal zijn. Ze kijken
met minachting neer op degenen die het aandurven afstand te nemen van hun
normen, die door de tand des tijds zijn uitgehold. Het ergst van dit alles is, dat
ze niet eens in de verste verte de harde realiteit van hun eigen domheid
vermoeden.
De intellectuele armoede van het muffe verstand is zodanig, dat het zich zelfs de
luxe permitteert bewijzen te eisen van datgene wat de werkelijkheid is, van
datgene wat werkelijk is, van datgene wat niet tot het bereik van het verstand
behoort.
Mensen met een krom en intolerant verstand willen niet begrijpen dat het
ervaren van de werkelijkheid alleen geschiedt in afwezigheid van het EGO.
Ongetwijfeld zou het op geen enkele manier mogelijk zijn de geheimen van
leven en dood rechtstreeks te (h)erkennen, zolang het Innerlijk Verstand niet in
onszelf geopend is.
Het is niet overdreven om in dit hoofdstuk te herhalen, dat slechts het
Superlatieve Bewustzijn van het Zijn de waarheid kan leren kennen.
Het Innerlijk Verstand kan alleen functioneren met de gegevens die het
Kosmische Bewustzijn van het Zijn hem verschaft.
Het subjectieve intellect met zijn rationele dialectiek kan niets weten over
datgene wat buiten zijn bereik valt.
We weten, dat de inhoudelijke ideeën van de rationele dialectiek gevormd
worden door de gegevens die door de uiterlijke zintuigen aangedragen worden.
Wie vastgeroest zit in zijn intellectuele patronen en starre normen, biedt altijd
weerstand tegen deze revolutionaire ideeën.
Alleen door het EGO op een radicale en definitieve manier af te breken is het
mogelijk om het Bewustzijn te doen ontwaken en het Innerlijk Verstand
werkelijk te openen. Daar deze revolutionaire verklaringen echter niet binnen
de formele logica passen en ook niet binnen de dialectische logica, biedt het
subjectief reagerend en involuerende verstand felle weerstand.
Die arme dienaars van het intellect willen de oceaan in een kristallen glas
gieten. Ze denken dat de universiteit alle wijsheid van het universum kan
beheersen en dat alle wetten van de Kosmos gedwongen zijn zich te
onderwerpen aan hun verworden academische normen.
Die onnozele halzen, 'toonbeelden van wijsheid', vermoeden niet eens in de
verste verte dat ze zich in een degeneratieve toestand bevinden.
Soms schitteren deze mensen voor een moment wanneer ze de esoterische
wereld betreden, maar spoedig doven ze als dwaallichten. Ze verdwijnen van
het panorama van de spirituele verwondering. Het intellect slokt ze op en ze
verdwijnen voor goed uit het zicht.
De oppervlakkigheid van het intellect kan nooit doordringen in de ware diepten
van het ZIJN, maar de subjectieve processen van de ratio kunnen de dwazen
leiden tot allerlei briljante doch absurde conclusies.
Het vermogen om logische ideeën te formuleren impliceert op geen enkele wijze
de waarachtige ervaring van het werkelijke.
De overtuigende hersenspinsels van de rationele dialectiek fascineren de denker
zelf en laten hem altijd knollen met citroenen verwarren.
De briljante processie van ideeën verblindt de dweper van het intellect en geeft
hem een zekere zelfgenoegzaamheid die zo absurd is, als het afwijzen van alles
wat niet naar het stof van de bibliotheek en de inkt van de universiteit ruikt.
Het delirium tremens (psychologische toestand van een alcoholist in gevorderde
staat van verslaving, een heftige roes die gepaard gaat met beven, zweten, ijlen,
waandenkbeelden e.d) van de aan alcohol verslaafde dronkaard kent niet te
verwarren symptomen, maar het delirium tremens van de theoretische
dronkelappen wordt heel gemakkelijk verward met genialiteit.
Nu we in dit gedeelte van ons hoofdstuk zijn beland zullen we stellen dat het
zeer zeker heel moeilijk blijkt om te achterhalen waar het intellectualisme van
de 'waanwijzen' eindigt en waar de waanzin begint.
Zolang we opgesloten blijven in de verrotte en duffe normen van het intellect,
zal de ervaring van datgene wat niet tot het verstand behoort, van datgene wat
niet tot de tijd behoort, van datgene wat het werkelijke is, iets meer dan
onmogelijk zijn.
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Sommige Psychologen stellen het Bewustzijn voor als een mes, dat heel goed in
staat is om van ons af te zonderen wat aan ons gehecht is en ons kracht
ontneemt.
Die Psychologen denken, dat de enige manier om aan de macht van om het even
welke Ik te ontkomen, is hem elke keer duidelijk waar te nemen met het doel
hem te begrijpen om bewust te worden van onszelf.
Die mensen denken dat je je zo eventueel kunt afzonderen van de één of ander
Ik, al ware het de dikte van de snede van een mes.
Zo zeggen ze, dat de Ik die afgezonderd is door het Bewustzijn op een
afgesneden plant lijkt.
Jezelf bewust maken van om het even welke Ik betekent volgens hen dat je hem
moet afsnijden van je psyche en ter dood veroordelen.
Een dergelijk idee, klinkt heel overtuigend, maar faalt ongetwijfeld in de
praktijk.
De Ik die door middel van het 'Mes' van het Bewustzijn uit onze
persoonlijkheid is weggesneden en de deur uitgezet van ons innerlijk huis, is als
het zwarte schaap en blijft in de Psychologische ruimte bestaan. Hij verandert
in een verleidende demon. Hij staat erop naar huis terug te keren. Hij geeft het
niet zo makkelijk op. Op geen enkele manier wil hij het zure brood van de
verbanning nuttigen. Hij zoekt een kans en bij de minste onoplettendheid
nestelt hij zich opnieuw in onze psyche.
Het ernstige is, dat er altijd een zeker percentage Essentie of Bewustzijn
opgesloten zit in de verbannen Ik.
Al die Psychologen die deze werkwijze propageren, zijn nooit in staat geweest
om ook maar één van hun Ikken af te breken. In werkelijkheid zijn ze mislukt.
Hoe men ook probeert die kwestie van het Kundalini uit de weg te gaan, het
probleem is ernstig...
In werkelijkheid boekt het Ondankbare Kind nooit vooruitgang in het
Esoterische Werk aan zichzelf.
Duidelijkerwijs is het Ondankbare Kind iedereen die ISIS, zijn individuele
persoonlijke Kosmische God-Moeder, minacht.
ISIS is één van de autonome delen van ons eigen Zijn, maar afgeleid, de Vurige
Slang van onze Magische Krachten, het Kundalini.
Het is duidelijk dat alleen ISIS de absolute macht heeft om welke IK dan ook af
te breken. Dit onweerlegbaar, onbetwistbaar en ontegensprekelijk.
Kundalini is een samengesteld woord: Kunda herinnerd ons aan het
abominabele orgaan Kundartiguador; lini is een term uit Atlantis, die 'einde'
betekent.
Kundalini wil zeggen: einde van het abominabele orgaan Kundartiguador. Het
is dus dringend om het Kundalini niet te verwarren met de Kundartiguador.
In een vorig hoofdstuk hebben we al gezegd, dat de Vurige Slang van onze
Magische Krachten drie en een halve keer gekronkeld is in een zeker
Magnetisch centrum, dat zich in het stuitbeen bevindt, de basis van de
ruggengraat.
Wanner de Slang stijgt, is dat het Kundalini. Wanneer zij daalt, is dat het
abominabele orgaan Kundartiguador.
Door middel van de Witte Tantra stijgt de Slang triomfantelijk door het
ruggenmergkanaal, zodat hij de krachten die ons vergoddelijken, wakker
maakt.
Door middel van de Zwarte Tantra stort de Slang zich vanaf het stuitbeen in de
atomische hellewerelden van de mens. Zo is het hoe velen zich in
verschrikkelijk perverse demonen veranderen.
Zij die de fout maken aan de stijgende Slang alle negatieve en duistere
karaktertrekken van de dalende Slang toe te schrijven, mislukken definitief in
het Werk aan henzelf.
De slechte gevolgen van het abominabele orgaan Kundartiguador kunnen
slechts afgebroken worden met behulp van het Kundalini.
Het is niet overbodig te verduidelijken dat die slechte gevolgen
uitgekristalliseerd zijn in het Meervoudig Ik uit de Revolutionaire Psychologie.
De hypnotische kracht van de dalende Slang houdt de mensheid gedompeld in
onbewustzijn.
Alleen de stijgende Slang kan ons door haar tegengestelde werking doen
ontwaken. Deze waarheid is een axioma van de Hermetische Wijsheid. Nu
begrijpen we de diepere betekenis van het heilig woord Kundalini.
De Bewuste Wilskracht wordt altijd voorgesteld door de heilige vrouw, Maria,
ISIS, die de kop van de dalende Slang verplettert.
Ik wil hier in alle oprechtheid en zonder omhaal van woorden verklaren, dat de
tweevoudige stroom van Licht, het levende astrale vuur van de Aarde, in de
Mysteriën van de Oudheid gesymboliseerd werd door een slang met de kop van
een stier, een bok of een hond.
Het is de Dubbele Slang van de Hermesstaf; enerzijds is het de verleidende
Slang van Eden, maar anderzijds is het ook zonder de minste twijfel de
Koperen Slang van Mozes, die verstrengeld is met de TAO, dat wil zeggen met
de Genererende Lingam.
Het is de Bok van de Sabbat en de Baphomet van de Gnostische Tempeliers, het
HYLE van de Universele Gnostiek, de dubbele slangestaart die de poten vormt
van de Zonne-Haan van de Abraxas.
In de Zwarte Linga, die in de metalen Yoni rust, (symbolen van de God Shiwa,
de Hindoestaanse godheid) bevindt zich de geheime sleutel om te ontwaken en
om de stijgende Slang of het Kundalini te ontwikkelen, op voorwaarde dat men
nooit in het leven de Kelk van Hermes Trismegistus, de drie keer grote God
IBIS van Toth, uitstort.
Wij hebben de sleutels gegeven voor diegenen die weten te begrijpen. Wie
begrijpt. Wie begrip heeft begrijpe, want hier is er wijsheid.
De aanhangers van de zwarte Tantra zijn anders. Zij ontwaken en ontwikkelen
het abominabele orgaan Kundartiguador, de verleidende Slang uit Eden,
wanneer ze in hun riten de onvergeeflijke misdaad begaan de Heilige Wijn uit
te storten.
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Zoals er in de buitenwereld een Land is waar wij leven, zo is er ook een
Psychologisch Land in de intimiteiten van onze binnenwereld.
Nooit zijn de mensen onbekend met de stad of streek waar ze wonen.
Jammergenoeg gebeurt het maar al te vaak dat zij onwetend zijn van de plek
waar zij in het Psychologisch Land staan.

Contact

Iedereen weet in welke wijk of buurt hij zich op een bepaald moment bevindt,
maar op Psychologisch gebied is dat niet het geval. Gewoonlijk hebben de
mensen er geen flauw vermoeden van, in welke streek van hun Psychologische
Land ze verzeild zijn geraakt.
In de fysieke buitenwereld zijn er nette wijken en buurten waar beschaafde
mensen wonen. In de Psychologische Landstreken van ieder van ons kom je
hetzelfde tegen. Daar zijn ongetwijfeld ook deftige en sierlijke villaparken.
Zoals er in de fysieke wereld buurten of wijken bestaan met uiterst gevaarlijke
steegjes vol overvallers, precies hetzelfde komt voor in de Psychologisch
Landstreken van onze binnenwereld.
Het hangt ervan af, wat voor mensen met ons zijn. Als onze vriendenkring uit
dronkaards bestaat, belanden wij in de kroeg. En als het lichtmissen zijn, ligt
ons lot zonder twijfel bij de lichtekooien.
In ons Psychologisch Land hebben wij allemaal onze eigen vriendenkring, onze
Ikken. Deze leiden ons naar een plek in overeenstemming met hun psychische
karaktertrekken.
Een deugdzame en fatsoenlijke vrouw, uitstekende echtgenote, met een
voorbeeldig gedrag, die in de fysieke buitenwereld in een prachtige villa woont,
kan in haar Psychologisch Land als gevolg van haar ontuchtige Ikken,
gevestigd zijn in een hoerenverblijf.
Een achtbare man met een onberispelijk staat van dienst, een toonbeeld van
eerlijkheid en een uitstekende burger, zou in zijn Psychologische Landstreken
gevestigd kunnen zijn in een rovershol, als gevolg van zijn verdorven
begeleiders, roofzuchtige Ikken in de verzonken diepten van zijn onbewuste.
Een kluizenaar en boeteling, wellicht een monnik met blauw bloed, die een
streng leven leidt in zijn cel ergens in een klooster, zou psychisch gevestigd
kunnen zijn in een nederzetting van moordenaars, pistoolschutters, overvallers,
drugsverslaafden, enz., juist als gevolg van de onbewuste en infra-bewuste
Ikken in de diep verzonken en moeilijk bereikbare hoeken en bochten van zijn
psyche.
Niet voor niets zegt men, dat er veel deugd schuil gaat in de slechte mensen en
veel slechtheid in de deugdzame. Velen die heilig zijn verklaard in het verleden
leven in de Psychologische dimensie nog steeds in de poel van roversholen of
bordelen.
Wat wij hier met klem beweren zou aanstoot kunnen geven aan huichelaars,
aan schijnvromen, aan geletterde onwetenden en aan mensen die door het leven
gaan als vermeende toonbeelden van wijsheid, maar nooit aan de ware kenners
van de Psychologie.
Al lijkt het ongelooflijk, de misdaad kan ook schuilen achter een sluier van
wierook en gebed, of in de heerlijke cadans van een vers, of onder de heilige
koepel van de verrukkelijkste tempels. De misdaad vermomt zich met de
mantel van de heiligen en spreekt verheven woorden uit.
In de diepste diepten van de eerbiedwaardigste heiligen leven Ikkenbordeelgangers, Ikken van de roof, van de moord, enz., stuk voor stuk
mensonwaardige begeleiders die schuilgaan in de ondoorgrondelijke diepten
van het onbewuste.
Om deze reden hebben ze veel geleden, al die heiligen die in de loop van de
geschiedenis hebben geleefd. Bedenk eens de verzoekingen van Sint Antonius
en al de afschuwelijke dingen waartegen onze broeder Franciscus van Assisi
heeft moeten strijden. Die heiligen hebben echter niet alles willen zeggen over
deze zaken en de kluizenaars hebben grotendeels gezwegen.
Je kunt je alleen maar verwonderen wanneer je bedenkt, dat enkele
kluizenaars, boetelingen met een grote graad van heiligheid, in de
Psychologische 'nederzettingen' van de prostitutie en de roof gehuisvest zijn.
En toch zijn het heiligen! Maar als ze al die afschuwelijke dingen in hun psyche
nog niet hebben ontdekt, zullen ze, wanneer ze die ontdekken, zich aan
boetedoening overgeven, vasten, zichzelf wellicht geselen en aan hun GodMoeder Kundalini smeken om die slechte begeleiders uit hun psyche te
elimineren, die zij in de duistere poelen van hun eigen Psychologisch Land
hebben ondergebracht.
Vele uitspraken hebben de diverse godsdiensten gedaan over het leven na de
dood en het hiernamaals. Laat die arme mensen maar niet verder piekeren over
wat er is aan de andere kant van het graf...
Het lijdt geen twijfel dat een ieder na de dood voortleeft in de Psychologische
Nederzettingen waar hij altijd heeft geleefd. De dief zal in roversholen
verblijven; de ontuchtige zal als een ongeluksbrengend spook rondhangen in
bordelen en oorden van ontucht; driftigen, woedenden en razenden leven voort
in de gevaarlijke smalle steegjes van de begeerte, de hartstocht en de toorn,
waar getrokken messen flikkeren en pistoolschoten weergalmen.
De Essentie zelf is wonderschoon. Zij is afgedaald van de sterren en zit jammer
genoeg vast in al deze Ikken die wij in ons binnenste dragen. In contrast
hiermee staat de mogelijkheid van de Essentie om de terugreis te aanvaarden
en terug te keren naar het oorspronkelijke vertrekpunt.
De Essentie kan terugkeren naar de sterren, maar eerst dient zij zich te
bevrijden van haar slechte begeleiders, die haar vasthouden in de
Psychologische achterbuurten van het verderf.
Toen Franciscus van Assisi en Antonius van Padua, vermaarde meester die de
Christificatie bereikten, de Ikken van het verderf in hun binnenste ontdekten,
hebben zij onbeschrijflijk geleden. Het staat vast, dat zij door middel van
Zelfbewuste Werken en Vrijwillig Lijden de verzameling van onmenselijke
elementen in hun innerlijke wisten te herleiden tot kosmisch as. Het lijdt geen
twijfel dat deze meesters de Christificatie bereikten en na veel lijden
terugkeerden naar het vertrekpunt.
Voor alles is het nodig en zelfs dringend en onuitstelbaar, dat ons Magnetisch
Centrum, dat nu op een abnormale manier gevestigd is in onze valse
persoonlijkheid, verplaatst wordt naar de Essentie. Zo zal de mens als één
geheel zijn reis kunnen aanvaarden vanuit de persoonlijkheid naar de sterren,
de Berg van het Zijn graad voor graad beklimmen, geleidelijk en op didactisch
verantwoorde wijze.
Zolang het Magnetisch Centrum gevestigd is in onze bedrieglijke en
fantasierijke persoonlijkheid, zullen wij blijven leven in de afschuwelijkste
holen van onze Psychologisch Land, los van het feit of wij in het dagelijkse
leven uistekende burgers zijn.
Een ieder heeft een Magnetisch Centrum dat hem typeert. De zakenman heeft
een 'zakelijk' Magnetisch Centrum dat hem in staat stelt om zaken te doen en
om zijn weg te vinden op de markt. Bovendien trekt het aanverwante zaken
naar hem toe, zoals kopers en handelaars.
De geleerde heeft in zijn persoonlijkheid een wetenschappelijk magnetisch
centrum, dat allerlei wetenschappelijke zaken naar hem toetrekt, zoals boeken,
laboratoria, vakgenoten. enz.
De esoterist heeft in zich een 'esoterisch' Magnetisch Centrum. Omdat dit soort
centrum geleidelijk anders wordt dan de zaken van de persoonlijkheid, vindt er
als gevolg daarvan ongetwijfeld een overdracht plaats.
Wanneer het Magnetisch Centrum gevestigd wordt in het Bewustzijn-Geweten,
dat wil zeggen in de Essentie, dan begint de terugreis van de mens als geheel
naar de sterren.
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De Psychologische ontvouwing van de mens stelt ons in staat de harde realiteit
van een hoger niveau in ieder van ons aan te tonen.
Wanneer je zelf op een directe manier het concrete feit hebt kunnen nagaan
van twee mensen in jezelf: de inferieure op het algemene en dagelijkse normale
niveau en het superieure in een hoger octaaf, dan verandert alles en streven we
er naar, in ons leven te handelen volgens de grondbeginselen die je meedraagt
in het diepst van je Zijn.
Zoals er een uiterlijk leven bestaat, zo bestaat er ook een innerlijk leven.
De uiterlijke mens is niet alles. De Psychologische ontvouwing leert ons de
realiteit van de innerlijke mens.
De uiterlijke mens heeft zijn manier van zijn. Hij is een wezen met vele
houdingen en typische reacties in het leven, een marionet bewogen door
onzichtbare draden.
De Innerlijke Mens is het authentieke ZIJN. Hij ontwikkelt zich volgens andere
wetten, die heel verschillend zijn. Nimmer zou Hij in een robot veranderd
kunnen worden.
De uiterlijke mens "naait geen steek zonder vingerhoed". Hij heeft steeds het
gevoel dat anderen "hem slecht behandeld hebben". Hij heeft medelijden met
zichzelf. Hij overwaardeert zichzelf. Als hij soldaat is, streeft hij ernaar
generaal te zijn. Als hij fabrieksarbeider is, protesteert hij als ze hem geen
promotie laten maken. Hij wil dat zijn verdiensten erkend worden "zoals het
hoort", enz.
Niemand zou de Tweede Geboorte kunnen bereiken, herboren worden zoals het
Evangelie van de Heer zegt, zolang hij doorgaat te leven met de Psychologie van
de 'gewone' en ordinaire inferieure mens.
Wanneer je je eigen nietigheid en innerlijke misère erkent, wanneer je de moed
hebt je leven te herzien, kom je ongetwijfeld zelf te weten dat je op geen enkele
manier om het even welke verdienste hebt.
“Gelukkig zijn de armen van geest, want zij zullen het koninkrijk der hemelen
ontvangen.”
De 'armen' of 'behoeftigen' van de geest zijn werkelijk zij die hun eigen
nietigheid, schaamteloosheid en innerlijke armoede erkennen. Dit soort
schepselen bereikt de Verlichting.
¯Het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat
een rijke het koninkrijk der hemelen binnentreedt.®
Het is duidelijk dat het verstand, verrijkt door zoveel verdiensten,
onderscheidingen en medailles, voorname sociale deugden en ingewikkelde
academische theorieën, niet arm van geest is en daarom nooit het koninkrijk
der hemelen zal kunnen binnentreden.
Om het koninkrijk binnen te treden is de schat van het geloof onmisbaar.
Zolang in elk van ons de Psychologische ontvouwing zich niet heeft voorgedaan,
blijkt het Geloof iets totaal onmogelijk.
Het Geloof is de pure kennis, de rechtstreekse geëxperimenteerde wijsheid.
Men heeft het Geloof altijd verward met ijdele geloofsovertuigingen. De
Gnostici moeten nooit in zo'n ernstige fout vervallen.
Het Geloof is de rechtstreekse ervaring van het Ware, de magnifieke beleving
van de innerlijke Mens, authentiek goddelijk weten.
Het is duidelijk dat wanneer de innerlijke Mens zijn eigen innerlijke werelden
leert kennen door middel van de rechtstreekse mystieke ervaring, hij ook de
innerlijke werelden van alle personen die de aardbol bewonen leert kennen.
Niemand zou de innerlijke werelden van de planeet Aarde, van het Zonnestelsel
en van de Melkweg, waarop en waarin we leven, kunnen leren kennen als hij
niet eerst zijn eigen innerlijke werelden heeft leren kennen. Dit proberen kan
vergeleken worden met de zelfmoordenaar die het leven ontvlucht via een valse
uitgang.
De buitenzintuiglijk waarnemingen van de drugsverslaafde hebben hun
specifieke wortels in het abominabele orgaan Kundartiguador.
Het Bewustzijn, gevangen in de vele elementen die het EGO vormen, kan zich
slechts uitdrukken in termen van zijn conditionering.
Het Egoische Bewustzijn bevindt zich dus in een comatoestand met hypnotische
hallucinaties, die erg lijkt op die van welke persoon dan ook, die zich onder de
invloed van de één of ander drug bevindt.
Wij kunnen deze kwestie op de volgende manier poneren: de hallucinaties van
het egoische Bewustzijn zijn dezelfde als de hallucinaties die teweeg gebracht
worden door de drugs.
Het is duidelijk dat deze twee typen hallucinaties hun diepere oorzaken hebben
in het abominabele orgaan Kundartiguador.
Zonder twijfel verwoesten de drugs de alfa-hersenstralen. Het is
ontegensprekelijk dat daardoor de innerlijke verbinding tussen het verstand en
de hersenen vernietigd wordt. Dit resulteert in feite in een volkomen
mislukking.
De drugsverslaafde verheft de slechte gewoonte tot een soort godsdienst en
aldus afgedwaald denkt hij het Ware te ervaren onder de invloed van de drugs,
niet wetende dat de buitenzintuiglijke waarnemingen die door de marihuana,
LSD, morfine, hallucinaties opwekkende paddestoelen, cocaïne, heroïne, hasj,
in overmaat gebruikte kalmerende middelen, amfetamine, barbituraten, enz
enz, enz, slechts hallucinaties zijn die door het abominabele orgaan
Kundartiguador geproduceerd worden.
De involuerende drugsverslaafden, die gaandeweg degenereren, verzinken
uiteindelijk op een definitieve manier in de Hellewerelden.
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Het lijdt geen twijfel dat tussen het denken en het voelen een groot verschil
bestaat. Dit is ontegensprekelijk.
Er bestaat een grote kilte tussen de mensen. Het is de kilte van de
onverschilligheid, van de oppervlakkigheid.
De menigten geloven dat datgene belangrijk is, wat in wezen niet belangrijk is;
ze verondersteld dat de laatste mode of het laatste automodel of de kwestie van
het minimumloon het enige serieuze is.
Ze vinden het nieuws van de dag, een amoureus avontuur, het nutteloos
rondhangen, een glaasje sterke drank, de paardenkoersen, de autoracerij, het
stierenvechten, de achterklap, de lasterpraatjes en dergelijke serieus.
Het is duidelijk, dat wanneer de man die een oppervlakkig leven leidt of de
vrouw die de gang naar de schoonheidssalon als iets heel belangrijk ervaart,
iets horen zeggen over esoterie, omdat dit niet op hun agenda staat en ook niet
hoort bij hun plezierige bijeenkomsten noch bij hun seksuele geneugten, zij dan
antwoorden met een niet te beschrijven schrikwekkende kilte of ze trekken
simpelweg een scheve lip, halen hun schouders op en lopen met grote
onverschilligheid weg.
Die Psychologische apathie, die schrikwekkende kilte heeft twee steunpunten:
allereerst een enorme onwetendheid, ten tweede de totale afwezigheid van
geestelijke verwondering.
Er is gebrek aan contact, aan een elektrische shock. Niemand gaf ze die shock
in de winkel, ook niet tussen de bedrijven door van die zaken waarvan men
dacht dat ze serieus waren, nog minder in de geneugten van het bed.
Als iemand in staat zou zijn om de kille domoor of het oppervlakkige vrouwtje
de 'elektrische' aanraking van het moment of een hartverwarmende vonk toe te
brengen, als het zou lukken om èèn of ander exotische reminiscentie (detailles
in een boek, kunst, etc die aan een ander geschrift of kunstwerk doen denken,
ook de onbewuste of bewuste herinneringen van het Bewustzijn, d.w.z. de
sporen van de levenservaringen door de eeuwen heen, die ingegrift zijn in het
Bewustzijn) of een niet te verwoorden ontroering heel diep in hen op te roepen,
dan zou alles misschien anders zijn.
Maar er is altijd iets dat het geheime stemmetje die eerste opwelling of
ontroering, dat innerlijk verlangen, in de kiem smoort. Wellicht is het een
dwaasheid, de mooie hoed in een etalage of vitrine, de zoete delicatesse in het
restaurant, de ontmoeting met een vriend die later voor ons geen enkel belang
heeft, enz.
Dwaasheden, stommiteiten, die van geen enkele transcendentaal belang zijn,
hebben wel de kracht om op een bepaald ogenblik de eerste geestelijke
verwondering, het innerlijke verlangen, een onbeduidende vonk van Licht, de
opwelling die ons voor een moment, zonder te weten waarom, heeft verontrust,
uit te doven.
Als zij die vandaag de dag levende lijken zijn, al die kille nachtzwervers van de
nachtclubs of de eenvoudige verkoper van paraplu's in het warenhuis in de
Hoofdstraat, als zij de eerste innerlijke verwondering niet hadden verstikt,
zouden ze op dit moment lichtgevende 'kandelaars' zijn, meesters van het Licht,
authentieke Mensen in de meest volledige zin van het woord.
Dat onbeschrijflijke vonkje, die opwelling, die mysterieuze ontroering of weet
ik veel hoe je het wil noemen, werd ooit gevoeld door de slager om de hoek,
door de straatventers en door de professor, maar het mocht niet baten, alles
diende nergens voor. De dwaasheden van de persoonlijkheid doven altijd die
eerste vonk van het 'Licht'. Daarna heerst de kilte van de meest
schrikwekkende onverschilligheid voort.
Vroeg of laat worden de mensen ongetwijfeld door de Maan opgeslokt. Deze
waarheid blijkt onweerlegbaar te zijn.
Er is niemand die in het leven nooit een opwelling, een vreemde verwondering
heeft gevoeld. Helaas is om het even welke aangelegenheid van de
persoonlijkheid hoe stom die ook is, voldoende om datgene wat ons in de stilte
van de nacht voor een moment heeft ontroerd tot kosmische stof te herleiden.
De Maan komt altijd als overwinnaar uit die veldslagen. Zij voedt zich en houdt
zich in stand juist met onze eigen zwakheden.
De Maan is verschrikkelijk mechanistisch. De humanoïde ('mensachtige') die
onder invloed staat van de Maan is volledig ontdaan van alle ZonneVerwondering, leidt een onsamenhangende en chaotisch bestaan en beweegt
zich in zijn droomwereld.
Als iemand zou doen wat niemand doet, dat is het aanwakkeren van de
innerlijke verwondering, die misschien in het mysterie van een nacht
opborrelde, dan lijdt het geen twijfel dat hij op den duur de Zonne-intelligentie
zou assimileren en daardoor zou veranderen in een Zonne-mens.
Dat is juist wat de Zon wil, maar deze 'zo kille, apathische en onverschillige
lunaire schaduwen' worden altijd door de Maan opgeslokt. Daarna komt de
vereffening van de dood.
De dood vereffent alles. Welk levend lijk dan ook, verstoken van ZonneVerwondering, degenereert verschrikkelijk, steeds verder, totdat de Maan hem
verslindt.
De Zon wil Mensen scheppen. Hij is een experiment aan het doen in het
laboratorium van de Natuur. Helaas heeft dat experiment hem niet veel goede
resultaten opgeleverd. De Maan slokt de mensen op.
Maar wat we hier beweren, interesseert niemand, nog het minst de 'illustere
onwetenden'. Zij voelen zich 'moeder Kloek' of de 'Vader van Tarzan'.
De Zon heeft in de seksuele klieren van het 'intellectuele dier', per abuis mens
genoemd, bepaalde Zonnekiemen geplaatst, die, op gepaste wijze ontwikkelt,
ons in authentieke Mensen zouden kunnen veranderen.
Het Zonne-experiment blijkt echter ontzettend moeilijk te zijn, juist vanwege
de lunaire kilte.
De mensen willen niet meewerken met de Zon en daardoor involueren en
degenereren de Zonnekiemen op den duur en gaan ze jammerlijk verloren.
De Meester-Sleutel van het werk van de Zon bevindt zich in het afbreken van
de ongewenste elementen die wij in ons innerlijk dragen.
Wanneer het menselijke ras onuitstelbaar lunair geworden is, afschuwelijk
oppervlakkig en mechanistisch, dient het het Zonneexperiment niet meer. Dit is
meer dan voldoende reden om het te vernietigen.
Opdat er een constante geestelijke Verwondering is, is het nodig om het
Magnetisch Zwaartepunt naar de Essentie, naar het Bewustzijn te verplaatsen.
Helaas hebben de mensen hun Magnetisch Zwaartepunt in de persoonlijkheid
gevestigd, in de kroeg, in de disco, in de hoerenhuizen, in de financiële
transacties of op het marktplein enz.
Het is duidelijk dat dit allemaal zaken zijn van de persoonlijkheid en dat haar
Magnetisch Zwaartepunt aantrekking uitoefent op al deze dingen. Dit is
onweerlegbaar en welke persoon ook, die over 'gezond verstand' beschikt, kan
dit zelf en op een rechtstreekse wijze verifiëren.
Helaas geven de intellectuele waanwijzen gewend aan teveel discussiëren of te
zwijgen uit onuitstaanbare trots, bij het lezen van dit alles, er de voorkeur aan
dit boek met minachting weg te gooien en de krant te lezen.
Een goede bak koffie en een krant blijken magnifieke voeding voor rationele
zoogdieren te zijn.
Doch zij voelen zich heel serieus. Hun eigen waanideeën houden hen
ongetwijfeld in de hallucinerende toestand en deze zaken van Zonne-aard,
geschreven in dit aanmatigende boek, ergeren hen teveel. Het lijdt geen twijfel
dat de zwerversogen van de rationele mensachtige het niet zouden aandurven
de studie van dit boek te vervolgen.
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Het enig belangrijke in het leven is een radicale, totale en definitieve
verandering. De rest heeft eerlijk gezegd niet het minste belang.
De meditatie blijkt fundamenteel wanneer we oprecht een dergelijk
verandering willen.
Wij wensen op geen enkele wijze de intrascendente, oppervlakkige en nutteloze
meditatie.
Het is noodzakelijk dat we serieus worden en zoveel ongerijmde dwaze dingen,
die her en der veelvuldig voorkomen in de goedkope pseudo-esoterie en het
pseudo-occultisme, achterwege laten.
Wij moeten weten serieus te zijn. We moeten weten te veranderen, indien we
werkelijk niet willen mislukken in het Esoterische Werk.
Wie niet weet te mediteren, de oppervlakkige, de onnozele, zal nooit het Ego
kunnen afbreken. Hij zal altijd een onmachtig stuk hout zijn op de woelende
zee van het leven.
Een fout die we op het terrein van het praktische leven ontdekken moet grondig
begrepen worden door middel van de techniek van de Meditatie.
Het didactische materiaal voor de Meditatie bevindt zich juist in de diverse
dagelijkse gebeurtenissen of omstandigheden. Dit is onbetwistbaar.
De mensen protesteren altijd tegen de onaangename gebeurtenissen. Ze weten
nooit het nut van dergelijke gebeurtenissen in te zien.
In plaats van te protesteren tegen de onaangename omstandigheden moeten wij
door middel van de Meditatie hieruit de elementen halen, die nuttig zijn voor
onze Zielegroei.
De diepe Meditatie op de één of ander aangename of onaangename
omstandigheid stelt ons in staat om de kenmerkende 'smaak' of 'resultaat' van
het werk aan onszelf te proeven.
Het is noodzakelijk een volledig Psychologisch onderscheid te maken tussen de
kenmerkende smaak van het werk en de kenmerkende smaak van het leven.
In ieder geval is, om in onszelf de kenmerkende smaak van het werk te voelen,
een totale ommekeer van de houding waarmee we normaal de omstandigheden
van het bestaan opnemen, vereist.
Niemand zou de kenmerkende smaak van het werk te pakken kunnen krijgen,
zolang hij de fout begaat zich te vereenzelvigen met de diverse gebeurtenissen.
Het staat vast dat de vereenzelviging de juiste Psychologische inschatting van
de gebeurtenissen verhindert.
Wanneer iemand zich vereenzelvigt met de één of ander gebeurtenis, lukt het
hem op geen enkele manier hieruit de nuttige elementen voor de 'zelfontdekking' en de innerlijke groei van het 'Bewustzijn' te halen.
De Esoterische Werker die terugvalt in de vereenzelviging na de oplettendheid
te hebben verloren, proeft opnieuw de kenmerkende smaak van het leven in
plaats van de kenmerkende smaak van het werk.
Dit toont aan, dat de verkeerde Psychologisch houding van vroeger is
teruggekeerd, de toestand van vereenzelviging heeft opnieuw post gevat.
Elke onaangename omstandigheid moet gereconstrueerd worden door middel
van de bewuste Verbeelding tijdens de beoefening van de Meditatietechniek.
De reconstructie van om het even welk tafereel stelt ons in staat om zelf en
rechtstreeks het optreden van de verschillende Ikken die eraan deel hebben
genomen, na te gaan.
Voorbeelden: een scène van minnenijd; hieraan nemen Ikken deel van
boosheid, van jaloezie en wellicht zelfs van haat.
Elk van deze Ikken begrijpen, elk van deze factoren begrijpen, impliceert in
feite diepe overdenking, concentratie en Meditatie.
De markante tendens om anderen te beschuldigen is een hindernis, een obstakel
voor het begrip van onze eigen fouten.
Helaas blijkt het een heel moeilijk karwei te zijn, om de tendens om anderen te
beschuldigen uit ons te bannen en te vernietigen.
In naam van de waarheid moet gezegd worden dat WIJ de enige schuldigen
zijn van de diverse onaangename omstandigheden van het leven.
De diverse aangename en onaangename gebeurtenissen bestaan met of zonder
ons en herhalen zich onophoudelijk op een mechanische manier.
Uitgaande van dit principe kan geen enkel probleem een eindoplossing hebben.
De problemen zijn van het leven en als er een eindoplossing voor zou bestaan,
zou het leven geen leven, maar de dood zijn.
De omstandigheden en problemen kunnen dus veranderd worden, maar nooit
zullen ze ophouden zich te herhalen en nooit zullen ze een eindoplossing
hebben.
Het leven is een rad dat mechanisch draait, met alle aangename en
onaangename omstandigheden, die zich steeds weer herhalen.
Wij kunnen het rad niet tegenhouden. De goede of slechte omstandigheden
ontwikkelen zich altijd mechanisch. Wij kunnen alleen onze houding tegenover
de gebeurtenissen van het leven veranderen.
Naargelang wij leren het materiaal voor de Meditatie uit de omstandigheden
van het bestaan zelf halen, zullen we ons gaan zelf-ontdekken.
In om het even welke aangename of onaangename omstandigheid, zijn er
verschillende Ikken werkzaam die volledig begrepen moeten worden door
middel van de techniek van de Meditatie.
Dit betekent dat welke groep Ikken dan ook, die tussenbeide komt in één of
ander drama, komedie of tragiek uit het praktische leven, afgebroken moet
worden door middel van de kracht van de Goddelijke Moeder, 'Kundalini',
nadat het volledig begrepen is.
Naarmate wij gebruik maken van Zintuig van de Psychologische
Zelfwaarneming, zal dit vermogen zich ook wonderbaarlijk gaan ontwikkelen.
Dan zullen wij de Ikken gedurende het 'Werk van de Meditatie' kunnen
waarnemen.
Het blijkt interessant te zijn om niet alleen de Ikken innerlijk waar te nemen
voordat ze bewerkt zijn, maar ook gedurende het hele Werk.
Wanneer deze Ikken onthoofd en afgebroken worden, voelen wij een grote
opluchting, een groot geluk.
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Een mens is wat zijn leven is. Als een mens zijn eigen leven niet bewerkt, is hij
zijn tijd op een ellendige manier aan het verspillen.
Alleen door het afbreken van de ongewenste elementen die wij in ons innerlijk
dragen, kunnen we van ons leven een meesterwerk maken.
De dood is de terugkeer tot het begin van het leven, met de mogelijkheid haar
wederom te herhalen op het toneel van een nieuw bestaan.
De verschillende scholen van pseudo-esoterische en pseudo-occulte aard houden
er de eeuwige theorie van de opeenvolgende levens op na. Dat concept is
onjuist.
Het leven is een film. Nadat de projectie is beëindigd spoelen we de film terug
en nemen hem mee in de eeuwigheid.
De terugkeer bestaat, de wederkeer bestaat. Bij het terugkeren op deze wereld
projecteren we dezelfde film, hetzelfde leven, op het toneel van het bestaan.
Wij kunnen de stelling van opeenvolgende bestaansrondes verdedigen, maar
niet van opeenvolgende levens, want de film is nog steeds dezelfde.
De mens heeft ongeveer 3% vrije Essentie en 97% Essentie die gevangen zit in
de Ikken.
Bij de terugkeer van de 3% Vrije Essentie vult hij de bevruchte eicel volkomen.
Ongetwijfeld blijven wij voortbestaan in het zaad van onze nakomelingen.
De persoonlijkheid is anders. Er bestaat geen enkel morgen voor de
persoonlijkheid van de doden. Deze laatste ontbindt zich langzaam in het graf
op de begraafplaats.
In de pasgeborene is alleen het kleine percentage vrije Essentie opnieuw
belichaamd. Dit geeft aan het schepsel zelfbewustzijn en innerlijke schoonheid.
De diverse terugkerende Ikken hangen om de pasgeborene heen. Ze gaan en ze
komen en lopen overal vrij rond. Ze zouden graag in de organische machine
dringen, maar dit is niet mogelijk zolang er geen nieuwe persoonlijkheid is
geschapen.
Het is goed om te weten dat de Persoonlijkheid energetisch is en dat ze gevormd
wordt door de ervaringen in de loop van de tijd.
Er staat geschreven dat de Persoonlijkheid gedurende de eerste zeven
levensjaren van het kind gevormd dient te worden en dat zij zich daarna
versterkt met alle ervaringen van het praktische leven.
De Ikken dringen geleidelijk aan in de organische machine, al naar gelang de
nieuwe Persoonlijkheid gevormd wordt en beginnen tussenbeide te komen
(hun invloed te doen voelen).
De dood is een optel- en aftreksom van breuken. Op het moment dat de
wiskundige handeling afgelopen is, zijn de Waarden het enige wat overblijft,
dat wil zeggen de Ikken: goede en slechte, nuttige en nutteloze, positieve en
negatieve.
In het Astrale Licht trekken de Waarden elkaar wederzijds aan of stoten elkaar
onderling af in overeenstemming met de wetten van de Universele Magnetisme.
Wij zijn wiskundige punten in de ruimte, die dienen als voertuig voor een
bepaald aantal Waarden.
In de menselijke persoonlijkheid van elk van ons bestaan altijd deze waarden,
die als basis dienen voor de Wet van de Herhaling.
Alles vindt opnieuw plaats, precies zoals het eerder gebeurd is, met het
resultaat of het gevolg van onze voorgaande handelingen erbij.
Omdat er in ieder van ons vele Ikken uit vorige levens bestaan, kunnen we
nadrukkelijk bevestigen dat elk van hen een andere persoon is.
Dit nodigt ons uit om te begrijpen dat in ieder van ons zeer veel personen leven
met verschillende afspraken.
In de Persoonlijkheid van een dief is er een waar rovershol. In de
Persoonlijkheid van een moordenaard is er een hele moordenaars club. In de
Persoonlijkheid van een ontuchtige is er een hoerenhuis. In de Persoonlijkheid
van welke prostitutie dan ook is er een compleet bordeel; enz.
Elk van die personen, die wij binnenin onze eigen Persoonlijkheid dragen, heeft
zijn eigen problemen en zijn afspraken.
Mensen die binnen de mensen leven, personen die binnen de personen leven!
Dit is onweerlegbaar, ontegensprekelijk.
Het ernstige van dit alles is, dat elk van deze personen of Ikken die in ons leeft,
uit vroegere bestaansrondes afkomstig is en bepaalde vastgelegde afspraken
heeft.
De Ik, die in het vorige bestaan een amoureus avontuur beleefde op dertigjarige
leeftijd, zal in het nieuwe bestaan die leeftijd afwachten om zich te manifesteren
en als het moment daar is, zal hij de persoon van zijn dromen opzoeken. Hij zal
telepathisch in contact treden met dezelfde vrouw en uiteindelijk zal de
herontmoeting en de herhaling van de desbetreffende taferelen plaatsvinden.
De Ik, die op veertigjarige leeftijd een twist gehad heeft om materiele zaken, zal
in het nieuwe bestaan tot die leeftijd wachten om zijn geliefd stuk op te voeren.
De Ik, die op vijfentwintigjarige leeftijd in de kroeg een gevecht op leven en
dood voerde met iemand anders, zal in het nieuwe bestaan opnieuw de leeftijd
van vijfentwintig jaar afwachten om zijn tegenstander op te zoeken en de
tragedie te herhalen.
De Ikken van de ene en de andere figuur zoeken elkaar op door middel van
telepathische golven en dan ontmoeten ze elkaar opnieuw om op mechanische
wijze dezelfde taferelen te herhalen.
Dit is werkelijk het mechanisme van de Wet van Herhaling, dit is de tragedie
van het leven.
In de loop van duizenden jaren ontmoeten de diverse personages elkaar steeds
weer om opnieuw dezelfde drama's, komedies en tragedies te beleven.
De menselijke Persoonlijkheid is niet meer dan een 'machine' in dienst van de
talloze Ikken met al hun afspraken.
Het kwalijke van de hele kwestie is, dat al deze afspraken van de mensen die
wij in ons innerlijk dragen nagekomen worden zonder dat ons verstand vooraf
enige informatie heeft.
Verder met deel 2 van 2
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Onze menselijke Persoonlijkheid lijkt in dit opzicht op een koets die getrokken
wordt door vele paarden.
Er zijn levens van zeer exacte herhaling, herhalende bestaanspatronen die nooit
veranderen.
Op geen enkele manier zouden de komedies, drama's en tragedies van het leven
zich op het scherm van het bestaan kunnen herhalen, als er geen acteurs
bestonden.
De acteurs van al deze taferelen zijn de Ikken die wij in ons innerlijk dragen en
die uit vorige bestaansrondes afkomstig zijn.
Als wij de Ikken van de boosheid afbreken, stoppen de tragische scènes van
geweld onherroepelijk.
Als wij de geheime personages van de afgunst tot as herleiden, zullen de
bijbehorende gebeurtenissen radicaal stoppen.
Als wij de Ikken van de trots, van de ijdelheid, van de hoogmoed, van het
eigenbelang doden, zullen de belachelijke taferelen van deze fouten eindigen bij
gebrek aan acteurs.
Als wij uit onze psyche de factoren van luiheid, lusteloosheid en traagheid
elimineren, zullen de huiveringwekkende taferelen van deze soort fouten zich
niet kunnen herhalen door gebrek aan acteurs.
Als wij de walgelijke Ikken van de gulzigheid, de vraatzucht en van het gesnoep
vermorzelen, zullen de vraat- en braspartijen en drinkgelagen enz, tot een einde
komen bij gebrek aan acteurs.
Omdat deze vele Ikken jammergenoeg zich in de verschillende niveaus van het
Zijn ontwikkelen, is het noodzakelijk om hun oorzaken en hun oorsprong te
leren kennen, maar ook het werk van de Innerlijke Christus die ons uiteindelijk
zullen moeten leiden tot de dood (het totale afbreken) van het 'Mijzelve' en tot
de uiteindelijke bevrijding.
Het is fundamenteel om de Innerlijke Christus te bestuderen, om de Christische
esoterie te bestuderen, wanneer het erom gaat in ons een radicale en definitieve
verandering op gang te brengen. Dit is wat wij in de volgende hoofdstukken
zullen bestuderen.
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Christus is het Vuur van het Vuur, de Vlam van de Vlam en de Astrale
signatuur van het Vuur.
Het Mysterie van de Christus wordt op het Kruis van de Martelaar van de
Calvarieberg met één enkel woord van vier letters gedefinieerd: INRI (Ignis,
Natura, Renovator, Integram): het Vuur hernieuwt onophoudelijk de Natuur.

Contact

De intrede van de Christus in het hart van de mens verandert de mens
volkomen.
De Christus is de Zonne-logs, de Volmaakte Veelvuldige Eenheid. De Christus
is het Leven, dat trilt in het hele Universum. De Christus is wat Hij is, wat Hij
altijd geweest is en wat Hij altijd zal zijn.
Veel is er gezegd over het Kosmische Drama: dit Drama zonder twijfel in de
vier Evangeliën vastgelegd.
Ons is gezegd dat het Kosmische Drama door de Elohims naar de aarde is
gebracht. De Grote Heer van Atlantis heeft dat Drama in vlees en bloed
uitgebeeld.
De Grote Kabyr Jezus heeft ditzelfde Drama ook in het Heilige Land in het
openbaar moeten vertolken.
Maar al zou de Christus wel duizend keer in Bethlehem zijn geboren, het baat
ons niet als Hij niet ook in ons hart geboren wordt.
Ook al is de Christus gestorven en op de derde dag uit de dood opgestaan, het
baat ons niet als Hij niet in ons sterft en opstaat.
De aard en de essentie van het Vuur proberen te doorgronden staat in feite
gelijk met het proberen te ontdekken van God zelf, wiens reële aanwezigheid
zich steeds heeft geopenbaard als een vurige verschijning.
De brandende braambos (Exodus 3:2) en het Vuur op de Sinai bij het
overhandigen van het Decaloog (Exodus 19:18) zijn twee situaties, waarin God
zich aan Mozes openbaarde.
Johannes beschrijft de Heer van het Universum in de vorm van een Wezen,
gelijkend een jaspis- en sardonyxkleurige vlam, tronend op een schitterende
witgloeiende Troon (zie Apocalyps 4:3,5).
"Onze God is een allesverterende Vuur" schrijft de Paulus in zijn Brief aan de
Hebreeers.
De Innerlijke Christus moet de oorzaken van onze fouten, de oorzaak-Ikken,
uit onze Psychologische natuur elimineren.
Het zou niet mogelijk zijn de oorzaken van het Ik af te breken, als de Innerlijke
Christus niet in ons hart geboren wordt.
Het Levende en Filosofische Vuur, alias de Innerlijke Christus, is het Vuur van
het Vuur, het Reinste van het Reinste.
Het Vuur omringt ons en baadt ons aan alle kanten, het komt tot ons door
middel van de lucht, door middel van het Water en zelfs door middel van de
Aarde. Deze elementen zijn Zijn reservoirs en Zijn diverse voertuigen.
Het Hemelse Vuur moet in ons uitkristalliseren en zodoende de Innerlijke
Christus, onze diepe Innerlijke verlosser, vormen.
De Innerlijke Heer moet de verantwoording van onze hele psyche op zich
nemen, van de vijf cilinders van de organische machine tot al onze mentale,
emotionele, motorische, instinctieve en seksuele processen.
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De Innerlijke Christus komt van binnenuit tevoorschijn doormiddel van het
Werk met betrekking tot het afbreken van het Psychologisch Ik.
Het is duidelijk dat de Innerlijke Christus alleen tot ons komt op het
hoogtepunt van onze vrijwillige offers en doelgerichte inspanningen.
De intrede van het Vuur van de Christus is de belangrijkste gebeurtenis in ons
eigen leven.
De Innerlijke Christus belast zich dan met al onze mentale, emotionele,
motorische, instinctieve en seksuele processen.
Het valt niet te ontkennen dat de Innerlijke Christus onze diepe Innerlijke
verlosser is.
Volmaakt als Hij is, lijkt hij onvolmaakt wanneer hij zich in ons openbaart.
Hoewel Hij Kuis is, zou het kunnen lijken alsof Hij het niet is. Hoewel Hij
rechtvaardig is, zou het kunnen lijken alsof Hij het niet is.
Dit kun je vergelijken met de diverse weerspiegelingen van het licht. Als we een
blauwe bril opzetten, lijkt alles blauw voor ons en als we een rode bril opzetten,
zien we alles in deze kleur.
Al is Hij rein, als we naar Hem kijken vanaf de buitenkant, ziet ieder van ons
hem door de Psychologische bril, die hij op heeft. Daarom is het, dat de mensen
Hem ziende niet zien.
De Heer van de Volmaaktheid lijdt onbeschrijflijk door zich te belasten met
onze Psychologische processen.
Veranderd in een mens tussen de mensen, moet Hij vele beproevingen
ondergaan en onbeschrijflijke verleidingen weerstaan.
De Verleiding is Vuur, de Overwinning over de Verleiding is Licht.
De Ingewijde moet gevaarlijk leren leven: dat staat geschreven. Alchemisten
zijn ermee bekend!
De Ingewijde moet met standvastigheid het Pad van het Scherp van het Mes
bewandelen. Aan beide kanten van deze Moeilijke Weg bevinden zich
afschuwelijke afgronden.
Op het moeilijke pad van het afbreken van het Ik zijn er gecompliceerde
zijpaden die nochtans juist gegrondvest zijn op de ware Weg.
Het is duidelijk dat er zich van het Pad van het Scherp van het Mes talloze
zijpaden afsplitsen die nergens naar toe leiden. Sommige ervan voeren
rechtstreeks naar de Afgrond en de wanhoop.
Er zijn paden die ons zouden kunnen voeren naar de heerschappij over
bepaalde Regionen van de Kosmos, maar die ons op geen enkele manier
terugbrengen naar de schoot van de Eeuwigzijnde Kosmische Alvader.
Er bestaan fascinerende wegen, die heel heilig lijken en met geen pen te
beschrijven zijn, maar die ons jammergenoeg alleen naar de verzonken
involutie van de Hellewerelden kunnen voeren.
In het Werk met het afbreken van het Ik is het noodzakelijk dat we ons
volkomen overgeven aan de Innerlijke Christus.
Soms vallen ons problemen ten deel, die moeilijk op te lossen zijn. Plotseling
verliest de Weg zich in onverklaarbare labyrinten en men weet niet meer waar
hij verder gaat. Alleen de absolute gehoorzaamheid aan de Innerlijke Christus
en aan de Vader die in het Verborgene is, kan ons in zulke gevallen als leidraad
dienen.
Het Pad van het Scherp van het Mes is vol gevaren van binnen en van buiten.
De conventionele moraal is niet geschikt op dit pad, want de zeden zijn
onderhevig aan gewoonten, tijd en plaats.
Wat in vroegere tijden moreel is geweest, blijkt nu immoreel te zijn; wat in de
Middeleeuwen moreel was, blijkt in deze tijd immoreel te zijn; wat in het ene
land de moraal is, is in een ander land immoreel, enzovoorts.
In het Werk van het afbreken van de Ego gebeurt het soms, dat wanneer Wij
denken heel goed bezig te zijn, blijkt dat we heel verkeerd bezig zijn.
Veranderingen zijn onmisbaar voor de Esoterische vooruitgang, maar
reactionaire mensen zitten vastgeroest in het verleden. Ze verstarren naarmate
de tijd verstrijkt en gaan tekeer tegen ons, wanneer wij grondige
Psychologische vooruitgang boeken en radicale veranderingen teweegbrengen
in onszelf.
Mensen kunnen niet tegen de veranderingen die de Ingewijde ondergaat. Ze
willen dat deze als verstard blijft in hun vele verledens.
Elke verandering die de Ingewijde tot stand brengt, wordt meteen als immoreel
bestempeld.
Als we de dingen beschouwen vanuit deze invalshoek, als we het tegen het licht
van het Werk van de Christus houden, kunnen we de ondoeltreffendheid van
de diverse morele codes die in deze wereld zijn geschreven, ondubbelzinnig
vaststellen.
Het is ontegensprekelijk dat de gemanifesteerde Christus, die nochtans in het
Hart van de mens verborgen blijft, hoewel Hij voor de mensen onbekend is,
werkelijk als wreed, immoreel en pervers wordt bestempeld op het moment dat
Hij zich belast met onze verschillende Psychologische gemoedstoestanden.
Het lijkt paradoxaal dat de mensen de Christus aanbidden en Hem toch zulke
afschuwelijke eigenschappen toedichten.
Het is duidelijk dat de onbewuste en slapende mensen alleen de historische
antropomorfische Christus van de (stand)beelden en de onbuigzame dogma's
koesteren, die ze makkelijk kunnen inpassen in hun codes van stompe en
afgezaagde moraal en in al hun vooroordelen en grillen.
De mensen kunnen zich nimmer de Innerlijke Christus in het menselijke hart
voorstellen. De menigten vereren alleen het Christusbeeld en dat is alles.
Wanneer men tot de menigten spreekt en haar de keiharde werkelijkheid van
de Revolutionaire Christus, van de Rode Christus, van de Rebelse Christus
uitlegt, word je terstond bestempeld als godslasteraar, ketter, heiden, booswicht
en heiligenschenner.
De menigten zijn nu eenmaal zo: altijd onbewust, altijd slapende. Nu kunnen
we begrijpen waarom de Gekruisigde Christus op de Golgotha, met alle
krachten van zijn Ziel, uitriep: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat
ze doen."
De Christus, die op zich één is, verschijnt als velen. Daarom wordt er gezegd,
dat Hij de veelvuldige Volmaakte Eenheid is. Aan degene die kent, geeft het
Woord macht. Niemand heeft het uitgesproken, niemand zal het uitspreken,
dan degene die Het heeft geïncarneerd.
Het incarneren van het Woord is fundamenteel in het geavanceerde Werk met
het afbreken van het meervoudige Ik.
De Heer van de Volmaaktheid werkt binnenin ons, naargelang wij ons bewust
inspannen in het Werk met onszelf.
Het Werk dat de Innerlijke Christus in onze eigen psyche moet volbrengen
blijkt afschuwelijk pijnlijk te zijn.
De waarheid is, dat de Innerlijke Meester zijn hele Kruisweg moet beleven in
de diepten van onze eigen Ziel.
Er staat geschreven: "Bidt God, maar vergeet niet te stampen!" Ook staat er
geschreven" "Help jezelf en Ik zal je helpen."
Als het gaat om het afbreken van de ongewenste Psychologische Aggregaten, is
het fundamenteel om de God-Moeder Kundalini aan te roepen. De Innerlijke
Christus gaat echter in de diepste diepten van onszelf met wijsheid te werk in
overeenstemming met de eigen verantwoordelijkheden, die Hij op zijn
schouders heeft genomen.
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Ongetwijfeld bestaat er een donkere kant van onszelf die wij niet kennen of niet
accepteren. Wij moeten het Licht van het Bewustzijn brengen naar die duistere
kant van onszelf.
Het uiteindelijke doel van onze Gnostische studies is zonder twijfel dat de
zelfkennis bewuster wordt.

Contact

Wanneer men veel zaken in zich heeft, waar men onbekend mee is en die men
niet accepteert, compliceren dergelijke zaken ons leven op schrikwekkende
wijze en lokken in werkelijkheid allerlei soorten situaties uit, die vermeden
hadden kunnen worden met behulp van de zelfkennis.
Het ergste van dit alles is, dat wij die onbekende en onbewuste kant van onszelf
op andere personen projecteren en dan zien we het in hen.
Bijvoorbeeld: wij zien hen alsof zij leugenachtig, ontrouw, armzalig, enz.
zouden zijn, terwijl wij slechts de afspiegeling zien van wat wij in ons Innerlijk
dragen.
De Gnosis zegt over deze aangelegenheid dat wij in een heel klein deel van
onszelf leven. Dit betekent dat ons Bewustzijn zich slechts uitstrekt over een
heel beperkt deel van onszelf.
Het doel van de Gnostische Esoterische Werk is duidelijk ons eigen Bewustzijn
te vergroten.
Zolang wij er geen goede relatie met onszelf op na houden, zullen we
ongetwijfeld ook met anderen geen goede relatie onderhouden en allerlei
soorten conflicten zullen hiervan het resultaat zijn.
Het is noodzakelijk om veel en veel bewuster te worden van onszelf doormiddel
van de directe Zelfwaarneming.
De algemene richtlijn voor het Gnostische Esoterische Werk is, dat wanneer wij
het niet met iemand kunnen vinden, wij er zeker van kunnen zijn, dat dat juist
de zaak is waarvan het nodig is om aan onszelf te werken.
Wat je zo bekritiseert in anderen, is iets dat in de donkere kant van jezelf ligt
en die je niet kent, zolang je het niet wilt herkennen.
Wanneer wij ons in een dergelijk situatie bevinden, is de donkere kant van
onszelf zeer groot, maar wanneer het licht van het Zelfwaarneming die donkere
kant belicht, groeit het Bewustzijn door middel van de zelfkennis.
Dit is het Pad van het Scherp van het Mes, een zeer moeilijke weg; velen
beginnen eraan, zeer weinigen zijn er die het doel bereiken.
Zoals de Maan een verborgen kant heeft, die je niet ziet, een onbekende kant,
zo is het ook gesteld met je Psychologische Maan die wij in ons Innerlijk
dragen.
Het is duidelijk dat die Psychologische Maan gevormd wordt door het Ego, het
Ik, het Mijzelve, het Zichzelfe.
In deze Psychologische Maan dragen wij onmenselijke elementen die
afschrikken en beangstigen en waarvan we op geen enkele manier zouden
aanvaarden dat we ze bezitten.
Welk een wrede weg is dit pad van de Innerlijke zelf-verwerkelijking van het
Zijn! Hoeveel afgronden! Wat een moeilijke stappen! Wat een schrikwekkende
labyrinten!...
Na vele bochten en slingers, afschuwelijke klimpartijen en zeer gevaarlijke
afdalingen, verdwijnt de Innerlijke weg soms in zandwoestijnen. Je weet niet
waar hij verder gaat en geen lichtstraal verlicht hem.
Een weg vol gevaren, van binnen en van buiten! Een weg van onnoemelijke
mysteries, waar alleen een dodelijke ademtocht blaast!
Wanneer iemand op deze Innerlijke weg denkt dat het heel goed gaat, gaat het
in werkelijkheid slecht.
Wanneer iemand op deze Innerlijke weg denkt dat het heel slecht gaat, kan het
voorkomen dat het juist heel goed gaat.
Op deze geheime weg bestaan er momenten waarop je niet eens meer weet wat
goed en wat slecht is.
Wat normaliter verboden is, kan soms gerechtvaardigd zijn en andersom. Dat
is de 'Innerlijke weg'.
Op de Innerlijke weg blijken alle morele normen overbodig. Een fraaie spreuk
of een mooi moreel gebod kan op een bepaald moment veranderen in een zeer
ernstige hindernis voor de Innerlijke Zelf-Realisatie van het Zijn.
Gelukkig werkt de Innerlijke Christus intensief vanuit de diepte zelf van ons
Zijn. Hij lijdt, hij weent, hij breekt heel gevaarlijke elementen, die wij in ons
Innerlijk dragen, af.
De Christus wordt geboren als een kind in het hart van de mens, naar
naargelang Hij de ongewenste elementen, die wij in ons Innerlijk dragen,
afbreekt, groeit hij langzaamaan totdat hij in een volledige Mens verandert.
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In het gevorderde Innerlijke Werk dienen we het Kosmische Drama op een
directe manier te beleven (in de diepten van de Ziel). Dit kan men verifiëren op
het gebied van de zeer strikte Psychologische Zelfwaarneming.
De Innerlijke Christus moet alle ongewenste elementen die wij in ons Innerlijk
dragen elimineren.
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De vele psychische aggregaten in onze Psychologische diepten vragen al
schreuwend om de kruisiging van de Innerlijke Heer.
Ongetwijfeld draagt elk van ons in zijn psyche de Drie Verraders.
Judas, de demon van de begeerte; Pilatus, de demon van het verstand; Kajafas,
de demon van de onwil.
Deze drie Verraders kruisigen de Heer van de Volmaaktheid juist in het diepst
van onze ziel.
Het betreft hier drie specifieke soorten van onmenselijke elementen (Ikken), die
een fundamentele rol spelen in het Kosmische Drama.
Ongetwijfeld wordt het genoemde Drama altijd beleefd op een geheime manier
in de diepten van het Superlatieve Bewustzijn van het Zijn.
Het Kosmische Drama is niet het exclusieve eigendom van de Grote Kabyr
Jezus, zoals de illustere onwetenden altijd veronderstellen.
De Ingewijden van alle tijdperken, de Meesters van alle eeuwen, hebben het
Kosmische Drama in zichzelf, in het hier en nu, moeten beleven.
Jezus, de Grote Kabyr, heeft echter de moed gehad dit Innerlijke drama in het
openbaar, op straat en bij klaarlichte dag voor te stellen om het Zintuig van de
Inwijding te openen bij alle mensen, zonder onderscheid van ras, sekse, kaste of
huidskleur.
Het is wonderlijk dat er iemand geweest is die op een openbare manier het
Innerlijke drama onderwezen heeft aan alle volkeren van de Aarde.
De Innerlijke Christus, die zelf geen ontuchtige is, moet de Psychologische
elementen van de ontucht in zichzelf elimineren.
De Innerlijke Christus, die zelf vrede en liefde is, moet in zichzelf de
ongewenste elementen van de boosheid afbreken.
De Innerlijke Christus moet, hoewel hij zelf geen afgunstige is, uit zichzelf de
Psychologische aggregaten van de afgunst verwijderen.
De Innerlijke Christus, het Woord, de Scheppende Logos, die altijd leeft in
constante activiteit, moet uit zichzelf de ongewenste elementen van traagheid,
luiheid en stagnatie elimineren.
De Heer van de Volmaaktheid, die alle onthoudingen gewend is, moet, terwijl
hij zelf sober is en nooit een vriend van dronkenschap en grote feestmalen, de
afschuwelijke elementen van de gulzigheid afbreken in zichzelf.
Wat een vreemde symbiose is die van Christus-Jezus, van de Christus-Mens!
Wat een vreemde mengeling van het goddelijke en het menselijke, van het
volmaakte en het onvolmaakte. Het is een constant doorgaande beproeving
voor de Logos.
Het meest interessante van dit alles is, dat de Geheime Christus altijd een
overwinnaar is. Hij is iemand die voortdurend de duisternis overwint, iemand
die de duisternis in zichzelf elimineert, hier en nu.
De Geheime Christus is de Heer van de 'Grote Opstand', die door de priesters,
de ouden en de schriftgeleerden van de tempel verworpen wordt.
De priesters haten hem. Dat wil zeggen: ze begrijpen hem niet. Ze willen dat de
Heer van de Volmaaktheid uitsluitend volgens de normen van de tijd leeft, in
overeenstemming met hun onverbrekelijke dogma's.
De ouden, dat wil zeggen de mensen die op aarde wonen, de goede heren des
huizes, de verstandige en de ervaren mensen, willen niets met de Logos, met de
Rode Christus, met de Christus van de "Grote Opstand" te maken hebben,
want deze plaatst zich buiten hun ouderwetse, reactionaire en verstarde zeden
en gewoonten die uit veel verledens afstammen.
De schriftgeleerden van de tempel, de intellectuele waanwijzen, verafschuwen
de Innerlijke Christus, omdat hij de tegenpool is van de Antichrist. Hij is de
verklaarde vijand van al die rottigheid van de universitaire theorieën, die zo
weining tieren op de 'markten' van lichamen en zielen.
De Drie Verraders koesteren een dodelijke haat tegen de Geheime Christus en
leiden hem naar de dood binnen onszelf en in onze eigen Psychologische ruimte.
Judas, de demon van de begeerte, levert de heer steeds uit voor dertig
zilverlingen. Dat wil zeggen: voor drank, geld, roem, ijdelheden, ontucht,
overspel, enz.
Pilatus, de demon van het verstand, wast altijd zijn handen in onschuld. Hij
verklaart steeds onschuldig te zijn. Hij kan er nooit iets aan doen, hem treft
geen blaam. Hij rechtvaardigt zich telkens weer tegenover zichzelf en tegenover
anderen, hij zoekt uitvluchten, smoesjes om zijn eigen verantwoordelijkheid te
ontduiken, enz.
Kajafas, de demon van de onwil, verraadt onophoudelijk de Heer in ons. Het
Beminnelijke Innerlijk geeft hem de staf om zijn schapen te hoeden, maar de
cynische verrader verandert het altaar in een hoerenbed. Hij pleegt
onophoudelijk ontucht. Hij pleegt overspel. Hij verkoopt de sacramenten, enz.
Deze Drie Verraders doen de beminnelijke Innerlijke Heer zonder enig
mededogen lijden.
Pilatus laat de doornenkroon op zijn slapen zetten. De kwaadaardige ikken
geselen hem, schelden hem uit en vervloeken hem in de Innerlijke
Psychologische ruimte zonder enige vorm van medelijden.
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De vele subjectieve elementen die bij elkaar het Ik vormen, hebben causale
wortels.
De Oorzaak-Ikken zijn verbonden met de Wetten van Oorzaak en Gevolg. Het
is duidelijk dat er geen oorzaak kan bestaan zonder gevolg en ook geen gevolg
zonder een oorzaak. Dit is ontegensprekelijk; er kan geen twijfel over bestaan.
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Het is niet goed mogelijk om de diverse onmenselijke elementen die we in ons
Innerlijke dragen af te breken, zolang we de diepere oorzaken van onze
Psychologische fouten niet radicaal elimineren.
Het is duidelijk dat de Oorzaak-Ikken Innerlijk verbonden zijn met bepaalde
karmische schulden.
Alleen het diepste berouw en de desbetreffende onderhandelingen met de
Heren van de Wet kunnen ons het geluk schenken om de ontbinding van al die
oorzakelijke elementen (Oorzaak-Ikken) te bewerkstelligen, wat dan op één of
ander manier tot het definitieve afbreken van onze ongewenste elementen
('gewone' Ikken) zal kunnen leiden.
Het staat vast dat de diepere oorzaken van onze fouten met wortel en tak uit
ons verwijderd kunnen worden dankzij het efficiënte Werk van de Innerlijke
Christus.
Het is zonneklaar dat de Oorzaak-Ikken meestal ontzettend complex in elkaar
zitten.
Voorbeeld: een student van de esoterie zou door zijn instructeur teleurgesteld
kunnen worden en hierdoor veranderen in iemand met een sceptische
instelling. In dit concrete geval zou de oorzaak-ik die deze fout veroorzaakte
alleen kunnen worden uitgeroeid door middel van het opperste Innerlijk
berouw en door middel van zeer speciale esoterische onderhandelingen.
De Innerlijke Christus werkt heel intensief om de geheime oorzaken van onze
fouten af te breken door middel van Bewuste Arbeid en vrijwillige offers.
De Heer der Volmaaktheid moet in onze Innerlijke diepten het hele Kosmische
Drama beleven.
Als je in de Causale Wereld schouwt, verbaas je je over alle martelingen die de
Heer van de Volmaaktheid ondergaat.
In de Causale Wereld ondergaat de Geheime Christus al het onbeschrijflijke
leed van de Kruisweg.
Zonder enig twijfel wast Pilatus zijn handen in onschuld en rechtvaardigt hij
zichzelf, maar uiteindelijke veroordeelt hij de Beminnelijke tot de dood aan het
Kruis.
Voor de helderziende ingewijde is het doorlopen van de Kruisweg (door de
Innerlijke Christus) een heel bijzondere ervaring.
Ongetwijfeld spreekt het Zonne-Bewustzijn, wanneer het is geïntegreerd met de
Innerlijke Christus en gekruisigd aan het majestueuze Kruis van het Calvarieberg, ontzettend verheven zinnen uit, die niet door de mens begrepen kunnen
worden.
De laatste uitspraak, 'Mijn Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest' wordt
gevolgd door bliksem, donderslagen en grote aardschokken. Later wordt de
Innerlijke Christus, na de ontnageling, in het Heilig Graf bijgelegd.
Door middel van de Dood doodt (overwint) de Innerlijke Christus de dood.
Veel later moet de Christus in de ingewijde opstaan.
Het valt niet te betwisten dat de opstanding van de Christus de ingewijde
volkomen verandert. Elk Verrezen Meester bezit bijzondere macht over het
Vuur, de Lucht, de Wateren en de Aarde.
Ongetwijfeld verwerven de Verrezen Meesters de onsterfelijkheid, niet alleen
Psychologisch, maar ook lichamelijk. Jezus, de Grote Kabyr, leeft nog steeds
met hetzelfde fysieke lichaam dat hij had in het Heilig Land.
Graaf Saint-Germain, die gedurende de 15e, 16e, 17e, 18e eeuw en de eeuwen
daarna 'lood in goud' veranderde en diamanten van de beste kwaliteit maakte,
leeft nog steeds.
De mysterieuze en machtige Graaf Cagliostro, die in de loop van de 16e, 17e en
18e eeuw Europa zo heeft verbaasd met zijn krachten, is een Verrezen Meester
en bezit nog steeds hetzelfde fysieke lichaam.
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In een codex van Anahuac staat: “De Goden hebben de mensen van hout
geschapen en na ze te hebben geschapen, deden ze hen versmelten met de
goddelijkheid.” Maar vervolgens wordt eraan toegevoegd: “Niet alle mensen
lukt het om met de goddelijkheid te versmelten.”
Ongetwijfeld is het scheppen van de Mens het eerste wat vereist is, eer hij met
het Werkelijke kan versmelten.
Het intellectuele dier, per abuis mens genoemd, is op geen enkele manier de
Mens.
Als wij de Mens vergelijken met het intellectuele dier, zullen we zelf het
concrete feit kunnen verifiëren, dat het intellectuele dier, al lijkt het fysiek op
de Mens, Psychologisch absoluut verschillend is.
Helaas denkt iedereen verkeerd. Men veronderstelt dat allen Mensen zijn. Ze
betitelen zich als zodanig.
Altijd hebben wij geloofd dat de Mens de koning van de schepping is. Het
intellectuele dier heeft tot heden nog niet eens kunnen bewijzen koning te zijn
over zichzelf. Als hij geen koning is over zijn eigen Psychologische processen,
als hij ze niet naar willekeur kan leiden, zal hij nog minder de natuur kunnen
regeren.
Op geen enkele manier zouden wij een Mens kunnen accepteren, die veranderd
is in een slaaf, die niet in staat is zichzelf te regeren en een speelbal is geworden
van de brute krachten van de natuur.
Je bent koning van het universum of je bent het niet. In het laatste van deze
gevallen wordt ongetwijfeld heel concreet bewezen, dat men het stadium van
Mens nog niet heeft bereikt.
In de seksuele klieren van het intellectuele dier heeft de Zon de kiemen van de
Mens geplaatst.
Het is duidelijk dat die zaadjes zich kunnen ontwikkelen of definitief verloren
kunnen gaan.
Als wij willen dat die kiemen zich ontwikkelen is het noodzakelijk mee te
werken met de inspanning die de Zon aan het doen is om Mensen te scheppen.
De ware Mens (in ons) moet intensief werken met het duidelijke doel de
ongewenste elementen, die wij in ons Innerlijk dragen, af te breken.
Als de ware Mens die elementen niet zou elimineren uit Zijn Innerlijk, zou hij
jammerlijk mislukken. Hij zou veranderen in een 'abortus' van de Kosmische
Moeder, in een mislukking.
De Mens die werkelijk werkt aan zichzelf met het doel zijn Bewustzijn te doen
ontwaken, zal uiteindelijk kunnen versmelten met het Goddelijke.
Het spreekt vanzelf, dat de Zonne-Mens, die versmolten is met de
Goddelijkheid, in feite in een Hogere Mens verandert.
Het is niet zo makkelijk om de staat van de Hogere Mens te bereiken. De weg
die tot de Hogere Mens voert, staat ongetwijfeld boven goed en kwaad.
Iets is goed wanneer het ons past en slecht wanneer het ons niet past. Ook in de
heerlijke cadans van een mooi versje kan de misdaad schuilgaan. Er is veel
goeds in de booswicht en veel kwaads in de deugdzame.
De weg die leidt tot de Hogere Mens is het Pad van het Scherp van het Mes. Dit
pad is vol gevaren, van binnen en van buiten.
Het kwaad is gevaarlijk, het goede is ook gevaarlijk. De ontzettende weg staat
boven goed en kwaad. Hij is verschrikkelijk wreed.
Welke morele code dan ook, kan ons tegenhouden in de opmars naar de Hogere
Mens. De gehechtheid aan het één of ander verleden, aan deze of gene taferelen
uit het dagelijkse leven, kan ons tot stilstand brengen op de weg die naar de
Hogere Mens voert.
De normen en de vastgelegde regels kunnen, hoe verstandig ze ook mogen zijn,
als ze ingekapseld zijn in één of ander vorm van fanatisme, in één of ander
vooroordeel, in één of ander verkeerd denkbeeld, ons voortschrijden naar de
Hogere Mens verhinderen.
De Hogere Mens kent het goede van het kwade en het kwade van het goede. Hij
voert het zwaard van de kosmische gerechtigheid en hij staat boven goed en
kwaad.
De Hogere Mens, die in zichzelf alle goede en slechte waarden heeft uitgeroeid,
is in iets veranderd, dat niemand begrijpt. Hij is de bliksemschicht, hij is de
vlam van de Universele Geest van het Leven, die schitterde op het gelaat van
een Mozes.
In elke kraam langs de weg biedt één of ander boeteling de Hogere Mens zijn
geschenken aan, maar deze vervolgt zijn weg voorbij de goede bedoelingen van
de boetelingen.
De woorden die de mensen uitgesproken hebben onder de heilige poort van de
tempels bevat veel schoonheid, maar de Hogere Mens staat boven de vrome
uitspraken van de mensen.
De Hogere Mens is de bliksemschicht en zijn woord is de donder die de
krachten van goed en kwaad ontbindt.
De Hogere Mens schittert in de duisternis, maar de duisternis haat de Hogere
Mens.
De menigten noemen de Hogere Mens pervers, door het feit zelf dat hij niet past
binnen hun indiscutabele dogma's, noch binnen hun vrome uitspraken, noch
binnen de goede moraal van de serieuze mensen.
De mensen verfoeien de Hogere Mens en kruisigen hem tussen de criminelen,
want ze begrijpen hem niet. Ze veroordelen hem bij voorbaat, omdat ze hem
zien door de Psychologische bril van wat voor hen heilig is, ook al is het
boosaardig.
De Hogere Mens is als de bliksemschicht die de verdorvenen treft, of als de
glans van iets dat niet begrepen wordt en daarna in het mysterie verdwijnt.
De Hogere Mens schittert voor een moment in de duisternis van deze wereld en
weldra verdwijnt hij voor altijd.
Binnen de Hogere Mens schittert op een verzengende manier de Rode Christus,
de Revolutionaire Christus, de Heer van "De Grote Opstand".
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De Heilige Graal schittert in de diepe nacht van alle tijdperken. De
Middeleeuwse Ridders hebben in het tijdperk van de Kruistochten vruchteloos
in het Heilige Land gezocht naar de Heilige Graal. Ze hebben haar niet
gevonden.
Men zegt dat Abraham de Profeet, toen hij van de oorlog tegen de koningen
van Sodom en Gomorra terugkeerde, Melchisedec, de Genius van de Aarde,
ontmoette. Het staat vast dat dit Grote Wezen in een vesting leefde, die zich
precies bevond op de plek waar veel later Jeruzalem, de geliefde stad van
Profeten, gebouwd zou worden.
De legende van de eeuwen vertelt -en dit weten goden en mensen- dat Abraham
de Gnostische Rite van het delen van het brood en de wijn gevierd heeft in
aanwezigheid van Melchisedec.
Het is niet overdreven om te stellen, dat Abraham toen aan Melchisedec de
"tiende en de primeurs" aanbood, precies zoals vermeld staat in het Boek der
Wet.
Abraham ontving uit handen van Melchisedec de Heilige Graal. Veel later in de
tijd kwam deze Beker terecht in de tempel van Jeruzalem.
Het lijdt geen twijfel dat de koningin van Sheba als bemiddelares fungeerde
voor dit feit. Zij verscheen voor Koning Salomo met de Heilige Graal en na hem
aan strenge beproevingen te hebben onderworpen, heeft ze aan hem het zo
kostbare sieraad overgedragen.
De Grote Kabyr Jezus dronk uit deze Beker tijdens de heilige ceremonie van
het Laatste Avondmaal, precies zoals geschreven staat in de Vier Evangeliën.
Jozef van Arimathea vulde de Kelk met het bloed dat uit de wonden van de
Beminnelijke op de Calvarie Berg vloeide.
Toen de Romeinse politie een inval deed in de woning van de genoemde Senator
vond zij dit waardevolle sieraad niet.
De Senator heeft niet alleen het zeer waardevolle sieraad verborgen, maar hij
heeft tegelijkertijd de lans van Longivus, waarmee de Romeinse centurion de
zij van de heer verwonde, in de aarde begraven.
Jozef van Arimathea werd gevangen gezet in een afschuwelijke kerker, omdat
hij de Heilige Graal niet had willen prijsgeven.
Toen de genoemde Senator uit de gevangenis kwam, reisde hij af naar Rome
met de Heilige Graal bij zich.
In Rome aangekomen trof hij er de vervolging van de Christenen door Nero
aan en hij trok verder langs de kust van de Middellandse Zee.
Op een nacht verscheen hem in zijn dromen een Engel, die tot hem zei: "Deze
beker heeft een grote macht, want in haar bevindt zich het bloed van de
verlosser van de Wereld." Jozef van Aritmathea, de bevelen van de engel
gehoorzamende, begroef die Beker in een tempel die zich in Montserrat,
Catalonie, Spanje, bevindt.
Mettertijd werd de Kelk onzichtbaar, samen met de tempel en een deel van de
berg.
De Heilige Graal is de Beker van Hermes, de kelk van Salomo, de kostbare urn
van alle Mysterietempels.
In de Ark des Verbonds ontbrak nooit de Heilige Graal in de vorm van de kelk
of 'gomor', waarin het Manna uit de woestijn werd bewaard.
De Heilige Graal is heel nadrukkelijk een symbool van de vrouwelijke Yoni. In
deze heilige kelk bevind zich het nectar van de onsterfelijkheid, het Soma van
de mystici, de opperste drank van de Heilige Goden.
De Rode Christus drinkt uit de Heilige Graal in het uiterste uur van de
Christificatie, zo staat geschreven in het Evangelie van de Heer.
Nooit ontbreekt de Heilige Graal op het Altaar van de Tempel. Het is duidelijk
dat de Priester de wijn van het Licht uit de Heilige Kelk moet drinken.
Het zou absurd zijn een mysterietempel voor te stellen, waarin de gezegende
Kelk van alle tijdperken zou ontbreken.
Dit doet ons Geneve, Koningin van de Jinas, herinneren: Zij, die de wijn
inschonk voor Lancelot in de heerlijke kelken Soefra en Manti.
De onsterfelijke Goden voeden zich met de drank die de Heilige Kelk bevat. Zij
die de Gezegende Kelk haten, lasteren daarmee de Heilige Geest.
De Hogere-Mens moet zich voeden met de nectar van de onsterfelijkheid, die
vervat is in de Goddelijke Kelk van de Tempel.
Transmutatie van de scheppende energie is fundamenteel wanneer je uit de
Heilige Beker wil drinken.
De Rode Christus, altijd revolutionair, altijd rebels, altijd heldhaftig, altijd
triomfantelijk, brengt een heildronk uit op de Goden, terwijl hij uit de Gouden
Kelk drinkt.
Heft goed uw Kelk en bewaar u zelfs één druppel van de waardevolle Wijn te
vergieten.
Bedenk dat ons devies is: Thelema (wilskracht).
Vanuit de diepte van de Kelk, symbolische figuur van het vrouwelijke seksuele
orgaan, wellen vlammen op die schitteren op het ontbrande gelaat van de
Hogere-Mens.
De onuitsprekelijke Goden van alle Melkwegstelsels drinken altijd de drank
van de onsterfelijkheid uit de eeuwige Kelk.
De kille kracht van de Maan produceert involuties in de loop van de tijd. Het is
noodzakelijk de heilige wijn van het licht te drinken uit de heilige Beker van de
Alchemie.
Het purper van de heilige koningen, de koninklijke kroon en het vlammende
goud hoort alleen de Rode Christus toe.
De Heer van de Bliksem en de Donder voert in zijn rechterhand de Heilige
Graal en drinkt de gouden wijn om zich te voeden.
Degenen die de Beker van Hermes tijdens de chemische gemeenschap
uitstorten, veranderen in feite uiteindelijk in de infra-humane schepselen van
de Onderwereld.
Alles wat we hier geschreven hebben, vindt volledige documentatie in mijn
boek 'Het Volmaakte Huwelijk'.
De zin van de Vrijheid kan alleen volkomen begrepen worden wanneer de
tralies van onze eigen Psychologische kerkers vernietigd zijn en dit is alleen
mogelijk in absolute afwezigheid van het mijzelve, zonder wensen, zonder
hartstochten, zonder lusten en angsten.
Zich willen verbeteren is een dwaasheid, de heiligheid begeren is pure afgunst,
deugden begeren betekent het IK versterken met het gif van de hebzucht.
De woorden goed en kwaad dienen om te rechtvaardigen of te veroordelen,
maar nooit om te begrijpen.
De Vrijheid is iets dat verkregen moet worden in jezelf. Het is noodzakelijk om
dit 'ikzelve', 'mijn persoon', 'wat ik ben', te begrijpen, wanneer je heel oprecht
de Vrijheid wil bereiken.
Het uur van DE GROTE OPSTAND is gekomen!

Samael Aun Weor
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De Hel met vuur en vlammen waarover het katholieke
geloof spreekt, kan door de geleerden van deze tijd niet
anders beschouwd worden, dan als religieus bijgeloof. Is dit
juist, Meester?
Geachte heer, het zij mij toegestaan U te vertellen, dat de
hel van welke godsdienst dan ook uitsluitend symbolisch is.
Het is nuttig om even stil te staan bij de ijzige hel van de
volkeren uit het Noorden, de Chinese hel met al zijn 'gele'
kwellingen, de Boeddhistische hel, de Islamitische hel of
het Helle-Eiland van de vroegere bewoners van het Land
van Marapleicië, een beschaving die heden ten dage
begraven ligt onder het zand van de Gobi-woestijn.
Het leidt geen twijfel, dat de hel van de diverse tradities
een onmiskenbaar zinnebeeld van het verzonken Minerale
Rijk is. Denk eraan, beste vriend, dat Dante zijn Infernus
(Onderwereld, vert.) in het binnenste van de Aarde zelf
vond. Leest U zijn boek de Divina Comedia maar eens!
Meester, U spreekt over het verzonken Minerale Rijk.
Echter, alle boringen die in de aardkorst uitgevoerd zijn
voor de mijnen, door oliemaatschappijen en andere, hebben
geen enkel teken van een levende wereld opgeleverd, zelfs
niet in de bovenste aardlaag! Waar bevindt zich dat
verzonken Minerale Rijk dan?
Beste vriend, de driedimensionale wereld van Euclides is
niet alles. Klaarblijkelijk bevinden zich boven deze wereld
van drie dimensies -lengte, breedte en hoogte- diverse
hogere dimensies. Natuurlijk bestaan er, volgens de Wet
der Tegenstellingen, ook diverse Infradimensies. Het leidt
geen twijfel dat het verzonken Minerale Rijk of de
voorstellingen van een hel in de trant van Dante precies
overeenkomen met deze Infradimensies.
Neemt u mij niet kwalijk dat ik doorvraag, maar in al de
boeken die ik in mijn gedrevenheid heb doorzocht, herinner
ik mij geen een, die deze Infradimensies noemt, laat staan
dat ze aanwijzingen geven hoe deze ontdekt kunnen
worden. Om deze reden wil ik U vragen: wat voor zin heeft
het over Infradimensies te praten? Tot waar ik heb kunnen
nagaan, is er geen mens die ze heeft gezien of betast.
Beste meneer, uw vraag lijkt mij interessant. Het is maar al
te waar dat de Gnostische Beweging technieken en
methoden heeft voor de directe ondervinding. Daarmee
kunnen we de harde werkelijkheid van de Infradimensies
van Natuur en Kosmos constateren.
Wij kunnen en moeten de negen Dantische Hellekringen
precies onder de aardkorst plaatsen, in het binnenste van
het planetaire lichaam waarop wij leven. Natuurlijk komen
de negen genoemde Hellekringen precies overeen met de
negen Infradimensies van de Natuur.
Het is zonneklaar, dat de negen hemelen van de Divina
Commedia van Dante negen hogere dimensies zijn, die
nauw verwant zijn met de negen lagere dimensies. Hij die
ooit de Divina Commedia vanuit esoterisch standpunt heeft
bestudeerd, kan niet onwetend zijn van de werkelijkheid
van de Hellewerelden.
Meester, wat is het belangrijkste verschil tussen de hel van
het Katholieke geloof en de Hellekringen waarover de
Gnostische Beweging spreekt?
Beste vriend, het verschil tussen de symbolische hel van de
ene religie en de andere is te vergelijken met de vlaggen
van de verschillende naties. Elk land verzinnebeeldt zijn
bestaan met een nationale vlag; zo ook verzinnebeeldt elke
godsdienst de Hellewerelden met één of andere voorstelling
van de Hel.
De Christelijke hel, de Chinese hel, de Boeddhistische hel,
enz. is in de grond van de zaak dus niets anders dan een
zinnenbeeld van de tastbare werkelijkheid van de atomaire
Hellewerelden van Natuur en Kosmos.
Waarom hebben mensen nachtmerries, zoals dat gewoonlijk
wordt genoemd? Wat gebeurt er in dit geval? Zijn het
misschien reizen in de Infradimensies?
Met het grootste genoegen wil ik deze interessante vraag
uit het publiek beantwoorden. Dames en heren, ik wil dat U
begrijpt wat deze nachtmerries werkelijk zijn. De Occulte
ontleedkunde leert, dat er in de onderbuik zeven
Hellepoorten zijn, oftewel zeven lagere chakra's of
draaikolken van negatieve krachten.
Het kan gebeuren dat een maaltijd iemand zwaar op de
maag komt te liggen. Dit veroorzaakt een storing in de
maagstreek, waardoor de genoemde helse chakra's actief
worden. Dan gaan de Hellepoorten open, zoals het Islam
duidelijk leert, en die nacht dringt de persoon in kwestie in
de Hellewerelden.
Dit is een geval van uittreding van de persoonlijkheid. Voor
het Ego levert het in het verblijf van Pluto dringen geen
enkel probleem op. De monsters uit de nachtmerries
bestaan werkelijk; ze komen oorspronkelijk uit een ver
verleden. Ze verblijven normaliter in de Infradimensies van
het verzonken Minerale Rijk.
Wil dit zeggen dat de verdoemden niet de enigen zijn die in
de hel dringen?
Het spreekt vanzelf dat ook de levenden in de Hel kunnen
dringen, zoals bewezen wordt door de nachtmerries.
Klaarblijkelijk is het menselijke onderbewuste van helse
aard. We zouden in alle redelijkheid kunnen zeggen, dat alle
verschrikkingen van de Afgrond aanwezig zijn in de
atomaire hel van de mens. Met andere woorden willen wij
benadrukken, dat de helse Afgrond en ons eigen
Onderbewuste en Infrabewuste niet van elkaar gescheiden
zijn. Nu zullen de toehoorders de reden kunnen begrijpen,
waarom het zo makkelijk is om te allen tijde in de negen
Dantische Hellekringen te dringen.
Meester, ik begrijp het niet echt, want eerst vertelt U ons
dat de Hellewerelden zich in de Infradimensies van de
Aarde bevinden en nu plaatst U de atomaire Afgrond in
onszelf. Wilt U zo goed zijn om dit te verklaren?
Uw vraag lijk mij prachtig! Wil iemand de wetten van de
Natuur doorgronden, dan moet hij ze binnen zichzelf
vinden. Vindt iemand wat hij zoekt niet binnen in zich, dan
zal hij het buiten zich ook nooit kunnen vinden. De Ouden
zeiden: "Mens, ken Uzelf en gij zult het Heelal en de Goden
leren kennen". Alles wat er in de Natuur en in de Kosmos
bestaat, moeten wij in ons binnenste ontdekken. De negen
Dantische Hellekringen bevinden zich dus in ons, hier en nu!
Meester, ik heb nachtmerries gehad, waarin in een duistere
wereld zag en vele monsters. Zou ik in de Infradimensies of
Hellekringen zijn gedrongen?
Uw vraag is vrij belangrijk. Het is nodig dat de toehoorders
begrijpen, dat die Infradimensies zich in het verzonken
aspect van onze natuur bevinden. Ik herhaal: het is
duidelijk dat bij de nachtmerries de zeven Hellepoorten in
de onderbuik opengaan en dan dalen wij af in de verzonken
werelden. Zeldzaam zijn de personen die het Rijk van Pluto
in hun leven nooit hebben bezocht.
Dames en heren, bij het bestuderen van deze kwestie
dienen we echter stil te staan bij de keiharde werkelijkheid
van die werelden, die geplaatst zijn in de Infradimensies
van de Planeet waarop we leven. Laten wij een ogenblik
denken aan de werelden die elkaar overlappen en
doordringen, zonder zich echter met elkaar te verwarren.
Elk van deze werelden heeft dichtbevolkte streken, enz. We
moeten de religieuze voorstellingen niet letterlijk opvatten,
want de letter doodt; we dienen de geest te zoeken, want
de geest schenkt leven. De diverse religieuze voorstellingen
van de hel verzinnebeelden een tastbare werkelijkheid in de
Natuur. Wij dienen de symbolen niet te verwarren met de
Kosmische verschijnselen op zich.
Verder met deel 2 van 2
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Meester, ik zou willen dat U mij iets meer uitlegt over die
Hellewerelden, want in mijn nachtmerries heb ik nooit licht
of mooie (menselijke) gelaten waargenomen. Kunt U mij
zeggen waarom?
Met het grootste genoegen zal ik deze vraag beantwoorden.
De duisternis van de hel is een andere vorm van licht, die
ongetwijfeld overeenkomt met het infrarood. De bewoners
van genoemde verzonken domeinen nemen het
kleurengamma waar, dat bij dat deel van het
zonnespectrum hoort.
Beste vrienden, ik wil dat U begrijpt, dat alle kleuren van
het ultraviolette kleurengamma ook in het infrarood
bestaan. Dat het ultraviolette kleurengamma geel bevat is
heel opmerkelijk, maar in het infrarode kleurengamma
bestaat ook een gele kleur, hoewel verschillend van de
eerste. En hetzelfde gebeurt met alle andere kleur. Dus
beweer ik met nadruk: de duisternis is een andere vorm van
licht.
Het leidt geen twijfel, dat de bewoners van het verzonken
Minerale Rijk zich te ver van de Heilige Absolute Zon
bevinden en daarom is het maar al te waar, dat ze vreselijk
kwaadaardig en ontzettend lelijk zijn.
Ik kan me voorstellen, Meester, dat er allerlei monsters
zijn, die in de verzonken werelden van de Aarde leven, maar
hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat ik diezelfde
werelden in mijzelf kan terugvinden, daar ik zo klein ben in
vergelijking met de planeet?
Beste vriend, sta mij toe U te zeggen dat elke molecule van
zetmeel, ijzer of koper, enz., een heel zonnestelsel in
miniatuur is. Een discipel van Marconi heeft ons
Zonnestelsel juist als een Kosmische reuzenmolecule willen
voorstellen.
Wie niet in staat is om in een eenvoudige molecule de gang
van de planeten in hun baan om de Zon te ontdekken, heeft
in feite heel weinig begrepen van astronomie.
Niets in dit Heelal bestaat los op zich. Het is maar al te waar
dat er geen gevolg bestaat zonder een oorzaak of een
oorzaak zonder gevolg. Zo zijn er in ieder van ons ook
krachten en atomen die precies met oftewel de Hemelse
Sferen oftewel de Helse Sferen overeenkomen.
Het is goed om te weten, dat er in ons lichaam psychische
centra bestaan, die ons in contact stellen met de negen
hogere dimensies van de Kosmos of met de negen lagere
dimensies.
Ik heb al duidelijk gesteld dat de driedimensionale wereld
waarin wij leven niet alles is, want boven ons hebben we de
hogere dimensies en onder ons de lagere.
Het leidt geen twijfel, dat al deze dimensies, hemelse en
helse, overeenkomen met diverse streken van onze eigen
psyche. Daarom is het zo, dat als wij ze niet ontdekken in
onszelf, wij ze nergens anders zullen vinden.
Meester, U noemt vaak de woorden atomaire Afgrond.
Waarom 'atomisch'?
Deze vraag lijkt mij schitterend en met het grootste
genoegen zal ik antwoorden. Voor alles wil ik dat U weet,
dat elk atoom een drie-eenheid is van materie, energie en
Bewustzijn.
Laten we even stilstaan bij de atomaire intelligenties.
Natuurlijk heb je er twee soorten: zon- en maanachtige. Er
bestaan waarachtig ook kwaadaardige intelligenties, die
ontzettend boosaardig zijn.
De atomen van de Geheime Vijand in ons lichaam worden
beheerst door een boosaardig atoom, die precies in het
stuitbeen zetelt. Dit soort atomen zijn de oorzaak van ziekte
en allerlei manifestatie van kwaadaardigheid.
Laten wij deze informatie iets uitbreiden door alle
boosaardige atomen van de Aarde te beschouwen. Het is
duidelijk dat de zwaarste en meest duivelse atomen in het
huis van Pluto huisvesten, dat wil zeggen in de
Infradimensies van de wereld die wij bewonen. Nu zult U de
reden begrijpen waarom wij spreken over atomaire
Afgrond, atomaire Hellewerelden, enz.
Ik denk dat de meesten van ons bij het begrip 'atoom' aan
iets oneindig kleins denken. Wanneer dan gezegd wordt,
dat alle planeten en hemellichamen in de Kosmos een
atoom vormen, raakt ons denkvermogen een beetje in
verwarring, vindt U niet, Meester?
Geachte heer en vriend, nooit ben ik van plan geweest het
Heelal of de Universums tot een atoom te herleiden. Sta mij
toe te zeggen, dat werelden, zonnelichamen, bijplaneten,
enzovoorts, uit grote aantallen atomen bestaan; het zijn
dus twee verschillende zaken, nietwaar? Als ik ergens in
mijn rede het Zonnestelsel heb vergeleken met een reuze
molecule, heb ik gedaan in overeenstemming met de
filosofische analogie. Nooit heb ik het Zonnestelsel tot een
enkel atoom willen herleiden.
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Meester, moeten wij uit wat U eerder hebt gezegd
begrijpen, dat in de binnenste aardlagen slechts
Infradimensies bestaan, daar de Supradimensies (hogere
Dimensies), die overeenkomen met de Hemelen, zich boven
de aardkorst bevinden?
Geachte heer, uw vraag lijkt mij zeker interessant en ik
haast mij U een antwoord te geven.
Het is goed dat U allemaal begrijpt, dat dit planeet-lichaam
dat wij bewonen in zijn binnenste drie duidelijk
afgebakende aspecten heeft: 1. Het puur stoffelijke
minerale aspect
2. Het supradimensionale aspect
3. Het infradimensionale aspect
Aangenomen dat de drie aspecten die U noemt in het
binnenste van de Aarde bestaan -voor alle duidelijkheid, ik
aanvaard het slechts als een veronderstelling-, dan zouden
wij moeten concluderen dat de negen Hemelse Sferen
samenvallen met de Hellewerelden of Infradimensies. Is
het soms logisch om de Hemelen op dezelfde plek te
plaatsen als de Hellewerelden?
Beste meneer, het is dringend nodig goed te begrijpen dat
alles in de Natuur en in de Kosmos samengevat wordt door
de combinatie van en de wisselwerking tussen de
dimensies. Deze dimensies overlappen en doordringen
elkaar wederzijdig, zonder zich onderling te vermengen.
Er is een hermetische stelling die luidt: "Zo boven, zo
onder". Past U deze stelling toe op de onderhavige kwestie!
Het is duidelijk dat de hemelen, in overeenstemming met de
Wet der Analogieën, hun overeenstemmende tegenpool
moeten hebben in het binnenste van de Planeet Aarde.
Echter, ik heb de kwestie nog niet tot in bijzonderheden
uitgelegd. Waar het om gaat is, dat deze negen Hemelen
een atomisch zwaartepunt hebben, dat precies in het
middelpunt van de Planeet Aarde is gelokaliseerd.
Dames en Heren, ik bedoel hiermee te zeggen, dat de negen
Hemelen hun zwaartepunt in het centrale atoom van de
Planeet Aarde hebben, hoewel zij zich uitstrekken tot ver
buiten ons Zonnestelsel.
Ditzelfde herhaalt zich bij elke planeet van het Zonnestelsel
Ors (esoterische naam van ons Zonnestelsel, Vert.)
Eerwaarde Meester, uw uiteenzetting lijkt mij prachtig,
want zij vult een aantal leemten in mijn begripsvorming
aan. Ik moet echter opmerken dat deze stelling niet
duidelijk te bewijzen is volgens de uitgangspunten van de
Logica. Hoe zouden wij uw bewering kunnen toetsen?
Geachte meneer, uw vraag is intrigerend. Het leidt geen
twijfel dat de Formele Logica ons op een dwaalspoor
brengt. Deze Logica is niet de weg die ons kan leiden naar
de ondervinding van de werkelijkheid. Daar is een Hogere
Logica voor nodig en gelukkig bestaat die reeds. In zijn
Tertium Organum heeft Ouspensky al geschreven over de
derde canon van het denken. Het spreekt vanzelf dat er een
eenheidsgevend element bestaat in de mystieke
ondervinding van vele personen die een hogere (Innerlijke)
ontwikkeling hebben bereikt.
Deze mensen hebben door middel van de ontwikkeling van
bepaalde kenvermogens, persoonlijk en op directe wijze de
werkelijkheid van de Hellewerelden kunnen onderzoeken in
het binnenste van de planeet die wij bewonen.
Het meest interessante van dit alles is, dat de gegevens die
al deze mensen hebben aangedragen heel veel op elkaar
lijken, hoewel zij op verschillende plekken op Aarde
leefden.
Wilt U daarmee zeggen, Meester, dat slechts een heel klein
aantal ingewijden die het geluk te beurt is gevallen over die
kenvermogens te beschikken, in staat zijn om de Infra- en
de Supradimensies van Natuur en Kosmos, evenals van de
mens, zelf te verifiëren?
Op het terrein van de directe ondervinding, op het gebied
van de proefondervindelijke Metafysica, zijn er talloze
personen met min of meer ontwikkelde psychische
vermogens.
Het spreekt vanzelf dat er discipelen zijn en Meesters. De
eersten kunnen ons oppervlakkige gegevens verschaffen;
de tweeden, dat wil zeggen de adepten of Meesters,
beschikken over onnoemelijk krachtiger vermogens, die hen
toestaan diepgaande onderzoekingen te verrichten, wat hen
dan in staat stelt om duidelijkere, preciezere en meer
gedetailleerde uitspraken te doen.
Verder met deel 2 van 2
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Beste meneer, ik wil u mededelen dat de Universele
Christische Gnostische Beweging methoden en technieken
heeft, waarmee elk menselijk schepsel zijn psychische
vermogens op een bewuste en positieve wijze kan
ontplooien.
Meester, zou U ons kunnen aanduiden hoe wij die
voorstelling van een Duivel in een Afgrond vol vlammen,
vuur en vreselijke zwaveldampen, waar degenen die zich in
dit leven misdragen hebben gestraft worden, dienen te
verstaan?
Ik zal een antwoord geven op de vraag van die meneer. In
de verzonken regionen van het Minerale Rijk, onder de
aardkorst van de Planeet Aarde, bestaan ongetwijfeld
diverse gordels. Laten wij even stilstaan bij de vuurgordel;
het is duidelijk dat het bestaan hiervan aangetoond wordt
door de vulkanische uitbarstingen.
Maar er is ook een watergordel. Niemand zou kunnen
ontkennen, dat er water bestaat in het binnenste van onze
planeet.
Laten wij nu eens denken aan het element lucht. Al lijkt het
ongelooflijk, er bestaan in het binnenste van onze planeet
Aarde ook speciale gordels of zones, waar luchtstromen
voorkomen. Er wordt zelfs heel duidelijk beweerd, dat er in
het binnenste van deze wereld een uitgestrekte zone
bestaat die helemaal hol is, wat wij dus een luchtgordel
zouden kunnen noemen.
Aan de werkelijkheid van stenen, zand, rotsen, metalen,
enzovoorts (vierde element, dat wil zeggen de Aarde), valt
helemaal niet te twijfelen.
Bij het begrip duivel of demonen moeten we ook denken
aan de verdoemde zielen. Dit is werkelijk interessant.
Veel bewoners van de Hellewerelden wonen in de
vuurgordel, maar anderen wonen echter in de luchtgordel,
en tenslotte zijn er die huisvesten in de gordels van het
element water of in de Minerale regionen (element Aarde).
Het spreekt voor zich, dat de bewoners van het binnenste
van de Aarde heel nauw verwant zijn met het element
zwavel, want dit is steevast een integrerend deel van de
vulkanen. Het is echter duidelijk, dat alleen de bewoners
van de vuurgordel specifiek verbonden zijn met het element
zwavel.
Beste meneer, geachte toehoorders, dames en heren, ik wil
dan ook dat U de Hel of Infernus (onderwereld) in zijn puur
natuurlijke vorm begrijpt, zonder al te veel kunstgrepen
van welke soort dan ook.
Meester, zou U mij kunnen zeggen waarom de streek van de
onderbuik, die toch overeenkomt met de Hellewerelden, in
dezelfde streek ligt als het Zilveren Koord (Levenskoord of
Antaskarana, Vert.)? Wil dit zeggen, dat het genoemde
Koord ook permanent verbonden is met onze
Hellewerelden?
Eerbiedwaardige meneer, ik wil u heel duidelijk
antwoorden. Er is veel gezegd over het Zilveren Koord. Het
staat vast dat elke ziel aan het fysieke lichaam gekoppeld is
door middel van die magnetische draad. Wij zijn op de
hoogte gebracht van het feit, dat een aftakking van het
Levenskoord naar het hart loopt en een tweede aftakking
naar de hersenen.
Diverse auteurs zijn van mening dat het Zilveren Koord
zeven van dergelijke aftakkingen heeft, die verbonden zijn
met zeven specifieke centra van ons lichaam.
Het is in ieder geval zo, dat het Levenskoord waarover U
spreekt en die aanleiding was voor uw vraag, niet
verbonden is met de zeven lagere chakra's van de
onderbuik.
Het is interessant om te weten dat de Essentie tijdens de
uren van de de slaap het lichaam verlaat om naar diverse
plekken op Aarde en in de Kosmos te reizen. Onze
magnetische Levensdraad rekt zich dan oneindig uit en
trekt ons later terug in ons fysiek lichaam, waarop wij
wakker worden in ons bed.
Meester, kunt U wat meer uitwijden over de zeven chakra's
die U net noemde en die zich in de onderbuik zouden
bevinden? U hebt ons immers in andere lezingen en zelfs in
uw boeken verteld, dat de zeven chakra's verspreid zijn
over diverse delen van het lichaam?
Geachte meneer, ik heb uw vraag aangehoord en ik haast
mij om U met het grootste genoegen een antwoord te
geven.
Ik merk op, meneer, dat U de zeven chakra's van de
onderbuik verwart met de Zeven Kerken uit het boek
Apocalyps van Johannes, die in de ruggengraat
gelokaliseerd zijn.
Het staat vast dat ik nergens in het gesprek dat wij hier in
Mexicostad voeren een enkele toespeling heb gemaakt op
die magnetische krachtcentra die gelokaliseerd zijn in de
staf van Brahma, dat wil zeggen in het ruggenmerg.
Wij hebben alleen de zeven Hellepoorten, waar de Islam
over spreekt, aangehaald of genoemd, dat wil zeggen zeven
specifieke centra of chakra's, die in de onderbuik zijn
gelokaliseerd en die verbonden zijn met de Hellewerelden.
Dit is alles. Begrijpt U nu?
Kunnen wij uit uw eerdere uitleg opmaken, dat het fysieke
aspect van het middelpunt van de Aarde tot de
driedimensionale wereld behoort en dat de Infra- en
supradimensionale aspecten gelokaliseerd zijn in die
ondergrondse regionen waar de verstandelijke en
zintuiglijke waarneming van het intellectuele zoogdier niet
kan doordringen?
Beste meneer, ik wil U en alle toehoorders mededelen, dat
onze vijf zintuigen slechts de driedimensionale aspecten
van het bestaan kunnen waarnemen. Zij zijn echter niet in
staat om de supra- en Infradimensionale aspecten van de
Aarde en de Kosmos gewaar te worden.
Het is duidelijk, dat de ondergrondse regionen van onze
wereld drie belangrijke aspecten heeft. De gewone
zintuigen kunnen echter slechts het fysieke of
driedimensionale aspect op een min of meer oppervlakkige
wijze gewaarworden. Als wij de hogere en de lagere
dimensies willen van het binnenste van de Aarde willen
leren kennen, dienen wij andere vermogens voor de
waarneming te ontwikkelen. Deze vermogens zijn latent
aanwezig in het menselijke ras.
Meester, dienen wij te verstaan dat er levende wezend
wonen in zowel de Supra- als in de Infradimensies?
Vrienden, ongetwijfeld zijn alle drie de aspecten van het
binnenste van onze wereld bewoond. Zoals de zielen van de
verdoemden in de Infradimensies huisvesten, zo wonen er
in de Supradimensies van het binnenste van de onze Aarde
vele Deva's, hogere elementaire schepsels (Natuurgeesten,
Vert.), goddelijke wezens, Meester, enz., die heel hard met
de intelligente krachten in deze grote Natuur werken.
Wij zouden heel uitgebreid kunnen spreken over de
bevolkingsgroepen van het centrale gebied (het fysieke
aspect, Vert.), of van de Supra- en Infradimensies van onze
wereld, maar dit zullen we voor latere gesprekken
c.q.lezingen laten. Voorlopig neem ik afscheid van U, U een
goede nachtrust toewensend.
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Vrienden, we zijn hier bijeen met het doel de Straal van de
Schepping te bestuderen. Het is dringend en onuitstelbaar
om duidelijk en precies te weten welke plaats wij innemen
in de levende straal van de schepping. Voor alles, beste
heren, geachte dames, wil ik U heel indringend verzoeken
mijn betoog met oneindig geduld te willen volgen.
Ik zou willen dat U weet dat er zeven Kosmossen bestaan,
te weten: ten eerste de Protokosmos, ten tweede de
Ajokosmos, ten derde de Macrokosmos, ten vierde de
Deuterkosmos, ten vijfde de Mesokosmos, ten zesde de
Microkosmos en ten zevende en laatste de Tritokosmos.
1. De Protokosmos. Het leidt geen twijfel, dat de eerste
kosmos gevormd wordt door de vele geestelijke hogere of
goddelijke Zonnen. Veel is er gezegd en geschreven over de
Heilige Absolute Zon. Het moet duidelijk zijn, dat elk
zonnestelsel geregeerd wordt door een van die geestelijke
Zonnen. Dit wil zeggen dat ons zonnestelsel, net als alle
andere zonnestelsels in de onmetelijke oneindigheid, zijn
eigen Heilig Absolute Zon heeft.
2. De tweede orde van werelden wordt in feite gevormd
door alle miljoenen zonnen en planeten die in de ruimte
voortbewegen.
3. Het derde stelsel van van werelden wordt gevormd door
ons Melkwegstelsel, de zogeheten Melkweg, die als
Kosmische middelpunt de zon Sirius heeft.
4. De vierde orde van werelden wordt voorgesteld door
ons zonnestelsel, Ors genaamd.
5.

De vijfde orde komt overeen met de planeet Aarde.

6.

De zesde orde is de microkosmos mens.

7.

De zevende orde bevindt zich in de Hellewerelden.

Laten wij deze uitleg iets meer verdiepen. Dames en heren
ik wil dat U met alle duidelijkheid begrijpt wat de eerste
orde van de werelden werkelijk is. Geweldige geestelijke
zonnen die met oneindige pracht schitteren in de
grenzeloze ruimte. Stralende sferen die de astronomen
nooit met hun telescopen zullen kunnen waarnemen.
Denk nu even aan de biljoenen en triljoenen werelden en
sterren die de Ruimte zonder eind bevolken (en samen de
Ajokosmos vormen).
Denk nu ook aan de melkwegstelsels. Elk ervan op zich is
vanzelfsprekend een Macrokosmos en de onze -de Melkweg
- is geen uitzondering.
Wat zullen we over de Deuterokosmos zeggen? Het leidt
geen twijfel dat elk zonnestelsel een Deuterokosmos is,
ongeacht het Melkwegstelsel waar hij deel van uitmaakt en
of deze nu uit materie of uit antimaterie bestaat.
De aardbollen in de Ruimte zijn even talrijk als de
zandkorrels op de stranden van de onmetelijke zee. Het
staat boven alle twijfel vast, dat elk van deze aardbollen,
elk paneet op zich, ongeacht haar Kosmische zwaartepunt,
een Mesokosmos is.
Veel is er gezegd over de Microkosmos mens. Wij
benadrukken de edele gedachte, dat ieder van ons een
echte en waarachtige Microkosmos is. Wij zijn echter niet
de enige bewoners van de oneindige Ruimte. Het is
duidelijk dat er vele bewoonde werelden bestaan. Iedere
bewoner van elk willekeurige kosmos is een waarachtige
Microkosmos.
Tenslotte is het nuttig om te weten dat er in het binnenste
van elke planeet een verzonken Minerale Rijk met zijn eigen
atomaire Hellewerelden bestaat. Deze bevinden zich altijd
in het binnenste van de planetaire massa, in de
Infradimensies van de Natuur, onder de driedimensionale
zone van Euclides.
Dames en heren, U dient dus te verstaan, dat de eerste orde
van werelden heel veel verschilt van de tweede en dat elke
volgende kosmos weer radicaal anders is. Elk paar is
volkomen ongelijk.
De eerste orde van werelden is oneindig goddelijk en
onbeschrijflijk. Er bestaan in hem geen mechanische
beginselen, geen enkele vorm van mechaniciteit en
automatisme. Hij wordt geregeerd door de Ene Wet.
De tweede orde van werelden wordt ongetwijfeld beheerst
door de Drie Primaire Oerkrachten die elk Kosmische
Schepping regelen en leiden.
De derde orde van werelden, onze Melkweg of elk
melkwegstelsel in de Heilige Ruimte, wordt ongetwijfeld
beheerst door zes wetten.
De vierde orde van werelden, ons zonnestelsel of elk ander
zonnestelsel in de grenzeloze Ruimte, wordt altijd beheerst
door twaalf wetten.
De vijfde orde van werelden, onze Aarde of elk planeet die
op de onze lijkt en om welke zon dan ook draait, wordt
helemaal beheerst door 24 wetten.
De kosmos van de zesde orde, elk menselijk lichaam, wordt
volledig beheerst door 48 wetten, wat bewezen wordt door
de menselijke voortplantingscel, die zoals bekend 48
chromosomen bevat.
Als laatste wordt de zevende orde van werelden beheerst
door 96 wetten. Ik wil dat u weet, dat het aantal wetten
zich schandalig vermenigvuldigt in de diepere regionen van
de Afgrond.
Het is duidelijk dat de eerste Dantische Hellekring altijd
wordt geregeerd door 96 wetten. In de tweede Hellekring
wordt dit aantal echter vertweevoudigd tot 192 wetten. In
de derde Hellekring wordt dat aantal verdrievoudigd, in de
vierde verviervoudigt, enz. Je kunt dus 96
vermenigvuldigen met het nummer van de Hellekring om
het juiste aantal wetten te krijgen: 96x2, 9x3, 9x4, x5, x6,
x7, x8, x9. Zo wordt de negende Hellekring dus geregeerd
door 96x9=864 wetten.
Als U diep nadenkt over de eerste Kosmos, dan zult U inzien
dat er de volledigste vrijheid en volmaakte geluk heerst,
want alles wordt er geregeerd door de Ene wet.
In de tweede kosmos is er nog steeds geluk, want alles
wordt geregeerd door de Drie Primaire Krachten van elk
schepping. Echter in de Derde Kosmos komt er al een
mechanisch element in het spel, want de Drie Goddelijke
Oerkrachten delen zich en worden zes. Hierin is er
vanzelfsprekend een zeker automatisme te bespeuren. De
Drie krachten werken niet meer alleen, want door hun
splitsing hebben ze het mechanisme van elk Melkwegstelsel
in werking gesteld.
Besef nu wat een zonnestelsel is. Het is duidelijk dat de zes
wetten zich opnieuw opsplitsen tot twaalf, waardoor de
mechaniciteit toeneemt, dat wil zeggen, de graad van
automatisme, de complexiteit, etc.
Laten wij ons nu beperken tot een van de vele planeten in
de Oneindigheid, in het bijzonder tot onze aardbol.
Natuurlijk is deze heterogener en ingewikkelder, omdat de
twaalf wetten van de zonnestelsel 24 zijn geworden.
Verder met deel 2 van 4.
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Laten wij heel eerlijk naar de Microkosmos mens kijken.
Laten wij de voortplantingscel onderzoeken om de 48
chromosomen te vinden, een levende voorstelling van de 48
wetten die ons hele lichaam regeren.
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Het is duidelijk dat de splitsing van de 48 wetten (van de
Microkosmos) de 96 wetten van de eerste Dantische
Hellekring oplevert.
Ik wil dat U dus begrijpt, dames en heren, welke plaats wij
innemen in de Straal van de Schepping.
Iemand heeft ooit gezegd dat het woord "infierno" afgeleid
is van de Latijnse "infernus", wat onderwereld betekent.
Daarmee wilde diegene met nadruk stellen, dat de plek die
wij innemen in de driedimensionale streek de Hel zou zijn,
want volgens hem was dat de laagste plek in het Heelal.
Degene die zulk een gewaagde uitspraak durfde te doen,
was kennelijk -en dat is jammer- niet bekend met de Straal
van de Schepping. Als hij beter op de hoogte was geweest,
als hij de zeven kosmossen had onderzocht, was hij
ongetwijfeld tot de wetenschap gekomen, dat de laagste
plek niet de fysieke wereld -waarin wij leven- is, maar de
zevende kosmos, die zich precies bevindt in de binnenste
van de planeet Aarde, in de Infradimensies van de Natuur
onder de driedimensionale streek van Euclides.
Geachte Meester, ik heb Uw uitleg over de Straal van de
Schepping met volle aandacht en geduld gevolgd. Het is mij
niet ontgaan, dat U zegt, dat bij de eerste orde, dat wil
zeggen, de Protokosmos, beweging en leven geregeerd
worden door de Ene Wet, waardoor er absolute vrijheid
heerst. Wij herinneren de woorden van de grote Khyber
Jezus: "ontdekt de waarheid en zij zal U vrijmaken". Moeten
wij dan verstaan, volgens de wet der analogieën, dat wij
mensen die leven en bewegen in de zesde orde van de
werelden, dat wil zeggen de Microkosmos, dat wij dienen te
ijveren om bewoners te worden van de werelden die onder
de Ene Wet staan, om de waarheid te ondervinden en
daarom volkomen vrij te zijn?
Met het grootste genoegen zal ik de vraag die U stelt,
meneer, beantwoorden. Geachte dames en heren, het is
noodzakelijk om te begrijpen, dat hoe groter het aantal
wetten, des te groter zal de graad van mechaniciteit en het
lijden zijn, hoe kleiner het aantal wetten, hoe minder
mechaniciteit en dus minder lijden er is.
Ongetwijfeld bestaat er geen enkele vorm van mechaniciteit
in de Heilige Absolute Zon, in de spirituele Centrale Zon van
dit stelsel waarin wij leven, bewegen en zijn. Om deze
reden heerste er de volste gelukzaligheid.
Het is maar al te duidelijk dat wij onvermoeibaar moeten
strijden om ons te bevrijden van de 48, vervolgens van de
24, de 12, de 6 en de 3 wetten om werkelijk te kunnen
terugkeren in de Heilige Absolute Zon van ons stelsel.
Meester, uit uw vorige uitleg valt te concluderen dat in de
werelden die geregeerd worden door een groter aantal
wetten een grotere graad van mechaniciteit heerst;
logischerwijs hebben die werelden een grotere dichtheid en
een grotere graad van grondstoflelijkheid. Wil dit zeggen,
dat er in de Infradimensionale Hellewerelden het lijden
zwaarder is en dat men om deze reden de Hel een plaats
van boetdoening en straf noemt?
De vraag uit het publiek lijkt me nogal interessant en
natuurlijk haast ik mij met groot plezier te antwoorden.
Beste meneer, ik wil dat U weet, en met U alle aanwezigen,
dat een groter aantal wetten een grotere graad van
mechaniciteit en lijden met zich meebrengt. De 96 wetten
van de eerste Infradimensionale zone blijken vreselijk
pijnlijk te zijn, maar naarmate dat aantal toeneemt in elke
volgende Infradimensionale zone, vermenigvuldigt het
lijden zich ook, evenals de mechaniciteit, de graad van
grondstoffelijke dichtheid en het 'gehuil en tandengeknars'.
Geachte Meester, ik merk op dat U het eerder had over
negen concentrische cirkels of Hellekringen, gelokaliseerd
in de Infradimensionale zone, en die verbonden zijn met de
negen supradimensionale kringen van het Heelal. Maar nu U
het over de Straal van de Schepping heeft, noemt U slechts
zeven Kosmossen. Is er hier niet sprake van een
inconsequentie?
Eerwaarde heer, het is noodzakelijk dat U een duidelijk
onderscheid maakt tussen de zeven Kosmossen, de negen
Hemelen en de negen Dantische Hellekringen in de
Infradimensies van de natuur. Het spreekt vanzelf dat,
zoals wij reeds constateerden, de negen Hemelen een
zekere relatie hebben met de negen verzonken regionen
onder de aardkorst. Dat zag Henoch in de toestand van
geestvervoering op de berg Morya, een plek waar hij later
een ondergrondse tempel liet bouwen die bestond uit negen
verdiepingen, daarmee uitdrukking gevend aan de
geweldige realiteit van zijn visioen.
Het lijdt geen twijfel dat de negen hemelen geheel
overeenkomen met de sferen van de Maan, Mercurius,
Venus, de Zon, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en
Neptunus. Het is duidelijk dat deze negen hemelen bij de
Deuterokosmos horen.
Is hiermee derhalve in uw geest het feit duidelijk, dat de
zeven Kosmossen niet de negen hemelen zijn?
Meester, als U zegt dat bij het afdalen naar een groter
aantal wetten, vanaf de Eerste kosmos tot de helse
regionen, de mechaniciteit, de graad van automatisme en
de grondstoffelijkheid steeds groter worden, brengt dat ons
op de gedachte, dat naarmate wij afstand nemen van de
directe Wil van de Vader, wij daarmee tegelijkertijd aan ons
eigen miserabel lot worden overgelaten. Is dit inderdaad
het geval?
Voorname heer, eerbare dames die in dit auditorium naar
mij luistert, ik wil dat U duidelijk en precies weet, dat
achter dit stelsel van werelden dat ons zonnestelsel vormt,
de Heilige Absolute Zon vol heerlijkheid schittert.
Natuurlijk is er in onze wereld niets waarmee wij het geluk
in de Kosmos van Drie Wetten kunnen vergelijken, want de
grondstoffelijkheid is er geringer. In deze streek bevat elke
atoom in zijn Innerlijke natuur slechts drie atomen van het
Absolute.
Hoe verschillend echter is de derde kosmos. Daar neemt de
stoffelijkheid toe, want elk van zijn atomen bevat zes
atomen van het Absolute.
Laten wij nu dringen in de vierde kosmos. Daar is de
materie nog compacter. Het heeft een grotere dichtheid
vanwege het concrete feit dat elk van zijn atomen twaalf
atomen van het Absolute bevat.
Maar laten wij nog een stapje verder gaan. Als wij de
planeet Aarde nauwkeurig bestuderen, kunnen we
constateren dat elk van haar atomen 24 atomen van het
Absolute bevat.
Laten wij het menselijke lichaam zorgvuldig bekijken en
een van zijn atomen in detail bestuderen. Door middel van
de goddelijke helderziendheid zullen wij 48 atomen van het
Absolute waarnemen.
Laten wij nog iets afdalen en in het rijk van de pure
stoffelijkheid dringen, in de Hellewerelden onder de
aardkorst van de planeet die wij bewonen. Wij zullen
ontdekken dat de dichtheid schrikbarend is toegenomen in
de eerste Infradimensionale zone (eerste Hellekring, Vert.),
want daar bevat elke atoom 96 atomen van het Absolute. In
de tweede helse zone bevat elke atoom 192 atomen van het
absolute, in de derde helse zone 288, in de vierde helse
zone 384 enz., zodat de stoffelijkheid verschrikkelijk
toeneemt.
Het spreekt vanzelf, dat naarmate wij naar complexere
wetten afglijden, wij ons geleidelijk verzelfstandigen van de
Wil van het Absolute en gevangen raken in de complexe
automatismen van deze grote Natuur. Als wij de vrijheid
willen heroveren, dienen wij ons eerst te bevrijden van
zoveel mechaniciteit en zoveel wetten en terug te keren tot
de Vader.
Lieve Meester, als de goddelijke Wil niet wordt uitgevoerd
in de Microkosmos mens, waarom wordt dan gezegd: "geen
blad valt van een Boom zonder Gods wil"?
Geachte meneer, in de Heilige Absolute Zon heerst, zoals
wij al hebben gezegd, de Ene wet. In de Kosmos van drie
wetten wordt de Wil van de Vader nog steeds volbracht,
want alles wordt er geregeerd door de Drie Oerkrachten.
Echter, in de werelden van zes wetten bestaat buiten alle
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Dit Universum is één geheel in de intelligentie van de
Heilige Absolute Zon en al de genoemde verschijnselen
kristalliseren achtereenvolgens, stap voor stap, uit.
Begrepen?
Geachte Meester, zou U ons de reden willen vertellen,
waarom U steeds de Zeven erbij haalt, als U spreekt over de
Wetten van de Schepping, over het menselijke lichaam of
over de werelden? Is het een traditie of is het werkelijk een
wet?
De vraag die deze meneer stelt verdient een onmiddellijk
antwoord. Dames en heren, ik wil dat U met alle
duidelijkheid begrijpt, wat de Wet van Drie en de Wet van
Zeven zijn. Het is dringend dat U weet, dat ieder van de
Kosmokratoren, de Scheppers van dit heelal waarin wij
leven, bewegen en zijn, in de Dageraad van de Schepping
onder de leiding van hun eigen persoonlijke Kosmische God
-Moeder Kundalini hebben gewerkt, om in de Ruimte
gestalte te geven aan de Wet van Drie en de Wet van Zeven,
zodat alles leven in overvloed zou hebben. Alleen zo kon de
wereld ontstaan. Het is dus helemaal niet vreemd, dat elk
natuurlijk proces in de Kosmos zich volgens de Wet van
Drie en Wet van Zeven ontwikkelt. Het moet ons helemaal
niet raar lijken, dat die Wetten vertegenwoordigd zijn in het
oneindige kleine en in het oneindige grote, in de Micro- en
in de Macrokosmos, in alles wat is, in alles wat was en in
alles wat zal zijn.
Laten wij voor een moment denken aan de zeven chakra's
van de ruggengraat, aan de zeven hoofdplaneten van het
zonnestelsel, aan de zeven Ronden waarover de oude en de
moderne Theosofie spreken, aan de zeven menselijke
Oerrassen, etc etc etc.
Al deze reusachtige ontwikkelingen van de Wet van Zeven,
elke zevenvoudige manifestatie van het leven, zijn altijd
gegrondvest op de Drie Primaire Krachten: de positieve, de
negatieve en de neutrale. Begrepen?
Meester waarom gebruikt U bij het spreken over de
schepping van werelden, schepselen en Melkwegstelsels
uitdrukkingen als "het is duidelijk”, "Het leidt geen twijfel",
"het is vanzelfsprekend”, "natuurlijk" en dergelijke?
Waarop baseert U zich om met zulke stelligheid te spreken?
Ik zie ginds onder mijn gehoor iemand die een nogal
interessante vraag stelt en het is mij een genoegen hem te
antwoorden.
Dames en heren, ik wil dat U heel concreet, duidelijk en
definitief weet, dat er twee soorten Ratio bestaan. De
eerste zullen we "subjectief" noemen, en de tweede zullen
we aanduiden als "objectief".
Het leidt geen twijfel dat de eerste zijn fundament heeft in
de uiterlijke waarnemingen van de zintuigen. De tweede is
verschillend en werkt uitsluitend met de intieme belevingen
van het Bewustzijn.
Het is duidelijk dat de diverse functies van mijn eigen
Bewustzijn heel tastbaar aanwezig zijn achter de
uitdrukkingen die deze meneer noemt. Ik gebruik deze
woorden uit de taalschat om specifiek vorm te geven aan
mijn inhoudsbegrippen.
Met andere woorden, ik zeg met zekere nadruk tegen die
meneer en tegen het eerwaardige publiek dat naar mij
luistert, het volgende: nooit zou ik de woorden die deze
meneer noemt gebruiken, als ik niet eerst de waarheid van
alles wat ik beweer had nagegaan met de vermogens van
mijn Bewustzijn, dit is met mijn hogere kenvermogens. Ik
gebruik graag precieze uitdrukkingen met als doel de
ideeën heel exact te doen overkomen. Dat is alles.
Eerwaarde Meester, eerder in uw betoog noemde U "de
Dageraad van de Schepping". Kunt U ons vertellen in welk
tijdperk dit geschiedde en wiens werk het was?
Geachte meneer, in de Eeuwigheid is er geen sprake van
tijd. Ik wil dat allen die deze lezing bijwonen heel goed
begrijpen, dat de tijd geen werkelijk fundament, geen
waarachtig en heuse oorsprong heeft.
Voorwaar, in naam der Waarheid moet ik U zeggen dat de
tijd iets puur subjectief is, dat geen objectieve, concrete en
tastbare werkelijkheid heeft.
Wat werkelijk bestaat is de opeenvolging van
verschijnselen: de zon komt op en wij roepen uit "het is zes
uur in de morgen", de zon gaat onder en wij zeggen "het is
zes uur in de avond, er zijn twaalf uren verstreken". Maar
waar in de kosmos zijn die uren en die tijd? Kunnen wij hen
grijpen of vasthouden of op een laboratoriumtafel leggen?
Wat voor kleur heeft de tijd? Uit welk metaal of uit welke
stof is hij gemaakt? Laten we erover nadenken, dames en
heren, laten we een beetje nadenken. Het is het verstand
dat de tijd uitvindt, want het enige dat werkelijk bestaat op
een objectieve wijze is de opeenvolging van de natuurlijke
verschijnselen. Ongelukkigerwijze hebben wij de fout
begaan elke Kosmische beweging in tijd te willen
uitdrukken.
Tussen zonsopgang en zonsondergang vullen wij onze
geliefde uren in. Wij bedenken ze, we schrijven ze toe aan
de beweging van de sterren, maar ze zijn een fantasie van
het verstand.
De Kosmische verschijnselen volgen elkaar op binnen het
eeuwigdurende Nu van het Grote Leven dat altijd in
beweging is. In de Heilige Absolute Zon bestaat ons
Universum als een gaaf, unitotaal, compleet geheel. In hem
vinden alle Kosmische veranderingen en ontwikkelingen
plaats binnen een eeuwigdurend moment, binnen een
grenzeloos ogenblik.
Het is maar al te duidelijk en vanzelfsprekend dat
naargelang de diverse verschijnselen van dit Heelal de één
na de ander uitkristalliseren, jammergenoeg het begrip tijd
zich aan ons verstand opdringt. Dit subjectieve begrip
wordt altijd geplaatst tussen het ene en het andere
verschijnsel.
De Zonne-Logos, de Demiurg-Architect van het Heelal, is
werkelijk de ware maker van deze hele Schepping. Toch
kunnen wij Zijn werk, zijn Kosmogenesis (genesis=
ontstaan of schepping, Vert.) niet van een datering
voorzien, want de tijd is een illusie van het verstand, terwijl
dit alles zich op een veel hoger niveau dan het puur
verstandelijke peil afspeelt. De Hel of Hellewerelden hebben
gedurende de hele eeuwigheid bestaan. Laten we even
denken aan die ene zin van Dante in zijn Divina Commedia:
"Via mij ga je de stad der smarten binnen,
via mij ga je naar het eeuwig lijden,
via mij ga je naar het verdoemde ras.
De rechtvaardigheid bezielde mijn verheven Architect,
de Goddelijke Macht maakte van mij
de Hoogste Wijsheid en de Eerste Liefde.
Voor mij is er niets geschapen, behalve het
Eeuwigzijnde, en ik ben eeuwigdurend.
Oh, gij die hier binnengaat, laat varen alle hoop!"
(lied 1, derde zang, vers 1t/m 9)
Eerwaardige Meester, zoals ik heb kunnen nagaan plaats
Meester G de wereld van 96 wetten op de Maan.
Daarentegen beweert U dat die streek zich onder de korst
van de aardbol die wij bewonen bevindt. Kunt U mij de
reden van dit verschil in opvattingen uitleggen?
Achtbare heer, ik haast mij op uw vraag te antwoorden.
Meester G gelooft dat de Straal van de Schepping in de
Maan eindigt en ik beweer met nadruk dat hij in de
verzonken werelden eindigt, dat wil zeggen in de Hel.
De Maan is een ander verhaal, geachte dames en heren. Zij
behoort tot een voorbije Scheppingsdag; zij is een
uitgestorven wereld, zij is een kadaver.
De maanreizen van de ruimtevaarders hebben een beslist
en definitief bewijs geleverd voor het onweerlegbare feit,
dat de Maan een uitgestorven wereld is. Ik weet niet hoe
Meester G zich heeft kunnen vergissen. Elke Maan in de
onmetelijke Ruimte is steevast een kadaver.
Ongelukkigerwijze was Meester G er rotsvast van overtuigd,
dat de Maan een nieuwe wereld was binnen ons
zonnestelsel, een wereld die uit de Chaos kwam, een wereld
in wording.
Gedurende een voorbije Kosmische Dag heeft de Maan
leven in overvloed gehad; zij was een prachtige Aarde in de
Ruimte, maar zij is al uitgestorven en in de toekomst zal zij
zich helemaal moeten ontbinden. Dat is alles.
Lieve Meester, volgens Meester G ontstond onze
aardsatelliet, de Maan, uit een stuk van de Aarde, dat
loskwam als gevolg van geweldige magnetische
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Ik hoor de vraag van die meneer aan en natuurlijk
antwoord ik graag. Op geen enkele wijze wil ik de
psychische vermogens van Meester G onderschatten. Hij
heeft ongetwijfeld een prachtige taak volbracht en zijn
werk is roemrijk. De mens heeft echter het recht om zich te
vergissen. Misschien heeft hij dat gegeven overgenomen uit
één of andere legende over Selene (de Maan) of uit één of
andere bron, uit de symboliek, etc etc etc.
Wij beweren in ieder geval met klem wat voor ons
vaststaat, datgene wat wij zelf hebben kunnen nagaan,
zonder het werk van welke Meester dan ook te
geringschatten.
Dat de Maan zou zijn ontstaan uit een botsing van de Aarde
met een andere planeet, of dat de Maan uit de Stille Oceaan
in de Ruimte zou zijn geschoten zoals een andere
eerbiedwaardige Meester verdedigt, het zijn denkbeelden
die wij respecteren, maar die wij in de praktijk niet hebben
kunnen nagaan.
Ik beweer op heel besliste wijze en met zekere nadruk: ik
beperk mij uitsluitend met mijn objectieve ratio datgene
uiteen te zetten, wat ik zelf heb kunnen zien, horen
aanraken en betasten.
Nooit hebben wij in de hele kosmos kennis genomen van
het geval van een Maan die een bewoonde wereld werd.
Elke klaarwakkere Ingewijde weet door directe
zelfondervinding, dat de werelden -net als mensen, planten
en alles wat bestaat- geboren worden, opgroeien, oud
worden en sterven.
Het spreekt voor zich dat elke uitgestorven planeet vanzelf
een kadaver, een nieuwe Maan wordt.
Onze planeet zal geen uitzondering zijn op deze regel en U
kunt er zeker van zijn, dames en heren, dat zij, nadat het
zevende Wortelras heeft bestaan, ook in een nieuwe Maan
zal veranderen.
Laten wij dus nauwkeurig zijn. Ik ben wiskundig in het
onderzoek en stel hoge eisen aan de uitdrukking. Wij
bezitten methoden, systemen en technieken waarmee wij
de Hellewerelden kunnen en moeten verkennen. Dan zullen
wij de werkelijkheid van de Divina Commedia van Dante
erkennen, die de Hel onder de korst van onze planeet Aarde
plaatst.
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Beste vrienden, opnieuw zijn wij hier in deze zaal
bijeengekomen om stil te staan bij de diverse oorzaken die
de intellectuele mensachtige in de dalende involutieve weg
naar de helse regionen storten. Het leidt geen twijfel dat
miljoenen involutieve schepselen op dot moment de
Acheron oversteken om de Avernus binnen te gaan.
Hele golven van mensachtigen voltooien hun levenscyclus
in de driedimensionale (fysieke) wereld van Euclides en
worden dan niet meer geboren in een menselijk lichaam,
maar dalen definitief af in het Minerale Rijk.
Het is maar al te waar dat het kwaad van de wereld, hoe
monsterlijk het ook is, een grens, een vastgestelde limiet,
heeft.
Wat zou er van het Heelal worden, als er niet een niet te
overschrijden obstakel bestond voor het kwaad?
Het spreekt vanzelf dat dit laatste zich dan oneindig zou
ontwikkelen totdat hij oppermachtig in alle sferen zou
heersen.
Wij dienen op volstrekte duidelijke wijze de geweldige
werkelijkheid van 108 levens te vermelden, die worden
toegerekend aan elke levende Essentie, aan elk goddelijk
zielsbeginsel.
Dit doet ons denken aan de 108 kralen van de halssnoer van
Boeddha, alsook aan de 108 gangen die de hindoestaanse
Brahaman om de Heilige Koe maakt. Na de laatste gang
loopt zijn dagelijks ritueel ongetwijfeld ten einde. Dan
steekt hij de punt van de staart van het genoemde
allegorische dier in een glas water, dat hij vervolgens
drinkt.
Als we dit allemaal hebben begrepen kunnen wij vervolgen.
Het is duidelijk dat de Goddelijke Moeder Kundalini, de
Vurige Slang van ons magische vermogens, onze Innerlijke
Zelfverwezenlijking tracht te bereiken in de loop van de 108
levens die aan ieder van ons worden toegerekend. In een
dergelijke cyclus van achtereenvolgende levens krijgen wij
vanzelfsprekend ontelbare kansen om onze
Zelfverwezenlijking te bewerken; ze weten te benutten,
daar gaat het om. Jammergenoeg vervallen we
onophoudelijk in dezelfde fouten; uiteindelijk pleegt het
resultaat hiervan de mislukking te zijn.
Het is nogal duidelijk en vanzelfsprekend dat niet alle
menselijke schepselen het Pad willen volgen, dat hen naar
de Eindbevrijding moet leiden.
De verschillende boodschappers die uit den hoge afdalen,
Profeten, Avatars en grote Apostelen, hebben altijd het
stenen Pad met grote nauwkeurigheid willen aanwijzen, dat
naar het ware en legitieme geluk leidt.
Ongelukkigerwijze willen de mensen niets met de
Goddelijke Wijsheid uit te staan hebben. Zij hebben de
Meesters achter slot en grendel gezet, zij hebben de
Avatars vermoord, zij hebben zich gebaad in het bloed der
onschuldigen, zij koesteren een dodelijke haat tegen alles
wat de stempel van het goddelijke draagt.
Maar net als Pilatus wassen allen hun handen in onschuld.
Zij wanen zich heilig, zij veronderstellen dat zij de weg der
volmaaktheid volgen.
Wij kunnen het concrete en definitieve feit niet ontkennen,
dat er miljoenen oprechte mensen zijn, die heel oprecht
veronderstellen dat zij deugdzame lieden zijn en die het
beste van zichzelf denken, maar die het nochtans bij het
verkeerde eind hebben.
In de Tartarus (Onderwereld, Vert.) leven kluizenaars van
allerlei soort, mystici die het bij het verkeerde eind hebben
gehad, uitstekende fakirs, priesters uit vele culten,
boetelingen van allerlei pluimage, die bereid zijn om alles te
aanvaarden, behalve de geweldige waarheid, dat zij
verloren zijn en dat zij de Weg van het Kwaad volgen.
Zeer terecht heeft de grote Khyber Jezus gezegd: "Van
duizend die Mij zoeken is er één die Mij volgt, van duizend
die Mij volgen is er één van Mij".
In dit opzicht zegt de Bhagavad Gita letterlijk het volgende:
"Uit duizenden mensen is er misschien één die de
Volmaaktheid tracht te bereiken, van hen die proberen is er
misschien één die de Volmaaktheid bereikt en van de
volmaakten is er misschien één die mij volmaakt kent".
Jezus, de grote Khyber, benadrukt de moeilijkheid om het
Koninkrijk binnen te gaan. "Maar wee u, hypocriete
schriftgeleerden en Farizeeën, want gij sluit het Koninkrijk
der Hemelen voor de mensen, want gij gaat niet in en gij
laat hen die willen ingaan evenmin ingaan. Wee u,
hypocriete schriftgeleerden en Farizeeën, want gij eet de
huizen van de weduwen op onder de schijn van lange
gebeden. Hierdoor zult gij een zwaarder oordeel
ontvangen". Doelend op de vele valse profeten die her en
der sekten oprichten die nimmer naar de Eindbevrijding
leiden, zegt de grote Kybher Jezus: "Wee u, hypocriete
schriftgeleerden en Farizeeën, want gij reist zee en land
rond om een volgeling te maken, maar als hij het eenmaal
geworden is, maakt gij hem een Kind der Hel, tweemaal
meer dan gij zijt". (Mat. 23, 23-15)
Geachte vrienden, nobele broeders, achtbare dames, het
ergste is dat zij die verloren zijn, die oprechte mensen die
het nochtans bij het verkeerde eind hebben, zij altijd
denken dat zij het uitstekend doen.
Hoe zou men hen kunnen doen begrijpen dat zij het bij het
verkeerde eind hebben? Hoe zou men hen kunnen doen
beseffen, dat de weg die naar de Afgrond leidt geplaveid is
met goede bedoelingen? Hoe zou je aan mensen met een
slapend Bewustzijn kunnen bewijzen, dat de sekte waartoe
zij behoren of de duistere school waarbij zij zich hebben
aangesloten, hen naar de Afgrond en de Tweede Dood zal
voeren?
Het staat vast dat niemand het ergste van zijn sekte denkt.
Allen worden overtuigd door de woorden van de "blinde
leiders der blinden".
Voorwaar, in naam der waarheid dienen wij in alle
oprechtheid te zeggen: pas als wij ons Bewustzijn hebben
ontwaakt kunnen wij de enge, smalle en moeilijke Weg
zien, die naar het Licht voert.
Hoe zouden zij die slapen de Weg kunnen ontwarren? Kan
het verstand misschien de Waarheid ontdekken?
Met gouden letters staat er geschreven in het Grote Boek
van het Universele Leven, dat het verstand niet kan
herkennen wat het nooit eerder gekend heeft.
Denkt U misschien dat het verstand ooit datgene heeft
gekend, wat werkelijk is, de Waarheid?
Het is maar al te duidelijk dat de ratio van het bekende naar
het bekende gaat, in een vicieuze cirkel beweegt, maar het
is nu eenmaal zo dat de Waarheid datgene is, wat van
ogenblik tot ogenblik onbekend is.
Ik verzoek U, beminde broeders, edele vrienden,
verdienstelijke dames, een beetje na te denken.
Het verstand kan om het even wat aanvaarden of
verwerpen, geloven of twijfelen, etc etc etc., maar nooit zal
het datgene leren kennen, wat werkelijk is.
Neem zorgvuldig waar, wat er in de diverse uithoeken van
de Aarde gebeurt. Het is overduidelijk dat er overal Heilige
Boeken in omloop zijn, die de basis vormen voor vele
religieuze culten.
Maar wie verstaat de inhoudsbegrippen van die boeken?
Wie heeft het volle besef van de inhoud van elk vers? De
menigten beperken zich slechts tot het geloven
(aanvaarden) of het verwerpen, dat is alles.
Als bewijs van wat ik hier beweer, kunt U in beschouwing
nemen, hoeveel sekten er gevormd zijn rond de
schitterende verzen van de Vier Christelijke Evangelies.
Als de gelovigen volkomen Bewustzijn hadden van het door
de Grote Kybher Jezus verkondigde Evangelie, zouden er
uiteraard niet zoveel sekten bestaan. Dan zou er een
Universele Christelijke religie van Kosmische aard zijn.
Echter, het lukt de gelovigen niet om met elkaar eens te
worden, want hun Bewustzijn vertoefd in diepe slaap. Zij
bezitten geen kennis van zaken, niets staat voor hen vast,
nooit hebben ze persoonlijk met een Engel gesproken, nooit
zijn zij op positieve en bewuste wijze de hemelse regionen
binnengegaan. Zij lopen rond omdat anderen dat ook doen,
zij eten want anderen eten ook, zij praten anderen na, en zo
gaan zij van de wieg tot het graf met een blinddoek voor de
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Ik wil dat U ervan op de hoogte bent, ik wil dat U begrijpt,
dat het precies in het middelpunt van de Aarde is, waar
miljoenen mensachtigen de Tweede Dood ondergaan, die in
de Apocalyps (openbaring) van Johannes genoemd wordt.
Het is duidelijk dat de vernietiging van het "zichzelve", de
vernietiging van het Ego, de ontbinding van het "mijzelve"
in de verzonken regionen van de Avernus (de
Onderwereld), absoluut noodzakelijk is om het kwaad in het
binnenste van ieder van ons te kunnen verdelgen.
Uiteraard is de bevrijding van de Essentie alleen mogelijk
door middel van het Afbreken van het Ego. Dan herrijst de
Essentie tot de oppervlakte van onze planeet, tot het
zonlicht, om aan een nieuw evolutief proces in de pijnlijke
tredmolen van het Samsara te beginnen.

De herrijzing gaat altijd via het Minerale, het Vegetale en
het Animale Rijk, om tenslotte de eertijds verloren staat
van "mensachtige" te herwinnen.
Het is duidelijk, dat als wij eenmaal in deze staat
teruggekeerd zijn, wij opnieuw 108 levens krijgen
toegewezen, die, als wij ze niet op de juiste manier
benutten, ons uiteindelijk via de dalende weg naar de
Avernus zullen terugvoeren.
Het is in ieder geval goed dat U, geliefde broeders, nobele
dames die naar mij luisteren, weet, dat elke Essentie, elke
Ziel, altijd 3000 van zulke cyclussen van Kosmische
manifestatie krijgt toegewezen.
Zij die definitief mislukken, zij die de ontelbare kansen die
deze 3000 perioden hen verschaffen, hen toekennen, niet
weten te benutten, zullen voorgoed van het Meesterschap
uitgesloten blijven. In dit laatste geval neemt de sublieme
Monade, de onsterfelijke vonk die wij allen in ons dragen,
de Essentie, dat wil zeggen de ziele-bestandsdelen, tot zich
terug en verzinkt dan voorgoed in de Universele Geest van
het Leven.
De Monaden zonder Meesterschap, zij die het niet gelukte of
niet definitief hebben gewild, blijven zo verstoken van een
plaats op de hiërarchische trap. Ik verklaar mij nader: niet
alle onsterfelijke (gods)vonken, niet alle sublieme Monaden
streven het Meesterschap na.
Wanneer één of andere Monade, een Goddelijke Vonk,
werkelijk erop uit is de sublieme staat van "MeesterMonade" te bereiken, bewerkt hij dan ongetwijfeld zijn
Essentie, zijn Ziel, en maakt in deze Ziel een grenzeloos
hunkeren naar een hogere spiritualiteit wakker.
Dierbare Meester, het lijkt mij dat, als ik me niet vergis,
alles wat U naar voren hebt gebracht precies is wat de Heer
Krishna heeft geleerd als de "Transmigratie der Zielen",
alsook wat Meester Pythagoras als "Metempsychose"
aanduidde. Is dat zo?
Ik hoor het antwoord van de meneer die deze vraag stelt en
natuurlijk haast ik om een antwoord te geven. Vrienden,
dames, wat ik hier naar voren heb gebracht, kan zeer zeker
gedocumenteerd worden met zaken uit Indiase en Griekse
Oudheid. De eerst met de schitterende leer verkondigd door
de Hindoestaanse Avatar die bekend is als Krishna, de
tweede met de leerstellingen van Pythagoras.
Het is duidelijk dat de Metempsychose van deze grote
Griekse filosoof en de leer der Transmigratie der Zielen
verkondigd door de Hindoestaanse Avatar qua vorm en qua
inhoud identiek zijn. Ongelukkig genoeg verdraaien de
mensen de Leer en op den duur verwerpen zij het op
willekeurige wijze.
Gerenommeerde Meester, wat ik niet begrijp is de reden
waarom onderscheiden mensen die als Meesters worden
erkend, zoals mevrouw H.P.B. en Charles Leadbeater,
alsook Annie Besant, de grondleggers van het Theosofische
Genootschap, en personen die in het bezit zijn van de gaven
van de helderziendheid, helderhorendheid en andere
vermogens, nooit stilstonden bij de feiten die zowel de
grote Khyber Jezus, Krishna, Pythagoras en Uzelf
verkondigen. Integendeel, elk van hen prijst in eigen
verhandelingen die grote erkenning genieten in de wereld
van de pseudo-esoterische scholen, dat de mens
onveranderlijk voortschrijdt op de stijgende weg van de
Evolutie totdat hij ooit, in de loop der eeuwen, de
Volmaaktheid bereikt en één wordt met de Vader. Kunt U
ons deze tegenstrijdigheid uitleggen?
Ik luister naar een heer die een uiterst belangrijke vraag
stelt en ongetwijfeld haast ik mij hem zo goed mogelijk te
antwoorden.
Het is maar al te waar dat de Wetten van Evolutie en
Involutie op harmonieuze en gecoördineerde wijze in de
hele natuur samenwerken.
Het leidt geen twijfel dat elke stijging gevolgd wordt door
een afdaling, en elke afdaling door een stijging. Het is
absurd om te veronderstellen dat het met de Wet van de
Evolutie anders gesteld is. Als wij een berg beklimmen,
komen wij uiteindelijk bij de top, maar daarna zullen wij
moeten afdalen. Zo werkt de Wet van de Evolutie en
Involutie ook, mijn geliefde broeders.
Deze twee grootste wetten vormen de mechanische as van
de hele Natuur. Als om het even welke van deze twee
Wetten zou ophouden te werken, al was het maar voor een
ogenblik, dan zouden alle natuurlijke mechanismen verlamd
raken.
Er is Evolutie in de korrel die ontkiemt, opgroeit en zich
ontwikkelt. Er is Involutie in de plant die verwelkt en
doodgaat.
Er is Evolutie in het schepsel dat zich in de moederschoot
ontwikkeld, in het kind dat geboren wordt, in de adolescent
en in de jeugd; er is Involutie in hem die vergrijsd en
doodgaat.
De Evolutieve en Involutieve processen zijn volledig
geordend in deze grote schepping.
Ongelukkigerwijze zijn degenen die vastklampen aan het
Dogma van de Evolutie niet meer in staat om de talloze
processen van vernietiging en decadentie te onderscheiden
in alles wat is, alles wat was en in alles wat zal zijn.
Noch de Evolutie, noch de Involutie kan ons ooit voeren
naar de intieme Zelfverwezenlijking van het Zijn.
Als wij ons waarlijk willen bevrijden, als wij oprecht
hunkeren naar het ware geluk, is het dringend nodig en
onuitstelbaar dat wij het Pad van de Bewustzijnrevolutie
gaan bewandelen.
Het is niet overbodig om de transcendentale idee te
benadrukken, dat wij de grote werkelijkheid niet kunnen
bereiken zolang wij onophoudelijk ronddraaien in de
tredmolen van het Samsara.
Dames en heren, wat baat het onophoudelijk terugkeren in
dit dal van tranen, steeds weer door de Evolutie en de
Involutie op sleeptouw te worden genomen en telkens weer
opnieuw in de Hellewerelden af te dalen?
Het is onze plicht om ons Bewustzijn te doen ontwaken om
de Weg te kunnen zien die ons met absolute precisie naar
de Eindbevrijding zal moeten voeren.
Het leidt geen twijfel dat vele vermaarde kopstukken van de
Occulte Wetenschap aan het eind van de vorige en begin
van deze eeuw, elementaire, eenvoudige leerstellingen aan
de mensheid hebben doorgegeven.
Het is duidelijk dat deze mensen zich slechts hadden
voorgenomen om de allereerste beginselen van de Geheime
Leer in het openbaar te verkondigen. Toen hebben ze niet
erg stilgestaan bij het onderzoek naar de Wetten van
Evolutie en Involutie.
Reeds in 1912 heeft R. Steiner beweerd, dat zij -de
Ingewijden van die tijd- zich ertoe hadden beperkt om een
simpele, elementaire Leer te geven, maar dat de mensheid
later een hoger esoterische leer van transcendentale aard
zou ontvangen.
Nu zijn wij bezig om deze soort hogere esoterische Leer te
verkondigen.
Het is dus onontbeerlijk om hen die in het verleden op de
één of andere manier voor de mensheid hebben gewerkt,
niet te veroordelen of te bekritiseren. Zij hebben gedaan
wat zij konden. Nu dienen wij de Leer te verklaren en uit te
leggen.
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Ik hoor de vraag van een jongere en ik ga met het grootste
genoegen antwoorden. Vrienden, voor alles wil ik dat U
begrijpt, dat het Goddelijke, God, de Universele Geest van
het Leven, niet dictatoriaal van aard is.
Als datgene wat het werkelijk is, als datgene wat de
Waarheid is, als datgene dat niet tot de tijdsorde hoort,
dictatoriaal van aard zou zijn, welk lot zou ons dan
beschoren zijn?
Vrienden, God respecteert de vrije zelfbeschikking waarmee
Hijzelf uitgerust is. Hiermee wil ik U zeggen dat er in de
schoot van het Goddelijke geen enkele soort dictatuur
heerst. Ieder maagdelijk Vonkje, ieder Monade, bezit totale
vrijheid om het Meesterschap te accepteren of te
verwerpen. Begrijpt U?
Meester, zouden wij, uit hetgeen U net hebt uitgelegd, dan
kunnen afleiden dat de Monade verantwoordelijk is voor het
feit dat de Essentie in de Hel afdaalt?
Ik zie in het auditorium een dame die in alle oprechtheid
mij een vraag heeft gesteld en het is duidelijk dat het mij
verheugt haar te antwoorden. Dames en heren, wanneer
een Goddelijke Monade het Meesterschap nastreeft, dan in
het vanzelfsprekend dat hij dat bereikt door de Essentie
onophoudelijk van binnenuit, vanuit het diepste, te
bewerken.
Het staat onomstotelijk vast, dat indien de Monade geen
belangstelling heeft voor het Meesterschap, hij in de
belichaamde Essentie nooit een spoortje van Innerlijke
aspiratie wakker zal maken. Natuurlijk zal de Essentie,
ontbloot van elk verlangen, 'gebotteld' in het Ego, verstrikt
in het Mijzelve, in dit geval de Hellewerelden binnengaan.
Daarom antwoord ik door nadrukkelijk te stellen: de
Monade is inderdaad verantwoordelijk voor het falen van
iedere Essentie.
Als de Monade de Essentie werkelijk vanuit de diepte zou
bewerken, dan is het ontegensprekelijk dat deze nooit,
mislukt, in de Tartarus zou afdalen.
Meester, ik sta verbijsterd als ik denk aan het lijden van
mijn Essentie gedurende 108 levens vermenigvuldigd met
drie duizend, dat wil zeggen 324000 keren een menselijk
bestaan, om uiteindelijk in het Absolute te moeten leven als
een mislukte Monade, dat is zonder Zelfverwezenlijking.
Onder deze omstandigheden is het wel degelijk zinvol alle
moeite te doen om mij elke inspanning te getroosten om
mijn Zelfverwezenlijking te bewerken, ongeacht het lijden
dat dit met zich meebrengt, want dit is absoluut niets
vergeleken met het lijden dat de Natuur mij zal opleggen
als ik voor de weg van de mislukking kies. Bent U hier niet
met mij eens?
Geachte meneer, grote vriend, sta mij toe heel nadrukkelijk
tegen U te zeggen, dat elk Goddelijke Vonkje, dat elke
Monade, de weg kan kiezen.
Het leidt geen twijfel dat er in de onmetelijke Ruimte
triljoenen absoluut onschuldige Monaden bestaan, die
verder dan goed en kwaad staan.
Velen van hen hebben het Meesterschap nagestreefd.
Ongelukkigerwijze faalden zij. Miljoenen anderen hebben
nooit het Meesterschap gewild. Nu genieten zij, verzonken
in de schoot van de Universele Geest van het Leven, van het
authentiek Goddelijke geluk, want zij zijn fonkelingen van
het Goddelijke. Helaas bezitten zij geen Meesterschap.
De meneer die deze vraag stelt heeft duidelijkerwijs
geweldige aspiraties; dit komt doordat zijn Innerlijke
Monade hem aanmoedigt en hem onophoudelijk bewerkt.
Zijn plicht is daarom het Pad van het Scherp van het Mes
met vastberadenheid te bewandelen totdat hij zijn intieme
Zelfverwezenlijking van het Zijn heeft bereikt.
Meester, is het hieraan te wijten dat men tegen veel
personen over de Gnostische Leringen spreekt en hoewel zij
perfect verstaan wat wij hen uitleggen, toch niet besluiten
om de Weg van de Bewustzijnrevolutie te betreden? Wil dit
zeggen dat hun Monade hen niet bewerkt om de Weg van de
Zelfverwezenlijking te volgen?
De jongere die de vraag stelt ga ik een antwoord geven. Wij
hebben behoefte aan diepe overpeinzing om deze kwestie
vanuit diverse invalshoeken te belichten. Het is nu eenmaal
zo dat sommige Monaden ervan houden om langzaam te
vorderen en hiermee het risico lopen dat hun Essentie in
elke cyclus van menselijk bestaan mislukken. Anderen
verkiezen om hun Essentie met tussenpozen, nu en dan, te
bewerken. Tenslotte hebben we Monaden die hun Essentie
volstrekt niet bewerken, nooit.
Het is dus om deze reden dat niet alle mensen die naar de
Leer luisteren haar ook werkelijk accepteren. Toch is het
zinvol om te weten, dat iemand die bijvoorbeeld in zijn
huidig bestaan het Evangelie van het Nieuwe Tijdperk
Aquarius niet zou accepteren, hem in navolgende levens zal
kunnen accepteren, mits hij de 108 nog niet heeft bereikt.
Meester, komen deze Monaden, die nooit geïnteresseerd
zijn om de Essentie te bewerken, alleen op de planeet Aarde
voor of bestaan ze ook op andere Planeten?
Jongeman, vriend, denk aan de Wet der Filosofische
Analogieën, de Wet der Overeenkomsten en van het getal:
"Zoals het boven is, zo is het beneden".
De Aarde is niet de enige bewoonde planeet in de met
sterren bezaaide ruimte. De veelheid van bewoonde
werelden is een geweldige werkelijkheid. Dit nodigt ons uit
te begrijpen, dat de Monaden van andere werelden ook de
volle vrijheid genieten om het Meesterschap na te streven
of te verwerpen.
De persoonlijkheid, de Essentie, dit is een andere zaak.
Hiermee wil ik nadrukkelijk het volgende zeggen: niet alle
menselijke persoonlijkheden die op andere bewoonde
werelden in de oneindige Ruimte bestaan, zijn zo diep
gevallen als wij, bewoners van de Aarde.
Vrienden, in de verschillende sferen van het oneindige zijn
er planeten die bewoond worden door een mensheid, die in
overeenstemming met de grote Kosmische Wetten leeft.
Echter, ik herhaal dat niet alle Monaden het Meesterschap
nastreven.
Er bestaan Hellewerelden op alle werelden, in alle
Melkwegstelsels, maar niet alle planetaire Hellewerelden
zijn bewoond.
De Zon is bijvoorbeeld een schitterende ster, die met haar
licht alle planeten van het zonnestelsel Ors verlicht. Het is
nogal interessant te weten, dat de Hellewerelden van het
koninklijke hemellichaam volkomen schoon zijn.
Vanzelfsprekend kan men op die schitterende Zon geen
Kosmische mislukkingen vinden; geen van haar bewoners
bewandeld het pad van de verzonken Involutie. De
schepselen die het koninklijke hemellichaam bewonen zijn
volkomen Goddelijk; ze zijn zonne-geesten.
Het is passend niet te vergeten dat elk Kosmische eenheid
die tot leven komt, onvermijdelijk een Minerale Rijk bezit
die in de natuurlijke Infradimensies verzonken is.
Er zijn werelden wier verzonken Minerale Rijk dicht bevolkt
is, waaronder onze planeet Aarde. Dit wijst, toont het falen
van veel Monaden aan.
Het is nochtans nodig ons iets meer in deze kwestie re
verdiepen en heel duidelijk te begrijpen, dat de afdaling van
de Essentie in de afschuwwekkende woning van Pluto niet
altijd een definitieve mislukking betekent.
Het is duidelijk dat de eindmislukking slechts voor
Essenties, voor Monaden, is, die hun intieme
Zelfverwezenlijking niet hebben bereikt in de 3000
cyclussen of rondes van bestaan. Het is beter dat we
spreken van 3000 omwentelingen van het Rad van
Samsara, want wanneer men de laatste hiervan bereikt,
gaan de poorten -zoals ik al zo vaak heb gezegd- dicht.
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Mijne vrienden, opnieuw op deze plaats bijeengekomen,
gaan wij vandaag de Eerste Dantische Kring in de
Hellewerelden bestuderen.
De eerste verzonken sfeer stemt ongetwijfeld overeen met
de Limbus, de Orcus van de klassieken, die Vergilius, de
dichter uit Mantua, aanhaalt.
Er is ons gezegd dat deze minerale zone levendig wordt
voorgesteld door alle grotten van de wereld, die, verbonden
met het Astrale, resulteren in de eerste verzonken Sfeer.
Dante, de oude dichter uit Florence, zei dat hij in deze Sfeer
al die onschuldigen aantrof, die stierven zonder te zijn
gedoopt. Dit dient men op strikte symbolische wijze te
begrijpen.
Als we zorgvuldig de Ramayana (één der heilige boeken van
India, Vert.) bestuderen, kunnen we met mystieke
verwondering het concrete en definitieve feit constateren,
dat het Sacrament van het Doopsel veel ouder is dan het
Christendom.
In de Ramayana kunnen we het bijzondere geval van Rama
vinden, van wie maar al te zeker vaststaat dat hij door zijn
Goeroe werd gedoopt.
Het staat vast dat in vroegere tijden niemand gedoopt werd
zonder eerst volledig in de Mysteriën van de Seksualiteit
onderwezen te zijn.
De Doop is daarom een verbond van Seksuele Magie
(verbond om de transmutatie te beoefenen).
Het blijkt nogal belangwekkend te zijn, dat wanneer iemand
tot één of andere Mysterieschool toetrad, hij allereerst het
Sacrament van het Doopsel kreeg.
Het is onontbeerlijk en dringend dat het schone
Levenswater in de Lichtwijn van de Alchemisten omgezet
wordt. Slechts zo is het mogelijk om de intieme
Zelfverwezenlijking van het Zijn te bereiken.
In de Orcus van de Klassieken, in de Limbus, treffen we veel
geleerde mensen aan, die stierven zonder de wateren van
het Doopsel te hebben ontvangen.
Oprechte mensen vol met magnifieke bedoelingen, die het
nochtans bij het verkeerde eind hebben gehad; lieden die
de bevrijding zonder de Seksuele Magie dachten te kunnen
bereiken.
In de eerste ondermaanse Sfeer wonen dus onder het
oppervlak van de planeet waarop wij wonen, koud en
begraven de gestorvenen.
Men voelt waar verdriet, uiterste pijn, wanneer men zoveel
miljoenen gestorvenen met een diep slapend Bewustzijn in
de streek der doden ziet ronddolen.
Zie hen daar, als koude schaduwen, met een diep slapend
Bewustzijn, als spoken in de nacht!
De schaduwen van de gestorvenen gaan en komen in alle
uithoeken van de Eerste Dantische Kring. Ze zijn met
dezelfde dingen bezig als in het voorbije bestaan, ze
dromen met hun herinnering aan het verleden, ze leven
volledig in het verleden.
Meester, U hebt ons uitgelegd, dat in de eerste
ondermaanse Sfeer in het binnenste van de Aarde, Limbus
genaamd, de zielen van diegenen huizen, die niet zijn
gedoopt en dat de doop als een verbond van Seksuele Magie
begrepen moet worden. Dit brengt mij ertoe de volgende
vraag te stellen: is het dan misschien zo, dat iedereen die
de Seksuele Magie niet heeft beoefend, bij het sterven
automatisch in deze streek terecht komt?
Gedistingeerde vriend, uw vraag blijkt nogal interessant te
zijn en ik haast mij U een antwoord te geven.
Ik wil dat U begrijpt dat de eerste verzonken streek als het
Voorportaal van de Hel is. Daar leven de schaduwen van
onze geliefde gestorvenen, miljoenen mensen die nooit het
Levenswater van het Seksuele Zaad in de Lichtwijn van de
Alchemie hebben omgezet.
Er zijn weinig Essenties, weinig zielen, die na de dood
werkelijk een vakantie in de hogere werelden krijgen. De
meeste mensen keren snel weer in een nieuw menselijk
organisme; ze vertoeven een tijd in de Limbus voordat ze
opnieuw terugkeren.
Maar als gevolg van de kritische toestand waarin we ons
tegenwoordig bevinden, verzinken talloze gestorvenen
definitief in de Hellekringen. Ze gaan door de duistere
Sferen van de Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus en Neptunus.
De laatste van deze Sferen is definitief. Hierin dalen de
verlorenen om de eindvernietiging te ondergaan, de zo
onvermijdelijke Tweede Dood. Dankzij deze verschrikkelijke
vernietiging slaagt de Essentie erin zich uit de Sferen van
de Tartarus te bevrijden om naar het aardoppervlak op te
stijgen en wederom een nieuwe Evolutie te beginnen, die
onvermijdelijk vanuit het Minerale Rijk zal beginnen.
Eerwaarde Meester, hoe dient men te begrijpen, wat in de
taal van de Katholieke Kerk luidt: "naar de Limbus gaan de
zielen van de onschuldige kinderen?"
Gedistingeerde vriend, de term 'onschuldige kinderen' dient
men op symbolische of allegorische wijze te begrijpen.
Vat het woord 'onschuldig' niet in zijn oorspronkelijke,
letterlijke vorm op, maar als radicale onwetendheid.
Wie onbekend is met de mysteries van de Seksualiteit is
maar al te zeker een onwetende, ook wanneer hij zich wijs
acht en over grote (boeken)geleerdheid beschikt.
Denk eraan, dat er veel geleerde onwetenden zijn, die niet
alleen niets weten, maar niet eens weten, dat ze niets
weten. Begrijpt U?
Meester, bedoelt U dat iemand die zijn Zonne-lichamen niet
heeft vervaardigt, niet is gedoopt?
Gedistingeerde jongeman, uw vraag verheugt mij, want ze
geeft ons de mogelijkheid tot een mooie uitleg. De Heilige
Schriften spreken duidelijk over het Bruidskleed der Ziel,
het To-Somma-Heliacon, het Gouden lichaam van de
Zonnemens. Dit is een levendige voorstelling van de
bovenzintuiglijke lichamen, die ieder menselijk wezen moet
scheppen.
In onze vorige boeken hebben we al duidelijk over het werk
van het scheppen van de Existentiële Lichamen van het Zijn
gesproken en daarom geloof ik dat onze gnostische
studenten ons nu zullen begrijpen.
Ongetwijfeld bezit het intellectuele dier, ten onrechte mens
genoemd, deze voertuigen niet en daarom moet hij ze,
werkend in de Brandende Smidse van Vulcanus, in de
Seksualiteit tot stand brengen.
Op dit moment valt me het geval van een vriend in, die al
enkele jaren geleden is gestorven. Hij was een overtuigde
gnosticus, maar hij slaagde er niet in zijn Existentiële
Lichamen van het Zijn te vervaardigen. Dat kon ik in het
Dodenrijk, in de Limbus, vaststellen.
Buiten het fysieke lichaam vond ik hem; hij zag er
reusachtig uit en had een spookachtig gezicht, zoals men op
een kerkhof zou verwachten.
Verder met deel 2 van 3.
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"U bent gestorven", zei ik hem. "Hoe? Onmogelijk! Ik ben
levend!" was zijn antwoord.
Toen we langs een prachtige woning kwamen, nodigde ik
hem uit haar binnen te gaan opdat hij zichzelf in een spiegel
zou bekijken. Hij volgde mijn aanwijzing op en ik zag dat hij
zeer verrast was.
"Probeer te zweven", zei ik hem toen. "Maak een
sprongetje om Uzelf te overtuigen dat U gestorven bent".
Dat spook gehoorzaamde; hij wilde zweven, maar ik zag
hem met zijn hoofd naar beneden neerstorten, in plaats van
als een vogel op te stijgen. Op dat moment veranderde hij
in verscheidene dierengestalte. "U hebt nu een gestalte van
een paard, van een hond, van een kat, van een tijger..." zo
vertelde ik hem welke dierengestalten achtereenvolgens
tevoorschijn kwamen.
Die schim bestond maar al te zeker uit een verzameling
twistzieke en schreeuwerige Ikken, die elkaar doordrongen
en overlapten zonder zich met elkaar te vermengen. Al mijn
pogingen waren tevergeefs; deze dode kon mij niet
begrijpen; hij was een bewoner van het Dodenrijk, een som
van Ikken, die zijn Psychologische fouten personificeerden.
Hoewel die vriend de Gnosis had gekend, was hij er niet in
geslaagd zijn astraallichaam te vervaardigen. Nu had ik
slechts een menigte spoken voor me die de uiterlijke indruk
gaven van één schijnbare persoonlijkheid. Het is duidelijk,
dat deze mens het Sacrament van het Doopsel niet had
ontvangen, met andere woorden: hij had zijn reine
Levenswater niet in de Lichtwijn van de Alchemisten
omgezet.
Meester, wil dit dan zeggen dat zij die in het Dodenrijk
wonen, dit is in de Limbus, altijd een kans zullen krijgen om
in een nieuwe baarmoeder terug te keren?
Gedistingeerde vriend, vergeet U niet dat de God Mercurius
altijd de verzonken zielen met zijn staf uit de Orcus leidt,
met het doel hen een nieuw organisme te laten belichamen.
Alleen zo is het mogelijk, dat we op een dag werkelijk het
Doopsel kunnen ontvangen. Begrijpt U?
Meester, ik begrijp dat de Essentie en de Ikken van de
gestorvene in de Limbus binnengaan, maar dat het geen
lijdensoord is. Het ik het bij het rechte eind?
Gedistingeerde meneer, aangezien U over Essentie en Ikken
spreekt, is het goed dat wij meteen open kaart spelen om
deze begrippen te verklaren en het standpunt van de Leer
te definiëren.
Velen geloven dat het Ego, het Ik, het Mijzelve, het Zichzelf,
iets geweldig individueels is. Dit menen de vele schrijvers
van verhandelingen van de moderne Psychologie
abusievelijk.
Wij Gnostici gaan nog verder in deze kwestie. We willen
graag verdiepen, al deze mysteries doorgronden, uitpluizen,
onderzoeken, enz. enz. enz.
Het Ik bezit geen enkele vorm van individualiteit: het is een
som van verscheidene psychische aggregaten die onze
Psychologische fouten personificeren, een bende fouten,
begeerten, haatgevoelens, angsten, wraakgevoelens,
jaloezie, toorn, ontucht, wrok, verknochtheden,
gehechtheden, hebzucht, enz.
Deze verschillende aggregaten nemen in de
bovenzintuiglijke regionen van de Natuur dierlijke gestalten
aan.
Als men komt te overlijden, leeft deze menigte van
twistzieke en schreeuwerige Ikken aan de andere zijde van
het graf voort.
In het binnenste van deze negatieve waarden zit onze ZieleEssentie, het psychische materiaal, gevangen.
Het is daarom overduidelijk, dat dit in het Ego gevangen
Zielemateriaal in de Orcus, in de Limbus, afdaalt, om iets
later in de tijd naar deze fysieke wereld terug te keren.
Meester, zou voor een normale persoon met slapend
Bewustzijn de Limbus als de voortzetting van zijn leven
beschouwd kunnen worden?
Vriend, jongeman die de vraag stelt, ik ben van mening dat
deze een verkeerd uitgangspunt heeft. Het is nodig dat de
vraag juist wordt geformuleerd, zodat er uitleg kan worden
gegeven.
De persoonlijkheid van de gestorvene heeft absoluut geen
toekomst. Elke persoonlijkheid is de dochter van haar tijd;
ze wordt in een bepaald tijdsbestek geboren en sterft op
haar tijd.
Dat wat aan gene zijde van het graf voortbestaat is het Ego,
de som van de verscheidene dierlijke en brute psychische
aggregaten. Toen ik de vriend uit mijn verhaal
aanschouwde, kon ik met smart begrijpen dat zijn
persoonlijkheid was vernietigd. Al wat ik toen voor me zag,
was een som van groteske dierengestalten, die elkaar
doordrongen en overlapten om de valse schijn van een
begraven, koude, spookachtige persoonlijkheid te geven.
Wat was er geworden van mijn vriend? Waar was hij?
Omdat hij immers geen astraallichaam had vervaardigd,
was hij klaarblijkelijk opgehouden te bestaan. Als mijn
vriend door middel van de seksuele transmutatie een
astraallichaam had gefabriceerd, als hij werkelijk de
Seksuele Magie had beoefend, dan zou hij ongetwijfeld zijn
Sideraal (Astraal, Vert.) voertuig hebben gefabriceerd en
met zijn Astrale persoonlijkheid in de bovenzintuiglijke
regionen van de Natuur voortbestaan. Helaas was dit niet
het geval...
Gedoopt worden houdt daarom in, dat men de Seksuele
Magie beoefend heeft. Wie zo niet te werk gaat, heeft de
Doopwateren niet ontvangen en is aldus een bewoner van
de Limbus.
Meester, zou die valse persoonlijkheid, die gevormd wordt
door die groteske Ikken die eertijds uw vriend "bezielden",
in gene toekomstloze streek uw vijand kunnen worden?
Jongeman, vriend, het is dringend nodig dat U begrijpt dat
het Ego samengesteld wordt door vele Ikken en dat
sommige hiervan onze vriend of vijand kunnen zijn.
Ongetwijfeld zijn sommige Ikken van die spook waarover ik
het heb gehad nog steeds mijn vrienden, maar het is
duidelijk dat anderen mij vijandig gestemd of simpelweg
onverschillige groteske schimmen kunnen zijn.
Het is in ieder geval het Ego dat uit de streek van de Limbus
terugkeert om op deze fysieke wereld alle pijnlijke drama's
uit zijn voorbije bestaan te herhalen.
De persoonlijkheid is, zoals ik reeds zei, vergankelijk; zij
keert nooit terug en dit is iets wat U duidelijk zult moeten
begrijpen. Weet onderscheid te maken tussen Ego en
persoonlijkheid. Begrijpt U?
Meester, moet ik het zo begrijpen dat alleen diegene het
ware Sacrament van het Doopsel kan ontvangen, die de
Weg van het Scherp van het Mes inslaat?
Verder met deel 3 van 3.
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Gedistingeerde heer, het ware Sacrament van het Doopsel
is, zoals ik reeds in het verloop van deze bijeenkomst zei,
een verbond om de Seksuele Magie te beoefenen. Helaas
ondergaan de mensen de Doopceremonie, de rite, maar ze
komen het verbond nooit na. Het is om deze reden dat ze in
de Limbus dringen. Als de mensen dit religieuze verbond
zouden nakomen, zouden ze zich volledig op het Pad van
het Scherp van het Mes begeven, het Pad waarvan de
Christus zei: "Nauw is de poort en moeilijk de weg die naar
het Licht voert en er zijn slechts weinigen die hem vinden".
Het is onontbeerlijk te weten, dat de geheime weg die de
Zielen naar de Eindbevrijding leidt, volledig seksueel is.
Meester, zijn de overledenen die recht op 'vakantie' hebben,
dan degenen die begonnen zijn de Seksuele Magie te
beoefenen?
Gedistingeerde mevrouw die de vraag stelt, ik nodig U uit te
begrijpen, dat het Ego nooit in de hemelse Sferen kan
binnentreden. Voor de psychische aggregaten is er slechts
de Afgrond en de Tweede Dood. Begrijpt U?
Laten we echter iets meer verdiepen om deze lezing nog
duidelijker te maken en te verhelderen. Wanneer het Ego
niet al te sterk is, wanneer de psychische aggregaten zeer
zwak zijn, slaagt de reine Essentie, de Ziel, erin zich voor
enige tijd te bevrijden om de Hemelse Regionen binnen te
gaan en van een vakantie te genieten, alvorens naar dit
tranendal terug te keren.
Helaas is het dierlijke Ego tegenwoordig zeer sterk
geworden in veel mensen en om deze reden hebben de
menselijke zielen het geluk van deze vakanties niet meer.
Het staat vast, dat de Zielen die tegenwoordig in het
Devachan, zoals de Theosofen de Causale Wereld noemen,
weten te dringen, zeer zeldzaam zijn.
Ik wil dat U allen het concrete feit begrijpt, dat die tegenwoordig- overigens zeer zeldzame zielen, die tussen
de dood en de nieuwe geboorte een tijd van een dergelijk
gelukkige vakantie kunnen genieten, die mensen zijn die we
in de wereld uitzonderlijke goede mensen zouden kunnen
noemen. Om deze reden beloont de Grote Wet hen na de
dood. Begrijpt U?
Meester, worden deze zielen, die erin slagen zich van het
Ego te bevrijden om van zo'n vakantie te genieten, weer in
het Ego ingekapseld als ze in een nieuwe baarmoeder
terugkeren?
Vrienden, het Ego kan slechts op twee manieren afgebroken
of vernietigd worden; ten eerste door middel van het
bewuste werk aan onszelf en in onszelf, hier en nu. Ten
tweede in de Hellekringen, door middel van de verzonken
involutie, waarin men verschrikkelijk lijden moet
ondergaan.
Ongetwijfeld lost de hemelse vakantie het Ego niet op en
wanneer de Essentie, de Ziel, de vruchten van zijn beloning
heeft genuttigd, wordt hij eerst in het Ego, het Ik, het
Mijzelve ingekapseld, voordat hij in dit tranendal
terugkeert.
Meester, brengt de Essentie, wanneer hij in een nieuwe
baarmoeder terugkeert nadat hij na die vakantie in het Ego
wordt ingekapseld, niet het verlangen met zich mee, zich te
bevrijden om zijn Zelfverwezenlijking te bereiken?
Gedistingeerde mevrouw, uw vraag is magnifiek. Ik wil U
graag nadrukkelijk het volgende zeggen: de opgang naar de
Hogere werelden pept ons op en helpt ons.
Wanneer de Essentie van de vakantie in de Hogere
werelden van het Kosmisch Bewustzijn terugkeert, is hij
gesterkt en met grotere geestdrift. Dan strijdt hij
onvermoeibaar om zijn totale Bevrijding te bereiken. Toch
zou elke inspanning tevergeefs blijken te zijn, als hij het
Verbond van de Seksuele Magie, dat in het Sacrament van
het Doopsel gevat is, niet zou nakomen.
Meester, zou U ons kunnen zeggen, hoe de regionen van de
eerste Dantische Kring of Hellekring van de Maan zijn, hoe
men daar leeft en wat men daar doet?
Ik ga de meneer die de vraag stelt, onmiddellijk
antwoorden. De eerste ondermaanse Dantische Hellekring deze wordt vertegenwoordigd door alle grotten van de
Aarde- is zeer interessant, als men hem Innerlijk
beschouwt.
Daar treffen we het eerste verzonken aspect van onze
steden, straten, dorpen, districten en streken aan. Het is
daarom niet verwonderlijk, dat men in deze Sfeer een leven
leidt, dat grote gelijkenis vertoont met het leven dat wij
dagelijks leiden. Het moet ons helemaal niet verbazen, dat
de gestorvenen de woningen bezoeken waarin ze leefden,
of ze gaan naar de plaatsen die ze vroeger kenden. Ze
houden zich bezig met dezelfde arbeid en beroepen, die ze
gewend waren uit te oefenen.
Ik herinner me een verschrikkelijk geval van een arme
lastdrager. Zijn Ego liep na de dood her en der met een
zware last op zijn rug. Toen ik hem zijn situatie wilde doen
begrijpen, toen ik hem te kennen gaf dat hij al gestorven
was en daardoor geen noodzaak meer had zware lasten te
dragen, keek hij me met slaapogen aan. Zijn Bewustzijn
was ingeslapen; hij was niet in staat mij te begrijpen.
Gestorvenen verkopen nog steeds in hun winkels of gaan
zelf inkopen doen, rijden auto's, enz enz enz. Iedereen
houdt zich met zijn vroegere bezigheden bezig. Het oogst
verbazing, cafés vol dode dronkaards of bordelen met
prostituees, die na de dood nog steeds hoereren, enz enz
enz, te zien.
Meester, welk proces ondergaan de bewoners van de
Limbus om in deze driedimensionale wereld terug te
kunnen keren?
Diegenen die in de Limbus wonen, moeten het leven dat zij
net hebben voltooid recapituleren, het langzaam opnieuw
beleven. Als deze terugblik ten einde is, blijven alle feiten
van ons voorbije leven over. Ze zijn dan gereduceerd tot
eenvoudige wiskundige waarden. Daarna laten de Rechters
van het Karma ons tot dit tranendal terugkeren, opdat wij
onze fouten corrigeren en de Weg zoeken, die ons naar de
Eindbevrijding moet leiden. Dat is alles.
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Mijne vrienden, nu gaan wij de Tweede Dantische Kring
zorgvuldig bestuderen. Ik bedoel heel nadrukkelijk het
negatieve, of beter gezegd, het verzonken aspect van de
planeet Mercurius.
Wij gaan niet spreken over de Hemel van Mercurius. Ik
herhaal: het is noodzakelijk dat wij ons iets verdiepen in die
zaken die puur met de antithese van die schitterende hemel
te maken hebben.
Wanneer we met ons Astraallichaam in het binnenste van
de Aarde dringen, kunnen we zelf heel duidelijk op een
directe manier vaststellen, wat de Hel van Mercurius is.
Wanneer we in deze verzonken Streek dringen, voelen we
in de diepte van onze Ziel het eeuwige borrelen van die
negatieve hartstochtelijke krachten, die onophoudelijk in
deze onderaardse streek heen en weer vloeien.
Het is niet ongepast te zeggen, dat we daar de
orkaanachtige wind van Mercurius voelen, een zeker fataal
winderig element.
Deze sfeer is de plaats waar diegenen leven, die hoererij
plegen, diegenen die genieten wanneer zij het Heilige
Sperma uit hun lichaam afscheiden.
Gedreven door wanhoop gaan en komen deze in begeerte
verzonken rampzalige wezens van de onderaardse wereld,
overal, her en der. Men staat versteld, als men deze
verlorenen onophoudelijk tussen de atomaire Hellen van de
Natuur ziet copuleren.
Zulke Ego's spreken steeds godslasteringen uit en haten
alles wat met kuisheid te maken heeft.
Daar vinden we keizerin Semiramis, de verschrikkelijke
hoer die in haar land wetten opstelde, die de dierlijke
begeerten en lusten in de hand werkten.
In die woning van Pluto vinden we ook koningin Dido, die
zichzelf uit begeerte doodde, nadat ze de as van Psicheus
trouw had gezworen. Daar is Paris uit het oude Troje, die de
mooie Helena schaakte en ontvoerde, en Achilles, de
onstuimige krijger, vernietiger van steden.
Oh Tartarus van rampspoed en ellende! Poel des verdersf!
Afgrond van ontzetting en verschrikkingen! Met diepe smart
kunnen we in de tweede Dantische Hellekring de gevallen
Bodhisattwa's aantreffen, diegenen die de God Mercurius
ombrachten, armzalige zielen die hun recht van
eerstgeborene voor een bord linzen ruilden.
Wat voor smart voelen we in de diepte van ons Bewustzijn,
wanneer we in deze Afgrond van Mercurius de gevallen
Engelen aantreffen, die in de oude religieuze Theogonieen
worden genoemd!
Diegenen die de Scepter van de Macht voor het spinnewiel
van Onfalia hebben verruild komen en gaan door de
duistere luchten van deze verzonken sfeer.
Dit is een streek waar het menselijk verstandelijke
vermogen niet werkt, een wereld van brute instincten, waar
de Ontucht zich met de heftigheid van het geweld
vermengt.
Zie daar de Mysteriën van Minos of Min(n)a,
huiveringwekkende diepten waar de Zwarte Tantristen
leven, die het afschuwelijke orgaan Kundartiguador oorzaak van zoveel kwaad- hebben ontwikkeld. Ach! Hoe
anders zou de toekomst van de arme, lijdende mensheid
zijn geweest, als de glorieuze Aartsengel Sakaki met zijn
heilig gevolg van tevoren met wiskundige precisie de
gevolgen van de duivelse staart had voorzien, dat orgaan
der verfoeiingen dat de mensheid weleer werd toegestaan
te ontwikkelen om in vastgestelde planetaire behoeften te
voorzien!
Het is overduidelijk dat elk menselijk wezen een schepsel
is, die verscheidene Kosmische krachten opneemt om ze
vervolgens om te zetten en aan de binnenste laag van de
Aarde door te geven.
Omdat ten tijde van het continent Lemurie, ongeveer 18
miljoen jaar geleden, de Aarde onophoudelijk sidderde en
de vulkanen vuur en lava spuwden, hebben bepaalde
Heilige Wezens onder leiding van de Aartsengel Sakaki de
ontwikkeling van het afschuwelijk orgaan Kundartiguador
toegestaan, een Luciferisch Vuur dat verschrikkelijk
negatief is en dat zich vanuit het stuitbeen naar beneden,
naar de atomaire Hellewerelden van de mens, stort.
Het is niet overbodig te vermelden dat dit negatieve Fohat
(Vuur) door een fysieke staart werd omgeven, zoals we dat
heden ten dage bij de apen aantreffen. Toen droegen de
aardbewoners in hun fysieke verschijningsvorm een
zodanig aanhangsel of verlenging van de ruggengraat.
De krachten, die in dat tijdperk door het menselijke
organisme stroomden, ondervonden als gevolg hiervan
beslissende veranderingen, die de aardkorst in staat
stelden zich te stabiliseren.
Veel later in de geschiedsbeschrijving der eeuwen hebben
andere Heilige Wezens, vaststellende dat het afschuwelijke
orgaan Kundartiguador, de staart van Satan, niet meer
nodig was, dat aanhangsel van de menselijk lichamen
verwijderd.
Helaas bleven de slechte gevolgen van dit orgaan der
heksensabbat in de vijf cilinders van de menselijke
machine, die als intellect, Emotie, Beweging, Instinct en
Geslacht bekend zijn, achter.
Dit onderwerp verdiepend, kunnen we zelf ontdekken dat
genoemde duistere gevolgen perfect gedefinieerd worden
door de psychische aggregaten of twistzieke en
schreeuwende Ikken, die de tekortkomingen personificeren,
ze vormen het Ego, het Mijzelve, het Zichzelf.
In de verzonken Sfeer van Mercurius wonen miljoenen
menselijke wezens met het volledig ontwikkelde
weerzinwekkende orgaan Kundartiguador.
Ik wil hiermee niet zeggen dat de fysieke staart van de aap
heden ten dage in de anatomie der drie-breinige of
trigecentreerde tweevoeters ontwikkeld is. Op de bewuste
plek is er in de menselijke anatomie zeer zeker een kleine,
onbeduidende botachtige rest van de weerzinwekkende
staart. Echter, het psychische aspect van dit orgaan bevindt
zich in de metafysische tegenwoordigheid
(verschijningsvorm, Vert.) van miljoenen rationele
mensachtigen.
Dit alles kunnen we op duidelijkelijke manier vaststellen,
wanneer we getooid met ons Astraallichaam in de
verzonken domeinen van Mercurius onder het oppervlak
van de planeet Aarde dringen.
Lieve Meester, ik wil graag weten of de personages en
feiten die U in het kader van deze uiteenzetting over de
Tweede Dantische Kring hebt genoemd, simpele
mythologische figuren of werkelijkheid zijn, want hoewel
Dante ze noemt, begrijpen wij dat zijn boek (Divina
Commedia, Vert.) simpelweg een litterair stuk met grote
verdiensten is?
Nobele heer, gedistingeerde dames, het zij mij toegestaan
op een plechtige wijze te stellen, dat de Divina Commedia
van Dante een esoterische inwijdingstekst is, die heel
weinig menselijke schepselen hebben begrepen.
De mythologische personages of bewoners van de
verzonken sfeer van Mercurius, die in de tekst worden
genoemd, zijn een symbolische voorstelling van de
levensechte dierlijke begeerten en lusten van die streek.
De onstuimige Achilles met zijn verschrikkelijk seksuele
uitspattingen, de overspelige Helena en Paris, de altijd
wulpse wellusteling, personificeren op heldere wijze de
bewoners van de duistere streek van Mercurius.
Ik wil in het bijzonder naar voren halen, dat één van deze
personages, die Helena die door Paris werd geschaakt en in
de oude tijden de oorzaak van zoveel kwaad was, ook een
andere positieve en mooiere symboliek heeft, waarover ik
het op dit moment niet wil hebben.
Verder met deel 2 van 3.
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Laten wij ons nu beperken tot het aspect in de Afgrond, het
duistere gezicht van Mercurius, de antithese van het
schitterende. Dames, heren, denk eraan dat ieder symbool
op zeven verschillende manieren vertaald kan worden. Hier
bestuderen we slechts deze heel specifieke Afgrond van
Mercurius onder de Aardkorst van de planeet waarop wij
wonen.
Meester, zou U mij kunnen vertellen of deze Kring van
Mercurius dichter en pijnlijker is dan de Eerste Kring (van
de Maan)?
Vriend die de vraag stelt, denk aan wat wij in de
voorgaande lezingen al hebben gezegd, toen we de straal
van de Schepping bestudeerden.
Het is overduidelijk, dat hoe groter het aantal wetten is,
hoe groter de mechanisatie en de pijn zijn.
De verzonken Sfeer van de Maan wordt uitsluitend door 96
wetten beheerst. Het duistere aspect van Mercurius -in de
planetaire massa waarop wij leven- wordt echter door 192
(2x96) wetten geregeerd.
Dat betekent dat de mechanisatie nog groter is en als
gevolg daarvan, is het lijden veel intenser. Bovendien zijn
de atomen van deze duistere Sfeer van Mercurius veel
zwaarder. Elk van hen draagt 192 atomen van het Absolute
in zich.
Dit wil zeggen dat de duistere streek van Mercurius nog
dichter (grondstoffelijker) dan die van de Maan is.
Meester, hebben de Zielen die deze verzonken Zone van
Mercurius binnengaan de mogelijkheid om terug te keren?
Gedistingeerde mevrouw, gerespecteerde heren, U moet
niet vergeten dat naast de Gerechtigheid altijd de
Barmhartigheid staat.
In deze duistere streken van de Afgrond wonen enkele
Meesters van de Grote Witte Broederschap, grote
Ingewijden, Goddelijke wezens die afstand van het Geluk
hebben gedaan om de verlorenen te helpen.
Wanneer een ziel, die in de woning van Pluto vertoeft,
berouw heeft, wordt hij stellig altijd bijgestaan door deze
heilige Wezens.
Het staat onomstotelijk vast dat deze Wezens al diegenen,
die waarlijk hun perversiteiten berouwen, onderrichten,
vermanen en hen de Weg naar het Licht wijzen.
Af en toe, ook al is het zeer zelden, slagen de Goddelijke
Wezens erin een berouw tonende ziel uit de Poel des
Verderfs te halen.
Wanneer dat gebeurt, keert diegene die verdoemd was
terug en doet zijn intrede in een nieuw lichaam.
Meester, waarom hebt U eerder benadrukt dat de eerste
verzonken Kring van de Maan het Dodenrijk is en nu zegt U
niet datzelfde over de tweede verzonken Kring van
Mercurius?
Wel meneer, luister naar mij: leest U zorgvuldig de Divina
Commedia van Dante, onderzoek zelf. Leer U op bewuste en
positieve wijze in het Astraallichaam voort te bewegen,
experimenteer, zie met eigen ogen.
De Orcus van de Klassieken, de Limbus van de Christenen,
is logischerwijs slechts het Voorportaal van de Hel, maar hij
komt tevens overeen met de Eerste Dantische Hellekring.
Elke ingewijde weet dat miljoenen van ons, menselijke
schepsels, na de dood in deze Sfeer verblijven.
De ontmoeting met Minos, de demon die met het aantal
krullen van zijn staart de Hellekring aanwijst waar de
gestorvenen naartoe moeten gaan, vindt pas in de
verzonken Sfeer van Mercurius plaats. Dit is dus geen
willekeurig denkbeeld van mij. Ik herhaal: laat diegene die
het wil zelf rechtstreeks onderzoeken en zal mijn
beweringen staven.
Meester, ik begrijp wat U net hebt gezegd niet. Waarom zijn
het de Ikken van Hoererij, die ook deel uitmaken van het
Mijzelve, het Ikzelve, die in de onderaardse wereld van
Mercurius leven? Alle ikken leven toch in de Eerste
Dantische Hellekring?
Wel meneer, het is zonder enige twijfel zo, dat de driebreinige of getricentreerde tweevoeters, die per abuis
mensen worden genoemd, in de grond van de zaak allemaal
hoererij plegen in meerdere of mindere mate. Maar zoals ik
reeds in voorgaande lezingen heb gezegd, kent de Grote
Wet aan elke Ziel 108 bestaansrondes toe in elke cyclus van
Kosmische manifestatie.
Het is overduidelijk, zonneklaar en onmiskenbaar dat
niemand in de Afgrond des Verderfs gestort kan worden
voordat hij zijn bestaanscyclus voltooid heeft.
Gewoonlijk leven de gestorvenen in de Limbus; deze wordt
vertegenwoordigd door alle grotten van de Aarde. Alleen de
plegers van hoererij die hun cyclus van menselijk bestaan al
hebben voltooid dringen definitief in de negatieve
verzonken streek van Mercurius.
Maar ik smeek U mij goed te begrijpen. Soms bestaan er op
Aarde ware mensachtige monsters die al geen enkele
mogelijkheid meer bieden gered te worden. Het zijn
definitief verloren gevallen en zelfs als ze niet hun hele
cyclus van 108 bestaansrondes hebben voltooid, gaan zij
onbetwistbaar de Hellewerelden binnen.
Meester, we weten dat de Sfeer van Mercurius die van de
plegers van hoererij is. Wil dit zeggen dat de Ikken in
overeenstemming met de verschillende psychische
aggregaten over de Dantische Hellekringen verdeeld
worden?
Jongeman die de vraag stelt, het is duidelijk dat het Ik een
som van verscheidene psychische aggregaten is, die de
tekortkomingen personificeren. Enkele hiervan behoren
specifiek bij een bepaalde Dantische Kring en andere staan
in nauw verbinding met andere dieper verzonken Kringen.
Het totaal echter, de gehele som van negatieve waarden,
stort zich in de Involutie van het verzonken Minerale Rijk,
naar het zwaartepunt van de planeet.
Verder met deel 3 van 3.
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Het Bewustzijn van de verdoemden moet tijdens de
Involutieve afdaling in elke Kring, in elke Infradimensie van
de Natuur -onder de driedimensionale wereld van Euclides-,
de confrontatie aangaan met zijn bijbehorende
Psychologische tekortkomingen of fouten.
Hier spreken we uitsluitend over de Tweede Kring. Verderop
zullen we, nadat we de negen Dantische Kringen onder de
loep hebben genomen, de Wet van het Perpetuum Mobile
(Eeuwigdurende Beweging) diepgaand bestuderen. Dan zult
U allemaal, dames en heren, U iets meer kunnen verdiepen
in het onderwerp dat deze jongeman hier met zijn vraag
aansnijdt.
Meester, bedoelt U te zeggen, dat het plegen van hoererij in
deze Kring -die overeenstemt met de Ontuchtverschrikkelijk mechanisch is geworden en om deze reden
pijnlijk en walgelijk?
Wel vriend, luister naar mij. In de duistere en fatale lucht
pleegt de Ontucht zich te vermengen met geweld, zodat alle
instinctieve en brute krachten losbarsten. Begrijpt U?
Wat mij in geweldige verwarring brengt, Eerwaarde
Meester, is dat ondanks de folteringen die men in deze
Hellekring ondergaat, diegene die er wonen, blijven geloven
dat het uitstekend met hen gaat. Kunt U ons deze kwestie
verklaren?
Nobele heer, de mensen die in de Afgrond wonen, denken
altijd het beste over zichzelf; ze zijn er rotsvast van
overtuigd dat zij de Rechte Weg en de Weg van de Liefde
bewandelen en zij vinden dat wij, die het Pad van de
Bewustzijnrevolutie volgen, volgens hun zeggen, onze eigen
vernietiging tegemoet treden.
Ik wil dat U weet, dat de duistere bewoners van de Afgrond,
bewoners door goede bedoelingen, ons onophoudelijk
verleiden met het doel ons zogenaamd te verlossen. In die
regionen van de Afgrond treffen we vele kluizenaars,
boetelingen, fakirs, mystici, monniken, etc etc etc., die
helemaal ervan overtuigt dat het goed met hen gaat, allerlei
groepen mensen vermanend toespreken.
Meester, weten die zielen die zo rotsvast geloven dat het
goed met hen gaat niet, dat zij in de Hel vertoeven?
Nobele dame die de vraag stelt, het woord Hel is afgeleid
van het Latijnse woord Infernus, dat "lagere regio"
betekent. In het binnenste van de Aarde vinden wij de
wereld van de Natuurlijke elementen en het staat vast dat
deze verdoemden die elementen of de verzonken Streken
nooit als een oord van verdoemenis zouden kunnen
beschouwen.
De gewone mensen hebben een ingeslapen Bewustzijn,
maar diegenen die de Streken van de Afgrond binnengaan,
worden in het Kwaad en voor het Kwaad wakker. Zulke
mensen hebben heel karakteristieke Psychologische
kenmerken, met een andere soort fatale logica.
U moet het niet vreemd vinden, mevrouw, U moet zich niet
verbazen, geachte toehoorders, dat voor de verdoemden in
de Afgrond het witte zwart is en omgekeerd. Het benoemen
van Jezus, de Grote Khyber, of van God-Moeder Kundalini in
die streken, is voor die verdoemden een godslastering, iets
onvergeeflijks en dientengevolge wordt hun woede erdoor
ontstoken. Dan vallen ze ons aan, door razernij bezeten,
aan.
De verlorenen zijn niet onbekend met het concrete feit dat
zij de Tweede Dood moeten ondergaan, maar die vrezen ze
niet. Zij roepen die aan, zij smeken erom; zij weten dat
deze de deur is, waarlangs zij kunnen ontsnappen om naar
de aardoppervlakte terug te keren en aan een nieuwe
evolutieve stijging te beginnen, die van de steen naar de
mens leidt. Begrijpt U?
Meester, wordt iemand als ik, die een Absolute seksuele
onthouding betracht, gevrijwaard van de Tweede Dantische
Hellekring?
Vrienden, broeders, het is noodzakelijk, het is dringend en
onuitstelbaar te weten, dat de Ontucht zich ontwikkelt in de
49 regionen van het Onderbewuste.
Vele heiligen, die op puur intellectueel niveau de uiterste
reinheid bereikten, mislukten toen ze in de diepere
regionen van het Onderbewuste aan de seksuele
beproevingen werden onderworpen.
Iemand zou bijvoorbeeld de reinheid in 48 Onderbewuste
regionen bereikt kunnen hebben en in de 49ste falen.
Veel deugdzame mannen en vrouwen die zichzelf als rein en
onschuldig bestempelen, zijn nu bewoners van de Tweede
Dantische Kring.
Duizenden religieuzen, priesters van alle
geloofsovertuigingen, die geloofden de meest Absolute
reinheid te hebben bereikt, leven nu in de Hellekring van
Mercurius.
Laat dus niemand zichzelf tot toonbeeld van reinheid
uitroepen. "Laat diegene die zich zeker voelt uitkijken dat
hij niet valt!"
Meester, U noemt 49 regionen van het onderbewuste. Ik
kan in alle oprechtheid zeggen, dat dit de eerste keer is dat
ik dit aantal hoor. In alle verhandelingen van Psychologie,
Parapsychologie en psycho-analyse, waar de processen van
het Bewustzijn, het Onderbewuste, het Infrabewuste enz.
worden genoemd en bestudeerd, worden die 49 afdelingen
of regionen, die U aanhaalt, niet genoemd. Hoe kan dit dan?
Gedistingeerde heren, dames die naar mij luisteren, het is
passend dat wij de zevenvoudige samenstelling van de
ware mens in herinnering brengen.
Aangezien de drie-breinige of trigecentreerde tweevoeter,
die ten onrechte mens wordt genoemd, zijn Bewustzijn nog
niet heeft doen ontwaken, noch de Existentiële Lichamen
van het Zijn heeft gecreëerd, bezit hij in werkelijkheid
slechts subjectieve Onderbewuste staten.
Vermenigvuldigt U de zevenvoudigheid met zichzelf en U
verkrijgt de 49 Onderbewuste regionen van iedere
mensachtige.
Wanneer men het Bewustzijn doet ontwaken, veranderen
deze 49 Onderbewuste staten logischerwijs in Bewustzijn.
Pas dan verkrijgen wij de integrale objectiviteit van het
Bewustzijn.
Het is nodig dat wij het Onderbewuste in Bewustzijn
omzetten, en dit is slechts mogelijk als wij de psychische
aggregaten die het Ego, het Mijzelve, het Zichzelve vormen,
afbreken.
Laten wij eraan denken, dat het Bewustzijn in die
aggregaten gevangen zit. Wanneer deze laatsten worden
afgebroken, wordt Hij wakker.
De Ontucht, de Hoererij van de verzonken Kring van
Mercurius onder de aardkorst is zeer zeker het fundament,
de basis van het bestaan van het Ego.
In sommige van Uw boeken verklaart U, Meester, dat om
het Bewustzijn te doen ontwaken met de Ik of psychische
tekortkoming die men wenst te elimineren met behulp van
het intellect moet ontleden en dat men dit in de 49
Afdelingen van het Onderbewuste moet doen. Als wij echter
nog geen wakkere Bewustzijn hebben, hoe kunnen we dan
met het intellect deze 49 Afdelingen binnengaan? Zou U ons
dit willen uitleggen?
Vrienden, het is (on?)mogelijk om het Ego radicaal,
ogenblikkelijk en gelijktijdig in alle 49 Onderbewuste
regionen te vernietigen.
Ik nodig U uit deze zaak op heldere en volmaakte wijze te
overdenken en te onderzoeken.
Wanneer we één of andere Psychologische tekortkoming
willen vernietigen, -bijvoorbeeld de ontucht of een
willekeurige andere-, dienen we hem voor alles te
begrijpen.
Het totale begrip van de desbetreffende tekortkoming kan
echter niet onmiddellijk een feit zijn in alle 49
Onderbewuste regionen. Dit betekent dat er een
stapsgewijze voortgang op de weg van het Begrip moet
zijn.
Stat voor stap zouden wij de Ikken van de desbetreffende
tekortkoming in iedere afzonderlijke Onderbewuste
afdelingen moeten begrijpen en afbreken. Dit zou een

Hel, Duivel en Karma bestaan

Home

Hel, Duivel en Karma bestaan

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde
Revolutionaire
Psychologie
Inwijdingen en
Beproevingen

Hoofdstuk 7 De Derde Hellekring of
verzonken Sfeer van Venus

Deel 1 van 2

Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Vrienden, die naar mij luisteren. We gaan het hebben over
de Hellekring van Venus, die zich, zoals we al weten, in de
lagere dimensies van de Natuur, onder de aardkorst
bevindt.

Contact

Het gaat ongetwijfeld om een veel dichtere en grovere
streek dan de twee voorgaande, omdat elk atoom van deze
materie Innerlijk 288 atomen van het Absolute bevat.
Deze atomen zijn vanzelfsprekend zwaarder en daardoor is
de grofstoffelijkheid veel en veel groter.
Het feit dat deze onderaardse zone door 288 wetten wordt
beheerst, maakt haar bovendien zeer gecompliceerd en
ontzettend zwaar en pijnlijk.
Laten we nauwgezet de cafés, de clubs, de bordelen, enz.,
in onze driedimensionale wereld van Euclides bekijken.
Ongetwijfeld kunnen we de vitale schaduw van dit alles, het
rampzalige aspect van de grote orgieën en woeste
drinkgelagen, in de verzonken sfeer van Venus terugvinden.
Degenen die altijd van orgie naar orgie en van kroeg naar
kroeg hebben gezworven, verzonken in het slijk van grote
feesten, braspartijen en drinkgelagen, weten heel goed hoe
je je voelt na een nacht fors stappen. Velen, die de
desastreuze toestand waarin ze na een dergelijk uitspatting
achterblijven, met alcohol willen wegspoelen, gaan steeds
verder op de weg van de ondeugd, totdat zij totale
rampspoed over hun menselijke organisme hebben
afgeroepen.
Als we nog verder in deze aangelegenheid verdiepen, kan ik
U met nadruk zeggen, dat na de plezier de pijn komt.
Nu kunt U voor Uzelf verklaren, wat voor een leven de
verloren zielen in de verzonken sfeer van Venus moeten
leiden of hoe het bestaan eruit moet zien.
Heel terecht trof Dante in de verzonken Afgronden van de
Derde Hellekring onophoudelijke regen, enzovoorts aan.
Bovendien horen de gestorvenen in deze regionen met
schrikbaren het ontzettende geblaf van Cerberus, de
Hellehond, aan. Deze symbolische Hellehond stelt met zijn
drie wrede muilen de dierlijke seksuele begeerten voor, die
gewelddadig, luciferisch en zonder enige vorm van
zelfbeheersing zijn.
We treffen er de genietingen van het oude Rome uit de tijd
van de Caesars aan, veranderd in fatale resultaten. We
treffen er Petronius aan, die temidden van het feestgedruis
stierf, door alle vrouwen bemint en met rozen en
laurierbladeren gekroond.
Daar bevinden zich de godin Lesbos en haar lesbiennes, de
dichter Sapho, die alle gedegenereerden uit haar tijd
bezong. Daar zijn ook de lier, die Nero in gruizelen brak, en
de trotse heren van de grote braspartijen.
Het is de groteske woning der smulpapen, de beruchte
gulzigaards, echte pauwen die glorieus temidden van het
vroegere feestgedruis hebben geschitterd.
Wat is er van hun kelken van fijn Baccaratkristal
overgebleven? Wat is er geworden van de zwaarden van de
Ridders, van hun liefdesgeloften, van de kussen van hun
Dames, van hun zoete woorden, van het applaus van de
gasten, van de vleierijen, van de odes, van de koninklijke
kledij, van het parfum van de dames, van de fantastisch
trotse balpartijen, van de donzige matrassen, van de
glanzende spiegels, van de formidabele gedichten, van het
vervloekte purper en de prachtige zijdestoffen?
Nu heerst er slechts de verderfelijkheid van de onderaardse
wereld, waar Ciacco aan Dante de val van de zegevierende
partij in het mooie Florence profeteerde, alsook de
overwinning der vernederden, die later -opnieuw verslagenop een hoog tirannieker wijze door de eerstgenoemden
overheerst werden. Het is een abominabele zone van
verbitteringen, waar gene dichter, leerling van Vergilius, op
verrassende wijze naar Farinata en Tegghiaio, die zo
waardig waren, vroeg, alsook naar Jacob Rusticcusi, Arigo
en Mosca en anderen die zich aan het doen van goede
werken toegewijd hadden en die nu in de nog diepere
regionen van de Hellewerelden wonen.
Veel oprechte mensen, die het nochtans bij het verkeerde
eind hadden, involueren op een afschuwwekkende manier
in die streken van de Afgrond. Mensen, die met hun lier de
pompeuze feestzalen van de grote heren opvrolijkten,
mooie en deugdzame meisjes, die gedichten voordroegen,
ongelukkige wijndrinkers in de buitenwijken van de steden,
enzovoorts, leven nu in de Hellewerelden van deze Derde
Dantische Kring. Lieve Meester, U zegt dat er in deze derde
Dantische Hellekring veel oprechte mensen, die toch zijn
verdwaald, huizen, dat wil zeggen, veel zielen die (in leven)
ongetwijfeld veel goede werken hebben verricht en die
desondanks in de Hellewerelden moeten lijden. Ik vraag me
af, of de oprechtheid van deze zielen wellicht niet een
verzachtende omstandigheid is, die hen van zo'n duistere
straf kan redden?
Vriend, meneer die de vraag stelt, in het leven kunnen we
veel goed doen en U kunt er zeker van zijn dat de goede
daden altijd in overtreffende trap beloond worden. Het
Goddelijke houdt nooit iets voor zichzelf, het beloont een
ieder in overeenstemming met zijn daden.
Ik smeek U geduldig op te letten en de draad van mijn
uiteenzetting te volgen. Luister, hoor mij aan: iedereen die
zijn cyclus van 108 levens heeft afgemaakt, komt, indien hij
zijn Zelfverwezenlijking van het Zijn niet heeft bereikt, in
de Involutie in de verzonken Hellewerelden terecht.
Het is echter vanzelfsprekend, dat wij eerst, voordat we de
woning van Pluto binnengaan, voor onze goede daden
beloond worden.
Nu zult U, dames en heren, voor Uzelf kunnen verklaren,
waarom vele perverse mensen in hun hedendaagse bestaan
in weelderigheid leven, terwijl sommige heiligen of mensen
die hun intieme Zelfverwezenlijking aan het bewerken zijn,
nauwelijks brood, kleding en een dak boven hun hoofd
hebben.
Het is ontegensprekelijk, dat nadat de goede daden in
ruime mate beloond zijn, degenen die hun
Zelfverwezenlijking niet hebben verworven de onderaardse
Afgronden binnengaan.
Er zijn ook vrome mensen met geheime, onuitspreekbare
misdaden. Wat ze aan goeds hebben, heeft de Wet van het
Karma hen steeds in overtreffende trap beloond, maar hun
kwaad trekt ze de Afgrond des Verderfs in.
Besef dus, vriend, wat de Wet der Vergelding is. Laten we
dat alstublieft allemaal begrijpen! Begrijp het!
Eerwaarde Meester, ik zou willen dat u mij uitlegt waarom
de plegers van hoererij in de streek van Mercurius, die een
kleinere dichtheid heeft dan die van Venus, en de brassers
en dronkaards in de streek van Venus, die veel dichter is,
huizen?
Dames, heren, gedistingeerde meneer die de vraag stelt,
wees zo goed mij te begrijpen.
Er is ons nadrukkelijk medegedeeld, dat de oerzonde de
hoererij is en dat dit de grondoorzaak voor de involutieve
golven in de Hellewerelden is.
Ik zeg niet, dat er in de derde Hellekring uitsluitend
dronkaards en brassers leven. Het is duidelijk dat de
verlorenen voor de volle honderd procent onverbeterlijke
hoereerders zijn. Nu zult U voor Uzelf kunnen verklaren,
waarom Dante de Hellehond Cerberus -levende symbool van
de seksuele machten- met zijn lugubere geblaf in de
duistere regionen aantrof.
Dit betekent heel duidelijk dat de bewoners van de
verzonken regionen nooit vrij van Ontucht zijn en
ontzettend lijden.
Verder met deel 2 van 2.
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Maar we moeten dit nog meer detailleren. Dat deed de
leerling van Vergilius en wij willen dat ook doen. In elk van
de negen kringen of Infradimensionele Streken van de
Natuur komen bepaalde specifieke tekortkomingen, die wij
in ons dragen, nadrukkelijker naar voren. Dat is alles.

Contact

Meester, bij het bestuderen van de Egyptische Tarotkaarten
hebben wij geleerd, dat de Hond de Heilige Geest
symboliseert, die ons leidt om uit de Hellewerelden te
ontsnappen, wanneer we onszelf willen verwezenlijken.
Maar Cerberus, die Dante noemt, symboliseert volgens Uw
zeggen, de Ontucht. Kunt U ons deze tegenstelling
verduidelijken?
Meneer, het zij mij toegestaan U te informeren, dat de
Hellehond van Mercurius uitsluitend symbolisch van aard is,
want hij verzinnebeeldt duidelijk het seksuele vermogen.
Hercules gebruikte Hem (de Hellehond) als gids om uit de
Afgrond te komen. Precies hetzelfde doen wij, wanneer we
de kuisheid hebben bereikt. Als we dan in de Smidse van de
Cyclopen werken, als we de Seksuele Magie beoefenen,
onze scheppende energieën transmuteren, begaan wij het
Pad van het Scherp van de Snede tot aan de Eindbevrijding.
Wee de Ridder, die zijn Hond in de steek laat! Hij zal van de
weg af raken en in de Afgrond des Verderfs storten.
Helaas heeft het intellectuele dier, dat ten onrechte mens
wordt genoemd, de kuisheid niet bereikt; dat wil zeggen, hij
heeft Cerberus nog niet uit de helse domeinen gehaald.
Nu zult U zelf kunnen verklaren, de reden waarom de
overledenen in de Afgronden van het Huis van Pluto lijden,
wanneer ze het geblaf van Cerberus, de hond met de drie
hongerige muilen, horen.
Het is duidelijk dat de verlorenen in de verschrikkelijke
Tartarus zuchten onder hun niet te lossen dorst naar
Ontucht.
Meester, zou U ons kunnen vertellen hoe de bacchanalen
(woeste drinkgelagen) en orgiën in de derde Dantische
Hellekring of verzonken sfeer van Venus zijn?
Dames, heren, nu ik deze vraag hoor, herinner ik me de
jaren van mijn jeugd.
Toen heb ik ook de grote feestpartijen bezocht, waar omhuld in feestgedruis- de nachten tot feeërieke orgieën en
drinkgelagen verwerden, die slechts bitterheid, een slecht
geweten, enz. enz. enz. met zich meebrengen.
Na één van die feesten werd ik eens naar de Derde
Dantische Hellekring gevoerd. In volkomen Bewustzijn,
gehuld in mijn Astraallichaam, zat ik bij het feest der
Duivels aan het hoofd van een tafel.
Het was een tasbare werkelijkheid met een onzettende
materialisme! De herinnering alleen al doet de meest
intieme snaren van mijn Ziel schokken.
De tafel stond vol flessen alcoholhoudende dranken en,
speciaal voor de brassers, schalen onreine eetwaren.
Op het midden van de tafel stond een grote schaal waarop
een zwijnekop prijkte.
Vol van afgrijzen door die macabere en verschrikkelijke
feestmaal, bekeek ik met pijn de plaats waar de orgie
plaatsvond.
Plotseling veranderde alles. Mijn Goddelijke Innerlijke Zijn,
de Innerlijke, die Engel uit de Apocalyps van Johannes, die
in zijn hand de sleutel van de Afgrond heeft, pakte mij met
kracht vast bij mijn arm, trok me als bij toverslag uit de
zaal en wierp me op een wit doodslaken, dat daar op de
weerzinwekkende grond lag, die vol smurrie was.
Met een grote ketting geselde Hij me terwijl Hij tegen me
zei: "Jij bent mij Bodhisattwa, mijn menselijke Ziel en ik
heb je nodig om de Boodschap van het Nieuwe Tijdperk
Aquarius aan de mensheid te verkondigen. Zul je me dienen
of niet?"
Daarop antwoordde ik met gebroken hart: "Ja, ik zal U
dienen, Heer! Ik heb berouw, vergeef mij".
Zo kwam het, vrienden, dat ik alcohol, feesten, braspartijen,
drinkgelagen en dergelijke kwam te verfoeien. Al die
onreinheid resulteert slechts in tranen, die gesymboliseerd
worden door de regen van deze verschrikkelijke streek, die
stinkende wateren van de bitterheid en de
afschuwwekkende smurrie van de armoede.
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Gedistingeerde vrienden, deze keer gaan we de vierde
Dantische Hellekring, die gelokaliseerd is in de Natuurlijke
Infradimensies, onder de driedimensionale streek van
Euclides, op een bewuste wijze bestuderen.
Diegenen die, net als wij, in de Hogere Dimensies de
diverse transcendentale esoterische processen hebben
ondergaan, hebben zelf en rechtstreeks de rauwe realiteit
van het verzonken Minerale Rijk van de Zon kunnen nagaan.
Ongetwijfeld zien wij in de Hellewerelden van de stralende
ster -de Zon-, die leven schenkt aan die hele zonnestelsel
Ors, niet de grotesk dantische spektakels van de
Hellewerelden van de Aarde.
Het spreekt vanzelf dat er de meest volmaakte minerale
puurheid in het verzonken Minerale Rijk van de Zon heerst.
Klaarblijkelijk leven er slechts Zonne-geesten in vol geluk
op de stralende ster, die het hart zelf is van dit grote
Zonnestelsel waarin wij leven, ons bewegen en ons Zijn
hebben.
Aangezien er heilige en eeuwigdurende individuen zijn,
kunnen en mogen we niet denken aan besliste en
definitieve mislukkingen zoals die van onze aardse wereld.
Het concrete feit dat er geen duistere bewoners in de
natuurlijke Infradimensies van de Zonnebol bestaan, is
daarom zeer duidelijk.
Een heel verschillend geval is dat van de Infradimensies
van onze planeet Aarde.
Voor iedere esoterische onderzoeker zijn de involutieve
toestanden van de Vierde Kring, onder de geologische
aardkorst van onze Aarde, een aandoenlijk, duidelijk en
manifest gegeven.
Aangezien de Zon de bron van alle leven is en het
wonderbaarlijke element dat, in overeenstemming met de
Wet van het Eeuwigzijnde Algehele Kosmische Trogo-AutoEgokratische Principe, elke vorm van bestaan onderhoudt,
komen we vanzelfsprekend de fatale negatieve antithese
van dit alles werkelijk in de tegenpool van de Zon in de
vierde verzonken streek van de Aarde te vinden.
In deze duistere streek, in die atomaire Hellewereld van de
Natuur, treffen wij twee specifieke soorten involutieve
mensen. Ik bedoel heel nadrukkelijk de verkwisters en de
gierigaards.
Dit zijn twee soorten mensen die het nooit met elkaar eens
kunnen worden en die elkaar onophoudelijk, enen en telken
male, aanvallen.
Als we deze kwestie diepgaand analyseren, moeten we met
zekere plechtigheid verkondigen, dat zowel verkwisting als
gierigheid absurd zijn.
Bij het pure proces van het Eeuwigzijnde Algehele TrogoAuto-Egokratische Principe dienen wij de Weegschaal altijd
trouw te blijven. Het is duidelijk dat elke overtreding van de
Wet van het Evenwicht pijnlijke karmische gevolgen met
zich meebrengt.
Op het terrein van het dagelijkse leven kunnen we op een
bewuste wijze de desastreuze gevolgen, die optreden als
men de Wet van de Balans overtreedt, verifiëren.
De verkwister, de spilzieke, hij die zijn geld over de balk
gooit, doet de Wet zonder enige twijfel geweld aan, ook
wanneer hij zich in de grond van de zaak een toonbeeld van
vrijgevigheid voelt.
De gierigaard, diegene die het geld niet in omloop brengt,
maar het op egoïstische, onrechtmatige en buitensporige
wijze vasthoudt, is daarmee kennelijk bezig de
gemeenschap te benadelen; hij ontneemt aan veel mensen
het brood, hij maakt zijn medemens arm. Om deze reden
overtreedt hij de Wet van het Evenwicht, de Wet van de
Balans.
Ook de verkwister, hoewel hij op het eerste gezicht goed
doet door het geld op intensieve wijze te laten rouleren,
verstoort logischerwijs het evenwicht, niet alleen in
zichzelf, maar ook wat betreft de algemene beweging van
waarden. Op den duur brengt dat de volkeren geweldige
economische schade toe.
Verkwisters en vrekken veranderen in bedelaars en dit is al
bewezen.
Het is noodzakelijk en dringend om met de Wet van het
Eeuwigzijnde Algehele Trogo-Auto-Egokratische Principe
mee te werken, door de economische balans niet te
verstoren, uzelf niet te schaden en anderen geen nadeel te
bezorgen.
Omdat velen niet weten wat de Wet van het Eeuwigzijnde
Algehele Trogo-Auto -Egokratische Principe inhoudt, is het
passend de volgende toelichting te geven: deze grote Wet
drukt zich uit als "wederkerige voeding van alle organismen
onderling".
Als we het binnenste van de Aarde zorgvuldig bekijken,
zullen we het koper als zwaartepunt van alle Involutieve en
Evolutieve processen in de natuur aantreffen.
Als we de zuiver evolutieve kracht op dit metaal toepassen,
zullen we met behulp van de Objectieve helderziendheid
wonderlijke evolutieve ontwikkelingen zien. Als we er de
negatieve kracht op richten, zullen we direct dalende
involutieve impulsen in alle atomen van dit metaal kunnen
constateren. Als we de neutrale kracht aanwenden, zullen
we in dit metaal processen van atomaire stabilisatie
aanschouwen.
Het is zeer interessant voor de esoterische onderzoekers,
om de metaalstraling van het koper in het levende
binnenste van de planeet te onderzoeken.
Men staat verbaasd bij het aanschouwen hoe de emissies
van dit metaal leven schenken aan andere metalen en
tegelijkertijd, als beloning, zich op hun beurt met de
emissies van die andere metalen voeden.
Er is daardoor een uitwisseling van stralingen tussen de
verschillende metalen, die zich in het binnenste van de
Aarde liggen. Er is een onderlinge voeding of symbiose
tussen de metalen. Nog verbazingwekkend is echter de
stralingsuitwisseling tussen de metalen, die zich in het
binnenste van de Aarde bevinden, en metalen, die in de
verzonken minerale rijken van de andere werelden van het
Zonnestelsel liggen. Ziehier de Wet van het Eeuwigzijnde
Algehele Trogo -Auto-Egokratische Principe zich voluit
manifesteren.
Deze grote Wet stelt de werelden in staat om samen te
leven. Deze symbiose van de planeten, deze uitwisseling
van planeetsubstanties, veroorzaakt uiteindelijk het
evenwicht tussen de werelden die om een bepaald
zwaartepunt draaien.
Met andere woorden kunnen we het volgende stellen: Er
bestaat een wederzijdse voeding tussen planten, tussen de
mineralen, tussen alle soort organismen, etc etc etc.
De menselijke economische processen, de schommelingen
van de wisselkoersen, het debet en het credit van de
financiële boekhouding, de uitwisseling van goederen en
geld, de persoonlijke economische situatie van een ieder,
wat een ieder krijgt en uitgeeft, enz. enz enz., worden ook
door de grote Wet van het Eeuwigzijnde Algehele TrogoAuto-Egokratische Principe geregeerd.
Het is duidelijk -we herhalen het nog maar eens-, het stat
vast, dat de stralende ster (de Zon) in ons Zonnestelsel in
feite de beheerder van deze hoogste Kosmische Wet is.
Deze Wet zou niet kunnen functioneren, als men elke vorm
van evenwicht verstoort of geweld aandoet.
Nu kunnen we duidelijk voor onszelf de fundamentele reden
verklaren, waarom spilzieke verkwisters en gierigaards de
betalingsbalans verstoren en funeste gevolgen in het
Kosmische en in het menselijke evenwicht veroorzaken.
Verder met deel 2 van 3.
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Diegenen die de Wet op welke wijze dan ook geweld
aandoen, moeten hun verdiende loon krijgen. Het is daarom
niet vreemd, dat we in de tegenpool van de Zon, in de
vierde Dantische Kring, spilzieke verkwisters en gierigaards
aantreffen.
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Beste Meester, U hebt een ware transcendentale lezing
gehouden over de Vierde Dantische Kring en ons verteld dat
zowel de verkwisters als de vrekken er wonen. Zou U ons
willen vertellen, welk soort lijden de schepsels, die daar
wonen, moeten ondergaan?
Mijn vriend, Uw vraag lijkt mij nogal interessant en ik haast
mij U te antwoorden. Omdat we in de verzonken werelden
alleen de uiteindelijke resultaten zien, nodig ik U uit dit te
overdenken. Vraag uzelf af: wat is een gierigaard? Wat
hebben een gierigaard en een bedelaar gemeen? Hoe ziet
het leven van de vrekken eruit? Welke ziektes? Welk lijden?
Hoe sterven ze?
Laten we het andere uiterste nemen. Laten we een moment
stilstaan bij diegene die zijn heel vermogen heeft verkwist.
In wat voor situatie komt hij terecht? Wat is het lot van zijn
kinderen, van zijn gezin in het algemeen? Enz enz enz.
Er hebben in het casino van Monte Carlo veel gevallen van
zelfmoord plaatsgevonden. Spelers die tot armoede
vervielen, die hun miljoenen vergokten, brachten zichzelf
van de ene op de andere dag om. Wat zullen we verder
zeggen over deze twee soorten mensen?
Vrienden, in de Hellewerelden zijn er alleen de resultaten
en deze zijn catastrofaal, verschrikkelijk, ontzettend. In de
Avernus lasteren wanhopige verkwisters en vrekken het
Goddelijke, ze vloeken en tieren, ze bestrijden elkaar, ze
verzinken in ontzettende vertwijfeling.
Wat ik niet begrijp, Meester, is dat hoewel de Vierde
Dantische Kring veel dichter en grondstoffelijker dan de
Tweede is, en diegenen die zich schuldig maken aan
ontucht de grootste zondaars tegen de Heilige Geest zijn,
de spilzieken en vrekken -die ook wel grote schade
aanbrengen-, zwaarder worden gestraft. Vindt U niet dat de
grootste straf voor de eersten zou moeten zijn?
Meneer, dames, heren, ik wil nu herhalen wat ik in een
voorgaande lezing al nadrukkelijk en helder naar voren heb
gebracht. De oerzonde is de Ontucht en deze is de basis
voor alle dalende involutieve processen van de negen
Dantische Kringen, die verzonken in het binnenste van onze
wereld liggen. Het is echter duidelijk dat binnen het totale
kader van de dalende processen bepaalde aanwijsbare
specifieke tekortkomingen in elk van de negen natuurlijke
Infradimensies naar voren komen, opvallen. Iedere
tekortkoming is dus intrinsiek verbonden met een bepaalde
Hellekring.
Vrienden, dames, jongeren die naar mij luisteren, het is
goed om te weten dat verkwisters en gierigaards perfect
thuishoren in de Vierde kring. Dat is alles.
Meester, omdat -vanuit mijn standpunt gezien- zowel
verkwisting als gierigheid rechtstreeks te maken hebben
met de honger waaraan volkeren en mensen lijden, en de
grote Wet van het Eeuwigzijnde Algehele Trogo-AutoEgokratische Principe daarentegen alles met het evenwicht
te maken heeft, lijkt het mij dat deze kwestie ons
rechtstreeks naar het vraagstuk van de voeding leidt en dat
het zeker zo zal zijn, dat dit te maken heeft met de smarten
die we in de Vierde Dantische Kring zullen moeten
ondergaan als we geen balans weten te bewaren met
betrekking tot onze voeding. Zou U ons hierover iets
kunnen zeggen?
Gedistingeerde meneer die de vraag stelt, in onze vorige
lezing over de Derde Kring hebben wij reeds het geval van
de brassers benadrukt. Zonder twijfel overtreden zij in zich
en eigenhandig de grote Wet van het Eeuwigzijnde Algehele
Trogo-Auto-Egokratische Principe, door een overmaat aan
voedsel en dranken in hun lichaam te stoppen. Het spreekt
voor zich dat elke overtreding van de Kosmische Balans een
verstoring van het evenwicht veroorzaakt, waarvan het
resultaat de pijn is.
Meester, zijn deze schepselen die in de Vierde Hellekring
dringen diegenen die reeds hun cyclus van 108 menselijke
existenties hebben voltooid?
Echter, ik heb ook reeds in een vorige lezing naar voren
gebracht, dat er uitzonderlijke gevallen bestaan. Ik
bedoelde toen heel specifiek degenen die definitief voor de
perversiteiten hebben gekozen, zij die als gevolg van hun
kwaadaardigheid aan de helse verzonken Involutie moesten
beginnen nog voordat zij hun cyclus van existenties hadden
afgemaakt.
Uit wat U naar voren heb gebracht kom ik tot de slotsom,
dat in de Vierde Dantische Hellekring al diegenen wonen,
die de Weegschaal der Universele economie uit zijn
evenwicht brengen, dat wil zeggen, uit zuiver economisch
oogpunt. Klopt dat, Meester?
Meneer, vriend, uw vraag klopt. Je kunt de Wet van de
Weegschaal van de wereldeconomie niet ongestraft geweld
aandoen, zonder jouw verdiende loon te ontvangen. Wet is
wet en het aantasten van de Wet brengt leed met zich mee.
Beste Meester, toen U over de brassers en gulzigaards
sprak noemde U het uit zijn evenwicht brengen van de
Weegschaal. Op analoge wijze zouden we hetzelfde kunnen
zeggen over diegenen die uit onwetendheid vrijwillig afzien
van een juiste voeding, in het bijzonder door onwetendheid
met de grote Wet van het Eeuwigzijnde Algehele TrogoAuto-Egokratische Principe. Kunnen we dan stellen dat de
orthodoxe aanhangers van de 'keuken-religie' -ik bedoel de
vegetariërs- in de Kring die U in deze lezing behandeld
zullen moeten wonen?
Gedistingeerde meneer die de vraag stelt, sta mij toe op
zeer duidelijke manier tegen U te zeggen, dat iedereen vrij
is om zich te voeden zoals hij verkiest. Er zijn
onverdraaglijke vegetariërs die van de voeding een 'keuken
-religie' hebben gemaakt, maar er zijn op Aarde ook
bloeddorstige carnivoren, bijna kannibalen, die hun lichaam
hebben verwoest.
Van alles is er in het leven en allen zondigen door gebrek
aan evenwicht. Allen overtreden de Wet van de Weegschaal
en het resultaat van een overtreding is nooit al te plezierig.
Maar het is niet ongepast nogmaals te herhalen, dat een
ieder vrij is om zich te voeden zoals hij verkiest. We dienen
de Wet echter niet te vergeten; als wij onze lichamen kapot
maken, zullen wij de gevolgen moeten dragen. Het is
terzake te vermelden dat er in de Afgrond ook veel
vegetariërs leven, maar geen één van hen leeft daar omdat
hij een planteneter is, maar door vele oorzaken en redenen.
Laat, op het gebied van de voeding, een ieder eten wat hij
verkiest. Van belang is -ik herhaal het nog maar eens- dat
men niet in strijd met de Wet handelt. Dat is alles.
Meester, zou U ons kunnen vertellen of er één of andere
handelswijze of systeem bestaat dat U ons zou kunnen
leren om een volmaakt evenwicht van de Weegschaal te
betrachten?
Gedistingeerde dame, het is goed dat U verstaat dat Uw
Innerlijke Monade, uw onsterfelijke Godsvonk, uw Vader
die in het Verborgene is -zoals het Christische Evangelie
zegt-, de eeuwige regelaar van het proces van het
Eeuwigzijnde Algehele Trogo-Auto-Egokratische Principe is.
Hij heeft macht ons te geven en de macht om van ons te
nemen. Als we in overeenstemming met de Wet handelen,
als we in harmonie met het Oneindige leven, als we leren de
Vader die in het Verborgene is, zowel in de Hemelen als op
de Aarde, te gehoorzamen, zal ons het dagelijks brood nooit
ontbreken. Herinnert U zich dat grootse gebed van het Onze
Vader. Mediteer daar diep over na. Luister goed.
Verder met deel 3 van 3.
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Meester, hoe kunnen wij de wil van de Vader ten uitvoer
brengen, als we ingeslapen zijn en we Hem daardoor niet
kunnen zien of horen?
Mevrouw, heren, vrienden, de Wet is te schrift gesteld.
Denk aan de Decaloog (Tien Geboden) van Mozes. Handel
niet in strijd met de Geboden, leef ernaar, eerbiedig ze.
Als ieder van de hier aanwezigen, als ieder goedwillend
mens zich voorneemt om in overeenstemming met de Wet
en met de Profeten te leven, zal hij de Wil van de Vader,
zowel in de Hemelen als op Aarde, doen.
Er zal een dag komen, dat de toegewijde van de Ware Weg
zijn Bewustzijn ontwaakt. Dan zal hij de Vader kunnen
aanschouwen en Zijn rechtstreekse bevelen ontvangen en
op bewuste wijze gehoorzamen.
Eerst dienen we de geschreven wet te eerbiedigen; daarna
zullen we de Geboden van de Gezegende leren kennen.
Meester, wat kunt U ons zeggen over de dichtheid en de
wetten die de Vierde Dantische Kring -de Hellekring van de
Zon- regeren?
Respectabele heer, vrienden, luister naar mij: de Vierde
Dantische Kring is opgebouwd uit atomen die veel dichter
zijn dan die, die de drie vorige Kringen vorm en structuur
geven.
Het is duidelijk dat elk atoom van de duistere Vierde Kring
in zijn binnenste 394 atomen van het Absolute draagt. Deze
specifieke soort atomen bezorgen de vierde verzonken sfeer
een verschrikkelijk grondstoffelijk karakter, dat oneindig
veel dichter en pijnlijker is dan die, welk men in de drie
voorgaande Kringen beleeft en inademt.
Toch moet men niet ervan opkijken als men in deze
regionen winkels, alle soorten warenhuizen, handelswaar,
auto's en allerlei soort dingen ziet, die in werkelijkheid
niets anders dan grondstoffelijke mentale vormen zijn, die
door het verstand van de gestorvenen worden
uitgekristalliseerd.
Ik herinner me nog een zeer merkwaardig geval. Op een
nacht drong ik met mijn Astraallichaam in deze duistere
streek van de Tartarus en toen ik me voor een toonbank in
een luxueus warenhuis -in feite niet meer dan een mentale
vorm, die door een verzonken koopman was geschapenbevond, heb ik Baal willen aanroepen. Die schrikwekkende
zwarte magiër der duisternis kwam, met een bloedrode
mantel en een roodkleurige oosterse tulband op, zittend op
een kar, naar me toe. Achter hem kwamen zijn volgelingen,
die zijn kar voortbewogen. Die negatieve personage, een
gevallen Engel -eens was hij een lichtster aan de hemelkeek mij vol haat aan, wierp zich op me en beet in mijn
rechterhand. Het spreekt vanzelf dat ik hem bezwoor en
uiteindelijk verdween dat spook in de duisternis van de
afschuwelijke woning van Pluto.
Oh, vrienden! Het oogst verbazing, in die regionen zo
ontzettend veel lieden tegen te komen, die lichamen en
zielen uitbuiten. Daar treft men lotto- en kaartspelers, daar
bevinden zich veel priesters en hoogwaardigheidsbekleders,
mystici die onverzadigbaar andermans bezittingen begeren.
Men staat werkelijk versteld, wanneer men zoveel
geestelijke leiders en kluizenaars, boetelingen en
godvruchtige mensen ziet, die ondanks hun hebzucht de
mensheid liefhadden.
Al deze verlorenen leven in de vierde verzonken streek,
terwijl ze nog steeds geloven, dat ze zich op het rechte pad
bevinden. Het ergste is nog wel, dat ze nooit het concrete
feit zouden accepteren, dat ze dwalende zijn.
Meester, zou U ons kunnen vertellen of er in deze Vierde
Dantische Kring Meesters van de Witte Broederschap zijn,
die degenen die daar wonen instructie geven met het doel
dat ze begrijpen dat ze het bij het verkeerde eind hebben?
Hierofanten van het Licht, Nirwanakaya's van
Barmhartigheid, stralende Khybers, Kinderen van het Vuur,
zijn er overal en velen van hen hebben -met het doel de
beslist verlorenen te helpen- afstand gedaan van alle geluk
om in de diepten van de Afgrond te leven.
Helaas, de bewoners van de Tartarus koesteren een
dodelijke haat tegen de Kinderen van het Licht; ze
bestempelen deze als pervers en duiden Hen met de titel
"witte duivels" aan. Ze spreken kwaad over de Kinderen
van het Licht en zouden nooit van hen het idee willen
aannemen, dat ze het bij het verkeerde eind hebben.
Meester, zou U ons kunnen zeggen of er in de Vierde
Dantische Kring lucht, vuur, water of aarde is of iets
anders?
Gedistingeerde dame, heel hebzuchtige personen zijn
mensen, die teveel gehecht zijn aan metalen en daarom zijn
'gemetalliseerd'. Ik nodig U daarom uit te begrijpen, dat de
Vierde Hellekring in de eerste plaats metaalachtig of van
extreme minerale grote dichtheid is.
Het is maar al te duidelijk dat de schepselen die in het
water leven, de vissen, hun element nooit zien. Op dezelfde
manier zien wij, die in het element lucht huizen, ons
element evenmin. Zo kunnen diegenen, die in het minerale
element leven, mentale vormen zien, die warenhuizen,
cafés, kroegen, banken, etc etc etc., voorstellen, maar nooit
zullen ze het element waarin ze leven kunnen zien. Deze is
net zo doorzichtig voor hen als de lucht voor ons.
Wat zullen we nu zeggen over het element water?
Klaarblijkelijk is het juist door middel van dit element, dat
het Eeuwigzijnde Algehele Trogo-Auto-Egokratische
Principe zich uitdrukt, om de wederzijdse voeding van alle
schepselen mogelijk te maken. Als de Aarde zonder water
zou komen te zitten, als de zeeën droog zouden komen te
staan, als de rivieren zouden verdwijnen, zouden alle
schepselen, die op de aardoppervlakte wonen, sterven.
Daarmee is het concrete en definitieve feit volledig
bewezen, dat het water de bemiddelaar is, via welke de Wet
van het Eeuwigzijnde Algehele Trogo-Auto-Egokratische
Principe uitkristalliseert.
In de Vierde Dantische Kring zijn de wateren zwart en zijn
basiselement is, ik herhaal, het mineraal.
Doen de verkwisters en gierigaards de Wet dan geen
geweld aan? Brengen ze de economische Weegschaal der
volkeren dan niet uit evenwicht? Verstoren ze dan het
modus operandi van het Eeuwigzijnde Algehele Trogo-AutoEgokratische Principe niet? Denkt U over dit alles na, beste
vrienden, dames en heren...
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Vrienden, heren, dames, we zullen ons nu iets verdiepen in
de Vijfde Infradimensie van de Natuur, de verzonken sfeer
van Mars, die onder de geologische korst van onze aardbol
ligt.
Voor alles is het gepast nadrukkelijk te verklaren, dat we
niet het verzonken Minerale Rijk van genoemde planeet
Mars zelf bedoelen.
We spreken uitsluitend over de Infradimensionale sectie
(laag), die onder de aardkorst ligt, die een
trillingsfrequentie gelijk aan die van de planeet Mars heeft.
Ik spreek evenmin over de Hemel van Mars, noch over die
planeet zelf. Wat ik ga zeggen heeft uitsluitend te maken
met de Vijfde Infradimensie van onze planeet Aarde en dat
is alles.
Ik hou ervan deze zaken goed uit te leggen om verkeerde
interpretaties te voorkomen, want het verstand kan, zoals
inmiddels bekend is, in vele subtiele valkuilen en vormen
van bedrog vallen.
In de Vijfde Dantische Kring schitteren ongetwijfeld de
ironische en toornige mensen, arroganten, hoogmoedigen
en trotsen.
In de Hellewerelden van de planeet Mars zelf ontdekt de
esoterische onderzoeker -zoals al in mijn boek De Drie
Bergen staat beschreven- verschrikkelijke
heksensabbatten, afschuwwekkende heksenmannen,
duistere harpijen, tovenaressen, heksen of hoe men ze ook
wil noemen.
Maar in de Vijfde Dantische Kring in het binnenste van de
Aarde, in de 'Marszuchtige' afdeling zullen we maar zeggen,
schitteren niet zozeer de aanhangers van Selene met hun
walgelijke tovermannen, die de Trojanen op de Strofadeeilanden in de Egaeische Zee zoveel schrik inboezemden.
Hier ziet Dante, de oude Florentijnse discipel van Vergilius,
de dichter uit Mantua, tussen de troebele wateren en de
onreine slijk slechts vele hoogmoedige personen, die hier
op de aardoppervlakte glansrijk schitterden in rijke paleizen
en weelderige herenhuizen.
Het pijnlijkste van deze abominabele sfeer is, dat de
verlorenen er hun eigen duizenden jaren oude demonische
scheppingen moeten ontmoeten.
Het Bewustzijn, dat gevangen zit in al die psychische
aggregaten die samen het Ego, het Mijzelve, het Zichzelve
vormen, moet ongetwijfeld zelf de confrontatie aangaan
met al zijn bestandsdelen.
Ik heb in die verzonken streek veel modder, stilstaande
wateren en uiterste leed gezien.
Met ontsteltenis herinner ik me nog een zeker vertwijfeld
wezen, dat zich, verzonken in die smurrie van bitterheid,
wanhopig probeerde te verstoppen voor de sinistere blik
van bepaalde afschuwwekkende monsters, die niets anders
waren dan Ikken, die -in de diepten van zijn eigen psychebepaalde vormen van geweld personificeerden en aldus een
deel van hemzelf waren.
Voor jezelf vluchten?! Het Ik op de vlucht voor het Ik?! Oh
ontzetting! Schrikbarend! Het Bewustzijn stond gesplaatst
tegenover zichzelf, blootgesteld aan die machiavellistische
foltering die men niet met woorden kan beschrijven.
Die Ikken waren delen van het levende wezen, dat voor hen
wilde vluchten. Ze hadden de ogen niet naar voren gericht,
zoals alle sterfelijke wezens, maar -oh noodlottigheid!- naar
links en naar rechts, zoals de vogels.
Het waren de psychische aggregaten van het geweld.
Gewapend met symbolische geweren wilden zij het wezen,
dat zich probeerde te verbergen, aanvallen; en toch waren
deze en zijn aanvallers allemaal psychische aggregaten,
samenstellende delen van hetzelfde Ego, van de totaliteit
van hetzelfde Meervoudige Ik. Het in zoveel modder
wentelen, het voor jezelf vluchten, het angst hebben voor
het Zichzelve, het Ik dat het Ik te lijf gaat, delen van het
Mijzelve die delen van het Mijzelve trotseren, is zeker het
angstigste der angsten, het is het onbeschrijflijke, een
ontsteltenis die men niet door middel van woorden kan
uitdrukken. Zo leert het Bewustzijn van de gestorvenen in
de Vijfde Infradimensie van de planeet Aarde zijn eigen
slechtheden, zijn eigen verschrikkingen en zijn ongekende
gewelddadigheden kennen.
Beste Meester, het is me opgevallen dat toen U over de
Vijfde Dantische Kring van de planeet Mars sprak, U tegen
ons zei dat er heksensabbatten en woedeuitbarstingen zijn.
Maar in Uw lezing over de Vierde Dantische Kring gaf U ons
te kennen dat die, voor wat de Zon betreft, schoon van
Ikken is. Ik vraag me af hoe het ene met het andere
gerijmd kan worden, aangezien Mars overeenkomt met een
hogere trede (dan de Zon, Vert.) in het Inwijdingsproces.
Als U mijn vraag begrijpt, zou U dit dan willen toelichten?
Gedistingeerde vriend, ik heb naar voren gebracht dat de
esoterische onderzoeker in het verzonken Minerale Rijk van
Mars, dat wil zeggen in de Hellewerelden van de planeet
Mars, niet in de Hemelen nog op de oppervlakte van die
planeet, zeer zeker duistere harpijen en schrikwekkende
heksensabbatten aantreft. Ik heb ook gezegd dat het
verzonken Minerale Rijk van de Zon die ons verlicht en
leven schenkt, zijn puur natuurlijke Infradimensies,
helemaal schoon zijn; daar ziet men geen aanhangers van
Selene, noch hun afschuwwekkende tovermannen, noch de
volgelingen van Simon Magiër.
Het zou absurd zijn te veronderstellen, als was het maar
voor een ogenblik, dat de Adepten van de Linkerhand en de
waarzegg(st)ers van Python in het binnenste van de
stralende zon zouden kunnen wonen. Het is zonneklaar dat
de trillingsfrequentie van de Zon onmiddellijk ieder onrein
schepsel zou uitschakelen, vernietigen.
Ik herhaal nog maar eens: op de Zon kunnen slechts
Zonnegeesten, onbeschrijflijke wezens die zich verder dan
goed en kwaad bevinden, in plechtige verhevenheid wonen.
U zegt dat in de Vijfde Infradimensie van onze aardbol
sommige Ikken stelling nemen tegenover ander Ikken en
dat ook het Bewustzijn zich tegenover deze Ikken, die door
hun toornig karakter verschrikkelijk kwaadaardig zijn,
gesteld ziet. Betekent dit, dat het Bewustzijn een derde in
het conflict is en eveneens van het Mijzelve deel uitmaakt?
Gedistingeerde meneer, uw vraag is belangrijk en met het
grootste genoegen haasten we ons toelichting te geven.
Bovenal is het noodzakelijk om te weten dat het Ego, het Ik,
het Mijzelve, het Zichzelf, niet iets individueels is.
Het Ego bestaat daadwerkelijk uit een verzameling
psychische aggregaten, die we ook Ikken zouden kunnen
noemen.
Ons zogenaamd "Ik" is daarom een som van kleine
twistzieke en schreeuwende Ikken, die we in ons dragen.
Als wij deze Ikken als demonen aanduiden, doen we
volstrekt geen verkeerde uitspraak.
Wanneer wij deze kwestie zorgvuldig analyseren, komen
we tot de logische conclusie, dat deze demonen maar al te
duidelijk onze Psychologische fouten en tekortkomingen
personificeren.
Ik nodig U uit, dames en heren, te begrijpen dat elk van
deze Ik-demonen heel concreet en zeker en maar al te goed
bepaalde percentage van ons eigen Bewustzijn in zich
draagt.
In de natuurlijke Vijfde Infradimensie van onze planeet
Aarde ziet het Bewustzijn zich tegenover zichzelf geplaatst;
het leert zichzelf kennen omdat het zichzelf, in
overeenstemming met elk van zijn Ikken, (letterlijk) door
vele ogen en vanuit verschillende invalshoeken
aanschouwt.
Verder met deel 2 van 2.
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Het blijkt voor de gestorvenen helemaal niet prettig te zijn,
te proberen zichzelf te ontvluchten, om voor zichzelf te
gruwen, om een gedeelte van het Mijzelve voor de
verschrikkelijke en angstaanjagende blikken van de andere
gedeelten te verstoppen.
Ik wil allen die naar mij luisteren op weg helpen, zodat U
zich een goed beeld hiervan kunt vormen. Bij deze
gelegenheid zal ik gebruik maken van een heel exacte
gelijkenis als voorbeeld.
Hier in Mexicostad, bij de ingang van het Kasteel van
Chapultepec, is er een salon met spiegels; de bezoekers
kunnen zichzelf in elke spiegel op geheel ander wijze
waarnemen. Sommige spiegels trekken de vorm uiteen en
we zien onszelf als reuzen uit voorbije tijdperken, in andere
als onbetekenende dwergen; sommige tonen ons een
opgeblazen en ontzettend zwaarlijvig figuur, andere tonen
ons als een uitgerekte en vormloos figuur, dun en
afschuwwekkend; weer andere vervormen ons figuur
zodanig, dat we onszelf zien met monsterachtige benen en
armen, enz enz.
Stelt U zich eens voor een ogenblik voor, dat elk van deze
figuren één van onze Ikken, de levende personificatie van
één van onze tekortkomingen, zou zijn.
Wat zou er met al deze figuren van de vele 'spiegels', delen
van het Zichzelve, van het Mijzelve, van het Ego dat wij in
ons dragen, gebeuren, als elk ervan afzonderlijk in alle
staten van ontsteltenis voor de anderen zou willen
vluchten?
Onszelf veranderd zien in al deze verschillende Ikken, elk
van onze delen zien sidderen uit angst voor al die andere
delen, elke angst blootgesteld zien aan elke angst, dit is een
grotere foltering dan de Tantaluskwelling. Zie hier de
foltering van de Vijfde Dantische Kring.
Dames en heren, het is maar al te waar dat het Ego dat we
in ons dragen door duizenden demoon-ikken -die onze
Psychologische tekortkomingen voorstellen- samengesteld
wordt.
Het is overduidelijk dat die zwerm duivels de organische
machine hier in de fysieke wereld naar hun pijpen laten
dansen, maar er is geen enkele vorm van overeenstemming
tussen hen onderling.
Zij strijden allemaal voor de oppermacht; ze willen allemaal
de macht over de belangrijkste centra van de organische
machine krijgen. Wanneer één van hen voor een ogenblik
de macht krijgt, voelt hij zich heer en Meester, het
opperhoofd, de enige. Desondanks wordt hij onttroond en
een ander wordt de baas.
Nu zult U voor Uzelf de reden kunnen verklaren, dames en
heren, waarom alle menselijke wezens vol Innerlijke
tegenstellingen zitten.
Als wij ons van top tot teen in een spiegel zouden zien,
exact zoals we zijn, zouden we gruwen van onszelf.
Dit laatste is een concreet feit in de Vijfde natuurlijke
Infradimensie van de planeet Aarde. Echter, in die duistere
streek is de ontzetting nog veel rauwer, veel realistischer,
tot het punt zelfs, dat elk deel troosteloos en vol afgrijzen
op de vlucht slaat om zich voor elk van de andere delen te
proberen te verbergen.
Het Bewustzijn verscheurt, opgesplitst in talloze delen! Dit
is de verschrikking van de Avernus! Een waar mysterie,
verschrikkelijke dingen uit de duisternis van Minos! Oh
Wee! Oh Wee! Oh Wee!
Zou U ons, ook al is het evident dat de Vijfde Infradimensie
van de Natuur veel dichter en materiëler is dan de
voorgaande, kunnen uitleggen welke bestanddelen zijn
dichtheid kenmerken?
Heren, vrienden, het is maar al te waar dat de Vijfde
Dantische Kring, door zijn atomaire gesteldheid, dichter is
dan de vier voorgaande.
Men dient te weten dat elk atoom van de vijfde verzonken
streek 480 atomen van de Heilige Absolute Zon in zich
draagt.
Het spreekt dus voor zich dat de vijfde verzonken streek
veel grondstoffelijker is. Het lijden is er daardoor groter.
Miljoenen verdoemden wonen in deze verzonken streek van
de Aarde, mensen die elkaar kwetsen en verwondingen
toebrengen, lieden die lasteringen uitspreken tegen de
eeuwigzijnde God, mensen vol haat en wrok, hoogmoedigen
en trotsen, toornige en driftige mensen, moordenaars en
schurken. Al deze mensen denken dat ze zich op het rechte
pad bevinden; geen van hen denkt er zelfs maar voor een
ogenblik aan, dat hij op de paden van duisternis en angst
bewandelt en het daardoor bij het verkeerde eind heeft.
Allen achten zich heilig en deugdzaam; enkelen van hen
lijden aan zelfconsideratie en achten zich een offer van het
onrecht. In het algemeen beelden allen zich in, toonbeelden
van rechtvaardigheid te zijn.
Zou U ons, in het kader van de Negen Werken die men op de
Tweede Berg -de Berg der Opstanding- verricht, het verschil
tussen het Werk in de Vijfde Infradimensie van de planeet
Mars en dat in de Vijfde Dantische Kring van de planeet
Aarde willen uitleggen?
Vriend, vrienden, ik nodig U uit te begrijpen wat het Werk
van het afbreken van het Ego is. Wanneer wij ons door
middel van de Meditatie in onze eigen atomaire
Hellewerelden verzinken met de bedoeling deze of gene
Psychologische tekortkomingen te begrijpen, stellen we ons
onvermijdelijk in contact met één of andere Infradimensie
van de Natuur.
Omdat de Vijfde verzonken streek de belangrijkste afdeling
van de Boosheid is, zullen we ons -wanneer wij de diverse
processen van de Toorn, van de Woede, van de Razernij,
van de Gewelddadigheid, van Lichtgeraaktheid, etc etc etc.
op integrale wijze proberen te begrijpen -vanzelfsprekend
in contact moeten stellen met de voornoemde Vijfde
Dantische Kring.
Het is onontbeerlijk duidelijk onderscheid te maken tussen
die psychische elementen die met de negen Dantische
Kringen van de planeet Aarde, onder de aardkorst van onze
gepijnigde wereld, te maken hebben, en de infrabewuste
elementen binnen onze psyche, die Innerlijk verbonden zijn
met de Hellewerelden van de Maan, Mercurius, Venus, de
Zon, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.
Maar, dames en heren, luister goed naar mij zodat er geen
verwarring ontstaat. Maak onderscheid tussen Hemelen en
Hellewerelden. De Hemel van elk van de genoemde
planeten is geheel anders dan de Hel van diezelfde planeet.
Leer om een willekeurige planetaire Hellewereld altijd in
het verzonken Minerale Rijk van die planeet te plaatsen.
Een Hemel is verschillend; dat is een streek van Licht,
harmonie, geluk...
We zouden één van die planetaire Hemelen niet binnen
kunnen gaan zonder eerst in zijn bijbehorende Hellewereld
te hebben gewerkt.
Bekijk de dingen vanuit deze invalshoek. Het is zondermeer
duidelijk dat we de Hemel van Mars nooit zouden kunnen
binnengaan als wij niet eerst in de Hellewereld van Mars, in
het levende binnenste van zijn eigen verzonken Minerale
Rijk, werken.
In de Hellewereld van Mars, in zijn natuurlijke
Infradimensies, dienen wij bepaalde infrabewuste en
mensonwaardige psychische staten van hekserij af te
breken.
Dit soort werken is slechts mogelijk voor die Heilige
Individuen die bekend staan als Potestates (Machten) en
die zich in de Hemel van Mars voorbereiden om de staat van
Vitudes (Deugden).
Echter, elke vorm van Werk in het binnenste van de andere
werelden van het zonnestelsel staat altijd in een zekere
psychische verhouding met de bijbehorende afdelingen van
de Hellewerelden van de planeet Aarde.
Vergeet niet, dames en heren, de Wetten van
Overeenkomsten, van de Analogieën en van de
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Geachte vrienden, we gaan vandaag logischerwijs de Zesde
Dantische Hellekring of Hellekring van Jupiter, die onder de
aardkorst van de planeet Aarde verzonken ligt, bestuderen.
Als gevolg van zijn atomaire samenstelling bezit deze
Infradimensionale streek ontegensprekelijk een nog veel
grotere dichtheid dan de voorgaande vijf.
Het is goed om te weten dat elke atoom van de Zesde
Dantische Hellekring in zijn schoot 576 (6x96) atomen van
de Heilige Absolute Zon met zich meedraagt.
Dit soort extreem zware atomen zijn ongetwijfeld de
grondoorzaak van een ontzettende grondstoffelijkheid.
De mensen die verzonken in deze helle streek leven,
worden vanzelfsprekend beheerst door 576 wetten,
hetgeen van hun bestaan een zeer gecompliceerde en
moeilijke aangelegenheid maakt.
In deze streek verloopt de tijd verschrikkelijk traag. Elke
minuut lijkt eeuwen te duren en als gevolg hiervan wordt
het leven saai en onverdraaglijk.
Als wij het transcendentale planetaire aspect van de
vibratie van Jupiter zorgvuldig analyseren, ontdekken we
die mysterieuze kracht die de scepter aan de koningen en
de mijter aan de leiders van de diverse
geloofsovertuigingen geeft.
In de oneindige ruimte is de planeet Jupiter dus
buitengewoon mystiek, verheven en subliem.
Zijn antithese in de verzonken Infradimensies onder de
aardkorst van onze wereld is daardoor het woonoord van de
materialistische atheïsten, vijanden van het Eeuwigzijnde.
Ook leven in die streek de godslasteraars, zij die haat
dragen tegen alles wat naar Goddelijkheid smaakt, en de
ketters, zij die het Dogma van de Gescheidenheid
aanhangen. (Gescheidenheid: denken dat, en handelen alsof
je zelf niet verbonden bent met alle andere schepselen in de
Kosmos, Vert.)
Je voelt jezelf vervuld met leed, wanneer je -net als Dantezoveel sceptisch ingestelde en atheïstische leiders
aanschouwt, die in het graf van hun eigen begeerten, haat
en beperkingen vastzitten.
Wanneer wij aan de grote wetgevers, leiders en heersers
denken, die de diverse gelederen van de maatschappij
regeren, ontwarren we vanzelfsprekend grote en kleine
tirannen die her en der complicaties en leed veroorzaken.
Het resultaat van zulk duister optreden komt precies
overeen met de Zesde Dantische Kring.
Het kan dus helemaal niet bevreemden, dat de esoterische
onderzoeker al die leiders, die machtsmisbruik hebben
gepleegd, in deze duistere streek van Pluto's woning
tegenkomt. Het is duidelijk dat die mensen dientengevolge
onbeschrijflijk lijden.
Jupiter heeft, als vaderlijke vriend die altijd grootmoedig en
vrijgevig is, zijn duistere antithese in die slechte ouders die,
hoewel ze bezittingen in overvloed hebben, kun kinderen
eten, kleren en onderdak onthouden.
Het leidt geen twijfel dat die zondige schaduwen na de dood
hun tehuis in de duistere zesde streek van de Afgrond
vinden.
Het Bewustzijn van de onderzoeker wordt geschokt
wanneer hij in de duistere verzonken streek van Jupiter die
wrede ouders aanschouwt. Het meest opmerkelijke is
echter, dat zij hier in de wereld, onder het zonlicht, zichzelf
deugdzaam, rechtvaardig, edelmoedig en vrijgevig hebben
gewaand en sommigen van hen zijn zelfs diep godsdienstig
geweest.
In dit duister tehuis zijn er ook ouders die, ondanks al hun
wreedheden, naar de Innerlijke Zelfverwezenlijking van het
Zijn hebben gestreefd. Hun tijdgenoten geloofden dat zij
goede mensen waren; hun gedrag buitenshuis was
ogenschijnlijk correct, dat is duidelijk, maar binnenshuis
was er gehuil en verdriet.
In de zesde Hellekring leven buitengewoon vrome lieden
met voorgewende zachtmoedigheid en gespeelde
houdingen, onverdraaglijke vegetariërs, van die mensen die
van het eten een 'keuken-religie' maken.
Ik zou ze, sprekend in de stijl van de Grote Khyber Jezus,
hypocrieten, Farizeeërs, witgepleisterde graven noemen.
Maar dat zouden hun volgelingen of degenen die hen in hun
mooie pseudo-esoterische en pseudo-occultistische zalen
zouden zien, nooit willen aanvaarden.
Het is evenmin vreemd in deze zesde verzonken streek van
de Infradimensies ontzettend eerlijke en oprechte ouders te
vinden, die het helaas bij het verkeerde eind hebben gehad.
Wat zij hadden moeten doen, deden ze niet en wat zij niet
hadden moeten doen, dat deden ze wel. Sommige van hen
waren extreem fanatiek in de wereld waarin ze leefden. Met
stok- en zweepslagen hebben ze hun kinderen de religieuze
beginselen bij willen brengen, alsof je deze met stokslagen
zou kunnen leren. Duistere lieden die hun woningen in
verdriet hebben gehuld door het leven van hun kinderen te
vergallen.
Jupiter, vrijgevig, grootmoedig en altruïstisch als altijd,
moet wel zijn tegenstelling onder de aardkorst, in de
verzonken zesde Infradimensie, hebben.
Wat zou de antithese van de vrijgevigheid en de
edelmoedigheid kunnen zijn? Egoïsme, uitbuiterij en
omkoperij, dat is maar al te duidelijk.
Het is dan ook niet vreemd in de onderhavige
inframenselijke streek degenen, die -net als Sanagabril en
zijn aanhangers- alle bezittingen van de Aarde voor zichzelf
opeisen, te vinden. (Vert. Sanagabril is de Hoofdduivel,
aanvoerder van de negatieve polariteit van Jupiter).
Elke religieuze antithese en elk contrast met de gaven van
Jupiter wordt dus onvermijdelijk in de Zesde Hellekring,
onder de korst van de Aarde, gevonden.
Beste Meester, het is me opgevallen dat U gezegd hebt, dat
de tijd in deze Hellekring ontzettend lang duurt, dat de
minuten eeuwen lijken als gevolg van de grote
grondstoffelijkheid van deze verzonken streek van Jupiter.
Duurt de tijd lang als gevolg van het leed of duurt het leed
lang als gevolg van de tijd?
Geachte meneer die deze vraag stelt, sta mij toe U te
informeren dat de tijd alleen vanuit puur subjectief
standpunt bestaat en geen objectieve werkelijkheid bezit.
Uitgaande van dit basisprincipe komen wij tot de logische
conclusie dat de tijd een verzonken Onderbewuste
schepping is.
Het is ontegensprekelijk dat de tijd in elke infrabewuste
streek, of beter gezegd, in datgene van inframenselijke
aard dat in ons bestaat, naarmate we in de diepste diepten
van de grondstoffelijkheid afdalen, steeds trager verloopt.
Met andere woorden zeg ik: op puur intellectueel niveau
verloopt de tijd niet zo traag als in de diepere niveaus van
het Onderbewuste. Dit wil zeggen, hoe subbewuster de
streek van het Universum waarin wij leven is, hoe trager de
tijd zal verlopen en een grotere schijn van werkelijkheid
vertonen.
Hier in de fysieke wereld waarin wij leven, op de
aardoppervlakte onder het zonlicht, zijn er minuten die
eeuwen lijken en er zijn eeuwen die minuten lijken. Alles
hangt af van de gemoedsstemming waarin wij ons
bevinden.
Het is duidelijk dat wanneer wij stralen van geluk, een half
etmaal een minuut lijkt. Het spreekt vanzelf dat een minuut
van uiterste pijn eeuwen lijkt te duren.
Verder met deel 2 van 2.
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Laten wij nu aan de Afgrond denken, aan de verzonken
streken van de Afgrond in de stad van Dite, de verdoemde
stad in de diepten van de duistere Tartarus. Daar voelen de
verdoemden dat elke minuut in eeuwen van abominabele
verbittering verandert.
Ik denk dat de meneer die deze vraag stelde, mijn antwoord
diepgaand zal begrijpen.
Dat is inderdaad zo Meester, maar U hebt zowel staten van
Bewustzijn als van SubBewustzijn, onderBewustzijn en
InfraBewustzijn genoemd. Wil dit wellicht zeggen dat
wanneer men over de Infradimensies spreekt, men ook de
staten van Bewustzijn bedoelt?
De Infradimensies van de Natuur en van de Kosmos bestaan
niet alleen op de planeet Aarde, maar ook in elke Kosmische
eenheid in de Oneindige Ruimte: op zonnen, manen,
planeten, melkwegstelsels, sterren, antisterren,
melkwegstels van antimaterie, enz.
De Infradimensies van de Natuur zijn dus geen exclusief
product van het SubBewustzijn, het OnBewustzijn of het
InfraBewustzijn van de intellectuele mensachtigen, maar
het resultaat van wiskundige wetten die hun oorsprong
hebben in elke Scheppingsstraal.
Meester, wil dit dan zeggen, dat wanneer wij over het
Bewustzijn zelf spreken, wij ervan uit moeten gaan dat dit
los staat van de tijd?
Meneer, dames, heren, ik wil U op nadrukkelijke wijze
zeggen dat de tijd in de Heilige Absolute Zon 49 keer sneller
dan hier op Aarde verloopt.
Deze uitspraak op een verstandige manier analyserend
kunnen wij zeggen: aangezien de (fysieke) tijd(smeting)
een puur subjectieve schepping van de intellectuele
mensachtige is, volgt hieruit dat de tijd 49 keer langzamer
is dan in de Heilige Absolute Zon.
Met andere woorden, het verstand van de mensachtigen
omvat 49 subbewuste departementen en daarom zegt men
dat de tijd hier onder de tweevoetige wezens met een
drievoudig brein, die ten onrechte mensen worden
genoemd, 49 keer langzamer is dan in de Heilige Absolute
Zon.
Als we nu gebruik maken van het inductieve proces dat
Aristoteles in zijn Divina Intellectia heeft verkondigd,
concluderen we: als de tijd in de Heilige Absolute Zon 49
keer sneller is dan het intellectuele niveau van de
mensachtigen, dan betekent dit vanzelfsprekend dat de tijd
niet bestaat in de Heilige Absolute Zon. Daar is alles een
eeuwigdurend ogenblik, een eeuwigdurend nu.
Als we nu naar datgene wat wij Bewustzijn noemen kijken
en het op verstandige wijze bestuderen, ontdekken wij het
oorspronkelijke Zijn van het Paradijs, dat zich -maagdelijk
en vrij van elk subbewust proces- buiten elke tijdsorde
bevindt.
Dat wil zeggen: het Bewustzijn is op zich geen product van
de tijd.
Vergeef mij, Meester, als ik blijf doorgaan op dit punt, maar
ik had het denkbeeld dat naarmate wij Bewustzijn
ontwaken, de infrabewuste en Subbewuste staten
ophouden te bestaan, want ze veranderen in Bewustzijn. Is
dit dan onjuist?
Meneer, deze vraag lijkt mij nogal interessant. Het is
zonneklaar dat de verzonken staten van Pluto of wij ze nou
InfraBewustzijn, OnderBewustzijn, of SubBewustzijn
noemen, radicaal worden geëlimineerd, wanneer het
Bewustzijn ontwaakt.
In de zesde verzonken dimensie ervaren wij de tijd als
afschuwelijk lang, als gevolg van het heldere en duidelijke
feit van het bestaan van subbewuste, onderbewuste en
infrabewuste staten. Echter, in het Nirwana bestaat de tijd
niet als gevolg van het volstrekt definitieve feit dat het Ego,
noch het subbewuste, noch de genoemde staten die
kenmerkend zijn voor de Afgrond in die Goddelijke streek
bestaan.
Met deze uitleg die mij oprecht verbaast -want nooit eerder
had ik de tijd in verband gebracht met de staten van
SubBewustzijn- kom ik tot de conclusie dat het
Onderbewuste, het Infrabewuste en het Subbewuste
waarover de psychologen zoveel spreken, in werkelijkheid
negatieve en satanische staten zijn, die een obstakel
vormen voor de mens om zijn Zelfverwezenlijking te
bereiken. Zie ik het juist, Meester?
Op plechtige wijze heeft men ons geleerd dat het nodig is
dat wij het Subbewuste in Bewustzijn veranderen. Met deze
twee begrippen, die een transformatie aanduiden, omvatten
wij ook de Infrabewuste en de Onderbewuste toestanden.
Het is radicaal nodig Bewustzijn te (doen) ontwaken. Alleen
zo zullen wij de weg kunnen zien, die ons naar de
Eindbevrijding moet leiden.
Het is duidelijk dat het begrip tijd, dat het leven in de
verzonken Zesde Dimensie en in de diverse Dantische
Kringen van de Tartarus zo bitter maakt, definitief wordt
geëlimineerd, wanneer het Bewustzijn ontwaakt.
U vertelt ons dat de Zesde verzonken streek van Jupiter de
antithese is van de planeet Jupiter, die in een baan om de
Zon cirkelt. Ik merk op Meester, dat toen U over de
voorgaande Dantische Kringen sprak, U niet hebt gezegd
dat zij de antithese zouden zijn van de desbetreffende
planeten. Zou U ons dit willen toelichten?
Meneer, heren, dames, het is vanzelfsprekend dat de negen
Hellekringen altijd het tegengestelde negatieve aspect zijn
van de Sferen van de Maan, Mercurius, Venus, de Zon, Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.
Ik denk dat wij in voorgaande lezingen al iets hierover
hebben gezegd en het verband geschetst dat bestaat tussen
die werelden en de negen verzonken streken onder de
aardkorst van onze planeet Aarde.
Om een vergelijk voor dit alles te zoeken: besef dat ieder
mens onder het licht van de Zon her en der zijn schaduw
werpt. Een vergelijkbaar verband zult U vinden tussen de
negen werelden van ons zonnestelsel en hun
desbetreffende schaduwen of duistere streken in de
ingewanden van de planeet waarop wij leven. Begrijpt U mij
nu?
Meester, zou U ons kunnen vertellen of de verzonken streek
van de planeet Jupiter ook bewoond is?
Gedistingeerde dame, sta mij toe U en alle personen die
hier aanwezig zijn en naar mij luisteren, te informeren, dat
in de natuurlijke Infradimensies van het verzonken
Minerale Rijk van de planeet Jupiter verschrikkelijk
perverse demonen bestaan. Involuerende schepsels, lieden
die op weg zijn naar de Tweede Dood. Merk op, ik spreek
dus niet over de Hemel van Jupiter; ik beperk me
uitsluitend tot het noemen van het verzonken Minerale Rijk
van die planeet.
Zouden wij ervan uit kunnen gaan, dat hoewel in de
Hellekringen van de planeet Jupiter involuerende,
verschrikkelijk kwaadaardige schepsels bestaan, die
Hellekringen tegengesteld zijn aan de Hellekring van de
Zesde Dantische Kring op de planeet Aarde?
Vrienden, het duistere komt overeen met het duistere. Er
bestaat geen enkele antithese tussen de Hellekringen van
Jupiter en de Zesde Dantische Hellekring, die verzonken
onder de geologische aardkorst van onze wereld Aarde ligt.
Wij dienen de antithese uitsluitend tussen de lichtgevende
aspecten en de duistere aspecten van Jupiter te zoeken.
Het leidt geen twijfel dat de schitteringen van Jupiter hun
tegenstelling, hun schaduw niet alleen in de ingewanden
van die schitterende planeet, maar ook onder de aardkorst
van onze gepijnigde wereld hebben.
Meester, zou U ons kunnen vertellen uit welke materialen
en elementen deze duistere zone van de zesde verzonken
dimensie van onze planeet bestaan?
Vrienden, wij hebben al in voorgaande lezingen gezegd dat
de bewoners van Eén of ander natuurlijk element nooit het
element waarin ze leven gewaarworden.
De vissen zien nooit het water, wij bewoners van deze
driedimensionale wereld van Euclides kunnen nooit datgene
wat wij inademen gewaarworden. Wij zien het niet. De
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Vrienden, hier nogmaals bijeengekomen moeten wij het
diepgaand hebben over de verzonken Sfeer van Saturnus.
Het is maar al te zeker dat wij niet spreken over eeuwige
verdoemenis of straffen zonder einde. Het leidt geen twijfel
dat de eeuwigdurende verdoemenis op zich niet bestaat en
dat elke straf, hoe erg deze ook moge zijn, een grens heeft,
waarna het geluk heerst.
Wij zijn op dit gebied dus een radicaal andere mening
toegedaan dan de orthodoxe kerken.
De involutieve processen van het leven die plaatsvinden in
het binnenste van de Aarde, in de verzonken Infradimensies
onder de aardkorst van onze wereld, eindigen ongetwijfeld
met de Tweede Dood. Daarna moet de bevrijde Essentie, het
psychische materiaal dat in zijn oorspronkelijke reinheid is
hersteld, onvermijdelijk aan nieuwe processen van
compleet evolutieve aard beginnen.
Ons standpunt is dus maar al te duidelijk tegengesteld aan
het dogma van de eeuwigdurende verdoemenis. Onze
manier van begrijpen van de boetedoening voor de
gemaakte schulden dringt simpel op. Nooit en te nimmer
zouden wij ons een boetedoening kunnen voorstellen -hoe
ernstig deze ook mocht zijn- die niet uiteindelijk aan zijn
einde komt.
Het is duidelijk dat de Goddelijke Justitie nooit faalt. Elke
schuld, hoe ernstig dan ook, heeft zijn wiskundig exacte
boetedoening, die er precies mee overeenkomt. Het is niet
mogelijk om meer te betalen dan wat men schuldig is; als
de Goddelijkheid meer zou eisen dan hoort, zou die
vanzelfsprekend niet rechtvaardig zijn.
Mijn beste vrienden, ik ben vandaag mijn lezing op deze
manier begonnen -als inleiding op het onderwerp van de de
verzonken Sfeer van Saturnus- met de bedoeling dat U op
de onvermijdelijke wijze ons esoterisch-occult standpunt
begrijpt, dat volkomen tegengesteld is aan het sektarische
dogmatisme.
Laten wij ons nu iets meer verdiepen in deze kwestie van de
verzonken Sferen.
In onze vorige lezing hebben wij de Zesde Dantische Kring
diepgaand bestudeerd en het is nuttig dat wij vandaag
moedig dringen in de Zevende Hellekring, de Kring van
Saturnus.
Als wij de Divina Commedia van Dante zorgvuldig lezen,
zullen wij er vinden, dat deze streek van Saturnus "een
oceaan van bloed en vuur" is.
Het zij ons toegestaan te zeggen dat dit volkomen
symbolisch bedoeld is en dat daarmee concreet en definitief
wordt bedoeld, dat in de genoemde streek van Saturnus een
zekerige bloederige, roodachtige kleur overheerst, die
kenmerkend is voor de gewelddadige dierlijke begeerte.
Wanneer wij over kleuren spreken, moet men beseffen dat
er boven het zonnespectrum in de hogere dimensies van
Natuur en Kosmos een heel spectrum van ultraviolette
kleuren schittert en dat er onder het zonnespectrum, het
spectrum van het infrarood fataal schittert.
Dit laatste is kenmerkend voor de Infradimensies van de
Natuur onder de geologische aardkorst van onze wereld.
Die bloederige rode kleur van de begeerte, die men in de
verzonken streek van Saturnus vindt, kan niet getoond
worden in onze driedimensionale wereld van Euclides.
Die kleur heeft zijn tegenstelling in een erop lijkende kleur
in het spectrum van het ultraviolet, die de driedimensionale
streek te boven gaat.
Het is interessant om te weten dat ieder die in de Zevende
Dantische Kring dringt, in zijn stralende aura die
abominabele bloederige kleur draagt, die hem -en dat is
maar al te zeker- affiniteit geeft met die verzonken Sfeer
van onze planeet Aarde.
De Zevende Dantische Kring is dus het tehuis van zij die de
Natuur geweld aandoen, van zij die de kunst geweld
aandoen, van zij die fraude plegen, van zij die God geweld
aandoen, van zij die zichzelf geweld aandoen, van zij die
hun eigen bezittingen of de bezittingen van anderen geweld
aandoen.
Toen ik op bewuste en positieve wijze met mijn
astraallichaam in deze verzonken streek reisde, heb ik
kunnen vaststellen welk een geweld in deze afschuwelijke
streek der verbitteringen heerst.
Ik herinner mij nog twee zeer notabele demonen die ik -om
geen gevoeligheden te raken en onnodige Psychologische
reacties uit te lokken- op diplomatieke wijze benaderde. Zij
spraken zich uit tegen de Kosmische Christus; ze ontkenden
Hem op nadrukkelijke wijze en voelden zich in hun
perversiteit tevreden met hun miserabele satanische
conditie.
Het geweld heerste alom in die bloederige verzonken Sfeer.
Her en der waren er onnodige vernielingen te zien,
ontzettende klappen tegen dingen, tegen personen en tegen
alles.
Ik voelde alsof de invloed van Saturnus met zijn beslist
middelpuntzoekende krachten zich voorgenomen had, in
deze streek alles te vernietigen en personen, meubels,
deuren, enz. tot Kosmische as te herleiden.
Ik was zeer verwonderd om daar een zeer respectabel
schepsel te vinden, wiens ogen nog steeds worden geraakt
door het zachte daglicht. Het betrof een zeer beroemde
dokter, een ware Samaritaan die zich in leven alleen heeft
voorgenomen de zieken te genezen met ware liefde en
zonder uitbuiting van welk soort dan ook.
Wat ik zeg zal verbazing wekken. Velen zouden mij kunnen
tegenspreken door te zeggen: Hoe is het mogelijk dat
iemand die goed is in de streek der slechten belandt? Men
zou ook kunnen argumenteren over deze kwestie van leven
en dood. Die goede heer, waar ik over spreek, leeft
ongetwijfeld nog, hij ademt nog in het zonlicht; waarom zal
hij dan in de Zevende Dantische Kring zijn woning hebben?
Als wij denken aan de Veelvuldigheid van het Ik, is het niet
vreemd dat Eén van deze psychische aggregaten die
verband houden met het delict van het tegennatuurlijke
geweld in zijn desbetreffende verzonken Sfeer woont,
terwijl de persoonlijkheid nog steeds op Aarde voortleeft.
Het spreekt vanzelf dat indien deze dokter het Meervoudig
Ik niet afbreekt, hij met de involutieve golf in de
ingewanden van de Aarde zal moeten dringen, om op een
heel bijzondere wijze te schitteren in de Zevende Dantische
Kring.
Er is veel deugd in de perversen en er is vele slechtheid in
de deugdzame. Wanneer de cyclus van 108 existenties, die
op aardoppervlakte aan elk ziel wordt toegekend, is
volbracht, daalt men ontegensprekelijk met de involutieve
golf, zelfs als men gesierd wordt door heel mooie deugden.
Het is niet overdreven om te denken aan het geval van
Brunnetto Latini, die nobele heer die met zoveel liefde
Dante van Florence de Weg, die naar de onsterfelijkheid van
de mens leidt, leerde. Een nobel schepsel die verzonken
was in die Afgrond van het delict van tegennatuurlijk
geweld.
Meester, zou U ons kunnen uitleggen wanneer wij het delict
van tegennatuurlijk geweld plegen?
Met het grootste plezier haast ik mij om de vraag die deze
dame heeft gesteld te antwoorden. Er bestaat
tegennatuurlijk geweld wanneer wij de seksuele organen
forceren. Dat delict bestaat wanneer de man zijn vrouw
dwingt om de koppeling te realiseren, terwijl zij daartoe
niet in de stemming is.
Er bestaat dat delict wanneer de vrouw de man dwingt om
de koppeling te verrichten, terwijl hij daartoe niet in de
stemming is.
Er bestaat dat delict, wanneer de man zichzelf forceert om
de coitus te realiseren, terwijl zijn lichaam niet in geschikte
conditie is om dat te doen. Er bestaat dat delict, wanneer de
vrouw zichzelf dwingt om de koppeling te realiseren,
wanneer haar lichaam niet werkelijk in optimale conditie is
om het te doen.
Dat delict bestaat in degenen die de misdaad van de
seksuele verkrachting begaan en een ander persoon, tegen
zijn of haar wil in, bezitten.
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Er bestaat tegennatuurlijk geweld in de dames die, de
noodzaak van de Innerlijke Zelfverwezenlijking inziende,
hun eigen Natuur geweld aandoen en zich zonder
medelijden forceren om de koppeling te verrichten, terwijl
zij zich duidelijk niet in de vereiste condities bevinden.
Er bestaat tegennatuurlijk geweld wanneer men
masturbatie pleegt of wanneer men de chemische koppeling
verricht terwijl de vrouw menstrueert.
Er is tegennatuurlijk geweld wanneer echtgenoten de
seksuele vereniging verrichten terwijl de vrouw zwanger is.
Er is tegennatuurlijk geweld wanneer men de sublimatieoefening van de Valroli Mudra op intense wijze meer dan
eens per etmaal verricht, of terwijl de seksuele organen
niet werkelijk in de harmonieuze of juiste conditie daartoe
zijn.
Er is tegennatuurlijk geweld wanneer men de Seksuele
Magie twee keer achter elkaar beoefent en daarmee de
wetten van de scheppende magnetische pauze overtreedt.
Meester, bestaat er dan ook tegennatuurlijk geweld in het
geval dat Eén van de echtgenoten niet voldoende potentie
heeft en de Seksuele Magie beoefent?
Met het grootste plezier haast ik mij de vraag van die
meneer te beantwoorden. Het is nu eenmaal zo dat een
orgaan dat je niet gebruikt, inactief wordt. Zou een man
zich gedurende enige tijd radicaal en absoluut onthouden,
dan spreekt het vanzelf dat hij zichzelf schade zou
berokkenen, want hij zou impotent worden.
Het is duidelijk dat wanneer die man zou willen genezen
van een dergelijk fataal kwaad, hij dat zou kunnen bereiken
door middel van de Seksuele Magie: "connectie van de
fallus en de uterus zonder ejaculatie van het semen".
Het is zonneklaar dat de connectie aanvankelijk vrijwel
onmogelijk zal blijken, juist als gevolg van het ontbreken
van de erectie bij de fallus.
Door echter de fallus onder wederzijdse liefkozingen de
uterus te laten benaderen, bestaat er geen tegennatuurlijk
geweld, maar een erotisch-medische therapie, die
noodzakelijk is om de genezing te bewerkstelligen.
Aan het begin zouden deze patiënten de therapie kunnen
aanvullen met Eén of ander medicament van de klinische
geneeskunde en de richtlijnen van een arts volgen, juist
met het doel om de eerste connecties mogelijk te maken.
Als het echtpaar de connectie voor het orgasme zou
afbreken om de ejaculatie van het semen te voorkomen,
wordt dit vanzelfsprekend door het lichaam opgenomen,
waardoor het seksuele systeem op buitengewone wijze
gesterkt wordt en het resultaat is dan juist de genezing.
Ik herhaal dat er in dit hele proces geen sprake is van
tegennatuurlijk geweld.
Meester, bedoelt U dan, wanneer U over tegennatuurlijk
geweld spreekt, uitsluitend het forceren van het menselijk
lichaam?
Beste vriend, ik wil dat U heel duidelijk en definitief
begrijpt, dat wanneer wij over tegennatuurlijk geweld
spreken, wij heel nadrukkelijk elke soort seksueel geweld
bedoelen, in het bijzonder met betrekking tot de seksuele
organen van de menselijke schepsels.
Ik wil hiermee niet zeggen dat er niet andere soorten van
tegennatuurlijk geweld bestaan. Als iemand bijvoorbeeld de
lagere schepselen van de Natuur zou dwingen om
kunstmatig een seksuele koppeling te verrichten, men hun
vrije wil zou forceren en dan zou er ook van tegennatuurlijk
geweld sprake zijn. Wanneer iemand de dieren op
kunstmatige wijze zou bevruchten zoals tegenwoordig
gebruikelijk is, bestaat daarin ook tegennatuurlijk geweld.
Er is sprake van tegennatuurlijk geweld wanneer wij de
planten en (vrucht)bomen zouden verkrachten door middel
van de bekende entingen, die zijn uitgevonden door de
waanwijzen van dit zwarte tijdperk van de Kali Yuga.
Er is tegennatuurlijk geweld wanneer wij onszelf castreren
of wanneer wij de dieren laten castreren.
De delicten die betrekking hebben op het tegennatuurlijke
geweld zijn dus ontelbaar.
Oh, vrienden, heren en dames die naar mij luisteren,
mensen die deze Kerstboodschap voor 1974 zullen lezen,
denk eraan dat het delict ook schuil kan gaan in de wierook
van de tempels. In de mooie schilderijen die de kunstenaar
op het doek uitkristalliseert kan ook het delict schuilgaan.
In de heerlijkste melodieën waarmee de musicus ons hier
op de planeet Aarde bekoort, kan ook het delict schuilgaan.
Zelfs in de parfumgeur van het gebed dat heerlijke wijze in
tempels wordt gefluisterd, kan het delict schuilgaan.
Het delict verkleedt zich als heilige, als martelaar, als
Apostel en al lijkt het ongelooflijk, het vermomt zich ook
met priesterlijke gewaden en gaat voor in de dienst aan de
altaren.
Dames en heren, denk aan Gido Guerra, door Dante
genoemd. Die was de kleinzoon van de reine Gualdrata, een
nobele heer die gedurende zijn leven zoveel goeds met zijn
talent en met zijn zwaard heeft gedaan. Denk ook aan
Tegiao Aldobrandi, voor wiens stem de wereld dankbaar
zou moeten zijn. Het waren nobele mensen die, als gevolg
van het delict van tegennatuurlijk geweld, nu in de Zevende
Hellekring leven.
Meester, als wij de Ik van het tegennatuurlijk geweld of
bijna alle ikken die de Essentie gevangen houden, Afbreken,
maar er zou nog eentje overblijven, zouden wij dan toch in
één van deze Dantische Kringen kunnen vallen?
Geachte dame, ik ben blij dat U deze vraag, die zeker
terzake is, stelt. Iemand zou al die psychische aggregaten
die betrekking hebben op het delict van het tegennatuurlijk
geweld uit zijn psyche kunnen elimineren en toch in om het
even welk van de andere Dantische Kringen kunnen vallen.
Zolang het dierlijke Ego in ons bestaat, is het zonneklaar
dat we zekere kandidaten voor de Afgrond en de Tweede
Dood zijn.
Meester, als wij ons al bevinden in de laatste van onze 108
Existenties die worden toegekend aan elk menselijk wezen
en wij zijn bezig te werken op het Pad van het scherp van
het Mes, zou men ons dan een kans geven om ons werk af
te maken?
Nobele dame, het doet me plezier naar U te luisteren. U
moet heel helder weten dat de wetten van de Natuur niet
door tirannen wordt geregeerd, maar door rechtvaardige en
volmaakte wezens.
Als iemand -ondanks het feit dat zijn cyclus van 108
existenties is vervuld- het Pad van het Scherp van het Mes
betreedt en komt te sterven terwijl hij zich op de Ware Weg
bevindt, dan zal hij vanzelfsprekend geholpen worden
doordat hij een nieuwe existentie toegewezen krijgt, met
het doel zijn intieme Zelfverwezenlijking te bereiken. Maar
als hij dan van de Weg zou afdwalen, als hij de Kennis zou
afzweren, als hij het Ego niet zou ontbinden of Afbreken, als
hij zou terugvallen in zijn voormalige delicten, dan zou hij
onvermijdelijk de Afgrond van de mislukking binnengaan.
Uit wat U eerder in Uw lezing naar voren bracht, kom ik tot
de conclusie dat wanneer iemand eenmaal in de atomaire
Afgrond van de Natuur involueert, hij in werkelijkheid een
bewoner wordt van alle Dantische Kringen van onze planeet
Aarde. Heb ik het bij het juiste eind, Meester?
Ik wil tegen de meneer die deze vraag stelt, zeggen, dat hij
het zeer zeker bij het rechte eind heeft. Wanneer iemand in
de verzonken Involutie van de Natuur dringt, daalt hij
tergend langzaam in de tijd van Hellekring naar Hellekring,
maar schittert heel in het bijzonder in die streek waarin zijn
ergste delicten specifiek thuishoort.
Meester, wat kunt U ons vertellen over homoseksuelen en
lesbiennes? Begaan zij ook tegennatuurlijk geweld?
Geachte meneer, uw vraag lijkt mij nogal interessant. Het is
dringend nodig te begrijpen dat homoseksuelen en
lesbiennes onvermijdelijk in de Zevende Dantische Kring of
Hellekring van Saturnus dringen, juist als gevolg van het
delict van tegennatuurlijk geweld.
Verder met deel 3 van 4.
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Meester, lesbiennes en homoseksuelen worden zo geboren
door de Karmische Wet of houdt het verband met erfelijke
kenmerken? Welke van deze twee factoren overweegt?
Ik luister naar de vraag die deze meneer stelt. Dames,
heren, het komt goed van pas om te weten dat de
mensachtigen die in voorgaande levens zich op de
gewelddadige wijze hebben gestort in de seksuele
degeneratie, van existentie tot existentie logischerwijs
meer en meer involueren en uiteindelijk als homoseksuelen
en lesbiennes geboren worden, voordat zij in de
Hellewerelden dringen.
Lesbiennisme en homoseksualiteit zijn dus het resultaat
van de seksuele degeneratie in voorgaande levens, een
fataal Karmisch gevolg. Dat is alles.
Meester, als een lesbienne of een homoseksueel de Kennis
dat zijn toestand het Karmisch gevolg is van de degeneratie
zou kunnen verwerven, en ertoe in staat zou zijn de Hogere
Wet om hulp te vragen, zou deze hen de gave kunnen
schenken om de normale toestand te herwinnen of hebben
zij niet voldoende kracht om een dergelijk dergelijke gunst
te vragen?
Heren, dames, er is een gezegde die als volgt luidt: "Bid
God en sla met de stamper". De Goddelijke Barmhartigheid
bestaat altijd naast de Justitie, maar het gaat om de feiten
en niet om de mooie woorden.
Als een willekeurig iemand die gedegenereerd is en zich in
de infrasexualiteit bevindt, werkelijk berouw zou hebben,
laat hem het dan met feiten tonen, met duidelijke en
definitieve feiten. Laat die persoon dan met iemand van het
tegengestelde geslacht trouwen en werkelijk de weg van de
ware seksuele regeneratie betreden.
Dat dit soort mensen roepen, bidden en om hulp vragen, is
correct, maar laat ze met feiten hun berouw bewijzen.
Alleen op deze manier is de redding van dit soort
schepselen mogelijk.
Maar toch is het heel moeilijk dat homoseksuelen en
lesbiennes nog die kracht kunnen opbrengen en waarlijk
hunkeren om uit hun toestand te geraken. Het betreft
zonder enige twijfel mensen die volledig gedegenereerd
zijn, waarin bepaalde gebieden van de hersenen niet meer
werken, verdorven zaadjes waarin het haast onmogelijk is
om de hunkering naar regeneratie te vinden.
Sommige van hen hebben van hun delict een mystiek
gemaakt, vermomt met de kleding der heiligheid. Dit soort
mensen, toonbeelden van de menselijke verdorvenheid, zijn
nog slechter en gevaarlijker.
Wij moeten dus niet al te veel illusies over deze personen
koesteren.
Meester, volgens dit standpunt hebben zij die het
tegengestelde geslacht afwijzen alle hoop op de
Zelfverwezenlijking verloren, of staat er nog ergens een
deur open?
Geachte vriend, luister naar mij. De infrasexualiteit wordt in
de oude Kabbala voorgesteld door de twee echtgenotes van
Adam: Lilith en Nahemah. Lilith stelt op zich het meest
monsterlijke van de seksuele degeneratie voor. In de Sfeer
van Lilith vinden wij veel kluizenaars, monniken en nonnen
die opgesloten leven en die een dodelijke haat koesteren
tegen de seksualiteit.
Wij vinden in deze Sfeer ook die vrouwen die aborterende
middelen tot zich nemen of die, als ware hyena's van de
perversiteit, hun pasgeboren kinderen om het leven
brengen.
Een ander aspect van de Sfeer van Lilith komt overeen met
de pedofilie, de homoseksualiteit en het lesbiennisme. Het
is ontegensprekelijk dat zowel zij die de seksualiteit op felle
wijze afwijzen of zij die van de seksualiteit misbruik maken
en in homoseksualiteit en lesbiennisme vervallen, verloren
gevallen, verschrikkelijk perverse schepselen zijn. Voor dit
soort mensen zijn alle deuren gesloten, behalve de deur van
het berouw.
De Sfeer van Nahemah stelt een ander soort mensen die
tegennatuurlijk geweld begaan voor: de ongeneeslijke
plegers van hoererij, personen die heel goed worden
gedefinieerd door het type Don Juan Tenorio of het type
Casanova of zelfs het duivelse type (waarvan Raspoetin een
voorbeeld is, Vert.) dat het ergste van het ergste is.
Dames en heren, laten we nu verder gaan met dit
onderwerp en ons nu iets verdiepen in het geweld dat tegen
God gericht is. Hier wil ik even stilstaan bij het geval van
Capaneus, de grijsaard van Kreta, één van de zeven
koningen die de stad Thebe hebben belegd en die nu in het
verzonken gebied van Saturnus onder de geologische korst
van onze Aarde leeft.
Danta van Florence, discipel van Vergilius, de grote dichter
van Mantua, noemt in zijn Divina Commedia dit
verschrikkelijke geval, dat betrekking heeft op het
onderhavige thema. Die schaduw riep uit: "Zoals ik in leven
was, ben ik in de dood! Zelfs als Jupiter zijn smid zou
vermoeien, wiens scherpe bliksem hij in zijn woede nam,
waarmee hij mij op
mijn laatste levensdag trof, al zou hij
één voor één alle zwarte arbeiders
van Mongibello
vermoeien, door ze te laten schreeuwen 'Vulcanus help,
help, help mij!' zoals hij in de strijd van Fleva deed, en mij
met al zijn krachten zou doorspiezen, dan zou hij zich nog
niet voldoende op mij kunnen wreken".
De Hoogmoed en de Trots van hen die geweld plegen tegen
het Goddelijke is in de zevende verzonken Infradimensie de
grootste kwelling. Er bestaat geweld tegen het Goddelijke
wanneer wij de hogere orders niet gehoorzamen, wanneer
wij zelfmoord plegen, wanneer wij vol woede godlasterende
woorden uitspreken.
Er zijn veel subtiele manieren van geweld tegen het
Goddelijke. Het geweld tegen het Goddelijke is ongetwijfeld
aanwezig in hen die niets te maken willen hebben met
mystieke of spirituele zaken en in hem die veronderstelt dat
hij kan leven zonder de Goddelijke Barmhartigheid en die in
het diepste van zijn ziel zich opstandig tegen alles wat een
sfeer van Goddelijkheid uitademt keert.
Er bestaat geweld tegen het Goddelijke in de
zelfgenoegzame persoon die op stupide en sceptische wijze
glimlacht, wanneer hij over thema's die op één of andere
wijze met spirituele aspecten van het leven te maken
hebben hoort spreken.
Er bestaat geweld tegen het Goddelijke in de aanhangers
van het intellect, in de waanwijzen die alle spirituele
mogelijkheden van de mens ontkennen, in degenen die een
monopolie over de Universele kennis denken te hebben
gevestigd en in de geleerde onwetenden die -ontdaan van
de ware Wijsheid- niet alleen onwetend zijn, maar
bovendien niet weten dat zij onwetend zijn.
Er is geweld tegen het Goddelijke bij die allesweters die,
wanneer zij de religieuze beginselen analyseren, alle
religieuze standpunten van de tafel vegen, maar die hun
aanhangers geen nieuwe basis aanreiken.
Eerwaarde Meester, in de Vrijmetselaarsloge waartoe ik
behoor zeggen we dat de religie de mens helpt om goed te
sterven en dat de Vrijmetselarij de mens helpt om goed te
leven. Ik denk dat de meeste Vrijmetselaars die ik ken
onbekend zijn met de ware betekenis van de religie en deze
verwarren met iets totaal negatiefs. Nu wij het toch hebben
over het geweld tegen het Goddelijke, zou U ons een juist
denkbeeld kunnen geven van wat de ware Religie is?
Beste vriend die deze vraag stelt, geachte meneer, mensen
die naar mij luisteren, het woord "religie" is afgeleid van
het het Latijnse woord "religare", dat betekent: de ziel
opnieuw verbinden met God.
De Vrijmetselarij is niet zozeer een religie, het is meer een
broederschap van Universele aard. Het zou desondanks zeer
aanbevelenswaardig zijn, dat deze zeer verdienstelijke
instelling de wetenschap van de religie zou bestuderen.
Wij willen hoe dan ook niet suggereren dat iemand zich bij
de één of ander sekte moet aansluiten, want ieder is vrij om
te denken zoals hij wil. Wij beperken ons slechts tot het
aanraden van de studie van de godsdienstwetenschap.
Deze is nou juist Gnosticisme in zijn meest pure vorm,
Wijsheid van Goddelijke aard, diepgaande analytische
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Achtenswaardige heer, zij die de Vrijmetselarij van een
auteur als Ragon of een Leadbeater diepgaand hebben
bestudeerd, weten maar al te goed dat de esoterischocculte Vrijmetselarij niet alleen onder de portieken van de
tempel van Jeruzalem heeft bestaan, maar ook in het oude
Egypte en in het verzonken Atlantis. Jammergenoeg is deze
eerbiedwaardige instelling met het ingaan van de Kali Yuga
of IJzeren Tijdperk waarin wij ons nu bevinden, tot de
dalende Involutieve Cirkel gevallen.
Toch staat het als een paal boven water, dat deze instelling
in het toekomstige Zesde Grote Ras een briljante missie te
volbrengen heeft, precies op het moment dat de machtige
esoterische civilisaties uit het verleden weer opstaan.
Wij ontkennen de Goddelijke oorsprong van die instelling
niet. We weten maar al te goed dat de Zeven
Kosmokratoren in de ochtendstond van het leven de Heilige
Liturgie hebben gebruikt toen zij de chaotische materie
bevruchten, zodat het leven kon ontstaan.
Maar van eeuw tot eeuw, in de loop van de diverse rondes
van kosmisch bestaan, hebben de werkplaatsen van de
Kosmocratoren een steeds grotere dichtheid aangenomen
totdat zij uiteindelijk in de toestand geraakten waarin zij
zich thans bevinden.
Wij raden de broeders van de Vrijmetselarij aan, de Esoterie
van Salomo en de Goddelijke Wijsheid van het land der
Farao's diepgaand te bestuderen.
Het is noodzakelijk en dringend dat de broeders van de
Vrijmetselarij niet in het scepticisme van de
materialistische dialectiek vallen, een dialectiek van domme
lieden die zich tegen de Goddelijkheid uitspreken, want
behalve het feit dat dit tegengesteld is aan een esoterische
ordening van Goddelijke oorsprong, zou het hen bovendien
onvermijdelijk naar de Zevende Dantische Hellekring leiden,
de duistere streek van hen die geweld tegen de
Goddelijkheid plegen.
Eerwaarde Meester, hoe zouden wij het concrete geval van
sommige gnostici kunnen plaatsen die, denkende dat zij de
Leer van de Christus volgen, tegelijkertijd geïdentificeerd
zijn met het communistische atheïsme?
Verdienstelijke heer die deze vraag stelt, het is nu eenmaal
zo dat er in de stromingen van Occulte of esoterische aard
nooit oprechte mensen ontbreken, die werkelijk hunkeren
te werken voor een betere wereld.
Het is ontegensprekelijk dat deze mensen, door de
propaganda van één of ander ideologie vergiftigt, soms in
hun omgeving werken om die utopische paradijs van het
communisme hier op Aarde te verwezenlijken.
Het zijn oprechte mensen die het bij het verkeerde eind
hebben, mensen met magnifieke bedoelingen, maar die
nochtans in dwaling verkerend door het leven gaan.
Vergeet niet dat de weg die naar de Afgrond leidt, geplaveid
is met goede bedoelingen.
Beste Meester, hoewel we bekend zijn met het begrip
fraude en dit steeds in verband brengen met zaken van
economische aard, zou U ons kunnen zeggen of dit delict
ook andere soorten fraude omvat, die eveneens in de
Zevende Dantische Hellekring gezuiverd moeten worden?
Vrienden, er bestaan vele vormen van fraude en het is goed
om dit alles nader te verklaren. Dante stelt de fraude door
een afschuwwekkend duister beeld voor. Hij schetst ons het
monster van de fraude op de volgende wijze: "Zijn gezicht
wat dat van een rechtvaardige man, zo welwillend was zijn
uiterlijke verschijning, maar de rest van lijf was een giftige
slang. Hij had twee abominabele, tot onder de ogen
behaarde gezichten, en zijn rug, zijn borst en zijn zijden
zaten zo in strikken, dat er geen Turkse stof zo rijk is aan
kleuren".
Dante zegt dat de staart van die figuur uitgerust was met
een verschrikkelijke angel. Dit symbool drukt heel goed het
delict van de fraude uit. Laten wij voor een moment aan al
die bonte strikken waarmee de fraudeurs hun slachtoffers
verstrikken denken, het edelachtbare gelaat waarmee ze
verschijnen en het lijf van een giftige adder met
afschuwwekkende klauwen en de angel waarmee ze hun
slachtoffers steken.
De diverse soorten fraude zijn zo gevarieerd, dat je er
werkelijk van onder de indruk raakt. Er is bijvoorbeeld
fraude in degene die een esoterische kring vormt en het
vervolgens in de steek laat.
Er is fraude in degene die een gnostisch studiecentrum
opent en het vervolgens met zijn delicten onderuit haalt,
hetzij door de vrouw van een ander te nemen, hetzij door te
verleiden met de bedoeling om de Seksuele Magie te
beoefenen, hetzij door in het geheim overspel te plegen,
hetzij door de Isis van de tempel te begeren, hetzij door de
broeders van het studiecentrum uit te buiten, hetzij door te
beloven wat men niet waar kan maken, door te prediken
wat men zelf niet beoefent, door het tegengestelde te doen
van wat men verkondigt, door schandalen te veroorzaken,
door alcohol te nemen tot grote verbazing van de
studenten, enz.
Er is fraude in de man die een vrouw belooft met haar te
trouwen en zijn woord niet houdt. Er is fraude in de vrouw
die haar woord aan een man geeft en hem vervolgens
teleurstelt, door verliefd te worden op een andere man.
Er is fraude in de vader die zijn zoon of dochter één of
ander cadeau of één of ander hulp belooft en zijn belofte
niet nakomt, enz.
Al deze vormen van fraude zijn geweld tegen de kunst.
Daarom stelt Dante ze voor als een monster met een
edelachtbaar gelaat.
Er is fraude in het individu dat geld leent en het niet
terugbetaalt. Er is fraude in de verkopers van lootjes voor
loterijen en kansspellen, want de slachtoffers -ervan
overtuigt dat de kunnen winnen- verspelen hun geld en
voelen zich teleurgesteld.
Eerwaarde Meester, wij begrijpen dat de Zevende Dantische
Kring een grotere dichtheid heeft dan al de voorgaande. Het
zou ons dus plezier doen als U ons zou uitleggen uit welk
materiaal deze Infradimensie is opgebouwd.
Vrienden, de zevende verzonken streek of streek van
Saturnus bezit een stoffelijke dichtheid die verbazing wekt,
want in deze verzonken streek draagt elke atoom 672
(7x96) atomen van het Absolute in zijn inwendige.
Het is duidelijk dat deze specifieke soort atomen ontzettend
zwaar zijn en de zevende verzonken streek daardoor
ontzettend grondstoffelijk en pijnlijk is.
Omdat deze duistere verzonken streek onder de
geologische korst van onze wereld geregeerd wordt door
een gelijk aantal (672) wetten, is het leven er
onverdraaglijk, ontzettend moeilijk, verschrikkelijk
gecompliceerd en afschuwelijk gewelddadig.
Meester, ik zou willen weten of de elementen waarin de
bewoners van deze Hellekringen zich bevinden, evenmin
door hen gezien kunnen worden en of zij er ook van
overtuigd zijn dat het goed met hen gaat.
Honorabele vrienden, ik wil dat U weet dat die holenstreken
van onze planeet een mengsel van mineraal en vuur zijn.
Toch zijn de vlammen er slechts door hun gevolgen
zichtbaar: door het geweld, door de ruwe instinctieve
klappen met bruut geweld, enz. Ik herhaal wat ik reeds aan
het begin van deze lezing heb gezegd: wat Dante met bloed
voorstelt, is slechts de bloederige kleur van het seksuele
geweld in het aura van de verdoemden in de inframenselijke atmosfeer van deze zone.
Een bewoner van deze regio van Saturnus zou ongetwijfeld
nooit iets slechts van zichzelf kunnen denken. Zij
veronderstellen altijd dat zij de weg van het juist handelen
en van de rechtvaardigheid bewandelen. Sommige van hen
weten dat ze demonen zijn, maar ze troosten zichzelf met
de gedachte dat alle menselijke schepselen het ook zijn.
Maar dezen, die niet onbekend zijn met het feit dat zij
demonen zijn, zouden nooit kunnen toegeven dat zij slecht
zijn, want ze geloven met overtuiging dat zij goede mensen,
rechtvaardig en correct zijn.
Als iemand hen voor hun delicten zou aanspreken, als
iemand hen tot orde zou roepen en ze tot berouw
aansporen, zouden ze zich beledigd en belasterd voelen en
met gewelddadige handelingen reageren.
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Mijne vrienden, vanavond 18 november van het jaar 1972,
Jaar XI van Aquarius, zijn wij opnieuw bijeengekomen met
het doel de Achtste Dantische Kring, die verzonken is onder
de aardkorst in de Infradimensies van de Natuur, te
bestuderen.
Om deze kring uit te leggen, moeten we enige zaken
herhalen die we al in andere boeken met betrekking tot
zwart Tantrisme hebben vermeld. Het is duidelijk dat er
drie soorten Tantra zijn. Ten eerste Witte Tantra, ten
tweede Zwarte Tantra, ten derde Grijze Tantra. De
Hindoestanen spreken klare taal over de Vurige Slang van
onze Magische Vermogens, de zonne-elektronische Macht
die via de ruggenmerg van de asceet stijgt.
Het is duidelijk dat het transcendentale Fohat zich exclusief
door middel van Tantrisme ontwikkelt. De sleutel hebben
we al in voorgaande boeken gegeven, maar toch wil ik het
nogmaals herhalen: "connectie van de Lingam-Yoni -FallusUterus- zonder ejaculatie van het Heilige Sperma".
Zwart Tantrisme is heel anders. Er is wel sprake van
connectie van de Lingam-Yoni, maar ook van magische
rites en ejaculatie van het zaad. Het resultaat in dit
concrete geval is het in strikt negatieve vorm ontwaken van
de Vurige Slang.
Het is evident dat het Heilig Vuur door middel van het
Zwarte Tantrisme zich vanuit het stuitbeen in de atomaire
Hellewerelden van de mens stort. Dan verschijnt de staart
van Satan, het abominabele orgaan Kundartiguador.
Grijs Tantrisme heeft andere doelstellingen: dierlijke genot
zonder transcendentale verlangens.
Wij zullen ons nu dus expliciet op het onderwerp van het
abominabele orgaan Kundartiguador richten.
Er zijn twee Slangen. De eerste, die van de witte Tantra, is
de Bronzen Slang die de Israëlieten in de woestijn genas en
die overwinnend in het ruggenmergkanaal stijgt. De
tweede is de verleidende Slang uit Eden, de afschuwelijke
Python die in het slijk der Aarde wentelde en die Apollo
geïrriteerd met zijn pijlen trof.
De eerste, de Bronzen Slang, het stijgende Vuur, heeft het
vermogen om de Chakra's in de ruggengraat te doen
ontwaken. Hij opent -bij wijze van spreken- de Zeven
Kerken van het Apocalips van Johannes en verandert ons in
geweldige Goddelijke wezens.
De tweede opent de zeven Chakra's die zich in de onderbuik
bevinden, de Zeven Poorten van de Hel zoals de Islamieten
ze noemen.
Er is veel gezegd over het Kundalini, de ringvormige,
slanggelijke Macht, die zich wonderbaarlijk in het lichaam
van iedere beoefenaar van de Witte Tantra ontwikkelt. Maar
wij beweren op plechtige wijze dat niemand van de
vermogens van de Lichtgevende Slang kan genieten zonder
eerst door haar verslonden te worden.
Nu zult U voor Uzelf kunnen verklaren, vrienden en
broeders in de Gnostische Beweging, wat de reden is
waarom de Meesters van India Naga's, dat wil zeggen
"slangen" worden genoemd.
De grote Hiërofanten van Babyloniè, Egypte, Griekenland,
Chaldea enz. noemden zichzelf 'Slangen".
In de Slangecultuur van Mexico werd Quetzalcoatl, de
Mexicaanse Christusfiguur, verslonden door de Slang en
daarom heeft hij de titel "Gevleugelde (Quetzal) Slang
(Coatl)" ontvangen.
Wodan was een Slang, want hij was door de Slang
verslonden.
Het is maar al te duidelijk en vanzelfsprekend dat het diepe
geestelijke "huwelijk", de totale versmelting van GodMoeder en de Heilige Geest -dat wil zeggen van de Vurige
Slang van onze Magische Vermogens met Shiwa, de Derde
Logos, de Oer-Hiërofant en Oer-Magiër-, alleen mogelijk is
wanneer wij door de slang zijn verslonden. Dan vindt de
opstanding van de geheime Meester glorieus binnen
onszelf, hier en nu, plaats.
Ik nodig nu dit hele auditorium dat naar mij luistert en de
hele Gnostische Beweging in het algemeen uit, om na te
denken over de Antithese. Het is ontegensprekelijk dat de
afschuwelijke Slang Python de negatieve en fatale
tegenpool, de schaduw als het ware, de radicale antithese
van de Slang van het Licht is.
In de Afgrond hult de Waarheid zich ongetwijfeld in
Duisternis.
Indien wij in de Hogere Dimensie van de Natuur en Kosmos
door de Bronzen Slang -die de Israëlieten in de woestijn
genas- verslonden worden, dan moeten de verdoemden in
de Achtste Dantische Kring vanzelfsprekend wel door de
afschuwelijke verleidende Slang van Eden verslonden
worden; dan veranderen ze in giftige adders, in
verschrikkelijk kwaadaardige schepsels.
Ik wil dat U volledig begrijpt dat de Slang ons altijd zal
moeten verslinden, damwel in haar Lichtgevende aspect,
danwel in de Duistere achtste Hellekring.
De fatale scène van de afschuwwekkende verleidende Slang
van Eden spreekt boekdelen: ze verslindt de verdoemden
met het doel ze te vernietigen, te ontbinden, ze tot
Kosmische as te herleiden om de Essentie te bevrijden, om
de oorspronkelijke pure reinheid te herstellen.
Alleen zo lukt het de ziel om zich uit de pijnlijke Tartarus te
bevrijden.
Het is heel interessant om te weten dat de Slang het Ego
altijd vernietigt, danwel op de Weg van het Licht door
middel van Zelfbewuste werken en Vrijwillig lijden, danwel
op de Duistere Weg in de Achtste Kring van de Fataliteit.
Het is wonderlijk om te weten dat het Ego altijd, koste wat
koste, vrijwillig of tegen onze wil in, ontbonden moet
worden. De Slang zal ons onvermijdelijk, als overwinnaars
of als mislukkingen, moeten verslinden.
De verleidende Slang van Eden, de afschuwwekkende
Python, is het negatieve aspect van God-Moeder. Wanneer
haar taak in de Avernus volbracht is, keert zij terug naar
haar positieve polariteit in de Streek van het Licht. Ziet dus
vrienden en vriendinnen, op welke wijze God-Moeder haar
kind bemint. Zij die verloren ronddobberen, de beoefenaars
van de Zwarte Tantra die de Slang van de Fataliteit
ontwikkelen, veroordelen zichzelf onvermijdelijk tot de
Tweede Dood.
Bonzen en Dugpa's met rode tulband zullen nooit
ontsnappen aan God-Moeder Kundalini. Zij zal hen
onvermijdelijk verslinden, koste wat koste.
In de achtste Hellekring leven ongelukkig de valse
Alchemisten, de beoefenaars van Zwarte Tantra, de
vervalsers van de metalen, zij die op negatieve wijze zijn
uitgekristalliseerd. Om nog duidelijker te spreken: zij die in
plaats van het seksuele Hydrogeen Si-12 in de Hogere
Existentiële Lichamen van het Zijn uit te kristalliseren, de
energie op negatieve wijze hebben doen uitkristalliseren
om in 'Meesters van het duistere aanschijn' te veranderen
en die onvermijdelijk door de afschuwwekkende Slang van
de Fataliteit verslonden zullen worden.
Ik wil dat allen beseffen dat er twee soorten Alchemie, twee
soorten Dood van het Ego en twee soorten feestdissen voor
de Slang bestaan.
Jullie kunnen de weg kiezen. Kies maar! U krijgt de kennis:
U bevindt zich voor het dilemma van het "zijn of niet zijn"
van de Filosofie.
Wee U, kandidaten tot de Tweede Dood. Uw kwellingen
zullen afschuwelijk zijn! Alleen zo zult U kunnen sterven in
de Duistere Avernus.
Op welke andere wijze zal de Essentie zich kunnen
bevrijden? Op welke andere wijze zou Zij de vrijheid
verwerven om aan een nieuwe evolutieve cyclus te
beginnen, die ongetwijfeld bij de harde rots moeten
beginnen?
In de Achtste Hellekring treffen wij ook de valsmunters, de
vervalsers en valsen, zij die zich uitgeven voor iemand
anders, zij die incest plegen, zij die tweedracht zaaien, zij
die slechte raad geven, zij die dingen beloven en zich niet
aan hun gelofte houden, zij die schandalen veroorzaken en
ook zij die schisma's veroorzaken, valse en leugenachtige
lieden etc etc etc.
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Deze verzonken Achtste streek is de antithese, het
tegengestelde, het negatieve aspect van Uranus.
Deze planeet van ons zonnestelsel is heel interessant. Er is
ons verteld dat de Noord- en zuidpool van Uranus om en om
naar de Zon wijzen.
Wanneer de positieve pool van die planeet naar de Zon
gericht is, heerst de mannelijke kracht over de hele Aarde.
Wanneer de negatieve pool van die wereld naar de
stralende Zon gekeerd is, heerst dan de vrouwelijke kracht
over onze gepijnigde wereld.
Elke cyclus of magnetische periode van Uranus duurt 42
jaar. Mannen en vrouwen wisselen de heerschappij hier op
Aarde in cycli van 42 jaar.
De complete periode van Uranus duurt 84 jaren, 42 van
mannelijke en 42 van vrouwelijke aard.
Laten wij de gewoontes van de mensen en de geschiedenis
onder de loep nemen en we zullen tijdperken ontdekken
van intensieve mannelijke activiteit -zoals het tijdperk van
de piraten bijvoorbeeld, toen alle zeeën van de wereld door
piraten onveilig werden gemaakt- en tijdperken zoals de
huidige of zoals die wanneer de Amazones hun maancultus
vestigden, over een groot deel van Europa heersten en de
wereld deden sidderen.
Elke mannelijke cyclus wordt dus opgevolgd door een
vrouwelijke cyclus en omgekeerd. Alles hangt af van de
polariteit van Uranus en van de soort energie die vanuit die
planeet de Aarde bereikt.
Voor het welzijn van de Grote Zaak is het goed om te weten
dat de seksuele klieren van de man geregeerd worden door
Uranus.
Het is nodig dat wij volledig begrijpen dat de eierstokken
van de vrouw eveneens door Uranus worden beheerst.
Als regent van het nieuwe Aquarius-tijdperk brengt die
planeet een complete revolutie op onze gepijnigde wereld
teweeg.
Het is dus niet vreemd dat de twee seksuele polen in de
verzonken streek van Uranus onder de aardkorst van Onze
Aarde, in de verdoemden zichtbaar zijn. De Verleidende
Slang van Eden verslindt de gevallenen zodat het
vernietigingsproces -die bij de Tweede Dood teneinde komtop grote schaal kan beginnen. In ons vorig boek, dat de titel
"De Drie Bergen" draagt, hebben wij geschreven dat de
Ingewijde in het verzonken Minerale Rijk van de planeet
Uranus Cacus of Gestas, de slechte dief die in het Evangelie
van de Christus genoemd wordt, moet Afbreken.
Agatus of Dimas, de goede dief, is de Innerlijke macht die
vanuit het diepste van ons Innerlijk Zijn het seksuele
hydrogeen Si-12 "steelt" (verovert) om onze eigen
Innerlijke Zelfverwezenlijking te kunnen bewerken.
Cacus, de slechte dief, de afschuwwekkende Gestas, is die
duistere macht die de scheppende energie voor het kwade
rooft.
Het is niet overdreven U ervan op de hoogte te stellen, dat
het abominabele orgaan Kundartiguador -het resultaat van
de slechte gebruik van de scheppende energie die Cacus
heeft geroofd- zich niet alleen in de Zwarte Alchemisten of
Duistere Tantristen ontwikkelt, maar ook in hen die
definitief verloren zijn, al zouden ze geen enkele magische
kennis bezitten.
Als wij nu naar de tegengestelde Sfeer van Uranus in de
diepe Afgrond van onze planeet Aarde kijken, kunnen we uit
de Wet der Tegenstellingen en de gewone Wet van Analogie
afleiden, dat de afschuwwekkende Cacus ook hier
vernietigd moet worden.
Besef dus, heren en dames, hoe en op welke wijze deze
lichtgevende en duistere aspecten -die aan elkaar
tegengesteld zijn- elkaar aanvullen en zich ten opzichte van
elkaar ontwikkelen.
Meester, is de Verleidende Slang van Eden hetzelfde als de
Heilige Slang?
Mijn beste broeder, Uw vraag lijkt me heel interessant en ik
haast mij haar te beantwoorden.
Het is duidelijk dat de Waarheid zich in de Avernus in
Duisternis hult. Het is buitengewoon opmerkelijk om te
weten dat de Slang zich in positieve of in negatieve vorm
kan polariseren. Dit wil zeggen dat de Verleidende Slang
van Eden het duistere contrast van de Slang van het Licht
is en daarom zonder enige twijfel de negatieve polariteit
van de Bronzen Slang -die de Israëlieten in de woestijn
genas- is.
Het is verbazend te weten dat de schitterende Slang van het
Licht zich in deze fatale vormen polariseert en dit nodigt
ons uit om te begrijpen dat Zij dit uit liefde voor haar eigen
kind doet, om in de Avernus de inframenselijke elementen
die wij in ons dragen te vernietigen en ons te bevrijden van
de afschuwelijke klauwen van de pijn. Zover gaat de liefde
van elke God-Moeder.
Beste Meester, aangezien het duidelijk is dat de grootste
deel van de bewoners van deze planeet noch de witte
Tantra noch de Zwarte Tantra beoefent, maar de Grijze
Tantra -hetgeen bestaat uit de seksuele daad met
uitstorting van het ens seminis, zonder enig transcendent
verlangen- vraag ik u of al deze menigten automatisch in
de Achtste Dantische Kring dringen gelijk zij die de Zwarte
Tantra hebben beoefend?
Geachte heer, Uw vraag is zeer intelligent en ik wens dat U
mijn antwoord begrijpt. Het is goed dat U weet dat elke
vorm van Grijze Tantra onvermijdelijk in Zwarte Tantra
verandert.
Wanneer iemand in de Avernus afdaalt, ontwaakt hij op
negatieve wijze. Dat fatale ontwaken is te wijten aan de
ontwikkeling van het abominabele orgaan Kundartiguador.
Het is dus dringend nodig te weten dat ieder die Hoererij
pleegt, zelfs als hij onbekend is met de Zwarte Tantra, in
feite Tantrisme beoefent en hij uiteindelijk onvermijdelijk
in een duistere persoonlijkheid -waarin de Verleidende
Slang van Eden volledig ontwikkelt is- verandert.
Meester, toen U over de Tweede Infradimensie of Hellekring
sprak, legde U ons uit dat zij die hoererij plegen, daar
leven. Om dit denkbeeld helder te krijgen zou ik graag
willen weten, welk verschil er bestaat tussen de plegers van
hoererij die in de Hellekring van Mercurius leven en zij die
in de Achtste Dantische Kring dringen.
Vrienden, vriendinnen, de Ontucht is de wortel van het Ego,
van het Ik, van het Mijzelve, van het Zichzelve. Dit nodigt
ons uit te begrijpen dat de Wellust, de Hoererij, zonder
enige twijfel in elke van de negen Infradimensies van de
Natuur onder de geologische korst van deze wereld bestaat.
Maar er is wel verschil in dit alles. In de verzonken Sfeer
van Mercurius 'verslindt' de schrikbarende Coatlicue (bij de
Indianen) of Proserpina (bij de Grieken) haar kinderen nog
niet. Pas in de verzonken Achtste Sfeer geeft Zij zichzelf dat
afschuwelijke feestmaal.
Nu zullen wij kunnen verklaren waarom Dante van Florence
in de Achtste Kring miljoenen menselijke schepsels zag, die
in stukken uiteen waren gevallen, bloedend, zichzelf met
de nagels en hun tanden verwondend, onthoofd, etc etc etc.
Het is overduidelijk dat in die verzonken streek met het
proces van verkalking, verstening, kristallisatie,
mineralisatie en destructie van elk Ego begonnen wordt.
Eerwaarde Meester, Uw relaas over de liefde van Godmoeder, die in Haar lichtgevend danwel in haar duistere
aspect haar kind -de Essentie-, zelfs via de weg van de
uiterste pijn, in het inwendige van de Aarde bevrijdt, is
werkelijk indrukwekkend. Hoe is het dan mogelijk dat
zoveel Zwarte Magiërs met ontwaakt Bewustzijn -wetende
welke pijn ze moeten ondergaan- toch volharden op de weg
van het Zwarte Tantrisme en de Tweede Dood?
Geachte heer, het is goed dat alle aanwezigen weten dat de
enen voor het Licht ontwaken en de anderen voor de
Duisternis, zoals ik al heb vermeld in mijn voorgaande
boeken.
Verder met deel 3 van 3.
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Zonder enige twijfel kunnen de verdoemden -zij die in het
kwaad en voor het kwaad zijn ontwaakt, zelfs wanneer ze
weten dat zij de Involutie in de ingewanden van de wereld
tot de Tweede Dood moeten ondergaan voordat zij het
herstel van het psychische materiaal hebben bereikt- geen
spijt van de gekozen weg hebben, want ze hebben van hun
involutief proces en van het fatale wiel van Samsara een
religie, een mystiek gemaakt...
Het is niet overdreven voor dit auditorium te stellen, dat de
Meesters van de Linkerhand tempels in de verzonken
streken hebben, waar zij een culte ter ere van het negatieve
aspect van de Slang onderhouden.
Deze inframenselijke schepsels zijn zeer zeker nooit
onwetend van het lot dat hun wacht, maar zij willen die
eerder versnellen om zich te bevrijden en vrij onder het
licht van de Zon terug te keren, met het doel om aan een
nieuwe Evolutie te kunnen beginnen, die zoals ik eerder heb
gezegd zal moeten beginnen bij de harde rots en vervolgens
in het vegetale en in het Animale Rijk, tot zij de staat van
intellectuele mensachtigen heroveren.
Wanneer men van Jahweh spreekt, kan men duidelijk
vaststellen dat alle gedoemden de Zonne-Logos
verafschuwen en dat ze volkomen verliefd zijn geraakt op
het Wiel van Samsara, die fatale vicieuze cirkel.
Eerwaarde Meester, ik begrijp niet hoe het mogelijk is, dat
een bewoner van deze verzonken Infradimensie van de
Achtste Dantische Kring -wiens Essentie gevangen zit in de
afschuwelijke Ik van de Ontucht- zelfs maar op
oppervlakkige wijze zijn Bewustzijn kan ontwaken, want
voordat dit kan gebeuren, moet de Essentie toch immers
uit het Ego bevrijd worden?
Verdienstelijke heer, ik herhaal wat we al eerder hebben
gezegd: sommigen ontwaken voor het Licht en anderen
voor de Duisternis. Bij dit deel van de lezing aangekomen,
wil ik een vers van Daniël de Profeet aanhalen, zoals
vermeld in de Bijbel:
"En velen die in het stof der Aarde slapen, zullen ontwaken,
sommigen voor het eeuwige leven, de anderen voor de
schande en de eeuwigdurende verwarring. De wijzen zullen
schitteren als de schittering van het uitspansel en zij die de
rechtvaardigheid aan de menigte hebben verkondigd, als de
sterren in eeuwigdurende pracht. Maar jij Daniël, sluier
deze woorden en verzegel dit Boek tot de tijden der einde.
Velen zullen komen en gaan en de wetenschap zal
toenemen (Daniël 11:12).
Aangezien wij ons al in de Tijden der Einde bevinden en
aangezien de wetenschap op schrikbarende wijze is
toegenomen, is het nuttig om de Zegel van dat Boek te
halen en de profetie te verklaren.
Ik herhaal; het abominabele orgaan Kundartiguador heeft
het vermogen om het Bewustzijn van hen die in de Afgrond
dringen, waar men slechts gehuil en tandengeknars kan
horen, te doen ontwaken.
Wij kunnen dus ons Bewustzijn op lumineuze en positieve
wijze (doen) ontwaken door middel van het vrijwillige
Afbreken van het Ego of men kan Hem in het kwaad of voor
het kwaad doen ontwaken door middel van het
ontwikkeling van het abominabele orgaan Kundartiguador.
Een ieder is vrij om zijn weg te kiezen: de profetie van
Daniël is verklaard.
Eerwaarde Meester, ik ken vele spirituele leraren die zich in
alle oprechtheid van alle seksuele oefeningen verwijderd
hebben en daarom in celibaat leven en die -zoals ik nu
begrijp- in geen van deze drie soorten Tantrisme- waar U
over hebt gesproken- ondergebracht kunnen worden. Zullen
deze personen dan niet in de streek van de Avernus
dringen?
"Wee U, hypocriete Farizeeërs, witgepleisterde graven,
perverse generatie van addergebroed, die het bord en de
beker schoonmaakt, maar van binnen vol verdorvenheid
bent!"
De Farizeeër-Ik is actief in het diepste van vele zoekers. Ze
wenden heiligheid en wijsheid, reinheid en perfectie voor,
maar in de grond van de zaak zijn ze verschrikkelijk
Ontuchtig en plegen Hoererij.
De Farizeeër-Ik zegent de voedingsmiddelen als hij aan
tafel zit, hij meet zich vrome houdingen aan, hij houdt
zichzelf voor de gek door te denken dat hij deugdzaam is,
maar in de diepten van het zichzelve gaan vele
onopbiechtbare begeerten en satanische bedoelingen
schuil, die met goede bedoelingen gerechtvaardigd
worden.
In de Achtste Dantische Kring worden de schijnbare vrome
lieden onvermijdelijk door de Verleidende Slang van Eden
verslonden.
Meester, wat zou U ons kunnen zeggen over de
grondstoffelijkheid en de elementen waaruit deze
Infradimensie bestaat?
Verdienstelijke vrienden, de Achtste Dantische Kring is
tegelijkertijd een rotsachtige en vurige streek. Daar kwelt
het vuur werkelijk de verdoemden.
Deze verzonken zone van Uranus onder de geologische
aardkorst van de planeet Aarde, heeft uitgekristalliseerde
aspecten die een onverdraaglijke grondstoffelijkheid
bezitten.
Het is niet overdreven met een helderheid die verwondering
wekt eraan te herinneren, dat elke atoom in de genoemde
zone 768 (8x96) atomen van de Heilige Absolute Zon in zijn
inwendige draagt.
Elk van deze atomen bezit daardoor een verschrikkelijke
dichtheid en het is daardoor niet verwonderlijk dat de
grondstoffelijkheid in deze streek nog veel groter is dan in
de voorgaande zeven kringen.
Een gelijk aantal van wetten, dus 768, controleert alle
activiteiten in de Achtste Hellekring en als gevolg hiervan
is het leven in deze verzonken zone van de Avernus veel te
ingewikkeld en moeilijk. De pijn vermenigvuldigt en
intensiveert zich dan ook op een afschuwelijke wijze in de
duistere zone van het negatieve aspect van Uranus onder
aardkorst van de Aarde.
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Via deze serie lezingen zijn we aangeland bij het
middelpunt zelf van de Aarde, waar er -aangezien dit de
kern van onze planeet is- een afschuwwekkende traagheid
heerst.
Bij dit punt aangekomen, haalt Dante in zijn Divina
Commedia op onverwachte wijze de Lans van Achilles ter
sprake. Er is ons verteld dat die Lans -hoewel hij
aanvankelijk verwondde en schade en leed veroorzaaktelater een waar zegen bleek te zijn.
Dit doet ons duidelijk denken aan de Lans, waarmee de
Romeinse Centurion Longivus de zijde van de Heer
doorstak.
Diezelfde Lans werd door Parcival, de wonderlijke held van
de drama's van Wagner, gebruikt om de zijde van Koning
Amfortas te genezen.
In mijn vorige boeken hebben we al concrete uitspraken
gedaan over dit wapen van Eros.
We hebben toen geschreven dat deze Lans van fallische
aard is en wanneer hij op een wijze manier wordt
gehanteerd, hij gebruikt kan worden om het Meervoudige
Ik te vernietigen.
Het is heel opmerkelijk dat Dante precies in de negende
sfeer de Lans van Achilles noemt. Dit is iets wat ons tot de
Meditatie moet aanzetten.
Het is nuttig om te herinneren dat de Heilige Lans een
symbool van de Fallus zelf is, waarin het begin van alle
leven gegrondvest is, de transcendente seksuele
elektriciteit waarmee wij het Meervoudige Ik kunnen
vernietigen, tot Kosmische as herleiden.
Ik wil in deze lezing ook de Heilige Graal noemen, die
Heilige Beker of wonderlijke Kelk, waaruit de Grote Khyber
Jezus tijdens de Laatste Avondmaal heeft gedronken.
Het moet duidelijk zijn dat dit juweel een levend symbool is
van de Uterus of Goddelijk Yoni van het eeuwig vrouwelijke.
Nu wij bezig zijn met het onderwerp van de Negende Sfeer,
kunnen we in deze lezing evenmin vergeten de Kelk en de
Lans van de grote Archaïsche Mysteries te noemen.
In de Negende Sfeer worden de involuerende schepselen
definitief afgebroken. Wat is er uiteindelijk overgebleven
van Nemrod en zijn Toren van Babel? Wat zal er uiteindelijk
overblijven van de moderne fanatici van de Toren?
Nutteloos zullen zij proberen de hemel met hun raketten te
bestormen. De Kosmische ruimtereizen zijn niet toegestaan
aan de intellectuele dieren. Het proberen om ze te
verwezenlijken staat gelijk aan heiligschennis. Deze reizen
zijn uitsluitend voorbehouden aan de ware, legitieme
Hogere Mens.
Nu de grote catastrofe die voor de deur staat, zullen de
intellectuele waanwijzen van de Toren van Babel in de
Hellewerelden dringen om tot Kosmische as herleid te
worden.
Wat is er van Effialto overgebleven? Het gelukte hem om de
in het oude Atlantis geïncarneerde Goden te schokken en te
verontrustten, maar desondanks is hij tot stof herleid in de
Negende Dantische Kring.
Wat is er overgebleven van Briareus die met honderd armen
was uitgerust? Hij is een levende symbolische voorstelling
van de heren met het duistere aangezicht, die welleer het
verzonken Atlantis bewoonden. In de Negende Hellekring,
de Sfeer van Neptunus, is hij ontbonden en tot stof der
Aarde verworden.
In deze verzonken zone van Neptunus, worden de verraders
tot stof herleid. Wee Brutus, Casius en de Innerlijke Judas
van iedere levende!
En wat is er van jou, Alberigo Demanfredi, Heer van Faenza,
terechtgekomen? Waar hebben al jouw goede bedoelingen
en het toetreden tot de Orde van de "Verheerlijkte
Broeders" toe gediend?
De Goddelijken en de menselijken weten maar al te goed
welke afschuwwekkend misdaad je hebt begaan. Was jij
soms niet degene die zijn bloedverwanten tijdens een
feestmaal vergiftigde?
De legende der eeuwen vermeldt dat jij, voorwendende je
met hen te verzoenen, hen liet vermoorden tijdens dat
beruchte feestmaal, precies aan het einde, op het moment
dat het nagerecht werd opgediend.
Toch leek het alsof je bleef voortleven. Dat dachten de
mensen, maar in werkelijkheid drong je, op het juiste
moment dat de misdaad zich voltrok, in de Negende
Hellekring.
Wie bleef er in jou lichaam voortleven? Was het niet een
demon?
Wee, U verraders! Wee hen die dergelijke misdaden
begaan! Ze worden onmiddellijk door de Tribunalen van de
Objectieve Justitie berecht en ter dood veroordeeld. De
Kosmische Beulen voeren het vonnis onmiddellijk uit en
dergelijke ongelukkigen sterven onmiddellijk om in de
Negende Dantische Kring te dringen. Dit laatste gebeurt
zelfs als hun fysieke lichamen niet sterft, want het is maar
al te goed bekend dat een willekeurige demon in het
lichaam van de verrader plaatsneemt om hem te vervangen,
zodat de karmische processen van die personen of
verwanten, die op één of andere manier banden met deze
perverse persoonlijkheid op na houden, niet teveel in de
war geraken.
Al lijkt het ongelooflijk, er lopen tegenwoordig vele levende
doden door de straten van de steden, wiens ware eigenaars
nu al in de Hellewerelden leven.
Eerwaarde Meester, aangezien de Essentie -die gevangen
zit in het Meervoudig Ik- degene is die de Transmigratie
door de Hellewerelden meemaakt, betekent die vervanger
waar U over spreekt dat een andere Essentie het lichaam
van de levende dode komt te animeren?
Vrienden, ik herhaal: een willekeurige demon kan de
voormalige eigenaar van het lichaam vervangen. Het kan
ook voorkomen dat de demon die zich van de situatie
Meester maakt en eigenaar van dat verlaten voertuig wordt,
één van de minst schadelijke duivel-ikken is, die deel
uitmaakten van het Ego van die persoon die in de Avernus
gestort is.
De Rechters van de Hemelse Justitie berechten de misdaden
van hoogverraad dus met de doodstraf.
Meester, wat wordt er precies verstaan onder het delict van
hoogverraad?
Vrienden, er zijn vele soorten verraad, maar er zijn enkelen
die zo ernstig zijn, dat ze in feite betaald worden met de
doodstraf.
Het feit dat men één of meer personen voor een feestmaal
uitnodigt om deze vervolgens ter plekke onder één of
ander voorwendsel te vermoorden, is een een dergelijk
ernstig delict, dat hij op geen enkel andere wijze betaald
kan worden. In dit geval verlaat de verrader onmiddellijk
zijn lichaam en dat lichaam blijft in handen van één of
ander demon.
Het is duidelijk dat de mensen zich op geen enkele manier
rekenschap geven van wat er in de diepten van de
persoonlijkheid van die verrader gebeurd is, maar wat de
Rechters van de Hemelse Justitie interesseert, is dat het
vonnis voltrokken wordt. Dat is alles.
Meester, ik kan die kwestie van de Essentie nog niet goed
bevatten. Hoe kan een demon de ex-eigenaar van het
lichaam vervangen en een fysiek leven zonder leiden?
Wat zegt Meester G over het onderhavige thema? Hij zegt
dat er veel mensen uitgerust met slechts een
persoonlijkheid op straat lopen, zonder een Essentie. Dit wil
zeggen dat ze levend zijn en toch al dood zijn.
Verder met deel 2 van 4.
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Vrienden, er schiet me een vers te binnen, dat als volgt
luidt: "Dood zijn niet alleen degenen die in het koude graf
slapen, dood zijn ook zij wier ziel dood is hoewel ze nog
levend rondgaan".
De demon die de eigenaar van een lichaam vervangt, hoeft
helemaal geen Essentie van welke soort dan ook meer te
hebben en hiermee is mijn uitleg volledig verklaard. Dit is
het geval van de "ziellozen", door H.P.B. in haar “Geheime
Leer" genoemd. Ik ben niet de eerste die deze kwestie
noemt en evenmin de laatste, maar ik ben wel de eerste die
het volledig uitlegt.
Meester, zou U mij iets meer kunnen vertellen over wat U
eerder zei over de Kosmische Beul?
Ik zie hier in het auditorium een internationale Gnostisch
instructeur die heel oprecht een vraag heeft geformuleerd.
De Tribunalen van de Objectieve Justitie, die onderscheiden
moeten worden van de subjectieve justitie in deze ijdele
wereld waarin we leven, heeft Kosmische Beulen tot haar
dienst. Op dit ogenblik schiet me het geval te binnen van
twee zeer notabele van hen, die in het Oude Egypte der
Farao's hebben gewerkt.
Dit soort beulen handelen in overeenstemming met de
Grote Wet en bevinden zich verder dan goed en kwaad. Zij
hebben macht over het leven en over de dood.
Ik kan me iets al te goed en helder herinneren, dat mij in
mijn huidig bestaan is overkomen. Nadat ik alle esoterische
Inwijdingsprocessen had doorlopen, werd ik onderworpen
aan zeer vele beproevingen, maar er was een beproeving
waarin ik helaas telkens weer faalde. Ik bedoel heel
nadrukkelijk het seksuele probleem.
In die tijd, al vele jaren geleden, overkwam het
onvermijdelijke mij steeds weer opnieuw. Op het
beslissende moment, faalde ik en ik vrat de appels van de
Tuin der Hesperiden jammerlijk op.
In de fysieke wereld wist ik de grootste reinheid te
betrachten. De ramp overkwam me altijd buiten het fysieke
lichaam in de hogere werelden. In de aanwezigheid van
vele onbeschrijfelijke dames mislukte ik.
Enen en telken male viel ik in de ontuchtige strikken van
Goendrigia, Kundry, Salome, de verleidende Eva uit de
Hebreeuwse mythologie.
Het meest ernstige van het geval is, dat hoewel ik bij alle
voorgaande esoterische Inwijdingsbeproevingen
triomfantelijk eruit was gekomen, deze mislukkingen mij
precies te beurt vielen aan het einde van de Berg van de
Inwijding.
Mijn geval was werkelijk betreurenswaardig en in al deze
scènes van erotische aard, onder de Boom van de Kennis
van Goed en Kwaad, wist ik mij niet beheersen. Een duivel
drong dan in mijn verstand, maakte zich Meester van mijn
zintuigen, beheerste mijn wilskracht en zo mislukte ik
ongelukkigerwijze.
Ik leed onbeschrijfelijk. De wonde van Amfortas bloedde
hevig in mijn zijde en mijn berouw was geweldig groot.
Uiteindelijk heb ik op een dag, diep getroffen tot in het
diepst van mijn ziel, mijn God-Moeder Kundalini
aangeroepen, Haar om hulp smekende en die liet niet op
zich wachten...
Op een nacht heeft mijn aanbiddelijke Moeder mij uit mijn
fysiek lichaam gehaald en naar de Tribunalen van de
Objectieve Justitie gebracht.
Groot was mijn afschuw toen ik mij voor het aanschijn van
Rechters van het Tribunaal van het Karma zag staan.
De zaal stroomde vol mensen en er was verslagenheid en
vrees van de gezichten van alle aanwezigen af te lezen en
er heerste vrees in alle harten.
Ik schreed enige stappen voort in het Huis van de Waarheid
-Justitie en de Rechter opende het Boek en las voor:
"Misdaden begaan tegen de Godin Luna (de Maan, Vert.),
avonturen van het type Don Juan Tenorio in het tijdperk van
de middeleeuwse troubadours, rondtrekkende ridders en de
Feodaalse steden.
Toen heeft de Rechter met een indrukwekkende stem de
doodvonnis uitgesproken en gaf op gebiedende toon de
Kosmische Beul de opdracht om het vonnis onmiddellijk uit
te voeren.
Ik herinner me nog de onbeschrijfelijke afschuw die ik op
die ogenblikken voelde. Mijn benen sidderden op het
precieze moment dat de Beul, zijn vlammendragende
zwaard trekkend, het op bedreigende wijze op mijn
onbeschermde persoon richtte.
In die fracties van seconden, die mij eeuwen van kwelling
leken, schoten door mijn gedachte al die offers die ik voor
de mensheid heb gebracht, mijn strijd om de Gnostische
Beweging op te richten, de boeken doe ik had geschreven,
etc etc etc. En ik zei tegen mezelf: "En is dit wat mij te
beurt valt? Zoveel heb ik geleden voor de mensheid, is dit
de beloning die de Goden me geven? Ai! Ai! Ai! Wee mij!
Wee mij!
Opeens voelde ik dat, terwijl de Kosmische Beul het punt
van zijn zwaard op mij richtte, iets in mijn Innerlijke in
beweging kwam en zich heftig verweerde.
Vervolgens zag ik met mystieke verwondering een
verschrikkelijk perverse Ontuchtige Ik, die uit mijn lichaam
kwam via de ruggengraat en de vorm van een steigerend
paard aannam.
De Beul richtte toen zijn zwaard op dat kwaadaardige beest
en deze stortte zich met het hoofd naar beneden in de
zwarte Afgrond, met zijn poten en zijn staart nar boven
gekeerd. Uiteindelijk drong het hele lijf van die
afschuwwekkende, abominabele schepsel volledig onder de
aardkorst van onze wereldbol, om te verdwijnen in de
duistere ingewanden van de Avernus.
Zo was, beste vrienden, hoe ik bevrijd werd van die
Ontuchtige Ik die ik in de Middeleeuwen had geschapen,
toen ik als gevallen Bodhisattwa op een schitterend paard
over de met stenen geplaveide wegen -die van kasteel naar
kasteel leidden- door de landerijen van de Feodaalse Heren
rondtrok.
Eenmaal vrij van dit abominabele schepsel voelde ik mij
gelukkig. Ik mislukte nooit meer bij de seksuele
beproevingen. Ik was heer en Meester van mijzelf en kon
mijn weg vervolgen op het Pad van het Scherp van het Mes.
Ziehier, dames en heren, welke grote weldaad de
Kosmische Beul mij gunde.
Dit soort wezens staat ongetwijfeld boven goed en kwaad
en ze zijn geweldig Goddelijk.
Ik wil op geen enkele wijze demagogie plegen. Ik stel me
niet tot doel, zelfs niet in de verste verten, de
onbeschaamde beulen van de subjectieve aardse justitie op
een voetstuk te plaatsen, die ijdele justitie die op deze
Aarde te koop is. Ik spreek uitsluitend over die Heilige
Individuen van de Objectieve Justitie, de Hemelse Justitie,
en die is radicaal anders.
Meester, aan het begin van Uw indrukwekkende relaas over
de wezens die in de Negende Dantische Kring dringen, hebt
U de huidige bewoners van de Toren van Babel genoemd en
U noemde ook de wetenschapsmensen die raketten in de
Ruimte schieten. Zou U mij willen uitleggen waar deze
wijzen van de moderne wetenschap zich dan schuldig aan
maken?
Gedistingeerde heer, met het grootste plezier haast ik mij
Uw vraag te beantwoorden. Oude teksten van de oeroude
wijsheid vermelden dat de Titanen van het verzonken
Atlantis de Hemel hebben willen bestormen en in de
Afgrond werden gestort.
Ik wil dat U, dames en heren, goed beseft, dat de wijzen
van deze Twintigste Eeuw niet de eersten zijn die raketten
in de ruimte hebben gelanceerd. Ze zijn evenmin de enige
aardbewoners die astronauten naar de Maan hebben
gezonden.
Nemrod en zijn aanhangers, de fanatici van de Toren van
Babel, bewoners van het verzonken Atlantis, hebben betere
raketten geschapen, die voortgedreven werden door zonneenergie en ze hebben mensen naar de Maan gestuurd.
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Vrienden, dames, vergeet niet dat de Ruimte oneindig heilig
is en dat de interplanetaire ruimtevaart daarom geregeerd
wordt door zeer strenge Kosmische wetten.
De fout van deze moderne aanhangers van de Toren van
Babel bestaat juist uit hun zelfgenoegzaamheid...Deze
illustere onwetenden, deze waanwijzen gaan van het
verkeerde standpunt uit, dat zij al mensen zijn. Zij willen er
zich geen rekenschap van geven dat zij die hoogte nog niet
hebben bereikt. Ze zijn slechts rationele schepsels,
intellectuele mensachtigen.
Om mensen te worden moet men zich de luxe permitteren
een astraallichaam, een mentaallichaam en een
Causaallichaam voor persoonlijk gebruik te hebben
gecreëerd.
Alleen zij die deze bovenzinnelijke voertuigen hebben
geschapen, kunnen werkelijk hun ware zijn incarneren, wat
hun in feite naar het Rijk der Ware mensen zou verheffen.
Het is dus absurd dat de rationele dieren het dierentuin -de
Aarde- verlaten om in de oneindige Ruimte te reizen.
Men moet dus weten dat deze waanwijzen van de Toren van
Babel door de geweldige straal van Kosmische
Gerechtigheid getroffen zullen worden en in de Negende
Dantische Kring tot hun einde zullen komen.
Gekleed met het Eidolon (astraallichaam, Vert.) heb ik vele
uren in de ingewanden van de Aarde, in het exacte
permanente zwaartepunt in de kern van onze wereld,
doorgebracht.
In die streek met een verschrikkelijke dichtheid heeft elke
atoom in zijn ingewanden 864 (9x96) atomen van de
Heilige Absolute Zon.
Een gelijk aantal wetten (864) beheersen de ongelukkige
schepsels die in staat van totale ontbinding zich in deze
streek bevinden.
Toen ik daar rondliep, zag ik een steen waarop zich het
hoofd als van een mens bevond. Deze bewoog zeer
langzaam en herhaalde op een mechanische wijze alles wat
ik ook maar zei.
Het betrof iemand die al totaal gemineraliseerd of
versteend was en die ongetwijfeld in ontbinding verkeerde
en vernietigd werd om uiteindelijk tot Kosmische as herleid
te worden.
Mijn weg in de ingewanden van de Aarde vervolgenden,
voelde ik opeens een druk, alsof een demonisch wezen op
mijn schouders was gaan staan. Ik schudde mij met kracht
en en toen viel dat schepsel op enige afstand van mij op de
grond.
Toen ik op die eenzame weg van de duistere Tartarus, in die
afschuwelijke diepten waar de tijd verschrikkelijk lang en
saai is, verder trok, ging ik een onreine kamer binnen, waar
een prostitutie, die in staat van langzame ontbinding
verkeerde, in het bed van Procustus wentelde.
De vingers, armen en benen van die prostitué‚e vielen
langzaam, tergend langzaam van haar lichaam, maar zij
copuleerde onophoudelijk met om het even welke larve
haar mocht benaderen. Ik ging, geweldig geschokt, weg uit
die afschuwelijke slaapvertrek.
Als laatste overkwam met iets ongelooflijks. Ik zag twee
heksen die in het zwart gekleed gingen en die langzaam
boven de grond zwevend, zich naar een keuken begaven.
Daar bereiden die harpijen hun drankjes, filters en
betoveringen om schade te berokkenen aan andere
ongelukkige bewoners van de duistere Tartarus.
De tijd ging langzaam voorbij en ik begon mij
verschrikkelijk vermoeid te voelen door de ontzettende
grondstoffelijkheid die er heerst. Ik hunkerde ernaar uit dat
gebied te treden, naar de oppervlakte van de Aarde op te
stijgen en onder het zachte daglicht te keren.
Mijn hunkering was niet vergeefs. Weldra werd ik geholpen
en mijn Waar Zijn haalde mij nogmaals uit die duistere
Afgrond om opnieuw de schone bergen op het
aardoppervlakte, de diepe zeeën, het zonlicht en de
twinkelende sterren te kunnen aanschouwen.
Vrienden, vergeet de stad van Dite, de Negende Hellekring
niet. Daar ademen zij die in de tijd zijn geinvolueerd hun
laatste adem uit.
Lucifer-Prometeus, de Aartsvijand, die lage onreine worm
die het hart van de wereld doorspiest, had het meest
schone gelaat, hoewel hij nu geïncarneerd is in de fatale
rots van het onvermogen.
Laten wij niet vanuit het dogmatische standpunt aan Lucifer
denken, maar aan de Innerlijke Lucifer van een ieder, aan
die weerspiegeling van de Logos, die zich in de Innerlijke
diepten van ieder mens bevindt.
Men zegt dat hij tranen huilt uit zijn zes ogen en dit
nummer nodigt ons tot nadenken uit. 666 is het nummer
van de Grote Hoer en als je deze cijfers bij elkaar optelt,
krijg je als resultaat 18; door nogmaals de optelling te
gebruiken, komen wij tot de volgende synthese: 1+8=9, de
Negende Sfeer, de Negende Dantische Kring.
Lucifer is dus die revolutionaire kracht, die zich in het
diepste van ons seksueel systeem bevindt en die, mits met
wijsheid gehanteerd, ons in Goddelijke wezens kan
veranderen.
Zij die de kracht van Lucifer niet weten te hanteren,
waarmee zou ik ze kunnen vergelijken? Wellicht met
leerling-elektriciens of met onvoorzichtige mensen die
zonder iets van elektriciteit af te weten en onbekend met
het gevaar, met hoogspanningskabels zouden durven
spelen. Zij worden ongetwijfeld door de hoogspanning
getroffen en in de Afgrond gestort.
Het negatieve aspect van Lucifer-Prometeus leidt ons
onvermijdelijk naar de mislukking en daarom zegt men dat
hij de Aartsvijand is, die in het Hart van de Wereld zetelt.
De antithese van Lucifer, zijn hogere aspect, is de ZonneLogos, de Kosmische Christus.
Lucifer is een ladder om af te dalen in de Avernus of een
ladder om op te stijgen. Begrip is het meest onontbeerlijke.
Denk eraan dat ons lemma of devies
"Thelemma!" (Wilskracht, Vert.) is.
Het is nodig om onderscheid te leren maken tussen een val
en een afdaling. Wij moeten afdalen in de Negende Sfeer,
de seksualiteit, om onze Hogere Existentiële Lichamen van
het Zijn te fabriceren en het Ego te ontbinden.
In de Negende Kring bevindt zich de Put van het Universum,
het planetaire zwaartepunt.
Het is goed om eraan te denken dat de geslachtsorganen
van de menselijke soort een complete voorstelling hebben
in de verzonken Negende Sfeer.
Niemand zou kunnen opstijgen zonder eerst de moeite van
het afdalen te hebben getroost. Elke verhoging wordt
voorafgegaan door een afschuwelijke en verschrikkelijke
vernedering.
Afdalen naar de Negende Sfeer is onontbeerlijk. Sommigen
doen dat in leven, vrijwillig, spontaan, om hun Innerlijke
Zelfverwezenlijking te bereiken. De anderen, de grote
meerderheid, de menigten, doen het op onbewuste wijze
wanneer zij in de Afgrond des Verderfs afdalen. Eerwaarde
Meester, ik zou willen dat U ons uitlegt waarom de
seksualiteit ook de Negende Sfeer wordt genoemd. Houdt
het enige verband met het middelpunt van de Aarde?
Vrienden, het is dringend nodig te begrijpen dat in de
hogere dimensies van de natuur, als gevolg van de Wet van
de Tegenstellingen, een glorieuze Negende Sfeer bestaat,
waar de ingewijden van de Universele Witte Broederschap
op tastbare wijze het teken van het Oneindige, de op
horizontale wijze getekende Heilige Acht, kunnen zien.
Zij die de esoterische Kabbala hebben bestudeerd, zijn zeer
goed bekend met de Innerlijke betekenis van deze
magische figuur.
Het bovenste deel van dat teken symboliseert de hersenen,
het lagere deel stelt de geslachtsdelen voor en het
middelpunt van deze magnifieke figuur is het atomaire
middelpunt van de verzonken Negende Sferen.
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Alle schepselen die op het aanschijn van de Aarde bestaan,
zijn geschapen in overeenstemming met het Heilig Symbool
van het Oneindige. Nu zult U begrijpen waarom de
seksualiteit dus overeenkomt met de Negende Sfeer.
Negen maanden verblijft het schepsel in de moederschoot.
Negen tijdperken heeft de mensheid doorgebracht in de
schoot van de Grote Natuur, die Rhea, Cybeles, enz. wordt
genoemd. Hiermee denk ik de vraag van die meneer heel
serieus te hebben beantwoord.
Eerwaarde Meester, ik zou willen weten hoe de Essentie,
nadat het Ego in de Negende Kring van het middelpunt van
onze Aarde tot Kosmische as is herleid, naar het zonlicht
opstijgt.
Laten we nu dus het onderwerp van de Hellekringen of
Infradimensies van de Natuur opnieuw oppakken, nadat we
iets hebben gezegd over het Oneindige en de Hogere
Dimensies van de Natuur.
Nadat men zijn laatste ademtocht heeft uitgeblazen in die
streek waar de troon van Dite zich bevindt, wordt de
Essentie, het psychische materiaal, datgene wat wij van de
ziel in ons hebben, vrij, want zoals we eerder hebben
gezegd, het Ego wordt tot Kosmische as herleid.
Eenmaal bevrijd, neemt de Essentie de mooie figuur van
een kind met een schitterende schoonheid aan. Dat is het
plechtige moment waarop de Deva's van de natuur de
bevrijde Essentie aan een onderzoek onderwerpen.
Nadat zij diepgaand hebben vastgesteld dat die Essentie
niet meer besmet is door een enkel subjectief
inframenselijk element, laten ze Hem vrij.
Hiermee wil ik zeggen dat ze de ziel het geluk van de
vrijheid schenken.
Dat zijn zeer gelukkige momenten waarin de ziel van de
gestorvene door bepaalde atomaire poorten van Licht gaat,
die hem onmiddellijk toegang verschaffen naar de
aardoppervlakte, naar het zonlicht.
Eenmaal vrij, op de aardoppervlakte van onze wereld,
begint de Essentie aan een nieuwe Evolutieproces. Dan
verandert hij in een Gnoom of Pygmee van het Minerale
Rijk. Later vervolgt hij zijn Evolutie en stijgt op via de
Vegetale en Animale treden, totdat hij op een verre dag de
staat van intellectuele mensachtige, die hij weleer verloren
had, herovert.

Hel, Duivel en Karma bestaan

Home

Hel, Duivel en Karma bestaan

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde

Hoofdstuk 14 Het Perpetuum Mobile

Revolutionaire
Psychologie

Deel 1 van 5
Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Contact

Geliefde toehoorders, gedistingeerde heren, honorabele
dames, wij zullen het vandaag hebben over Het Perpetuum
Mobile.
Van tijd tot tijd vestigen de waanwijzen van het intellect
hun aandacht op Het Perpetuum Mobile. Dan is het
vanzelfsprekend dat de publieke opinie zich intens roert.
Men heeft altijd één of ander mechanisme willen uitvinden
wat eeuwigdurend blijft werken. Dit is echter onmogelijk
als gevolg van de onvermijdelijke slijtage van de
materialen.
Het spreekt vanzelf dat indien de onderdelen van een
willekeurige machine aan slijtage onderhevig zijn, de
eeuwigdurende beweging op een bepaald moment
verdwijnt.
Sommige mensen zijn in hun streven om de Wet van Het
Perpetuum Mobile te ontdekken in het gekkenhuis beland.
Je kunt niet anders doen dan flink lachen wanneer je al die
toestellen ziet die ze daartoe hebben uitgevonden en die tot
geen enkel resultaat hebben geleid.
Hoeveel van dergelijke vindingrijke mechanismen hebben
de waanwijzen van het intellect niet bedacht en toch
bestaat er nog geen oplossing voor het probleem.
Van onze kant hebben wij eerlijk gezegd de Wet van Het
Perpetuum Mobile reeds ontdekt in zijn wonderlijke cylinder
van de Aartsengel Hariton. Men zegt dat zijn
hoofdonderdeel gemaakt is van amber en dat het tinnen
assen heeft, terwijl de binnenste panelen van de
muurwanden gemaakt zijn van 'anfrociet', koper, ivoor en
van een heel harde soort cement, dat bestendig is tegen
kou, warmte en water en zelfs tegen hoge Concentratie
kosmische straling.
Voor onze manier van zien en begrijpen van de dingen
moeten zowel de hefbomen aan de buitenkant als de
tandwielen -ondanks dat ze van zeer harde materialen zijn
gemaakt- van tijd tot tijd vervangen worden, want door het
constante gebruik zijn ze aan slijtage onderhevig.
We spreken ontegenzeggelijk over het Wiel van Samsara,
dat eeuwigdurend ronddraait.
Wij hebben allen, zonder enig uitzondering, vele malen
meegedraaid in dit grote Wiel. Als het Perpetuum Mobile
niet onderbroken is, is dat uitsluitend te danken aan het
oneindig groot aantal wegwerp-onderdelen.
Laten we voor een moment nadenken over de as van dit
grote Wiel, waarvan men zegt dat het van tin gemaakt is.
Men zou ook heel nadrukkelijk kunnen stellen dat het van
zilver is...
Iedereen weet dat zilver of tin een compleet maanachtig
karakter heeft. Het spreekt vanzelf dat de as van het fatale
wiel niet van een ander materiaal gemaakt kon zijn. Wat
betreft de amber is het duidelijk dat dit element in al het
geschapene in kleine hoeveelheden aanwezig is. Wij
moeten niet vergeten dat deze substantie de Drie
Universele Krachten volledig verenigt.
Het is buitengewoon opmerkelijk dat de Drie Primaire
Krachten van de Schepping, ondanks het feit dat ieder
onafhankelijk en voor eigen rekening werkt, dankzij die
magnifieke substantie die amber wordt genoemd, verenigd
blijven.
Ieder van ons is niet alleen vele malen door de molen
gegaan, maar ook door ieder van de tandwielen van de
molen.
Met deze uitspraak wil ik het gegeven benadrukken, dat wij
gedurende achtereenvolgende eeuwen onophoudelijk in
het Rad van de Aartsengel Hariton hebben meegedraaid,
dat wil zeggen, in het buitengewone Wiel van Samsara.
Het wegwerp-materiaal bestaat uit de Ego's die, afdalende
met de beweging van het tragische Rad, zich in de Avernus
ontbinden.
Aan de rechterkant stijgt Anubis altijd evoluerend op en aan
de linkerkant daalt de involuerende Tiphon. Wij hebben in
deze reeks lezingen tot vervelens toe herhaald, dat aan
ieder van ons altijd 108 existenties worden toegewezen.
Het is duidelijk dat wanneer een cyclus van
achtereenvolgende levens ten einde loopt en wij niet de
Innerlijke Zelfverwezenlijking van het Zijn hebben bereikt,
wij met het Rad van de Aartsengel Hariton meedraaien en
in het verzonken Minerale Rijk afdalen.
Hiermee willen we heel duidelijk het volgende naar voren
brengen: men evolueert tot een punt dat volledig bepaald is
door de Natuur en vervolgens involueert men.
Wij stijgen en evolueren via de rechterkant op. We gaan via
de rechterkant van het Rad omhoog en we dalen
involuerend via de linkerkant van hetzelfde Rad af. De
Evolutieve stijging begint in feite vanaf het Minerale Rijk.
Een willekeurige esoterische onderzoeker, die over
ontwaakt Bewustzijn beschikt, zou de rauwe werkelijkheid
van de evoluerende schepselen in het hogere Minerale Rijk
kunnen vaststellen. Ik zeg 'hogere' Minerale Rijk om
onderscheid te maken met het lagere of verzonken Minerale
Rijk.
Vele malen heb ik -mij buiten het fysieke lichaam met
behulp van mijn Edilon (zonne-Astraallichaam) bewegendbepaalde rotsen of steenformaties 'geopend' om die grote
aantallen schepselen die in dat hogere Minerale Rijk wonen,
te bestuderen.
Ik kan U zonder vrees en zonder te overdrijven mededelen,
dat deze onschuldige schepselen zich verder dan Goed en
Kwaad bevinden.
Bij een gelegenheid, toen ik een rotsformatie opende, heb ik
vele elegant geklede dames en heren gezien. Ze hadden
een hoogte van niet meer dan 5 a 10 centimeter. Het leidt
geen twijfel dat deze kleine Minerale Elementalen
genoegen scheppen, zich met onze mensachtige kleding te
tooien.
Met de auto reizend langs één van de vele wegen die Mexico
rijk is, heb ik met mystieke verwondering bepaalde hogere
Elementalen van de rotsen kunnen zien, die mij voor
gevaren hebben gewaarschuwd en die mij op het hart
hebben gedrukt voorzichtig te zijn op de wegen.
Deze tweede soort Minerale Elementalen is
ontegenzeggelijk verder gevorderd dan het eerste type en
ze nemen figuren aan die zeer veel lijken op de
mensachtige intellectueel, hoewel ze kleren dragen in
dezelfde kleuren als de rotsen waarin ze leven.
Een derde soort nog meer gevorderde Minerale Elementalen
is de soort die wij kennen onder de naam van Gnomen of
Pygmeeen. Deze wezens met lange witte baarden en wit
haar lijken ware kabouters.
Het lijdt geen twijfel dat deze laatste soort zeer goed
bekend is met de Alchemie van de Metalen en met het werk
van de Natuur meewerkt.
Het betreft hier vanzelfsprekend meer gevorderde
schepselen en hierover spreken vele Occulte teksten
duidelijke taal.
Het is voldoende om even te denken aan het boek 'De
Elementalen' van Franz Hartman, die deze schepselen
beschrijft.
Het lijdt geen twijfel dat de meest gevorderde Minerale
Elementalen toegelaten worden tot het Vegetale Rijk.
Elke plant is het fysieke lichaam van een Vegetale
Elementaal.
Elke boom, elk kruid, hoe onbeduidend deze ook moge zijn,
bezit een eigen Elementaal.
Ik wil hiermee niet zeggen dat de Elementalen van planten,
bomen, bloemen enz. de hele tijd vastzitten in hun lichaam,
dat zich niet kan verplaatsen. Dit zou absurd en bovendien
onrechtvaardig zijn.
De Vegetale Elementale hebben alle vrijheid om vrijwillig
hun lichamen in en uit te gaan. Je raakt in verwondering
wanneer je ze in de Vierde Dimensie, in de wereld van de
'Vierde as' (hoogte, lengte en breedte zijn de eerste drie
assen), Vert.), tegenkomt.
Normaliter worden de Elementale Schepselen van het
Vegetale Rijk geclassificeerd in de vorm van families.
Er is een familie van de Sinaansappelachtigen, een familie
van Muntkruiden, een van Dennebomen, enz. enz. enz.
Elke familie heeft zijn eigen tempel in Eden, in de vierde
dimensie. Vele malen heb ik -gekleed met mijn Eidolondeze paradijselijke tempels betreden.
Als voorbeeld wil ik iets zeggen over het heiligdom van de
Sinaansappelachtigen.
In het binnenste van het heiligdom van deze Vegetale
Families trof ik vele onschuldige kinderen aan. Deze waren
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Deze schepselen, verdeeld over vele families of soorten,
hebben ook hun leiders en hun heiligdommen, die
gelokaliseerd zijn in het Aards Paradijs, dat wil zeggen de
Vierde Dimensie, door de Occultisten Etherische Wereld
genoemd.

Contact

Bij een zekere gelegenheid, toen ik mij in Meditatie bevond,
heb ik duidelijk de intelligente zin van de taal van de vogels
kunnen vaststellen.
Ik kan me een bepaalde vogel heel helder herinneren die,
zittend in de kruin van een boom, met een ander vogel
discussieerde. De ene vertoefde er in alle rust toen zijn
rust werd verstoord door de komst van de tweede. De
tweede nam een dreigende houding aan en maakte veel
verwijten aan het adres van de eerste.
Ik bevond mij in alerte waakzaamheid, in mijn Meditatie,
terwijl ik luisterde naar wat er gaande was. Ik herinner me
heel duidelijk de verwijten van de bedreigende vogel: "Jij
hebt enige dagen geleden mijn poot gekwetst en ik moet
jou hiervoor bestraffen."
Het bedreigde schepsel verontschuldigde zich met de
volgende woorden: "Ik ben niet schuldig aan het voorval,
laat mij met rust". Jammergenoeg was de aanvaller niet
voor rede vatbaar en terwijl hij zijn slachtoffer krachtig met
zijn snavel stootte, bleef hij hem constant herinneren aan
zijn gekwetste poot.
Bij een ander gelegenheid, toen ik mij ook in diepe
Innerlijke Meditatie bevond, heb ik het geblaf van twee
honden in mijn directe omgeving kunnen horen. De eerste
vertelde aan de tweede alles wat er in zijn huis gebeurde.
Hij zei: "Mijn baas behandelt mij zeer slecht. In dit huis
krijg ik constant stok- en zweepslagen en de voeding is zeer
slecht. Ze schelden me allemaal uit en ik leidt een zeer
ongelukkig leven". Met zijn geblaf antwoordde de tweede:
"Met mij gaat het een stuk beter. Ik krijg voeding en ze
behandelen me heel goed".
De mensen die op straat liepen, hoorden slechts het geblaf
van twee honden. Zij begrepen de taal van de dieren niet.
Voor mij echter is die taal altijd heel duidelijk geweest.
Bij zekere gelegenheid waarschuwde mij een buurhond dat
mij een grote mislukking ten deel zou vallen als ik een
geplande reis naar het noorden van Mexico zou
ondernemen. Het desbetreffende dier riep al blaffend het
volgende tegen me: "Een mislukking, een mislukking, een
mislukking".
Ik heb niet naar hem willen luisteren. Toen ik op reis ging
en in een dorp aan de rand van de Sonora-woestijn
aankwam, zei ik tegen de chauffeur van de auto waarin we
reisden, dat het dringend nodig was een hotel op te zoeken,
want die nacht wilde ik hoe dan ook niet verder reizen.
Die meneer met een slapende Bewustzijn heeft echter niet
willen gehoorzamen. Toen heb ik hem op de volgende wijze
gewaarschuwd: "U bent verantwoordelijk voor wat er gaat
gebeuren. U bent gewaarschuwd! Luister goed naar mij: U
bent gewaarschuwd!"
Enkele uren later ging de auto midden in de woestijn over
de kop en hoewel er gewonden vielen, waren er geen
dodelijke slachtoffers te betreuren. Toen heb ik die man
herinnerd aan de fout die hij had begaan door niet naar mij
te luisteren. Het leidt geen twijfel dat die man zijn delict
erkende en om vergiffenis vroeg, maar het was al te laat.
Het ongeluk had zich al voltrokken.
Zo zijn jammergenoeg de mensen met een slapende
Bewustzijn. Ze dobberen in de wereld rond vanaf het
moment dat ze geboren worden tot aan hun dood.
Al deze dingen die ik U vertel zouden U kunnen
bevreemden, want als u naar het fluiten van een vogel
luistert, hoort U geen enkel verschil. Nooit begrijpt U hun
taal en nog veel minder het geblaf van een hond.
U hoort alleen de geluiden van de natuur: geblaf, gefluit,
gezang en niets meer.
Hetzelfde overkomt die animale schepselen. Wanneer ze de
menselijke taal horen, kunnen zij alleen volume-verschillen
van het stemgeluid, verandering van toonhoogte, hogere en
lagere klanken, gepiep, gesjirpt, gebrul, gehuil, geloei,
gehinnik, gesnurk, gebral, briesen, gieren en tieren
gewaarworden.
Toch kunnen wij mensen elkaar begrijpen; wij hebben onze
aardse talen.
De meest geavanceerde Elementale Schepselen worden tot
het Rijk der intellectuele Mensachtigen toegelaten. Het
leidt geen twijfel dat de drie-breinige of trigecentreerde
tweevoeters veel gevaarlijker zijn (dan Mineralen,
Vegetalen en Dieren).
Ieder die in het Rijk van de Rationele Mensachtige zijn
intrede doet, wordt altijd een cyclus van 108 existenties
toegekend, zoals wij al tot vervelens toe hebben herhaald.
Zij die mislukken, zij die hun Innerlijke Zelfverwezenlijking
niet binnen die cyclus van toegekende existenties weten te
bereiken, houden op terug te keren of herboren te worden
in mensachtige lichamen en gaan ten onder in het
binnenste van de Aarde, in de infradimensies van de
Natuur.
Door middel van esoterisch onderzoek hebben wij
persoonlijk met grote helderheid kunnen vaststellen, wat
de involutieve processen zijn.
Het is duidelijk dat we de afgelegde weg moeten teruglopen
en dat we moeten afdalen via dezelfde treden waarlangs wij
eerder zijn opgestegen.
Nadat men in de Avernus de voorbije ervaringen als
mensachtige heeft herbeleefd, moet men de Animale staten
herhalen en vervolgens de Vegetale staten, voordat men
totaal fossiel wordt en de Tweede Dood ondergaat.
Ik herinner me een heel interessant geval. Bij zekere
gelegenheid heb ik een dame, bewoner van de Afgrond, met
de volgende woorden gewaarschuwd: "Op de involutieve
weg die U nu volgt zult U ontbonden moeten worden in de
Negende Sfeer en tot Kosmisch as herleidt worden. Dit is de
tweede dood".
Die dame antwoordde mij: "Ik ben niet onwetend van dat
feit. We zijn ermee bekend, we weten het en dit is precies
wat we willen".
De demon die haar begeleidde viel me woedend aan met
zijn duivelse psychische vermogens en ik heb mij met het
Vlammendragend Zwaard moeten verdedigen.
Jahweh heeft van dat hele Wiel van Samsara een mystiek,
een religie gemaakt en zijn volgelingen zijn hem trouw.
Wanneer men met Jahweh spreekt, kan men vaststellen dat
deze gevallen Engel een fonkelende intellectualiteit bezit,
waarmee hij een willekeurig iemand volledig kan verleiden.
Alle preken van Jahweh beginnen met uitspraken tegen de
Kosmische Christus. Deze Duivel is verschrikkelijk pervers.
Hij koestert een dodelijke haat tegen de Zonne-Logos.
Zij die de intieme Zelfverwezenlijking willen bereiken met
de bedoeling te voorkomen dat zij in de Hellewerelden
afdalen, moeten het Pad van de Bewustzijnrevolutie
betreden. Dit betekent dat men volledig afstand van het
Wiel van Samsara en van de Wetten van Evolutie en
Involutie moet doen.
Nu zult U helder kunnen begrijpen waarom de Kosmische
Christus tijdens zijn verblijf op deze Aarde heeft gesproken
over de 'smalle deur en de enge en moeilijke weg die naar
het Licht leidt'.
Het Ego is nooit en te nimmer onsterfelijk. Hij heeft een
begin en een einde. Wij breken hem vrijwillig af of de
natuur neemt dat in de Avernus voor haar rekening.
Wij moeten kiezen: wij bevinden ons voor het dilemma van
het Zijn of niet Zijn van de filosofiese en zij die niet nu naar
ons willen luisteren, zullen later de gevolgen moeten
ondergaan.
De vrijwillige processen voor het afbreken van het Ik in het
Hier en Nu blijken zeer interessant te zijn.
Ten eerste moeten wij de mensachtige zwakheden
elimineren. Vervolgens moet men alle dierlijke- of
beestachtige aggregaten die wij in ons binnenste dragen
afbreken en vernietigen. Veel later is het onontbeerlijk om
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Hiermee wil ik zeggen dat wij Hier en Nu datgene moeten
doen, wat de Natuur met ons in de Afgrond zou doen, als
het tenminste zo is, dat wij de bitterheden van de Hel willen
vermijden.
Beste Meester, wanneer één van ons de Innerlijke
Zelfverwezenlijking zou bereiken en afstand doen van het
Rad van Samsara, betekent dit dat we dan buiten het
Perpetuum Mobile treden?
Ik luister naar een vraag uit het auditorium en met het
grootste plezier haast ik mij die te beantwoorden. Geachte
mijnheer, het is dringend nodig dat U begrip krijgt van wat
de eeuwigdurende beweging van het Wiel van Samsara, van
elk van zijn aspecten, is.
Het Perpetuum Mobile bestaat ongetwijfeld niet alleen in de
cilinder van de Aartsengel Hariton, maar ook in elk
willekeurig kosmische cilinder.
Denk eraan dat er ook Kosmische Dagen en Nachten
bestaan. Alles vloeit heen en terug, komt en gaat, stijgt en
daalt, groeit en schrompelt ineen...
In alles zit een ritme, een 'systol en diastol'. De Abstracte
Absolute Ruimte bestaat uit elektrische trillingen en maakt
daarom deel uit van het Perpetuum Mobile.
Eerlijk gezegd sluit ik de Absolute Rust uit. Er bestaan
alleen veelvuldige en oneindig grote vormen van het
Perpetuum Mobile.
Eerwaarde Meester, U spreekt over drie soorten
elementalen en ik zou U willen vragen of deze zowel in het
involutieve als in het evolutief aspect binnen het Rad van
Samsara bestaan, of komen ze uitsluitend voor bij de
Evolutie?
Gedistingeerde broeder, observeer alle verschijnselen in de
Natuur op gedetailleerde wijze en U zult het antwoord
vinden.
Velen denken dat de apen, orang-oetangs, gorilla's enz. van
evolutieve aard zijn. Sommige veronderstellen zelfs dat de
mens van de aap afstamt. Dit concept valt in diggelen
wanneer wij de gewoonten van die diersoorten observeren.
Laten wij een aap in een laboratorium plaatsen en
observeren wat er gebeurt...
Ongetwijfeld zijn de verschillende families van apen
involutief, gedegenereerde afstammelingen van de
intellectuele mensachtige.
De mensachtige stamt niet af van de aap. De waarheid is
juist andersom: de apen zijn geïnvolveerde mensachtige,
het zijn gedegenereerde mensachtigen.
Laten we de families van de varkens onder de loep nemen.
In de tijden van Mozes werden de Israëlieten die het vlees
van dit dier aten, onthoofd.
Het is duidelijk dat dit soort elementalen zich volop in een
involutief proces bevinden.
Analoge staten van involutie kunnen wij ontdekken in
planten en mineralen.
Het koper bijvoorbeeld is binnen onze planeetlichaam, de
aardbol waarop wij leven, het specifieke zwaartepunt van
alle involutieve en evolutieve krachten.
Als wij het koper aan de Positieve Kracht van het universum
blootstellen, kunnen wij met het ruimtelijke zintuig vele
wonderbaarlijke processen van Evolutieve aard
aanschouwen.
Als wij de Universele Negatieve Kracht op dit metaal laten
inwerken, kunnen wij met de integrale helderziendheid
oneindige processen aanschouwen, die zeer veel lijken op
die Involutieve processen die in de menigten die het
binnenste van de Aarde bevolken, optreden.
Als wij de neutrale kracht toepassen op het koper komen
zowel de involutieve- als de evolutieve processen tot
stilstand.
De Wetten van de Evolutie en Involutie vormen de
mechanische as van de hele natuur, de zilveren as van het
Rad van Samsara.
De wetten van Evolutie en Involutie werken op
gecoördineerde en harmonieuze wijze in al het geschapene.
Het is duidelijk dat de elementalen van het Minerale-, het
Vegetale- en het Animale Rijk evolueren en involueren in
hun eigen natuurlijke schaal. Nooit en te nimmer zouden we
het onaanvaardbare standpunt kunnen innemen, dat de
Elementalen van de Natuur -als gevolg van het feit dat ze
zijn mislukt in één of andere levende soort- het Rad van
Samsara in omgekeerde richting zouden kunnen laten
draaien om in de Afgrond terug te keren via dezelfde poort
waardoor ze naar buiten zijn gegaan.
Ik wil dat U allen, dames en heren, begrijpt dat men de
Tartarus via één poort binnengaat en dat men via een
andere poort naar buiten komt.
Dit betekent onder andere dat aan de rechterkant van het
Wiel van Samsara Anoebis evoluerend opstijgt en dat aan
de linkerkant Tiphon eeuwig involuerend zal afdalen.
Het chakra van Samsara kan nooit in omgekeerde richting
draaien, begrijpt U?
Eerwaarde Meester, onder ons die deze Wetten begrijpen,
bestaan zekere overtuigingen met betrekking tot bepaalde
diersoorten zoals de raven, de ratten en andere min of meer
afkeer opwekkende diersoorten. Wij zouden graag willen
dat U hier enige uitleg over geeft.
Met het grootste plezier zal ik deze nieuwe vraag uit het
auditorium beantwoorden. Er bestaan buiten alle twijfel
schepselen in de Natuur, die afschuw opwekken en die
daarmee een aanwijzing geven dat ze in een toestand van
Involutie verkeren.
De oude Egyptenaren bijvoorbeeld koesteren afschuw
tegenover ratten en het is duidelijk dat deze zich in
definitieve staat van involutie bevinden. Het geval van de
raven ligt echter anders. Hoewel deze -omdat zij tot de
straal van Saturnus behoren- zich met dode dieren voeden,
beschikken zij over bepaalde wonderbaarlijke vermogens
die erop wijzen dat ze Evolutief zijn.
Ik heb kunnen vaststellen wat de vermogens van de raaf
zijn. Bij een zekere gelegenheid, toen ik mij in een klein
Venezuelaans dorpje bevond, in een huis waar er een klein
kind was dat ernstig ziek was, zag ik met grote
verwondering een groep raven die rustig op het dak van het
huis hadden plaatsgenomen.
De eenvoudige mensen uit dat dorp zeiden toen tegen mij:
"Dit kind zal sterven."
Toen ik informeerde naar de reden van die uitspraak,
beperkten ze zich tot het wijzen naar de zwarte vogels.
Toen begreep ik het.
In dat geval bleek geen middel te helpen en het kind kwam
inderdaad te overlijden. Wat mij het meeste trof, waren de
vermogens van die Elementalen. Zij wisten dat het kind
ging sterven en namen plaats op het dak van het huis en
wachten op het moment dat het feestmaal zou beginnen.
Ongetwijfeld heeft dat macabere feestmaal nooit kunnen
plaatsvinden, omdat het kind op christelijke wijze werd
begraven. Toch waren die vogels er en de Wet ging in
vervulling.
Lieve Meester, uit al die aspecten die u uitvoerig naar voren
heeft gebracht, concludeer ik dat dierlijke schepselen zoals
katten, honden, varkens en dergelijke allemaal ooit door de
menselijke vorm zijn gegaan en daardoor op weg zijn naar
hun vernietiging. Is het ook mogelijk dat deze schepsels
zich op het Evolutieve pad, op weg naar de mens bevinden?
Gedistingeerde broeder, het zij mij toegestaan u te
informeren dat vele Elementalen van de Natuur de
Hellewerelden hebben doorlopen. Met andere woorden stel
ik dat na de tweede dood elke ziel een Elementaal van de
Natuur wordt en aan zijn Evolutieve processen begint, die zoals ik al vaak gezegd heb- in de harde steen beginnen, als
vegetaal (plant) en animaal (dier) vervolgen en in de staat
van intellectueel mensachtige uitmonden.
In de tussenliggende fasen evolueren en involueren de
Elementalen van de verschillende Rijken van de Natuur,
maar ze kunnen niet in de Afgrond dringen, want zij
bezitten geen (uitgekristalliseerd) Ego. Alleen de
mensachtigen kunnen in de Avernus dringen, want in hun
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Echter, wanneer het Ego hier en nu door middel van
bewuste werken en vrijwillige lijden vernietigd wordt,
veranderen wij onszelf in Meesters in plaats van
Elementalen. Zie hier het belang hiervan.
Meester, ik ben nieuwsgierig te weten te komen -op grond
van wat U ons vertelde dat de Elementalen zich, verder van
Goed en Kwaad' bevinden en dat ze daarom onschuldig zijnof men deze onschuld kan verliezen.
Gedistingeerde meneer, eerbiedwaardige auditorium die
naar mij luistert, ik verzoek u mijn woorden te willen
begrijpen.
Er zijn twee soorten onschuld: die van de overwinnaars en
die van de mislukten.
De Ziel die na de tweede dood uit de Avernus ontsnapt om
in een Elementaal van de Natuur te veranderen, is -hoewel
hij dan zijn onschuld heeft heroverd- logischerwijs mislukt.
De Ziel die het Ego op vrijwillige en bewuste wijze hier en
nu afbreekt, herovert zijn onschuld op triomfantelijke wijze
en verandert in een Boeddha.
Er zijn Elementalen die voor de eerste keer in het grote Wiel
van de Aartsengel Hariton meedraaien. Ze zijn nog nooit
menselijk geweest. Ze hunkeren ernaar de menselijke
toestand te bereiken.
Er zijn Elementalen die -voordat zij dat werden- als
mensachtige hebben geleefd en de involutie in de
hellewerelden hebben ondergaan.
Zie hier de twee uitersten, de twee aspecten van de
Elementalen: ten eerste beginnende Elementalen, ten
tweede Elementalen die op herhaling zijn.
Beste Meester, ik zou willen weten -nu wij de gelegenheid
hebben een beroep te doen op Uw wijsheid- of U ons zou
willen uitleggen of een Elementaal die voor het eerst in de
menselijke baarmoeder dringt, door het feit dat hij zonder
Ego wordt geboren, het voor hem makkelijker is om zijn
Zelfverwezenlijking te bereiken.
Geacht auditorium die naar mij luistert, het is dringend
nodig te weten dat de Essentie, de Ziel die na zijn reis door
de drie lagere Rijken in de menselijke baarmoeder dringt,
niet de nodige en vereiste ervaring heeft om de Innerlijke
Zelfverwezenlijking van het Zijn te bereiken.
Normaliter vervalt elke Essentie, die voor de eerste keer in
een menselijk lichaam dringt, in vele fouten en vormt het
Ego. Hierdoor verwerft hij Karma en komt later
onbeschrijfelijk te lijden.
Pas veel later kan die Ziel -als hij dat wil- de
Zelfverwezenlijking bereiken.
Ik herhaal echter wat ik in vorige lezingen al heb gezegd:
Niet alle zielen bereiken het Meesterschap. Wil dit
plaatsvinden, dan is het onontbeerlijk dat Hij uitgerust is
met een zekere vorm van Innerlijke rusteloosheid en dit is
slechts mogelijk wanneer de Monade- dat wil zeggen de
onsterfelijke, spirituele Vonk- zich werkelijk voorneemt Zijn
menselijke Ziel te bewerken.
Het is duidelijk dat niet alle Monades, spirituele of
maagdelijke Vonken, belangstelling hebben voor het
Meesterschap, maar omdat we dit al hebben uitgelegd in
voorgaande lezingen, vind ik het niet nodig om nader op
deze zaak in te gaan.
Eerwaarde Meester, ik ben in ieder geval de mening
toegedaan, dat naarmate men vrijwillig het Ego afbreekt,
men werkelijk in een Evolutief proces geraakt, want ik heb
altijd al verstaan dat Evolutie 'stijging' betekent. Hierom
ondersteun ik het standpunt van degenen die stellen dat er
permanente Evolutie bestaat totdat men de volmaaktheid
van de Eenheid heeft bereikt. Hebt U iets in te brengen
tegen dit standpunt?
Ik schep genoegen in deze vraag uit het auditorium. Het is
maar al te duidelijk, dat deze vraag een compleet
reactionair fundament heeft. Toch haast ik mij haar te
beantwoorden.
Denkt U misschien, heren, dat het Ego ook kan Evolueren?
Veronderstelt U dat het afbreken van het Ego een kwestie
van Evolutie is? Om het even welke goed uitgeruste
helderziende kan de Involutieve processen van het Ik, het
Mijzelve, het zichzelve, verifiëren.
Het is verbazend vast te stellen hoe het Ego zich in de
Involutieve weg stort en via de Animale, Vegetale en
Minerale treden afdaalt, wanneer wij het Pad van de
Bewustzijnrevolutie bewandelen.
Of denkt U misschien, vrienden, dat de Essentie door middel
van het afbreken van het Ego een nieuwe Evolutieve
stijging in het Rad van Samsara (van onder af aan) begint?
Of denkt U wellicht dat het Zijn, het spirituele, eeuwig
gevangen in de Evolutieve processen van de Natuur en de
Kosmos zal moeten leven?
Nooit hebben wij de wetten van Evolutie en Involutie
ontkent. Wij verklaren ze alleen.
De Evolutieve en de Involutieve processen komen precies
overeen met het grote Rad van Samsara. Deze processen
kunnen zich niet oneindig herhalen in de wereld van het
Spirituele, want dat zou in feite eeuwigdurende slavernij
betekenen.
Denk er aan vrienden, dat Jezus de grote Kabyr zich nooit in
het Dogma van de Evolutie heeft willen laten vangen.
Die grote Hiërofant heeft ons slechts over het Pad van de
Bewustzijnrevolutie toegesproken, 'het enge, smalle en
moeilijke Pad die ons naar het Licht leidt en die door zeer
weinigen word gevonden'.
Wanneer gaat U dit dan begrijpen, heren? In welk tijdperk?
Wanneer gaat U besluiten om de Enge poort en de Smalle
Weg binnen te gaan? of bent U misschien van plan om de
richtlijnen van Jezus de Christus te corrigeren?
Diegenen die het Ego afbreken, bereiken een radicale
transformatie en dat is de totale Revolutie.
Meester, het lijkt mij een totaal onrechtvaardig standpunt,
dat tegengesteld is aan de liefde waarmee de grote
Architect van het Heelal wordt geïdentificeerd, wanneer
men accepteert dat, nadat we de menselijke staat hebben
bereikt en het intellect hebben ontwikkeld tot de hoogte
waarop wij ons tegenwoordig bevinden -kijk maar naar de
adembenemde dingen die door de moderne
wetenschapsmensen zijn bereikt- wij daarna moeten
terugkeren in de toestand van paarden, honden en varkens.
Hoe kan zo'n standpunt -al is het maar in de verste vertenin het verstand van een rationeel en intelligent mens
ontstaan? Ik geloof heel oprecht dat dit een belediging voor
de eerbiedwaardigheid van de mens, die gemaakt is naar
Gods beeld en gelijkenis, is.
Ik zie ginds in het auditorium een meneer die de richtlijnen
van de auteur van de Leer van de Zielsverhuizing, de grote
Avatar Krishna, die duizend jaar voor Christus leefde,
probeert te verbeteren.
Nooit en te nimmer heeft de grote Hindoestaanse Avatar
gezegd dat het Chakra van Samsara in omgekeerde richting
zou kunnen draaien of dat het Wiel van de Aartsengel
Hariton in omgekeerde richting zou draaien of zou stoppen
op een bepaald punt om vervolgens terug te draaien.
Dames en heren, het Wiel van Plaat X van het Tarot draait
altijd voort; nooit draait hij terug.
De herhaling van cycli in overeenstemming met de Wet van
Recurrentie is anders en een bevestiging hiervan vinden we
in het denkbeeld van de 'dagen en nachten van Brahma',
met zijn onophoudelijke herhaling, die zichtbaar wordt in de
herhaling van de seizoenen elk jaar weer opnieuw, in de
herhaling van de Kosmogonische Tijdperken die nooit
ophouden zich te herhalen, enz. enz. enz.
In geen van deze zaken kunnen we, beste vrienden,
achteruitgang bespeuren. Alles beweegt in
overeenstemming met het Wiel. Dit alles maakt deel uit van
het Perpetuum Mobile.
Het is echter noodzakelijk te begrijpen dat de Wet van
Recurrentie een spiraalvorm heeft; de Herhaling op een
hoger niveau, dan wel op een lager niveau in de
spiraalcurve van het leven plaats.
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Er bestaat dus geen teruggang, maar een voortdurende
herhaling van cycli van Kosmische Manifestatie.
Wij hebben in vorige lezingen al naar voren gebracht, dat al
deze cycli geteld zijn en dat geen teruggang mogelijk is.

Contact

Het wiel draait verder, nooit draait hij terug. Men begint
met cyclus nummer één en men eindigt bij cyclus
drieduizend. De telling van cycli of manifestatie verloopt
nooit andersom. De wiskunde bewijst daarom op heel
duidelijke wijze dat de leer van de Transmigratie der Zielen
exact is.
Het zou heel ernstig zijn, dames en heren, als het Ego geen
grenzen kende en zich eeuwig zou kunnen ontwikkelen.
Overdenk wat dit zou betekenen. Nooit zou het kwaad van
de wereld een limiet hebben; het zou zich triomfantelijk
uitbreiden in de oneindige ruimte en zou alle zeven
Kosmossen komen te beheersen. In dit geval zou er
werkelijk sprake zijn van onrechtvaardigheid.
Gedistingeerde dames en heren, gelukkig heeft de grote
Architect van het Universum -genoemd door de meneer die
de vraag stelde- een grens aan het kwaad gesteld.
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Beste vrienden, geachte dames, vandaag 9 december van
het Tiende Jaar van Aquarius (1972) zijn we opnieuw op
deze plek bijeengekomen met het verlangen het onderwerp
van de ontbinding van het Psychologisch Ik diepgaand te
bestuderen.
Voor alles is het onontbeerlijk dat wij deze kwestie van het
Ego zorgvuldig analyseren.
Diverse scholen van pseudo-esoterische en pseudo-occulte
aard benadrukken het dwaze idee van een "dubbele Ik".
Het eerste noemen ze "Hogere Ik", de tweede bestempelen
ze als "Lagere Ik".
Wij beweren dat hoger en lager twee secties van dezelfde
zaak zijn.
Er is ontzettend veel gesproken over het "Alter Ego" en men
vereert het zelfs; men beschouwt het als iets goddelijks,
men aanbidt het.
In naam van datgene dat Waarheid is, is het noodzakelijk te
zeggen dat "Hoger en Lager Ik" twee aspecten van
hetzelfde Ego zijn en dat het vereren van het eerste en
geringschatten van het tweede daarom buiten alle twijfel
iets onlogisch blijkt te zijn.
Deze kwestie rechtstreeks benaderend, het Ego onder ogen
ziende zoals hij in zichzelf is en zonder dit willekeurige
soort afsplitsingen in "hoger" en "lager" toe te passen,
spreekt het vanzelf dat we wel een juist onderscheid
moeten maken tussen datgene wat het Ik is en datgene wat
het Zijn is.
Men zou kunnen tegenwerpen dat dit onderscheid niets
anders is dan weer een ander standpunt dat wordt
voortgebracht door het intellect.
Zij die naar ons luisteren zullen zelfs uitvluchten zoeken en
beweren dat één standpunt meer of dat één standpunt
minder in kwesties van hoge Filosofie niet het minste
belang heeft.
Er zijn zelfs mensen die zich de weelde kunnen permitteren
deze beweringen aan te horen en ze vervolgens te vergeten
om hun aandacht op zaken te richten die ze wel belangrijk
vinden.
Als gevolg van het feit dat zij al moe zijn van zoveel
theorieën, leggen mensen met een slapend Bewustzijn dit
soort uitspraken gewoonlijk naast zich neer.
Die personen zeggen tegen zichzelf: "Wat maakt één
theorie meer nou eigenlijk uit? En wat kan één theorie
minder schelen?"
Van onze kant kunnen wij, gebaseerd op feiten, op directe
ondervindingen en niet op simpele meningen van
subjectieve aard, helemaal vrijuit praten.
Ik wil U meedelen, mijn vrienden, wat voor mij een feit is,
wat ik heb gezien en wat ik met eigen oren heb gehoord.
Als U mijn beweringen wilt accepteren, doet U er goed aan.
Als u ze wilt verwerpen, is dat uw zaak.
Ieder menselijk schepsel is vrij om de Leringen te
accepteren of te verwerpen of te interpreteren zoals hij zelf
wil.
Aan het begin van mijn huidige reïncarnatie heb ik ook -net
als velen van u- veel verschillende pseudo-esoterische en
pseudo-occulte boeken gelezen.
Ik zocht zoals jullie dat ook gedaan hebben. Ik heb me bij
allerlei scholen aangesloten en ik heb een menigte
theorieën leren kennen.
Het spreekt vanzelf dat ik als gevolg van al dat lezen en
herlezen ook op het punt kwam dat ik in het bestaan van
twee Ikken, het Hogere en het Lagere, ben gaan geloven.
De diverse leraren vertelden mij dat het nodig was het
Lagere Ik onder controle te krijgen door middel van het
Hogere Ik, om ooit het Meesterschap te kunnen bereiken.
Ik wil eerlijk en zonder er omheen te draaien toegeven, dat
ik helemaal overtuigd was van het bestaan van die twee
Ikken.
Gelukkig schudde een transcendentale mystieke
gebeurtenis mij hevig door elkaar, tot in de diepste diepten
van mijn Ziel.
Op een willekeurige nacht -de datum noch de dag noch het
uur doen ertoe- overkwam het mij, toen ik mij op compleet
bewuste en positieve manier buiten het fysieke lichaam
bevond, dat mijn ware Innerlijk Zijn, de Innerlijke, tot mij
kwam.
Glimlachend zei de Gezegende tegen mij: "Jij moet
sterven". Deze woorden van mijn Innerlijke lieten mij
perplex staan, in verwarring, in verslagenheid.
Met enige vrees ondervroeg ik mijn Innerlijk Zijn -Atma- en
zei: "Waarom moet ik sterven? Laat mij nog een tijdje
leven! Ik ben aan het werken voor de mensheid". Ik
herinner mij dat ogenblik nog, toen de Gezegende
glimlachend voor de tweede keer zijn woorden herhaalde:
"Jij moet sterven".
Vervolgens liet de Gezegende mij in het Astrale Licht
datgene zien, dat in mijzelf moest sterven. Ik heb toen het
Meervoudig Ik, dat gevormd wordt door een menigte van
duistere entiteiten, een ware bende van perverse lieden,
psychische aggregaten van diverse pluimage, levende
demonen die allerlei fouten en tekortkomingen
personificieren, gezien.
Zo was het, mijn vrienden, hoe ik te weten kwam dat het Ik
niet een individueel iets is, maar een verzameling van
psychische aggregaten, een totaliteit van vele twistzieke en
schreeuwerige Ikken.
Sommige van deze vertegenwoordigen de Boosheid,
anderen de Hebzucht, weer anderen de Ontucht, weer
anderen de Afgunst, weer anderen de Hoogmoed;
vervolgens heb je die van de Luiheid, de Vraatzucht en al
hun oneindige vertakkingen.
Ik heb in het Ego werkelijk niets gezien dat verdient om
vereerd te worden, geen enkele soort goddelijkheid of iets
dergelijks.
Op dit punt van mijn voordracht aangekomen, zou het mij
niet bevreemden als één van de aanwezigen mijn woorden
zou tegenspreken door te zeggen: "Wellicht heeft U,
mijnheer, uw eigen Lagere Ik gezien, een optelling van
psychische aggregaten zoals bevestigd wordt door het
oosterse Boeddhisme. Uw standpunt zou heel anders zijn
als u Uw Hogere Ik in al zijn grootsheid had aanschouwd".
Vrienden, ik ben heel goed bekend met de diverse vormen
van intellectualisatie waarmee u bent uitgerust, uw
uitvluchten, uw verzinsels, uw diverse rechtvaardigingen,
uw reacties, uw weerstand, het verlangen om steeds
datgene wat naar Ego riekt op een voetstuk te plaatsen. Het
is duidelijk dat het Ego geen zin heeft om te sterven en dat
het wil voortleven in één of andere heerlijk subtiele vorm,
dan wel in de meest dichte en grondstoffelijke vormen.
Niemand kan het leuk vinden om zijn geliefde Ik zomaar tot
kosmisch as te zien herleiden, omdat een willekeurig
iemand dat in een lezing heeft beweerd.
Het is niet meer dan normaal dat het Ego geen zin heeft om
te sterven en op zoek gaat naar troostende filosofieën die
hem een hoekje in de hemel beloven, een plaats op de
altaren van de kerken of in een hiernamaals vol van
oneindige gelukzaligheden.
Het spijt ons werkelijk de mensen te moeten teleurstellen,
maar -laten we het zo maar zeggen- er blijft ons niets over
dan om op het gebied van zulke ernstige zaken keihard,
ondubbelzinnig en oprecht te zijn.
Aangezien wij gnostici ervan houden met concrete,
duidelijke en definitieve feiten te spreken, heb ik nu geen
enkel bezwaar om een andere vreemde gebeurtenis te
vertellen met het doel te bewijzen dat het Hogere Ik niet
bestaat.
Op een andere keer toen ik mij -in overeenstemming met
alle regels die voorgeschreven worden door de Gnana-Yoga
in diepe Meditatie bevond, drong ik in een toestand die
bekend staat als NirviKalpa Shamadi. Toen heb ik alle
bovenzintuiglijke lichamen verlaten en -veranderd in een
Draak van de Wijsheid- drong ik in de wereld van de Zonne-

Hel, Duivel en Karma bestaan

Home

Hel, Duivel en Karma bestaan

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde

Hoofdstuk 15 De ontbinding van het Ego

Revolutionaire
Psychologie

Deel 2 van 4
Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

Contact

Ik herinner mij nog dat ogenblik, toen ik door Johannes in
de Jordaan werd gedoopt. Ik zag mij in een tempel op de
oever van die rivier. De Voorganger was gekleed in een
mooie tunica. Toen kwam Hij dicht bij mij staan, keek mij
recht in de ogen en riep uit: "Jezus, trek je gewaad uit want
ik ga je dopen".
Ik ging naar het binnenste van het Heiligdom en toen goot
Hij de olie van de Wijding over mijn hoofd en daarna een
beetje water. Hij deed een gebed en ik voelde mij
getransformeerd.
Wat toen volgde was wonderbaarlijk. Gezeten in een zaal
zag ik drie goddelijke Zonnen schitteren. De eerste was het
blauwe van de Vader, de tweede het gele van de Zoon en de
derde het rode van de Heilige Geest. Ziedaar de Drie Logos:
Brahma, Vishnu en Shiva.
Toen ik uit deze toestand van extase geraakte en in mijn
fysiek lichaam terugkeerde, was mijn verwarring groot. Ik,
Jezus van Nazareth? Ik, de Christus? God en de Heilige
Maria sparen mij! Ik ben een nietige zondaar, een worm uit
het slijk der aarde die het niet eens waard is de sandalen
van de Meester los te maken. Hoe zou ik zomaar opeens in
Jezus van Nazareth kunnen veranderen?
Mij grote zorgen makend over dit alles besloot ik opnieuw
in Meditatie te geraken en de mystieke ondervinding te
herhalen, maar alleen het motief ervan te veranderen. Nu
ging ik, in plaats van iets te willen weten over het leven van
Jezus met de belangstelling iets te weten over Johannes en
het Doopsel van de Nazareher.
Ik raakte opnieuw in die mystieke toestand die ik eerder
heb beschreven. Ik verliet alle bovenzintuiglijke lichamen
en ik drong opnieuw in Logoische toestand.
Toen ik daar weer eenmaal was, vestigde ik mijn aandacht
met grote intensiteit op Johannes de Doper. Ziehier, dat ik
mij toen zag veranderen in Johannes en de handelingen van
de Voorganger verrichtte en Jezus doopte, enz enz enz.
Toen ik uit de extase geraakte en in mijn fysiek lichaam
terugkeerde, begreep ik dat in de wereld van de Logos, in
de wereld van de Christus, er geen enkel soort "Hoger Ik"
of "Lager Ik" bestaat. Het is dringend nodig dat alle hier
aanwezigen begrijpen dat wij in de Christus allen één zijn
en dat de Ketterij van de verdeeldheid de ergste van alle
godslasteringen is.
Alles wat er is, gaat voorbij. De ideeën gaan voorbij, de
personen gaan voorbij, de dingen gaan voorbij. Het enige
dat stabiel en permanent is, is het Zijn en de reden van het
Zijn is het Zijn zelf.
Maak dus onderscheid tussen datgene wat het Ik is en
datgene wat het Zijn is.
Meester, uit welke substantie zijn de psychische
aggregaten, die het Mijzelve vormen, opgebouwd?
Dames en heren, het is onontbeerlijk dat U begrijpt wat het
mentale vermogen is en wat zijn functies zijn.
Het intellectuele dier, dat per abuis mens wordt genoemd,
bezit nog geen individueel mentaal vermogen. Hij heeft het
nog niet geschapen, hij heeft het nog niet gefabriceerd.
Het mentaallichaam zelf kan slechts geschapen worden
door middel van seksuele transmutaties.
Ik wil dat allen hier aanwezig begrijpen dat het Heilig
Sperma het seksuele Hydrogeen Si-12 (H Si-12) bevat.
Het lijdt geen twijfel dat de esoterist die de Beker van
Hermes niet uitstort -die het zaad niet ejaculeert-, in feite
binnen zijn organisme wonderlijke transmutaties van de
libido tot stand brengt. Dit heeft de schepping van het
individuele Mentaallichaam tot resultaat.
Manas, de mentale substantie op zich, is aanwezig in het
binnenste van elk willekeurig persoon, maar het is ontbloot
van individualiteit. Ze bezit diverse verschijningsvormen, ze
is uitgekristalliseerd in de vorm van aggregaten, die nooit
onbekend zijn geweest binnen het esoterische Boeddhisme.
Ik smeek het welwillende auditorium dat naar mij luistert
mijn uiteenzetting met geduld te willen volgen.
Al die talloze twistzieke en schreeuwerige Ikken, die samen
het zichzelve vormen, zijn uit min of meer gecondenseerde
mentale substanties samengesteld.
Nu zult u de redenen voor u zelf kunnen verklaren waarom
elke persoon constant van standpunt verandert. Stel dat we
bijvoorbeeld vastgoedhandelaars zijn en een cliënt komt
naar ons toe en we onderhandelen met hem. Wij overtuigen
hem van de noodzaak om een prachtige residentie te kopen.
Die bewuste persoon raakt vol enthousiasme en verzekert
ons met nadruk dat de koop een feit is en dat niemand hem
van zijn verlangen zal kunnen afhouden.
Helaas verandert alles na enkele uren. De mening van de
cliënt is niet meer hetzelfde. Een andere mentale Ik
verwerft controle over zijn hersenen en de enthousiaste Ik
die enkele uren daarvoor zo hartstochtelijk bezeten was
voor de koop van het onroerend goed, wordt vervangen
door een andere Ik die niets met de zaak te maken heeft,
noch met het gegeven woord. Het plan stort dan als een
kaartenhuis in elkaar en de arme vastgoedbemiddelaar
voelt zich teleurgesteld.
De Ik die vandaag eeuwige liefde belooft aan een vrouw
wordt morgen vervangen door een andere Ik die niets te
maken heeft met de belofte en dan trekt de persoon zich
terug en laat de vrouw teleurgesteld achter.
De Ik die loyaliteit belooft aan de Gnostische Beweging
wordt morgen vervangen door een andere Ik die niets te
maken heeft met die belofte en de persoon trekt zich terug
uit de Gnosis en laat alle broeders en zusters van het
studiecentrum verward en ontsteld achter.
Besef, mijn beste vrienden en vriendinnen, wat de
ontelbare verschijningsvormen van het mentale vermogen
zijn, hoe zij de belangrijkste steunpunten van de hersenen
beheersen en hoe zij met de menselijke machine spelen.
Meester, op deze planeet waarop wij leven zorgen de Ikken
ervoor dat het leven te verdragen is, want het is makkelijk
te begrijpen, dat als wij de Ikken ontbinden en afstand
doen van al onze verlangens, ons leven ontzettend
verdrietig en saai zou worden, nietwaar?
Gedistingeerde heren en dames, het ware geluk is radicaal
gegrondvest op de herwaardering van het Zijn.
Het staat ontegenzeggelijk vast, dat telkens als het Zijn een
Innerlijk herwaarderingsproces heeft meegemaakt Hij het
ware geluk ondervindt.
Jammergenoeg verwarren de mensen van nu het genot met
het geluk. Ze genieten op beestachtige wijze van de
hoererij, van overspel, van alcohol, van drugs, geld,
spelletjes etc etc etc.
De limiet van het genot is echter de pijn en elke vorm van
dierlijk genot verandert uiteindelijk in smart. Het is
duidelijk dat het afbreken van het Ego een herwaardering
van het Zijn veroorzaakt en waar geluk als resultaat heeft.
Helaas kan het Bewustzijn, dat in het Ego ingekapseld zit,
dit niet begrijpen. Het begrijpt de noodzaak van een
Innerlijke herwaardering niet en geeft de voorkeur aan
beestachtig genot, want hij is er vast van overtuigd dat dat
het geluk is.
Verder met deel 3 van 4.
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Breek het Meervoudig Ik af en ondervind het geluk van de
herwaardering van het Zijn!
Meester, uit alles wat tot nu toe is uitgelegd blijkt de
noodzaak om ons Mentaallichaam te vormen, om niet met
zoveel mentale uitdrukkingsvormen door het leven te gaan,
evident en onuitstelbaar, nietwaar?
Ik heb de vraag van deze heer aangehoord en ik haast mij
hem een antwoord te geven.
Het intellectuele dier, dat per abuis mens wordt genoemd,
bezit zeer zeker geen individueel mentaal vermogen, zoals
wij al in deze voordracht naar voren hebben gebracht. In
plaats van één mentaal vermogen bezit hij vele mentale
vermogens en dit is heel verschillend.
Wat ik hier beweer kan vele pseudo-esoteristen en pseudooccultisten kwetsen. Zij zijn vaak helemaal overtuigd van
de theorieën die ze hebben gelezen, die stellen dat de
rationele mensachtige al een individueel Mentaallichaam
bezit.
Geef mij de Vrijheid om het oneens te zijn met dergelijke
beweringen. Als het intellectuele dier al een individueel
Mentaallichaam bezat, als hij werkelijk niet diverse mentale
aggregaten -die hem kenmerken- had, zou hij zijn
voornemens volhouden. Iedereen zou zijn gegeven woord
nakomen. Niemand zou vandaag iets beweren om het
morgen te ontkennen. De eerder genoemde koper van het
onroerende goed zou -nadat hij zijn woord had gegeven- de
volgende dag met het geld terugkomen en de hele aarde
zou een Paradijs zijn.
Het is dringend nodig een Mentaallichaam te scheppen en
het Meervoudig Ik af te breken, wanneer men de
authentieke herwaardering van het Innerlijk Zijn nastreeft.
Alleen dat, alleen die heilige herwaardering, kan ons het
ware geluk schenken.
Eerwaarde Meester, is het mogelijk dat iemand die geld aan
zijn Kerk schenkt, die de Bijbel leest, die regelmatig de
Biecht aflegt, die instellingen die werken van naastenliefde
verrichten ondersteunt, die de kennis van de Evangeliën
verbreidt, die trouw is aan zijn eigen echtgenote en gesierd
wordt door nog meer van dergelijke deugden, ook Ikken
heeft?
Gedistingeerde heren en dames, het zij mij toegestaan U te
informeren dat het Meervoudig Ik zich vermomd als heilige,
als martelaar, als Apostel, als een goede echtgenoot, als
een goede echtgenote, als een mysticus, als boeteling, als
kluizenaar, als een schitterend barmhartig mens, etc etc
etc.
In de cadansen van een vers kan ook het delict schuilen. In
de wierook van de tempels kan het delict zich hullen. In de
schaduw van het Kruis wordt ook overspel en hoererij
gepleegd. De ergste criminelen kunnen ook vrome
houdingen, sublieme figuren, de gelijkenis van een
martelaar, enz enz aannemen.
Het is goed om te weten dat vele deugdzame mensen zeer
sterke psychische aggregaten bezitten. Denk eraan dat er
veel deugd in de slechten bestaat en veel slechtheid in de
deugdzamen.
In de Afgrond -in de negen Dantische Kringen- vertoeven
veel mystici, kluizenaars en boetelingen, die geloven dat ze
het bij het rechte eind hebben. Kijk er dus niet van op dat er
in de Avernus ook voorbeeldige priesters en hun gelovige
volgelingen leven.
Meester, waar blijft dan de spirituele waarde van de goede
bedoelingen van iemand die in onwetendheid leeft, maar
oprecht is?
Mijn beste vrienden, de vraag uit het auditorium lijkt mij
heel interessant en het is mij een genoegen een antwoord
te geven.
Denk eraan dat de weg die naar de Afgrond leidt, geplaveid
is met goede bedoelingen. "Velen zijn geroepen en
weinigen uitverkoren".
In alle tijdperken hebben de kwaadaardigen hele goede
bedoelingen gehad en vol prachtige bedoelingen heeft
Hitler vele volkeren vertrapt. Door zijn schuld zijn er
miljoenen mensen gestorven in de gaskamers, in
Concentratiekampen, gefusilleerd of in onreine cellen.
Ongetwijfeld wilde dat monster de triomf van dat grote
Duitsland en hij liet geen enkele inspanning achterwege om
dat te bereiken.
Nero heeft Rome in brand gestoken en opgeofferd aan zijn
'kunstzinnigheid' met dezelfde mystieke bedoelingen
waarmee hij de luit universeel wilde laten klinken. Hij liet
de Christenen in de Romeinse circussen voor de leeuwen
gooien, met het verlangen zijn volk te bevrijden van wat hij
als een epidemie of plaag beschouwde: het Christendom.
De beul die vol schitterende bedoelingen een
onrechtvaardige opdracht uitvoert, vermoordt in feite zijn
evenmens.
Miljoenen hoofden zijn tijdens de Franse Revolutie in de
guillotine gevallen en de beulen hebben met magnifieke
bedoelingen gewerkt want zij streefden de triomf van het
volk na.
Vol magnifieke bedoelingen heeft Roberspierre veel
onschuldige mensen naar de guillotine gevoerd.
Wij moeten niet vergeten wat de Heilige Inquisitie heeft
betekend. Met magnifieke bedoelingen hebben de
Inquisiteurs vele ongelovigen tot de brandstapel en tot de
marteling veroordeeld.
Ik wil, dames en heren, dat U dus begrijpt, dat het ware
belangrijke de goede werken zijn en niet de goede
bedoelingen, want die kunnen meer of minder verkeerd
zijn.
De Heren van het Karma oordelen in de Tribunalen van de
Objectieve Justitie over de zielen al naargelang hun
werken, naargelang hun concrete, duidelijke en
onomstotelijke feiten, niet in overeenstemming met hun
goede bedoelingen.
Het zijn altijd de resultaten die voor je spreken. De goede
bedoelingen dienen nergens voor als de feiten desastreus
zijn.
Meester, wat is de te volgen methode om mij van de
Psychologische tekortkomingen, die ons mentaal vermogen
zo ontzettend pijnigen, te bevrijden?
Honorabel publiek, het is urgent, onuitstelbaar en
onontbeerlijk het Ego te vernietigen en hem op vrijwillige
en bewuste wijze tot as te herleiden, als wij inderdaad de
afdaling in de Hellewerelden willen vermijden.
Ik wil dat u weet dat juist in het contact met andere
mensen, in het samenleven met ons gezin of met onze
collega's op het werk, etc etc, de verborgen
tekortkomingen spontaan naar voren komen. Als wij ons in
staat van alerte waakzaamheid -alertheid voor het nieuwebevinden, dan zien we ze precies zoals ze in feite zijn.
Wanneer een tekortkoming eenmaal ontdekt is, moeten we
hem op verstandige wijze aan een onderzoek onderwerpen
met behulp van de diepe Meditatie, met het doel hem op
totale en complete wijze te begrijpen.
Verder met deel 4 van 4.
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Het is niet voldoende om een tekortkoming te begrijpen.
Men dient er veel dieper op in te gaan. Het is noodzakelijk
om op speurtocht te gaan in onszelf, de Innerlijke wortels
van die tekortkoming die we hebben begrepen te vinden,
totdat we zijn diepere betekenis gegrepen (begrepen)
hebben.
Elk willekeurig vonkje van Bewustzijn geeft onmiddellijk
verlichting over het onderzochte aspect en in een
duizendste fractie van een seconde kunnen wij werkelijk
de diepere betekenis van de begrepen tekortkoming vatten.
Het afbreken zelf gaat anders. Iemand zou één of ander
Psychologisch fout kunnen hebben begrepen en zelfs in de
diepere betekenis ervan zijn doorgedrongen en toch zou die
fout in de diverse afdelingen van het mentale vermogen
kunnen voortbestaan.
Het is niet mogelijk bevrijd te worden van de één of ander
fout voordat die is afgebroken.
Dit laatste is van vitaal belang. Het is belangrijk en
definitief van ogenblik tot ogenblik en van moment tot
moment te sterven.
Het is echter niet door middel van het mentale vermogen
hoe wij onze fouten kunnen uitroeien. Door middel van het
begrip kunnen we onze diverse Psychologische
tekortkomingen van een naam voorzien, ze een etiket
opplakken; we kunnen ze verplaatsen van het ene naar het
andere niveau van het onderbewuste. We kunnen ze voor
onszelf verbergen, ze veroordelen, ze verontschuldigen, etc
etc etc, maar het is niet mogelijk ze op deze manier
fundamenteel te veranderen of uit te roeien.
Er is een macht nodig die groter is dan het verstand. Het is
nodig dat we een beroep doen op een transcendentale
potentie, willen wij werkelijk onze fouten elimineren en hier
en nu in onszelf sterven.
Gelukkig is die hogere macht latent aanwezig in alle
menselijke schepselen. Ik bedoel het Kundalini, de Vurige
Slang van onze Magische Vermogens.
Tijdens de chemische koppeling kunnen we onze eigen GodMoeder smeken dat Zij die Psychologische fout, die wij niet
alleen hebben begrepen maar waarvan wij bovendien de
diepere betekenis hebben gevoeld, afbreekt.
U kunt er zeker van zijn dat onze eigen Kosmische Moeder,
gewapend met de Lans van Eros, het psychische aggregaat
dat de fout -die wij willen afbreken- personificeert, dodelijk
zal treffen.
Het is juist deze Heilige Lans, wonderlijk embleem van de
scheppende energie, het wapen waarmee Devi Kundalini
hier en nu de tekortkoming die wij willen afbreken uit ons
Innerlijk zal verwijderen.
Het spreekt vanzelf dat het afbreken van deze aggregaten
progressief verloopt, want velen van hen hebben
uitdrukkingvormen in de 49 niveaus van het
Onderbewuste.
Dit betekent dat elke willekeurige Psychologische
tekortkoming door duizenden psychische aggregaten -die in
de 49 onderbewuste niveaus van het denkvermogen
("mind") leven en zich ontwikkelen- vertegenwoordigd
wordt.
Iemand zou in de intellectuele streek de hoererij kunnen
uitbannen en toch in de diepere streken van het
Onderbewuste hoererij kunnen plegen.
Vele mystici die op puur intellectueel niveau en zelfs in
twintig of dertig onderbewuste niveaus extreem rein zijn
geweest, zijn in de diepere lagen mislukt toen zij aan de
esoterische beproevingen werden onderworpen.
Iemand zou in het puur rationele niveau geen dief kunnen
zijn en zelfs niet in 48 onderbewuste niveau en het toch zijn
in de negenenveertigste laag.
De tekortkomingen hebben dus vele gezichten en uiterst
heilige lieden kunnen verschrikkelijk pervers zijn in de
diepere niveaus van het onderbewuste.
Door middel van de esoterische beproevingen leren de
Ingewijden zichzelf kennen.
De mislukking bij de beproevingen wijst de diverse
Psychologische staten waarin wij ons bevinden, aan.
Eerwaarde Meester, zou U ons kunnen zeggen hoe wij,
alleenstaanden, dit soort werk zouden kunnen volbrengen?
Gedistingeerde heren en dames, de Lans van Eros, de Helige
Lans, kan altijd gebruikt worden door Devi Kundalini, onze
eigen Kosmische God-Moeder.
Er is echter verschil tussen gehuwden en alleenstaanden.
Wanneer de Lans tijdens de Seksuele Transmutatie wordt
gebruikt, heeft hij een wonderbaarlijke elektrische kracht
die veel groter is.
Wanneer de Lans buiten de erotische Transmutatie wordt
gebruikt, bezit hij een wonderbaarlijke macht, die echter
kleiner is.
De alleenstaande man of vrouw kan ook vorderingen
maken, hoewel zijn Werk trager zal verlopen. Maar wanneer
men in het huwelijk treedt, kan men het Werk uitbreiden,
versterken, krachtiger ter hand nemen in de meest
volledige zin van het woord.
Alleenstaande mannen of vrouwen kunnen tot een bepaald
punt, dat perfect door de natuur wordt gedefinieerd,
vorderen. Het is niet mogelijk om zonder de hulp van de
Seksuele Magie voorbij dit punt te gaan.
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Mijne vrienden, vanavond 18 december 1972, Jaar X van
Aquarius zijn wij hier bijeengekomen en beginnen wij aan
het tweede deel van deze cyclus lezingen.
Er is veel gesproken over de Duivel. Er is nogal wat
geschreven over dit onderwerp, maar zeer weinigen
hebben het werkelijk uitgelegd.
De oorsprong van deze mythe moet gezocht worden in de
inwijdingscrypten van het verleden en in de archaïsche
grotten en holen.
Laat ons even nadenken over wat de Zon is. De Koningster
verlicht en geeft ons ongetwijfeld leven. Bovendien maakt
hij een contrast met de duisternis.
Elk middaguur, hoe fel de Zon ook schijnt, heeft zijn
schaduwkant, hetzij onder de lommerrijke bomen langs de
eenzame wegen, hetzij in de grotten in de bergen, hetzij
gewoon achter een bewegend of stilstaand lichaam.
Ieder van ons projecteert zijn schaduw her en der.
Licht en schaduw vormen een harmonieuze antithese, een
volledig dualisme, wiens geweldige synthese Wijsheid is.
Laten wij nu iets dieper gaan en het diepere, het onbekende
van ons eigen Zijn in ogenschouw nemen.
We weten dat de goddelijke Innerlijke Logos zich verder
dan het lichaam, de gehechtheid en het mentale vermogen
bevindt. Het is ontegensprekelijk dat Datgene wat
onbeschrijfelijk is, datgene werkelijk is, hier en nu Zijn
eigen schaduw -Zijn weerspiegeling- in onszelf projecteert.
Ongetwijfeld kent de Innerlijke Zon ook zijn schaduw in
ieder van ons en deze volbrengt de specifieke missie in de
onbekende diepten zelf van ons eigen Bewustzijn.
Het is duidelijk dat die Schaduw, weerspiegeling van de
Logos, Lucifer de verleider, onze Psychologische trainer of
coach is.
In de Psychologische oefenschool van het menselijke
bestaan is er altijd behoefte aan een trainer, een coach, met
het doel vermogens, machten en geweldige deugden enz
enz te kweken.
Op welke wijze zouden de deugden in ons kunnen ontstaan
als de verleiding niet bestond?
Alleen door middel van de strijd, de tegenstelling, de
verleiding en de rigoureuze esoterische discipline kunnen
de bloemen van de deugd in ons ontkiemen.
De Duivel is dus niet dat duistere figuur, die door het
dogmatisme van sommigen levenloze sekten is geschreven
en tegen wie Markies de Merville al zijn veroordelingen,
verwensingen en banvloeken uitsprak.
De Duivel is evenmin die fabelachtige entiteit die vergeven
moet worden, zoals Giovanni Pappini in zijn beroemde boek
'de Duivel' heeft geschreven en om welk boek over deze
barmhartige schrijver de banvloek werd uitgesproken. Het
is maar al te goed bekend dat Giovanni Pappini de meest
vereerde en verwende theoloog van het Vaticaan was, maar
ten tijde van Paus XII op een zijspoor werd gezet. Dames
en heren, Satan, Lucifer of de Duivel is meer dan dit alles:
het is de weerspiegeling van ons eigen Innerlijk Zijn, in
onszelf en binnen ons eigen Bewustzijn, hier en nu.
Oude mythen uit ver vervlogen tijden navorsend komen wij
duidelijk te weten dat de mythen van een Duivel in alle
uithoeken van de wereld door de priesters van de
Heliolatrie, de Heliocentrische (Helios-Zon, Vert.) Religie
die in heel oude tijden de hele aarde bestreek, werd
verbreid.
Laten wij eraan denken dat er in het verleden tijdperken
zijn geweest, waarin er overal op aarde -in alle uithoeken
van de planeet aarde- tempels zijn gebouwd, die gewijd
waren aan de Zon en de Draak.
Toen heeft de culte van de Draak bestaan en de priesters
van genoemde universele religie noemden zichzelf
'Kinderen van de Draak' of ze noemden zichzelf gewoon
'Draken'.
Het symbool van de Draak werd afgeleid van die
reusachtige vliegende reptielen die ten tijden van Atlantis
en Lemurie hebben bestaan.
Het is interessant dat dit symbool gebruikt is om elke
schaduw van de Zon, elke weerspiegeling van de
Koningster, de eigen Innerlijke Lucifer van elk menselijk
wezen inbegrepen, te verzinnebeelden.
In het Egypte van de Farao's werd de Middagzon -de Heilige
Absolute Zon- altijd voorgesteld door Osiris, terwijl zijn
schaduw, zijn weerspiegeling, zijn Lucifer, door Typhon
werd verzinnebeeld.
In de Griekse Mysteries werd de Spirituele Zon, de
Kerstster, de Scheppende Demiurg, altijd voorgesteld door
Apollo, terwijl zijn schaduw, zijn Lucifer, Zijn Satan, de
weerspiegeling van het Goddelijke, definitief door Python
werd verzinnebeeld.
In de Apocalyps van Johannes wordt de Stralende
Christuszon altijd gesymboliseerd door Michael, de
strijdende Godheid, terwijl zijn kosmische schaduw door de
Rode Draak wordt gepersonificeerd.
In de Middeleeuwen werd de Logos in de figuur van St.
George verzinnebeeldt, terwijl zijn schaduw door de Draak
werd gesymboliseerd.
Laten wij in ogenschouw nemen wat Bel en de Draak, de
Zon en zijn Schaduw, de dag en de nacht zijn.
De Duivel is dus niet het personage die sommige levenloze
sekten op een troon van smadelijkheid hebben geplaatst om
de zwakken angst in te boezemen.
Heel terecht heeft Goethe in de mond Gods de woorden
gelegd, waarmee de Godheid zich tot Mefistofel
(Mefistofeles) richtte: "Uit alle schepselen van jou soort, uit
alle die opstandig zijn tegen mijn wetten, ben jij de minst
schadelijke en slechte".
Er is veel gezegd over de mythe van Satan en sommigen
veronderstellen dat het vanuit Egypte naar de westerse
wereld is overgewaaid.
Op geen enkele wijze ontkennen wij dat er vele Zonnegoden
met hun bijbehorende Draken vanuit de Hindoestaanse
streken in het Land der Farao's zijn ingevoerd. We
ontkennen evenmin dat de allegorie van Osiris en Typhon in
het oude Europa werd weergegeven. Wij gaan echter veel
verder. We vinden dat wij het recht hebben om te stellen
dat deze mythe, evenals de Zonneculte en de Helse Draken,
al onder de Hyperboriers hebben bestaan. De Zonnegoden
en hun culten die in Egypte werden ingevoerd, zijn dus niet
uitsluitend uit India, van het prevedische tijdperk,
afkomstig. Het staat buiten alle twijfel vast, dat het
verzonken Atlantis in het Land van Sais -aan de oevers van
de Nijl- zijn archaïsche Zonneculten en Draken heeft
nagelaten.
De Draak overwinnen, de Draak doden, is dringend nodig
wanneer men door de Slang verslonden wil worden,
wanneer men in een Slang wil veranderen.
Dit betekent dat men alle verleidingen die ons door de
Draak worden voorgelegd moet overwinnen, de triomf moet
behalen, het Ego moet elimineren. Alle psychische
aggregaten die hem -het Ego- vormen, zal men moeten
afbreken, alle herinneringen aan de begeerte tot kosmisch
as herleiden, enz enz enz.
Nadat men door de Slang is verslonden verandert men
ongetwijfeld in een Slang. Veel later verslindt de Adelaar de Derde Logos, de Oerhierofant, de Oermagier, ons ware
Zijn, de geheime Innerlijke Meester - de Slang. Dan
verandert men in een Gevederde Slang. Zoals de
Mexicaanse Quetzalqoatl in een Mahatma. Het Werk -de
Magnus Opus (het Grote Werk)- wordt dan volbracht.
Wanneer men deze transcendentale hoogten van het zijn,
deze Innerlijke herwaarderingen, heeft bereikt, keert de
Weerspiegeling van de Logos -Zijn eigen schaduw binnen
onszelf, de Duivel- terug in de Logos en versmelt met Hem,
want in de grond van de zaak is Hij Hem...
Meester, als ik zelfs de herinneringen van de begeerte moet
vergeten, waar moet ik dan de impuls voor mijn Werk in de
Brandende Smidse van Vulcanus halen?
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Het zou onmogelijk zijn om van de beginners te eisen dat zij
de Maithuna, de transcendentale seksuologie, de Seksuele
Yoga of Kundalini-Yoga, met radicale uitsluiting van de
begeerte zouden beoefenen.
Later, door middel van het afbreken van het Psychologisch
Ik, is het onvermijdelijk dat deze factor begeerte overbodig
blijkt te zijn. De reden: wanneer men elk dierlijke onbewust
ingrediënt afbreekt, kan de begeerte gewoonweg niet meer
bestaan.
Wanneer men deze transcendentale hoogten van het Zijn
heeft bereikt, kan men in de Negende Sfeer uitsluitend met
de kracht van Eros, met het vermogen van het seksuele
Hydrogeen Si-12 (H-Si-12), met de transcendente
elektriciteit van het zaad, werken.
Mijn vrienden, de begeerte, het verlangen, is daarom niet
noodzakelijk voor het Werk in de Brandende Smidse van
Vulcanus.
Beste Meester, als Satan de weerspiegeling of schaduw van
God is, dan moet Satan ook Liefde zijn. Is het dan niet
tegenstrijdig om te zeggen dat het Ego satanisch is?
Gedistingeerde meneer, vrienden, dames, besef dat er twee
soorten duisternis bestaan. De eerste duisternis zullen we
de Duisternis van de Stilte en van het Verheven Geheim der
Wijzen noemen. De tweede zullen we de Duisternis van de
Onwetendheid en van de Dwaling noemen.
Natuurlijk is de eerste een soort Oer-duisternis of Supraduisternis. De tweede is ongetwijfeld de Infra-duisternis.
Dit wil zeggen dat de Duisternis in tweeën polariseert en
dat het negatieve slechts een ontvouwing van het positieve
is.
Door middel van eenvoudige logische inductie zou u moeten
begrijpen, dat Prometus-Lucifer, geketend aan de harde
rots- zich voor ons opofferend-, hoewel hij het
evenwichtspunt van de Balans, de Schenker van het Licht,
de Maat en het Gewicht en de Bewaker van de zeven
verblijven, die niemand doorlaat dan zij die door de
Wijsheid zijn gezalfd -zij die in hun rechterhand de Lamp
van Hermes dragen- is, zich aan alle kwellingen heeft
onderworpen en zich onvermijdelijk in het fatale aspect
van de veelvuldigheid van het Ego, in die sinistere
psychische aggregaten die samen ons Ik vormen en die
diepgaand zijn bestudeerd door de esoterische Tantra van
het Boeddhisme, ontvouwt.
Ik denk, dames en heren, dat deze uitleg voldoende is om
dit punt te verklaren.
Meester, de oefening van de Maithuna-Yoga bestaat sinds
onheuglijke tijden, want in India der Veden werden in het
openbaar complexe erotische aanwijzingen gegeven zoals
de reliëfs in de Tempels zelf. Het lijkt mij echter dat deze
prikkelingen de oefening van het Maithuna nog moeilijker
maken dan het al is.
Met het grootste plezier ga ik een exact antwoord
formuleren op de vraag die een gedistingeerde esoterist
met grote duidelijkheid gesteld heeft.
Het staat vast dat er in het Hindoestaanse boek Kama Kalpa
foto's zijn opgenomen van een heilig beeldhouwwerk uit
een zeer oud heiligdom...
Ik bedoel nu heel nadrukkelijk het genoemde boek over de
Seksuele Magie.
Als wij de foto's uit het genoemde Hindoestaanse boek
zorgvuldig bestuderen, zien we een vrouw in de houding
Sidar-asana: haar hoofd richt zich naar beneden, haar
benen omhoog, met de bijzonderheid dat ze niet gekruist
zijn zoals in de lotushouding, maar naar links en rechts
geopend, hoewel de knieën gebogen zijn zodat de
bovenbenen horizontaal komen te staan. Het hoofd wordt
door de armen ondersteund, zoals bekend uit de heilige
Asana van de yoga wereld.
Het meest interessante is het volgende. Een magiër is bezig
met een oefening, zittend tussen haar benen, met de fallus
in de uterus gestoken. Hij beoefent de Maithuna. Die
tantrische vrouw zou zich ongetwijfeld niet in die houding,
met het hoofd naar beneden, kunnen handhaven, als twee
andere vrouwen haar niet links en rechts ondersteunen.
Er zijn duidelijk twee jonge vrouwen te zien die het lichaam
van de yogine ondersteunen.
Deze halfnaakte helpende vrouwen voelen een
verschrikkelijke ontucht en dat is duidelijk uit hun ogen af
te lezen.
De magiër geniet terwijl hij de borsten van beide vrouwen
aait, terwijl de fallus verbonden is met de vrouwelijke yoni.
Ongetwijfeld is deze gecompliceerde en moeilijke tantrische
oefening waaraan vier personen deelnemen onnodig. Deze
oefening wordt totaal verworpen door de Universele Witte
Broederschap.
Het is niet overbodig het auditorium eraan te herinneren,
dat deze seksuele oefening waaraan meer dan twee
personen deel nemen zeer zeker in de Zwarte Tantra
thuishoren en dit kan men zelf duidelijk veststellen
wanneer men de duistere leerstellingen van de Clan van de
Dag-Dugpa, de kerk van de priesters met een rode kap -in
de Himalaya's in Oost-Tibet- bestudeert.
Het is duidelijk dat de volgelingen van de 'Gele Kerk', de
beoefenaars van de Witte Tantra, de ware Urdhvaretayogis, uitsluitend de Sahaja Maithuna, in overeenstemming
met de richtlijnen van het Gnostisch Heiligdom in de hogere
werelden beoefenen: seksuele vereniging tussen
echtgenoot en echtgenote in gezinnen die op een legale
basis samengesteld zijn.
De seksuele handelingen of Maithuna tussen meerdere
personen, zoals wordt geïllustreerd in het boek Kama
Kalpa, is daarom ongetwijfeld Zwarte Magie.
Verder met deel 3 van 3.
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Het leidt geen twijfel dat vele Asana's van de Zwarte Tantra
in plaats van het Kundalini of Heilige Prana te doen
ontwaken en te doen stijgen in het ruggenmergkanaal,
eerder het abominabele orgaan Kundartiguador stimuleren
en ontwikkelen, wat de aspirant vervolgens in een duistere
persoonlijkheid, in een zwarte magiër van de ergste soort
verandert.
Wij zijn niet onbekend met de boeken Kama Soetra en
Kama Kalpa. Helaas werd het eerste op een schandelijke
wijze vervalst voordat het in de westerse wereld in omloop
werd gebracht. En wat het tweed betreft: het is besmet met
de oefeningen van Zwarte Tantra of Sadana's van de sekte
van Bonzo's en Dugpa's.
Laat men mijn beweringen nagaan, laat men ze duidelijk
constateren, nadat men de Boeddhistische richtlijnen en de
geheime occulte boeken in de ondergrondse crypten van
Centraal-Azie heeft bestudeerd.
Aangezien ik een adept ben in direct contact sta met de
Meesters van de Witte Broederschap, zoals K.H. Morya,
Hilarion, etc. etc spreekt het vanzelf dat ik deze
verklaringen kan afleggen op een volkomen bewuste en
exacte wijze.
Meester, hoe zouden wij kunnen onderscheiden wanneer
Lucifer en wanneer het Ego in ons opereert?
Met het grootste plezier zal ik een antwoord op deze vraag
geven.
We hebben al duidelijk gesproken over de Supra-duisternis
van Lucifer en over de Infra-duisternis van de
Onwetendheid en van de Dwaling. Lucifer, de Verleider, de
grote trainer of coach van de Psychologische oefenschool
van het bestaan, werkt door ons verleidingen voor te
leggen. Deze Innerlijke indrukken kristalliseren gewoonlijk
-als gevolg van de activiteit van het Ego- op een negatieve
of fatale manier uit.
Het leidt geen twijfel dat men alleen door middel van de
rustige overpeinzing en de diepe Innerlijke Meditatie
duidelijk onderscheid kan maken tussen de Innerlijke
indrukken die rechtstreeks van Lucifer afkomstig zijn en de
beestachtige indrukken van het Ego.
Normaliter zijn de mensen met een ingeslapen Bewustzijn
niet voldoende toegerust om dat onderscheid van de
indrukken te kunnen maken. Dit vereist ontzettend veel
Psychologische training.
Meester, de Duivel wordt altijd net een drietand
voorgesteld. Heeft dit symbool een bijzondere betekenis?
Deze vraag uit het auditorium doet me denken aan de
drietand van het mentale vermogen die gebruikt wordt door
de Brahmanen in Hindoestan en Pakistan. Wij gaan echter
dieper in op deze kwestie: in de grond van de zaak worden
de Drie Primaire Oerkrachten van het Universum
gesymboliseerd door de Drietand. Het is duidelijk dat
wanneer wij de Draak overwinnen, wij deze drie
Oerkrachten in onszelf kunnen uitkristalliseren en dan
veranderen we in ware Goddelijke Zonneschepselen.
Is de Draak misschien niet de weerspiegeling van de Zon?
Begrijp dan goed wat de Drietand betekent.
Beste Meester, wordt het Werk met Lucifer in de Negende
Sfeer -om het Ego af te breken- met behulp van zowel de
positieve als de negatieve krachten van Lucifer gedaan?
Gedistingeerde meneer, dames, Lucifer is vanzelfsprekend
een ladder om te dalen en een ladder om te stijgen en de
macht om te Werken en het Ego afbreken in het
Laboratorium van de Seksuele Alchemie.
Ongetwijfeld kunnen wij alleen door middel van het Vuur
van Lucifer de negatief uitgerkristalliseerde krachten uit
onze psyche verwijderen en tot as herleiden, dat wil zeggen
de infra-menselijke elementen, de psychische aggregaten,
ongelukkige afwijkingen van de Luciferische kracht.
Zo is het vrienden, hoe het transcendente Fohat (Vuur) de
seksuele elektriciteit, de wonderlijke macht van ChristosLucifer de mens verlost, werkend om het nutteloze af te
breken en de Essentie, het Bewustzijn, de Buddhata te
bevrijden.
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Mijn vrienden, nu de Kerst van 1972 achter de rug is, zijn
we hier bijeengekomen om iets te weten te komen over De
Draak van de Duisternis.
Denk eraan dat deze leerstellingen de Kerstboodschap 1973
-1974 zullen vormen.
Het leidt geen twijfel dat die kwestie van de Duivel de
openbare opinie nogal bezighoudt en het is nodig om een
uitleg te geven, met precisie de rauwe werkelijkheid van
Satan te signaleren. Eerlijk gezegd geloof ik niet in die
duivel van de dogmatische religies en ik denk dat jullie
evenmin dat fetisj van de profane priesterklasse zouden
kunnen accepteren.
Het is duidelijk dat er in Atlantis, voor de tweede
Transalpalniaanse Catastrofe, in het land van Mu een
vliegend, geschubd reptiel van Neptuniaanse aard heeft
bestaan.
De Chaldeeers hebben altijd de Duisternis van de Nacht, de
weerspiegeling van de Logos in het Universum en binnen
ieder van ons, door dat beroemde amfibie willen
voorstellen.
H.P.B. was van mening dat dit schepsel Makara, het tiende
teken van de dierenriem, is.
Maar wij willen iets verder gaan, want ik ben er rotsvast
van overtuigd dat dat mysterieuze schepsel, dat we
specifiek hebben genoemd, van compleet Neptuniaanse
aard is.
Dat geschubde schepsel, het vliegende reptiel van de
Chaldeeërs, is in ieder geval later overgenomen door de
Joden en uiteindelijk door de Christenen.
Het meest betreurenswaardige van deze kwestie is, dat
men deze allegorie of symbool in die afschuwwekkende en
angstaanjagende figuur van de orthodoxe Duivel heeft
veranderd.
Het is nuttig om nu te denken aan de Gnostieke
gemeenschap van de Naeesenen, aanbidders van de Slang.
De adepten van die groepering hebben de Draak of
weerspiegeling van de Logos door het stralende
sterrenteken van zeven sterren voorgesteld. Ik bedoel heel
nadrukkelijk, duidelijk en precies het sterrenteken Draak.
Sommigen veronderstellen dat Johannes, de Ziener van de
Apocalyps, de auteur van die allegorie zou zijn. Zij die deze
veronderstelling aanhangen, vergissen zich in feite, want de
Draak hoort bij Neptunus, bij de magie van Atlantis...
De zeven sterren van het teken de Draak schitteren in de
hand van het 'Alpha en Omega', dat Woord uit de Apocalyps
dat aan Johannes verscheen.
De Draak, Lucifer, Prometheus, Satan of Duivel is dus in zijn
hoger aspect de Logos zelf, "Hij die uit zichzelf geboren is",
de Hindoestaanse Aja. In zijn lager aspect is Hij de
authentieke en legitieme Draak of Duivel van de Esoterie,
die verschillend is aan de Duivel van het orthodoxe
dogmatisme. Iedere hierofant, ieder waarlijk
zelfverwezenlijkte mens is een 'Draak van de Wijsheid'.
Ik wil dat u, mijne vrienden, dus begrijpt wat de fetisj van
het dogmatisme -die fantastische, orthodoxe duivel- is en
wat werkelijk de weerspiegeling van de Logos, de schaduw
Gods, binnen ieder van ons, de ware Duivel of Lucifer of
Prometheus, is.
Ik voel dat er diep in u, in uw eigen onderbewuste, als
gevolg van de opvoeding die u hebt gekregen en van de
verkeerde ideeën die u tot nu toe over de Duivel hebt
gehad, een zekere weerstand blijft.
Dit vooroordeel dat uw intellect conditioneert verbaast mij
niet. Men heeft u geleerd om in een verschrikkelijke
duivelfiguur te geloven, die -met een stalen vork in de hand
- op een troon van schandelijkheid zetelt en de hele wereld
beheerst. Nu u mijn woorden beluistert, nu ik dus tegen u
zeg dat de Duivel van de dogmatische sekten een pure
fantasie is, die niet bestaat en wat waarlijk bestaat, de
Duivel van de Goede Wet, de schaduw van de Spirituele Zon
binnen ieder van ons, de schaduw van de Nacht als
tegenstelling van de Dag, zoals de schaduw van de bomen
langs de weg enz. is, spreekt het vanzelf dat deze uitspraak
u schokt en zelfs verrast. Maar u bent nochtans niet bereid
om die achterdocht die kenmerkend is voor de valse
geloofsovertuiging die men u vanaf de eerste kinderjaren
heeft ingeprent, te laten varen.
Hoe zou de schaduw van de Eeuwigdurende God slecht
kunnen zijn? Wees zo goed dit een beetje te overdenken...
In het Britse Museum is er een voorstelling van het
geschubde schepsel die nogal interessant blijkt te zijn. Dat
is zeker.
In het genoemde museum is er ook een zeer oude
archaïsche schildering, waarop de 'Boom van de Kennis van
Goed en Kwaad', de appelboom uit het Hof van Eden,
verschijnt...
Het blijkt interessant te zijn dat vlakbij de boom, op het
schilderij, Adam en Eva -de man en de vrouw- die wat
appels proberen te plukken om ze te verorberen, staan
afgebeeld.
Achter de stam van die boom bevindt zich de Draakslang en
in de hoogte op de wolken zijn er enkele wezens te zien die
de Boom vervloeken. Deze wezens stellen alle exoterischeof profane priesterklasse voor, die onbekend zijn met de
Seksuele Mysteriën.
Het leidt geen twijfel dat beide menselijke wezens, man en
vrouw, zich voor de 'Boom van de Kennis van Goed en
Kwaad' bevinden.
De Draakslang is de inwijder en dit moet men heel
diepgaand weten te begrijpen.
Ik ga het U heel oprecht uitleggen. Ik ga U vertellen wat dit
alles betekent, zodat u het begrijpt en vastberaden de
smalle en moeilijke Weg, die de ingewijde tot de
Eindbevrijding leidt, bewandelt.
Het is ontegensprekelijk dat de Slang het Seksuele Vuur is
dat via het ruggenmergkanaal, graad voor graad naar de
hersenen moet stijgen.
Natuurlijk bezit dit vurig element geweldige vermogens en
naarmate hij in de ruggengraat stijgt, brengt hij een
radicale transformatie in ons teweeg. De Draak zelf is
zonder enige twijfel de meest geweldige Psychologische
trainer (coach) die ieder van ons in zijn binnenste draagt.
De goddelijke Daimon die zo vaak door Socrates werd
aangehaald, de schaduw zelf van ons individuele, spirituele
Zijn onderwerpt ons aan verleidingen met het doel ons te
trainen en op te voeden. Alleen zo is het mogelijk dat de
kostbare edelstenen van de deugden in onze psyche
uitkristalliseren.
Nu stel ik mezelf de vraag en ik stel u ook de vraag: Waar is
de slechtheid van Lucifer? Het zijn de resultaten die
spreken. Als er geen verleiding is, kunnen er ook geen
deugden zijn. Het belangrijkste is dat men niet aan de
verleiding ten onder gaat en daarom moeten we de Vader
smeken met die woorden: 'leidt ons niet in
verzoeking' ('laat ons niet in verleiding vallen', Vert.).
Wanneer we dus naar deze twee aspecten -die schuilgaan
achter de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad- kijken,
komen we tot een logische conclusie dat de Draak en de
Slang, samengevat de Slangedraak, buiten alle twijfels de
praktische grote inwijder is.
Vele malen hebben wij de Sleutel aangereikt en we zullen
niet ophouden die tot vervelens toe te herhalen: 'connectie
van de fallus en de uterus zonder ejaculatie van het semen'.
Alleen zo treedt het Heilige Vuur van de Seksualiteit in
werking, dat in het ruggenmergkanaal graad voor graad,
wervel voor wervel opstijgt en ons uiteindelijk radicaal
verandert.
Dat de Draak ons tijdens het werk verzoekt, dat is zijn
plicht. Hij moet ons sterk maken, hij moet ons opvoeden in
de seksuele oefenschool, hij moet ons veranderen in atleten
van de Seksuele Magie.
Veel later moet de Vurige Slang van onze Magische
Vermogens ons verslinden. Dan veranderen we in feite in
Slangen...
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Meester, verlokt de goddelijke Daimon ons alleen in het
Werk met de seksualiteit of ook in het Werk met het
afbreken van het Ego?
Gedistingeerde dame, het is dringend nodig dat u begrijpt
dat de wortel van het Ego zich in het misbruik van de
seksualiteit, in de ontucht, in de hoererij, in het overspel,
enz. bevindt...Het is duidelijk, dat als we een boom zijn
wortels ontnemen, hij dan dood gaat. Iets vergelijkbaars
gebeurt er met het Ego...Helaas moet Lucifer ons op
seksueel gebied opvoeden, daar moet hij ons door middel
van de meest strenge verlokkingen aan een rigoureuze
training onderwerpen. Het is duidelijk dat als wij op dit
gebied -in de sexualiteit- zegevieren, het afbreken van het
Ego zich onvermijdelijk versnelt.
Ik wil hiermee niet zeggen dat alle Psychologische
tekortkomingen niet afzonderlijk bewerkt dienen te worden
met als doel ze tot as te herleiden, maar ik geef de seksuele
kwestie slechts de nadruk omdat in de Hoererij de
Oerzonde besloten ligt.
Eerwaarde Meester, ik heb weleens horen zeggen dat de
grote Khyber Jezus in één van zijn Evangeliën heeft
gezegd: 'Gij zijt Kinderen van Satan, maar geen kinderen
Gods'. Zoudt U ons dat willen uitleggen?
Gedistingeerde meneer, ik hoor uw vraag aan en met het
grootste plezier haast ik mij u een antwoord te geven.
Het is duidelijk dat wij allen Kinderen van de Draak, van de
Duivel, van Satan, van de Duisternis zijn.
Als iemand een Kind Gods wil worden, moet hij de Draak, de
Verlokker, de Geschubde, verslaan. Dan zullen wij
veranderen in Kinderen Gods, in Draken van Wijsheid.
Toch heeft de grote Kybher Jezus nooit zijn Schaduw
vervloekt. In geen één van de Vier Evangeliën wordt er
gezegd dat Jezus zijn rechterhand zou hebben uitgestrekt
om zijn eigen schaduw te vervloeken.
Toen Jezus, de Gnostische groorpriester, door Satan werd
verleid, riep Hij slechts uit: "Satan, Satan, er staat
geschreven: de Heer uw God zult gij niet verzoeken en hem
alleen zult Gij gehoorzamen".
Hiermee wordt verklaard dat Satan, Lucifer-Prometheus,
God moet gehoorzamen. Het is zijn plicht om de ingewijde
te verleiden. Het zou absurd zijn dat de Schaduw van de
Eeuwigdurende de Eeuwiglevende zelf zou verzoeken, met
andere woorden, dat de Duivel God zou verzoeken.
Uit de woorden van de grote Kybher Jezus kan men
duidelijk afleiden, dat Lucifer een minister van het
Allerhoogste is, de Bewaker van de Zeven Verblijven, de
dienaar van de Goddelijkheid.
Zij die verdoemenis uitspreken over de schaduw van de
Eeuwiglevende God, vervloeken in feite God zelf, want God
en zijn schaduw zijn één. Begrijpt U dit?
Meester, zou het niet kunnen zijn dat die duivelfiguur van
het orthodoxe dogmatisme, die voorzien is van horens,
staart en een drietand, in werkelijkheid een voorstelling is
van de psychische aggregaten die het Ego samenstellen?
Gedistingeerde meneer, ik heb al in voorgaande lezingen
gezegd dat wij een duidelijk onderscheid moeten maken
tussen de goddelijke Daimon en het Ego.
Ongetwijfeld is het Ego op zich, met al zijn psychische
aggregaten, verdorven Astraallicht, kwaadaardig mentaal
vermogen. Dit heeft niets uit te staan met Lucifer. Het Ego
is al eerder zijn antithese, zijn fatale tegenstelling.
Meester, ik begrijp dat de goddelijke Daimon en het Ego
totaal verschillend zijn, maar omdat het Ego samengesteld
is door de 'Rode Duivels van Seth', geloof ik dat de Duivel
die we allemaal kennen, die met een drietand, wellicht een
voorstelling van het Ego zou kunnen zijn. Bent U het hier
niet mee eens?
Gedistingeerde meneer, uw vraag berust op een vergissing.
Ze heeft een fout, een vooroordeel als fundament. Ik weet
niet, dames en heren, waarom men van een vliegend reptiel
uit het oude Atlantis een kwaadaardige fetisj heeft willen
maken.
Het lijkt mij dus niet correct om de fout als uitgangspunt te
nemen voor een vraag. Ik ben het er niet mee eens dat een
onschuldige amfibie noodzakelijkerwijs de perversiteit van
het Ego zou moeten voorstellen.
Dat het genoemde reptiel de Schaduw van het Eeuwigzijnde
symboliseert, daar ben ik het mee eens, maar dat hij onze
Psychologische tekortkomingen voorstelt lijkt mij
onlogisch.
Wij zouden het Ego best met een ander willekeurige vorm
kunnen allegoriseren. Laten wij eens denken aan de drie
Furiën van de Klassieken of aan Medusa en dergelijke. Door
middel van deze figuren zouden wij het Ego en zijn
psychische aggregaten kunnen symboliseren.
Meester, in de Katholieke Religie neemt men de Draak niet
als symbool van de Duivel. Men stelt hem voor als een man
met horens, een staart, klauwen en een drietand. Wat kunt
U mij hierover zeggen?
Ik zie hier in het auditorium een dame die een heel
interessante vraag heeft gesteld en het is duidelijk dat ik
haar een heel duidelijk antwoord ga geven.
Dames en heren, die Duivel van de Katholieke Religie is
niets anders dan een verbastering van de Draakfiguur van
de Chaldeeërs, die geïnspireerd werd door dat arme
vliegende reptiel uit de Atlantische werelddeel.
Ik nodig U uit te begrijpen dat dat onschuldige dier veel
later als een Draak werd afgeschilderd en uiteindelijk is hij
dat recente figuur van een fetisj met klauwen, horens en
zwarte vleugels geworden, die de onwetenden zoveel schrik
aanjaagt.
Het is nodig om de onwetendheid te verwerpen en om na te
vorsen, om te onderzoeken, om deze kwestie te
bestuderen...
Eerwaarde Meester, wanneer wij spreken over de Boom van
Kennis van Goed en 'Kwaad', wat bedoelt men dan eigenlijk
met het Kwaad en wat bedoelt men met Goed?
Deze vraag uit het auditorium lijkt mij heel interessant en
het schept me genoegen een antwoord te geven.
Vrienden ik wil dat u weet dat het Goede in de meest
objectieve zin van het woord alles is wat wij op een
bewuste wijze doen in overeenstemming met de Grote
Wet. Het Slechte is alles dat, nadat wij het hebben gedaan,
ons wroeging, berouw of spijt doet voelen.
Meester, er zijn veel mensen die, hoewel ze het kwaad
verrichten nooit spijt voelen. Zou u ons kunnen zeggen
waarom?
Gedistingeerde dame, uw vraag is de moeite waard om
zorgvuldig onder de loep te worden genomen. Laten we ons
voor alles afvragen wat wroeging is.
Wanneer de transcendentale aspecten van ons Innerlijk Zijn
de confrontatie met onze eigen Logoi, met de Heilige
Absolute Zon aangaan, kunnen wij zelf de Psychologische
fouten van de lagere delen van onze psyche vaststellen en
dit roept wroeging in ons op.
Normaliter vindt het proces wat ik hier beschrijf in alle
wezens plaats, ook als deze in de fysieke wereld er radicaal
geen weet van hebben. Ze voelen hoe dan ook wroeging
nadat ze een slechte daad hebben gedaan.
Het lot van de beslist perversen is echter heel anders.
Omdat dezen zich door middel van hun kwaadaardige
handelingen al teveel van de Heilige Absolute Zon hebben
verwijderd, is het duidelijk dat de genoemde processen zich
niet meer in hun binnenste, in hun geweten voltrekken.
Dientengevolge wordt de wroeging onmogelijk.
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Meester, U hebt ons uitgelegd dat de Draak van de
Duisternis in synthese de grote Trainer van de oefenschool
van het Leven is, die men dient te overwinnen om de
deugden te scheppen. Aangezien wij -om de Draak te
overwinnen- het Ego moeten onthoofden en bij dit proces
het Werk met de Vurige Slang van onze Magische
Vermogens- dit is ongetwijfeld onze God-Moeder- uitermate
belangrijk is, kan ik het niet vermijden om de Draak van de
Duisternis in verband met onze God-Moeder, dat wil zeggen
met Devi Kundalini, te brengen. Is dit logisch?
Ik hoor de vraag en ik zal met het grootste plezier een
antwoord geven.
Dames en heren, ik wil op dit ogenblik nogmaals het
Chaldeeuwse schilderij dat zich in het Bristish Museum
bevindt, ter sprake brengen. Achter de Boom van Kennis
van Goed en Kwaad verschijnt de Draakslang, dat wil
zeggen de effectieve, praktische, grote Inwijder.
Natuurlijk respecteert de Draak alleen de Slang en dit is
ontegensprekelijk.
Men zegt dat wij de Draak moeten overwinnen of de Draak
doden. Dit is een symbolische aanduiding van de
overwinning over de verleiding. Naarmate wij worden
getraind, geoefend en opgevoed, naarmate de kostbare
edelstenen van de deugden in het diepste van onze Ziel
gaan schitteren, wordt het Ego afgebroken en dit is
ontegensprekelijk.
Men moet hoe dan ook de Draak overwinnen om door de
Slang verslonden te kunnen worden. Gelukzalig hij die in
een Slang verandert.
Meester, zou de Innerlijke Draak ogenblikkelijk een wonder
kunnen verrichten, bijvoorbeeld iets spectaculairs
veroorzaken, met het doel om iemand te corrigeren?
Mijn vrienden, op dit ogenblik schiet me een verhaal te
binnen dat nogal interessant is. Het werd mij verteld door
een Gnostische student uit Costa Rica.
Hij vertelde dat er in een havenplaats in zijn land een
zonderlinge gebeurtenis plaatsvond.
Het ging over een prostituee. Deze gebruikte allerlei
alcoholische dranken in overmaat en temidden van haar
roes riep ze dan uit: 'Ik kan wel tien of vijftien mannen per
dag hebben. Elke man die ik op mijn weg tegenkom, neem
ik er ook bij en als ik de Duivel tegen zou komen, zou ik die
ook lusten... Toen gebeurde er bij een zekere gelegenheid
dat een zeeman met een mooi voorkomen bij haar
aanklopte. Die vrouw hoefde zich geen twee keer te
bedenken om zich met hem in het bed van Procustus te
wentelen...Na de hoererij ging de vrouw op de stoep van
haar huis zitten, met haar gezicht naar de straatkant
gekeerd...Opeens riep de jongeman haar met de woorden:
"Jij kent me niet, h‚? Draai je om en kijk naar mij zodat je
me herkent". De ongelukkige volgde de aanwijzingen van
haar minnaar op en stond op om opnieuw de onreine kamer
binnen te gaan. Toen ze hem zag, degene die haar als
instrument voor het genot had gediend, zag ze iets
afschuwelijks, iets angstaanjagends, iets duisters.
De Geschubde, gehuld in die vorm die het orthodoxe
Romeinse Katholicisme hem hebben gegeven, keek haar
strak in de ogen, terwijl een sterke zwaveldamp de plaats
vervulde. Het vrouwtje kon het niet weerstaan en viel
bewusteloos op de grond, nadat ze nog enkele schrille
kreten had uitgebracht.
Toen de buren haar gegil hoorden, kwamen ze aanrennen,
maar de zwaveldamp liet ze verschrikt terugdeinzen.
Later, nadat ze in het ziekenhuis het gebeurde had verteld,
overleed de ongelukkige op de derde dag. De Duivel had
haar gehaald.
De verteller beweerde dat die zwaveldamp enige tijd het
bordeel vervulde en dat de mensen om die reden de straat
waarin dat huis stond vermeden.
Wanneer we dit verhaal nuchter bestuderen, ontdekken wij
een praktische spoedingreep van morele chirurgie, één met
urgentie door de eigen Innerlijke Lucifer op die vrouw
toegepaste methode.
Het leidt geen twijfel dat haar Innerlijke God zijn Schaduw,
zijn Lucifer, zijn individuele Innerlijke Draak, opdracht gaf
zich te materialiseren in die vorm om de ongelukkige te
bezoeken, zichtbaar en tastbaar, en zelfs met haar te
copuleren...
Natuurlijk zou haar Innerlijke goddelijke Zon niet tot zoiets,
tot die verschijning, in staat zijn, maar Zijn schaduw aangezien die de negatieve polariteit van het positieve Licht
is- heeft dit alles heel duidelijk en manifest kunnen
uitvoeren.
Later zal het wonderlijke resultaat hiervan blijken. Die
ongelukkige vrouw liet vol afschuw het leven, maar
wanneer ze een nieuw lichaam aanneemt, wanneer ze
opnieuw geboren wordt, wanneer ze een nieuw lichaam
krijgt, zal ze heel moeilijk nogmaals in de prostitutie
kunnen vervallen. In haar Bewustzijn is die afschuw, die
psychische schok, gegrift, ingeprent.
Het meest voor de hand liggende is dat ze in haar
toekomstige bestaan zal besluiten om de rechte weg te
kiezen, de weg van de reinheid.
Zo kan de Draak dus te werk gaan en op een bepaald
moment op een drastische wijze ingrijpen.
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Vandaag zie ik met blijdschap een heel selecte groep van
Gnostische bezoekers die naar Mexico Stad zijn gekomen
nadat ze aan het Internationale Gnostische Congres in El
Salvador (december 1972, Vert.) hebben deelgenomen.
We gaan onze cyclus lezingen vervolgen en ik hoop dat u
allen er profijt bij heeft.
Na deze inleiding gaan we ons verdiepen in het onderwerp
dat ons vandaag bezighoudt.
In het oude Chaldea en in Egypte hebben er buitengewone
catacomben bestaan, onderaardse crypten van Thebe en
Memphis te herinneren. Ongetwijfeld zijn de eersten
hiervan het meest beroemd geweest.
Vanaf de westelijke kant van de Nijl bestonden er in die
tijd, diep in de grond gelegen, smalle loopgangen die tot de
Libische Woestijn doordrongen.
In deze crypten werden de geheimen met betrekking tot de
Kuklos Anankes, de Onvermijdelijke Cyclus, de cyclus van
de noodzaak, gecultiveerd.
Op het moment dat ik deze woorden uitspreek, schiet mij de
herinnering aan de Tempel der Slangen in San Juan de
Teotihuacen (Azteekse piramiden nabij MexicoStad, Vert.)
te binnen.
De esoterische onderzoeker zal er heel gedetailleerd, in de
rots gebeiteld, de ratelslang vinden. Het meest
verwonderlijke van dit alles is dat naast de Heilige Slang
van de Azteekse Mysteriën ook een in levende rots
uitgehouwen Slakkenhuis schittert. Verschillende
slakkenhuizen aan weerzijden van de goddelijke Slang
schitteren op prachtige wijzen.
Het leidt geen twijfel dat men in onderaardse crypten van
Chaldea, Thebe en Memphis werkelijk de Wijsheid van de
Slang gecultiveerd heeft.
Heel opmerkelijk is ook de transcendentale studie van de
Onvermijdelijke Cyclus, de Cirkel der Noodzaak, die in
spiraalvorm -de vorm van een slakkenhuis- zich gedurende
een cyclus van kosmische manifestatie ontwikkelt.
Ziehier, beste Gnostische broeders die mij hier vergezellen,
de Innerlijke relatie die er altijd heeft bestaan tussen de
Slang en de Slak. Overdenk voor een ogenblik de diepere
betekenis die beiden, Slang en Slak, intrinsiek in zich
meedragen.
Het spreekt vanzelf dat de Slang het transcendentale
seksuele vermogen is, de wonderlijke macht die ons doet
ontstaan, de kracht die elke vorm van leven voortbrengt.
Elke ware esoterist weet maar al te goed, dat de seksuele
Slangenkracht in het hele Universum macht heeft over de
Tattwa's en daarom dus ook over de Elementale Schepselen
van de natuur.
De Universele Slangenmacht brengt ontelbare Scheppingen
voort. Devi-Kundalini schept het Mentaallichaam, het
Astraallichaam, het Etherische- en het Fysieke lichaam.
Welnu, Maha-Kundalini, of met andere woorden de
Kosmische Moeder -Moeder Natuur-, heeft op haar beurt het
hele Universum geschapen of de vorm van de wereld
aangenomen. Het spreekt voor zich dat Zij al die processen
dan ook in overeenstemming met de Spiraalvorm -die zo
levendig door de Slak wordt voorgesteld- gerealiseerd
heeft.
Elke vorm van Innerlijke vooruitgang, elke vorm van
Innerlijke ontwikkeling is gebaseerd op de spiraalcurve van
het leven.
Wij kunnen nu -over het persoonlijke aspect gesprokenzeggen, dat 'ieder van ons een slecht slakkenhuis in de
schoot van de Vader is'.
Aan elke Ziel geeft of kent men 108 existenties toe om zijn
Zelfverwezenlijking te bereiken en deze ontwikkelen zich
altijd als de krullen van de spiraal, danwel hoger, danwel
lager. Ziehier de betekenis van het Slakkenhuis.
Maar laten we ons iets meer verdiepen, beste broeders, die
vandaag mijn lezing bijwonen. Laten wij de Kuklos
Anankes, de Onvermijdelijke Cyclus, de Cirkel van de
Noodzaak, bestuderen.
Het concrete feit dat een dergelijk diepgaand thema alleen
in de genoemde onderaardse crypten werd bestudeerd,
blijkt zeer interessant te zijn.
Ongetwijfeld is deze dezelfde Leer der Transmigratie der
Zielen die veel later door de Avatar Krishna in Hindoestan
werd verkondigd.
Het is echter opmerkelijk dat de Kuklos Anankes der
Egyptenaren veel gedetailleerder en specifieker was... We
hebben al vaak gezegd en in de voorgaande lezingen
verklaard, wat de afdaling in de Hellewerelden is. We
hebben met zekere nadruk gesteld, dat wanneer de cyclus
van 108 levens -die aan iedere Ziel wordt toegekendvoltooid is, wij -indien wij onze zelfverwezenlijking nog niet
hebben bereikt- in de Hellewerelden dringen.
In de verzonken streken involueren we dan op
schrikbarende wijze totdat wij in de Negende Kring,
gelokaliseerd in het hart van de wereld, belanden. Daar
worden de verlorenen ontbonden, ze worden tot kosmisch
as herleid.
Na de Tweede Dood -en dit is iets wat we al in de
voorgaande lezingen hebben uitgelegd- komen de mislukte
zielen opnieuw naar de oppervlakte, naar het zonlicht, om
aan een nieuwe dagreis te beginnen. Ze beginnen een
nieuwe Evolutie die onvermijdelijk zijn beginpunt heeft bij
de laagste trede, in het Minerale Rijk.
Het interessante van de Kuklos Anankes der Egyptenaren
zit hem juist in de specificaties en in de diverse analyses en
syntheses.
Het is duidelijk dat men rekening moet houden met de
Straal waarin iedere Essentie, die uit de Afgrond opkomt,
zich ontwikkelt, dat wil zeggen, met zijn individuele
ontwikkelingslijn.
Er zijn verschillende vegetale families, diverse diersoorten,
heel verschillende minerale elementen, enz enz enz.
De Rectoren van de Natuur kunnen niet alle Essenties die
uit de Afgrond opkomen via eenzelfde mineraal element
loodsen of dit nu ijzer, koper, zilver of een ander element
betreft, of uitsluitend via een bepaalde vegetale familie of
via een bepaalde diersoort. De Goeroe-Deva's moeten het
leven met Wijsheid verdelen. Sommige Essenties kunnen
wel in het ijzer leven, maar anderen komen in koper of in
zilver beter tot hun recht, enz. Niet alle Essenties zouden
door hetzelfde minerale element kunnen gaan.
De elementale families der vegetalen zijn heel goed
georganiseerd in de Etherische Wereld en niet alle vegetale
elementalen zouden een pijnboom of een muntkruid kunnen
zijn. Elke vegetale familie is verschillend. Er zijn planten
van de Maan, van Mercurius, van Venus, van de Zon, van
Mars, van Jupiter, van Saturnus, enz. enz. enz.
In overeenstemming met hun eigen Straal van de
Schepping moet iedere Essentie verbonden worden met één
of ander vegetale afdeling. Het komt de Rectoren der
Natuur toe dit alles in goede banen te leiden en de
Essenties weten in te delen.
De diersoorten zijn ontzettend gevarieerd en het zou absurd
zijn om zekere Essentie bepaalde dierlijke vormen, die niet
in overeenstemming zijn met hun scheppingstraal, te doen
belichamen. Bepaalde Essenties kunnen de Evolutie in het
Rijk der Vogels meemaken, anderen in de Viervoetigers,
weer anderen in de Vissen van de oneindige zee. De
Rectoren van het Leven moeten dus weten de stromen van
de Elementalen met Wijsheid te leiden om verwarring,
anarchie en onnodige destructie te voorkomen.
Tenslotte is ook de toetreding van de Stromen van Leven tot
het Rijk der Rationele Mensachtigen een zeer delicate
aangelegenheid. Er is veel Wijsheid nodig om catastrofes te
vermijden.
Besef dus allemaal wat de Leer van de Transmigratie der
Zielen is, zoals het door de Egyptenaren diepgaand werd
bestudeerd. De ingewijde Wotan spreekt bij het onderzoek
dat hij hier in Mexico heeft verricht, over een Slangenkuil
waarin hij het geluk had te mogen afdalen.
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De Druiden, die onder de Oude Kelten in Europa, vooral in
Groot-Britannie leefden, noemden zich ook Slangen.
Het is niet overbodig om te denken aan de Egyptische
Karnak en het Britse Carnac, levende symbolen van de Berg
der Slangen.
Het leidt geen twijfel dat u, vrienden die op bezoek zijn,
reeds heel goed weten wat de Slang is. U moet al de
informatie hebben ontvangen. Het lijkt mij dus niet dat dit
iets nieuws voor u is.
De Hindoestanen spreken duidelijk over de Slang. Dit is de
wonderbaarlijke elektrische macht van de seksualiteit, het
Heilig Vuur, dat verborgen aanwezig is in ieder van ons.
Ongetwijfeld lijkt dit Vurige Vermogen of Slangenkracht
werkelijk op een slang. Zo zien de helderzienden het.
Vanuit het standpunt van de occulte anatomie zou ik hier
heel nadrukkelijk voor u kunnen stellen, dat het op een
Vuurslang lijkt, die, drie en een halve keer om zichzelf
gedraaid, in het magnetische centrum van het heilig been het belangrijkste fundament van de ruggengraat- ligt.
Soms vrees ik dat u mij niet begrijpt, maar ik weet dat u
mijn boeken hebt gelezen en daarom kan de leerstelling die
wij hier verkondigen u niet bevreemden.
Eerst moet men het Vuur doen ontwaken en hem in het
ruggenmergkanaal tot aan de hersenen doen stijgen. Alleen
zo kunnen we ons radicaal transformeren.
Daarna -en dit is het meest indrukwekkende- moeten wij
door de Slang verslonden worden. Alleen zo kunnen wij
veranderen in Slangen. Dat is de Leer van Wotan. Dit is de
Leer van de Maya's en Azteken.
Nooit zouden wij van de vermogens van de Slang kunnen
genieten als wij niet eerst door Haar worden verslonden dit
is iets waar vele pseudo-esoterische en pseudo-occulte
schrijvers helaas mee onbekend zijn.
Ik wil dat u echter begrijpt, dat het niet mogelijk is om door
de Slang verslonden te worden voordat men de Draak heeft
overwonnen.
In mijn vorige boek getiteld 'De Drie Bergen' heb ik ook de
Draak genoemd, maar toen heb ik alleen willen spreken
over een abominabel monster, dat elk menselijk schepsel
samen met de Drie Verraders in zich draagt en dat men
onvermijdelijk in de Hellewerelden van de Maan moet
afbreken.
Nu spreek ik over een heel andere soort Draak: ik bedoel de
Weerspiegeling van de Logos binnen onszelf, hier en nu, de
authentieke duivel, de Heilige Draak van de Draconten
waarin niets slechts of pervers is, zoals de onwetenden
mensen veronderstellen.
Die Rode Draak, de schaduw van de Zonne-Logos in onszelf,
die Psychologische Trainer die iedereen in zijn Innerlijk
draagt, lokt ons in de smalle steegjes van de verleiding met
het doel ons te trainen op de Weg van de Deugd.
Ik heb het al vaker gezegd en ik wordt er niet moe van om
het tot vervelens toe te herhalen, dat er geen deugd kan
bestaan als er geen verleiding is. Hoe sterker de
verleidingen zijn, des te groter zijn de deugden, mits wij er
als overwinnaars uit weten te komen.
De verleiding is Vuur, de overwinning over de Verleiding is
Licht. Laten wij dus niet vol minachting op Tiphon
Bafometus -de Duivel- neerkijken, want ieder van ons
draagt hem binnen zichzelf en hij is de Schaduw van de
Innerlijke Godheid.
Denk eraan, broeders, dat de Duivel elke vorm van contrast
of tegenstelling omvat. De Duivel is de Schaduw van de Zon,
de schaduw van elke boom in het licht van de koningster,
de nacht enz. enz. enz. Als we de zaak vanuit deze
invalshoek bekijken, als we dus anders naar deze kwestie
leren kijken, zouden we kunnen zeggen dat aangezien de
Duivel de 'achterkant van de medaille' is, voor de duisteren,
voor de mensen die in de Afgrond leven, voor de duivelen is
de duivel daarom de Engelen, de Goden, het Licht, de
Goedheid, de Schoonheid enz. enz.
Als de mensen die onder het Zonlicht leven, schrikken
wanneer zij de Duivels zien, dan spreekt het voor zich dat
ook de Duivels schrikken wanneer zij de mensen zien die in
het Zonlicht leven of wanneer zij de Engelen en Aartsengelen zien.
Ik spreek over iets wat ik zelf heb ondervonden, iets wat ik
zelf heb kunnen ervaren, iets wat ik zelf op rechtstreekse
wijze heb kunnen meemaken.
Vele malen heb ik, toen ik in de Hellewerelden drong, de
duistere bewoners van die streek ontzet horen zeggen: 'Er
is hier een duivel binnengedrongen, laten we ons
verdedigen'. Zij hebben ontzetting gevoeld door mijn
aanwezigheid, dat staat vast. Voor hen ben ik een 'witte
duivel', voor mij zijn zij zwarte duivels. De Duivel is dus een
kwestie van contrast, van tegenstelling, enz. enz. enz.
Onder de Draconten werd de Draak geëerd, dat wil zeggen,
de Schaduw van de Logos, de schaduw van de Spirituele
Zon, zijn weerspiegeling in het Universum en binnen
onszelf.
Vergeet niet dat er achter de Zon die ons verlicht, zich de
Elon van de Feniciers of Elion van de Joden, de Centrale Zon
van dit Universum waarin wij leven, ons bewegen en ons
Zijn hebben, zich bevindt.
Dat deze Heilige Absolute Zon zijn contrasten en
tegenstellingen heeft, is een heel normale zaak. Zijn
Schaduw in ieder van ons en binnen onszelf is in ieder geval
Lucifer, de Grote Psychologische Trainer, die wij voor
welzijn hebben gekregen.
Maar, broeders die naar mij luistert, ik smeek u alstublieft
te willen begrijpen, wat ik hier aan het zeggen ben. Vrees
niet, de weerstand die aanwezig is in sommige van u die op
dit ogenblik naar mij luistert, is te wijten aan de
vooroordelen, aan de angst, aan de verkeerde informatie
die u van bepaalde dogmatische priesters hebt gekregen.
Als kinderen hebben wij allemaal een zekere opvoeding
gekregen. Toen heeft men ons bepaalde negatieve,
schadelijke, verkeerde en absurde ideeën ingeprent.
Men heeft ons verteld dat Lucifer een verschrikkelijke
Duivel was die over de hele aarde heerste, die ons naar een
orthodoxe Hel zou voeren om ons in grote vuurpotten te
kwellen en te martelen etc etc etc.
Mij vrienden, in wil dat u voor eens en altijd weet dat die
Duivel van de orthodoxe religies niet bestaat. De ware
Duivel draagt iedereen in zijn Innerlijk.
In de Middeleeuwen heeft de Gnostische groepering van de
Satanianen bestaan; ook heeft die van de Iskariotten
bestaan. De aanhangers van die leringen werden levend
verbrand op de brandstapels van de Inquisitie.
Het is jammer dat de Lering van de Satanianen nu geen
nieuw leven ingeblazen kan worden als gevolg van het
concrete feit dat alle documentatie vernietigd werd.
Het concrete feit dat Judas Iskariot tot de dag van vandaag
werkelijk als een verraderlijke discipel wordt beschouwd,
veroorzaakt ook een zekere pijn.
Als wij op een verstandige wijze analyseren wat Satan,
Duivel en Lucifer is, als we begrijpen dat het slechts een
weerspiegeling van God -binnen onszelf-, de schaduw van
de Innerlijke Zon in een ieder is en die voor ons welzijn in
het diepste van onze Ziel gelokaliseerd is, dan beginnen wij
in feite zelf recht te doen aan de genoemde Gnostische
groeperingen.
Dames en heren, de orthodoxe dogmatische Satan van de
kerkelijke sekten bestaat niet. De ware Lucifer bevindt zich
binnen ieder mens en alleen zo dient men het te begrijpen.
Judas Iskariot is een ander heel interessant geval. Deze
Apostel heeft in werkelijkheid nooit Jezus de Christus
verraden. Hij heeft slechts een rol vervuld, die hem door
zijn Meester Jezus werd geleerd.
Het Kosmische Drama, het Leven, Passie en Dood van onze
Heer de Christus, werd vanaf oeroude tijden door alle grote
Avatars voorgesteld.
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Dat Drama werd naar de aarde gebracht door de Elohims.
Elk mens die de Innerlijke Zelfverwezenlijking van het Zijn
zoekt, zal het moeten beleven en in de hoofdrolspeler van
dit Kosmische Drama veranderen.
Elk van de Twaalf Apostelen van Jezus van Nazareth heeft
dus zijn eigen rol moeten spelen in dat Drama. Judas wilde
niet de rol vertolken die hem werd opgelegd. Hij wilde de
rol van Petrus vervullen, maar Jezus had al stellig
vastgesteld welk deel elk van zijn discipelen moest
voorstellen.
Judas Iskariot heeft dus nooit zijn meester verraden. Het
Evangelie van Judas is het Afbreken van het Ego. Zonder
Judas is het Kosmische Drama onmogelijk. Deze Apostel is
daarom de meest verheven adept, de meest verheven van
alle Apostelen van Jezus de Christus.
Het leidt geen twijfel dat ieder van de Twaalf zijn eigen
Evangelie had. Wij kunnen Patar of Petrus niet ontkennen.
Hij is de Hierofant van de seksuele Mysteries, hij die de
Sleutels van het Rijk in zijn rechterhand heeft, de grote
inwijder.
En wat zullen we zeggen over Marcus, die met zoveel liefde
de Mysteriën van het Gnostisch breken van het Brood heeft
bewaard? En over Philipus, die grote verlichte, wiens
Evangelie ons in astraal leert uittreden en met het fysieke
lichaam in Jinas-toestand te reizen? En over Johannes die
de Leer van het Woord verkondigt? En over Paulus die de
Filosofie van de gnostici vorm gaf? Het zou te veel tijd en
ruimte in beslag nemen om hier alles wat met de Twaalf en
het Kosmische Drama te maken heeft, te vertellen.
Het moment is gekomen om uit ons verstand de
onwetendheid en de oude religieuze vooroordelen te
elimineren. Het ogenblik is gekomen om de Christische
Esoterie diepgaand te bestuderen.
Meester, berust die bewering dat de Duivels de mensen op
de verlaten wegen schrik aanjagen en treiteren op
waarheid?
Met het grootste plezier zal ik een antwoord geven op deze
vraag uit het auditorium. Wanneer wij de Duivel van het
orthodoxe dogmatisme ontkennen, ontkennen wij niet de
ware Duivel die binnen ieder mens bestaat. Evenmin
ontkennen wij de duistere demonen van de Avernus die de
mensen treiteren.
We dienen echter duidelijk onderscheid te maken tussen
aan de ene kant de Schaduw van de Logos binnen ieder van
onszelf -Lucifer- en anderzijds de demonen of psychische
aggregaten, gevallen Engelen enz. enz. enz.
Overal bestaan er demonen binnen en buiten onszelf.
Demonen zijn onze psychische aggregaten, de psychische
aggregaten van de naaste medemens, demonen zijn Bael,
Moloch, Belial en vele miljoenen, biljoenen en zelfs
triljoenen anderen. Deze bestaan onvermijdelijk en vaak
moeten we strijd voeren tegen hen.
Beste Meester, wat is een efficiënte manier om ons te
verdedigen tegen Duivels die ons aanvallen?
Vrienden, er zijn ontzettend veel oeroude bezweringen
waarmee wij ons kunnen verdedigen tegen de aanvallen
van de duisternis. Laten we denken aan de Bezwering van
Zeven, van de wijze Salomo, de Bezwering van Vier, het
Pentagram, etc etc etc.
Het is in het bijzonder de moeite waard te weten dat het
Pentagram met het bovenste hoekpunt naar boven en de
twee onderste hoekpunten naar beneden gericht, de
duisternis op de vlucht jaagt.
Meester, ik zou U willen vragen of U zo goed wilt zijn mij te
vertellen of de Vijfde Engel, die ten strijde trekt om de
Innerlijke Wijsheid van het Zijn te verkondigen, ook de
Kennis over Judas Iskariot aan de mensheid kan geven?
Vrienden, die hier naar mij luisteren, geachte Gnostische
dame die deze vraag stelt, in de Middeleeuwen hebben
bepaalde reactionaire elementen, wetend dat Samael -mijn
Innerlijk Ware Zijn, de Vijfde van de Zeven- de
revolutionaire occulte wijsheid verkondigt, aan de schaduw
van de Logos de naam Samael gegeven. Dat wil zeggen, ze
hebben mij als Duivel bestempeld voor het zogenaamde
delict dat ik niet binnen hun geweldige smalle pasvormen
paste.
Het is mij nu te beurt gevallen, de Weg te ontsluieren en
duidelijk aan te wijzen, vele woorden en begrippen onder
de loep te nemen en na te gaan hoeveel waarheid erin zit.
Ik ben niet de enige ingewijde die bekend is met de
Mysteriën van het Kosmische Drama. Ik ben evenmin de
enige die de eer heeft, bekend te zijn met de rol van Judas,
want we weten maar al te goed dat de Gnostische
groepering der Iskariotten heeft bestaan, die juist
gespecialiseerd was in het Evangelie van de grote Meester
Judas, een trouwe discipel van onze Heer de Christus.
De geïllustreerde onwetenden, waanwijzen van het
intellect, de aanhangers van vele dode sekten, zijn tegen
ons ten strijde getrokken om het feit dat wij deze kwesties
hebben verkondigd. Wij vervullen nochtans onze plicht en
met het grootste plezier laten we het Licht in de Duisternis
schijnen, koste wat kost.
Ik herhaal dat men Judas nog steeds geen recht heeft
gedaan, hoewel Hij de meest verheven van de Twaalf is.
Wat er aan de hand is, is dat de mensheid een
afschuwelijke hekel heeft aan het Afbreken van het Ego en
aangezien de Leer van de man van Iskariot juist tegen het
Ik gericht is, tegen het Mijzelve, is het dus heel
vanzelfsprekend en natuurlijk, dat zelfs de geleerden van
de diverse pseudo-esoterische en pseudo-occulte scholen
een dodelijke haat tegen hem koesteren.
De Vier Evangeliën kunnen hoe dan ook niet letterlijk
worden genomen, want ze zijn in een bepaalde code
geschreven. Ze zijn juist door Ingewijden en voor
Ingewijden samengesteld.
Eerwaarde Meester, indien Iskariot de meest verheven van
de Discipelen van de Grote Kybher Jezus was, wie was dan
de verrader?
Ik geef een antwoord op deze vraag uit het auditorium.
Vrienden, Gnostische broeders die naar mij luistert, de ware
verrader van de Christus bevindt zich binnen ieder van u.
Dit wil zeggen dat u niet alleen de Christus in het verleden
hebt verraden, maar dat u bovendien bezig bent Hem
dagelijks te verraden, van ogenblik tot ogenblik en van
moment tot moment.
De Vrijmetselaars weten maar al te goed wat de Drie
Verraders van Hiram Abif zijn. Judas stelt de Duivel van de
Begeerte voor, die de Innerlijke Christus van seconde tot
seconde verraadt. Pilatus is de Duivel van het Verstand, die
altijd bezig is zich te verontschuldigen, zich te
rechtvaardigen, zich de handen te wassen en zich
onschuldig te verklaren, etc etc etc. Kajafas (Caifas) is de
Demon van het Kwade Wil, ieder van ons draagt hem heel
diep in zichzelf. Die Duivel is het, die niet de Wil van de
Vader weet te doen, die altijd doet wat hij zelf wil, waar hij
zin in krijgt, zonder een cent te geven om de geboden van
de Gezegende.
Verder met deel 4 van 4.
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Jezus, de grote Kybher, heeft, voordat Hij de Drie Primaire
Krachten van het Universum kon doen uitkristalliseren, de
Innerlijke Judas moeten afbreken, precies zoals een ieder
van u het ook moet doen.
Als u dit eenmaal begrijpt, als u beseft dat de man van
Iskariot slechts een plicht vervulde door zijn Meester te
gehoorzamen en een rol te vervullen die hij van buiten had
geleerd, dienen wij die Meester-Adept nu, voor het
plechtige oordeel van het maatschappelijk Bewustzijn,
rechtvaardigheid te doen toekomen.
Meester, vanaf het begin van het Christendom noemt de
Heilige Bijbel, bekend als het boek van de Goddelijke
Waarheid, de Apostelen niet zoals U dat doet en zij leert
ook niet dat Lucifer de Schaduw van God is. Waarom
zouden wij Uw woorden meer belang moeten geven dan aan
wat wij in de Heilige Evangeliën kunnen lezen?
Met het grootste plezier ga ik een antwoord geven op de
vraag uit het auditorium. Gedistingeerde meneer, de Vier
Evangeliën zijn 400 jaar na Christus geschreven, niet door
de Apostelen, maar door de discipelen van de Apostelen en
zoals ik al heb gezegd, zijn ze in een bepaalde code
geschreven.
Het staat vast dat de Vier Evangeliën ware verhandelingen
over Alchemie en Kabbala zijn.
Als wij de woorden van de Grote Kybher Jezus zorgvuldig
analyseren, ontdekken wij er de parabels van Chaldea en
Egypte, de wiskunde van Pythagoras en de Boeddhistische
moraal.
Het is ontegensprekelijk dat de Grote Kybher door India,
Chaldea, Perzie, Griekenland, Egypte, etc etc etc heeft
gereisd.
Alleen wij, die de Gnostiek hebben bestudeerd, alleen wij
die ons hebben verdiept in de Esoterie van de Cainieten,
Satanianen, Iskariotten, Naazenen, Essenen, Pedaticen etc
etc etc, zijn goed bekend met de rol die elk van de
Apostelen van de Meester Jezus in het Kosmische Drama
hebben vervuld.
De Bijbel is dus niet het aangewezen middel om de rol van
elk van de Twaalf uit te leggen. Begin, Gedistingeerde
meneer, om de Esoterie van de Twaalf Zodiakale Tekens
diepgaand te leren kennen en vervolg dan met de
vergelijkende studie van de religie en van de Gnostische
geschriften.
U zou intuïtief heel veel kunnen halen uit de studie van de
Pistis Sofia.
Maar we moeten de Bijbel, hoe dan ook, niet letterlijk
opvatten, want zij is in symbolische vorm geschreven en
kan alleen door Ingewijden begrepen worden.
Ik ben niet de enige die bekend is met deze Mysteriën, maar
ik ben wel de eerste die ze ontsluierd en ze openbaar maakt
voor het welzijn van de mensheid.
Meester, wilt U zo goed zijn mij uit te leggen waarom
Petrus drie keer de Christus ontkende?
Met het grootste plezier zal ik deze vraag beantwoorden.
Men zegt dat Petrus de Christus driemaal ontkende en het is
nuttig om de betekenis hiervan te kennen. Dit is
vanzelfsprekend volledig symbolisch bedoeld. Hiermee wil
men te kennen geven, dat de ingewijde één en telkenmale
in de verleiding valt, danwel in de fysieke wereld danwel in
de Innerlijke werelden. Dan huilt hij en lijdt ontzeggelijk
veel, maar als hij volhardt, als hij standvastig is, als het
hem uiteindelijk lukt om het Ego te elimineren en tot
Kosmisch as te herleiden, verandert hij in een Meester en
bereikt de Innerlijke Zelfverwezenlijking.
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Mijn vrienden, dames en heren, die naar mij luisteren,
vandaag gaan wij het onderwerp van Oorlog in de Hemelen
bestuderen.
Er is nogal veel gezegd over de Grote Opstand van de
Engelen tegen het Eeuwigzijnde. Men beweert dat Michaël
met zijn Legerscharen van het Licht tegen de Draak en zijn
aanhangers heeft moeten strijden.
Mijn vrienden, dit alles is volledig symbolisch. Men moet dit
weten te begrijpen om niet in fouten te vervallen.
In voorgaande lezingen hebben wij uitgebreide uitleg
gegeven over de Duivel -de Draak- en nu zullen we dieper
op deze hele kwestie ingaan.
Tussen haakjes wil ik alle aanwezigen hier vertellen, dat ik
een weddenschap met de Duivel ben aangegaan. Dit zal u
een beetje kunnen verrassen...
Bij een zekere gelegenheid, de datum en het uur doen er
niet toe, zaten we van aangezicht tot aangezicht aan een
tafel en ik hoorde uit de mond van mijn eigen Innerlijke
Lucifer de volgende beweringen:
"Ik zal jou op het gebied van de reinheid overwinnen, ik
zal het jou bewijzen. Tegen mij kun je niet op..."
"Wil je een weddenschap met mij aangaan?"
"Ja", antwoordde Satan, "ik ben bereid om de
weddenschap aan te gaan".
"Waarom zullen we wedden...?"
"Zoveel", zei hij en we waren akkoord.
Ik heb me van deze figuur verwijderd, dat niets meer is dan
een weerspiegeling van mijn eigen Innerlijke Logos en ik
heb me in werkelijkheid een beetje met hem misdragen...
In naam van de Waarheid, wil ik U vertellen, mijn vrienden,
dat ik tot op de dag van vandaag de weddenschap aan het
winnen ben, want de Duivel heeft het tegen mij niet kunnen
bolwerken. Op geen enkele manier is het hem gelukt om me
in de verleiding te laten vallen, hoewel ik geweldige
veldslagen met hem heb moeten leveren.
De Oorlog is dus ontzettend. Ik ben bezig om de Draak te
verslaan en ik kan nu zeggen dat ik hem overwonnen heb.
Dat is nu precies hetzelfde als Michael tegen Lucifer deed.
Het is dezelfde strijd van iedere ingewijde tegen zijn Draak.
Precies zoals Michael alle opstandige Engelen wist te
overwinnen, zo dient ook ieder van ons ook alle Ik-Duivels,
psychische aggregaten die zijn eigen tekortkomingen
personificeren, te overwinnen en af te breken.
Wanneer men die kwestie van de Oorlog in de Hemelen
vanuit deze invalshoek bekijkt, komen we tot de ontdekking
dat deze allegorie ook de strijd voorstelt die in de
primitieve tijden tussen de adepten (ingewijden, Meester,
Vert.) van het Arische Ras en de tovenaars van Atlantis, de
demonen van de Oceaan etc etc heeft plaatsgevonden.
Het is ontegensprekelijk dat na het verzinken van het oude
continent Atlantis de Zwarte Magiërs van de vroegere, door
de golven verzwolgen Aarde, de adepten van het nieuwe
mensenras -waartoe wij bewoners van de aarde allen
behoren- onophoudelijk bleven aanvallen.
De allegorie van de Oorlog in de Hemelen heeft dus diverse
betekenissen. Het kan religieuze, astronomische of
geologische gebeurtenissen voorstellen. Het bevat een heel
diepe kosmologische betekenis.
In het Heilige Land der Veda's wordt er veel gesproken over
de veldslagen van Indra tegen Vitra.
Het spreekt vanzelf dat de stralende Godheid Indra door de
Wijzen Vitrahan wordt genoemd, omdat hij de Doder van de
Draak is, in dezelfde vorm als Michael de overwinnaar van
de Draak is.
Het is duidelijk dat iedere Ingewijde die de Draak doodt of
overwint door de Slang wordt verslonden en in feite in een
Slang verandert, precies zoals Wotan dat deed.
De seksuele verleidingen zijn echter verschrikkelijk.
Zeldzaam zijn degenen die niet in de Verleiding vallen.
Satan, de Draak, Lucifer of hoe men Hem ook zou willen
noemen doet geweldige superkrachtsinspanningen om de
ingewijde in de verleiding te doen vallen. Het is duidelijk
dat bijna allen falen. Daarom is het zeer moeilijk om
zelfverwezenlijkte mensen te vinden. De zwakheid van de
mensen zit hem precies in de seksualiteit en hoe sterk zij
zich ook mogen voelen, uiteindelijk gaan ze onderuit.
De kwestie van de Oorlog in de Hemelen is dus iets
verschrikkelijks dat haast niet met woorden omschreven
kan worden. De seksuele verleidingen zijn niet zomaar even
iets... Is het misschien zo makkelijk om de Draak te
overwinnen? Het ernstige van dit alles is, dat de mensen
het Ego levend houden. De Rode Duivels van Seth zijn niet
dood en het Bewustzijn van een ieder, gevangen in al zijn
duistere aggregaten, functioneert in werkelijkheid vanuit
zijn eigen geconditioneerdheid; men rechtvaardigt zichzelf
door net als Pilatus de handen te wassen, of door de fout uit
te stellen met de woorden: "Vandaag heb ik het niet
gekund, maar later, na verloop van tijd, zal ik overwinnen"
etc etc etc.
Zo, op deze wijze, zijn de Michaels die de Draak overwinnen
zeer zeldzaam. Je moet ze met de Lamp van Diogenes
zoeken. De mensen zijn veel te zwak, te fragiel, te
onwetend en te absurd.
In de oude teksten van de klassieke Oudheid heeft men ook
veel gesproken over de Gevallen Engelen, maar dit is nooit
goed begrepen door de onwetende veelweters, noch door
de waanwijzen van het intellect.
Een willekeurige Goeroe-Deva die in de dierlijke
voortplantingsspiraal valt, verandert in feite in een Gevallen
Engel en zelfs in een Demon. Het leidt geen twijfel dat
wanneer één of ander adept de misdaad begaat, de Beker
van Hermes uit te storten, alle infra-menselijke elementen
die hij voorheen had afgebroken, weer binnen hemzelf
opstaan. Om die reden wordt hij in feite een demon meer.
Wij zijn dus bij de wortel van een thema aanbeland, waar
ontzettend over gediscussieerd is, die teveel bestudeerd is,
maar die zelden is begrepen.
Wat er aan de hand is, is dit: om deze kwestie te kunnen
begrijpen moet men het hebben ervaren. Op dit gebied
dienen de veronderstellingen of de ijdele bespiegelingen
van de ratio nergens voor.
Aangezien ik dit alles en een ver archaïsch verleden heb
beleefd, toen een menigte Bodhisattwa's in Lemurië de fout
begingen om in de dierlijke voortplantingsspiraal te vallen,
kan ik om deze reden getuigenis afleggen over dit alles en
het u rauw uitleggen zonder veronderstellingen of utopieën
van welke soort dan ook.
Mij interesseert het niet of de mensen al dan niet geloof
hechten aan mijn woorden. Ik verkondig wat ik heb beleefd
en dat is alles. Voor de rest zoekt ieder het maar in zijn
eigen leven uit. Ik bevestig wat voor mij een feit is, wat ik
heb kunnen zien, horen, aanraken en betasten.
Die kwestie van de Gevallen Engelen wordt in Hindoestan
voorgesteld door de religieuze strijd van Iranisch's tegen
Brahmanen, Goden tegen Demonen, Goden tegen Asura's,
zoals in de oorlog van de Mahabharata uitgebeeld wordt etc
etc etc.
Deze kwestie van de veldslagen tegen de Draak kunnen we
ook terugvinden in Scandinavische Edda's, waar de Azen de
Ijsreuzen bestrijden, Asathor tegen Jotums.
Mijne vrienden, ik wil dus dat u de noodzaak om tegen de
Draak te strijden begrijpt. Ik wil dat u begrijpt dat u hem in
ware veldslagen moet overwinnen, als het tenminste zo is
dat u ernaar hunkert in Slangen van Wijsheid en geweldige
goddelijke schepsels te veranderen.
Ik smeek U, alstublieft, uit de kring der onwetendheid, waar
u zich nu bevindt, te treden. Ik verzoek u deze boeken te
bestuderen en te beleven. Het doet me werkelijk pijn om u
als zwakke ellendige schaduwen te zien ronddolen.
Meester, zou U mij willen uitleggen of iemand die bezig is te
werken in de Brandende Smidse van Vulcanus en valt,
daarmee de Ik of Ikken die men al heeft weten af te breken
opnieuw doet opstaan?
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Meester, U vertelt ons over de Oorlog in de Hemelen en wij
weten uit Uw leerstellingen, dat die strijd tegen de
geheime vijand in de Avernus geleverd moet worden, dat
wil zeggen men moet in de Hellewerelden afdalen. Zou u
mij dit iets meer willen uitleggen?
Vrienden, de allegorische betekenis van alle religieuze
geschriften, of deze nu van de Christenen, Boeddhisten,
Islamieten etc etc zijn, is ontegensprekelijk. Deze kwestie
van "Hemelen" heeft betrekking op de hogere staten van
Bewustzijn. Het leidt geen twijfel dat onze diverse staten
van Bewustzijn tijdens de strijd een verandering
ondergaan. De strijd tegen de geheime vijand kan ons naar
de definitieve Eindbevrijding of naar de radicale mislukking
leiden.
Het is maar al waar dat het onlogisch is, zelfs maar voor
een ogenblik te veronderstellen dat er in de
onbeschrijfelijke goddelijke streken men verleidingen van
de begeerte zou kunnen ondergaan. Daarom moet men het
woord "Hemelen" hier vertalen als staten van Bewustzijn,
of functies van de Essentie etc etc etc.
Meester, U vertelde dat U een weddenschap met uw
Innerlijke Lucifer bent aangegaan. Kunnen we er dan
vanuit gaan, dat die weddenschap om uw eigen Ziel gaat?
Vrienden, Gnostische broeders, er bestaan herwaarderingen
en devaluaties van het Zijn. Er bestaan ook Kosmische
Kapitalen die gelijkwaardig zijn aan een bepaalde aantaal
deugden. De weddenschap heeft betrekking op een bepaald
kosmisch kapitaal. Dit wordt gewaardeerd op een
vergelijkbare manier, zoals men in de wereld de munten
waardeert. Het gevolg van het verliezen van de
weddenschap zou dus zijn, dat ik een bepaald aan deugden
zou moeten prijsgeven, waardoor er een Innerlijke
devaluatie zou plaatsvinden. Met deze uitspraak zullen de
broeders die in dit auditorium aanwezig zijn mij begrijpen.
Meester, men heeft ons verteld dat men -werkend in de
Brandende Smidse van Vulcanus- het Ego kan afbreken.
Wat zou U ons hierover kunnen zeggen?
Gedistingeerde dame, in vorige lezingen hebben we al
uitvoerig gesproken over de Modus Operandi om het
Mijzelve, het Zichzelve, af te breken.
Ook in mijn boek Mysterie van de Gouden Bloesem heb ik
uitvoerige uitleg over dit thema gegeven. Daarin hebben
we geschreven dat het noodzakelijk is om met de Lans van
Eros tijdens de chemische coitus of metafysische koppeling
te werken.
Ik ga er dus vanuit dat dit auditorium niet onbekend is met
onze Gnostische esoterische werktechnieken. Het
belangrijkste bestaat juist hieruit dat men tijdens de
Sahaja Maithuna weet te bidden.
Op die momenten moet men de eigen God-Moeder Kundalini
-want ieder heeft zijn eigen God-Moeder- smeken dat Zij die
fout afbreekt die wij uit onze eigen psyche willen
verwijderen.
Het is ontegensprekelijk dat de transcendentale seksuele
elektriciteit een willekeurige Psychologische tekortkoming
tot as kan herleiden.
Ongetwijfeld kan onze God-Moeder Kundalini -met
Meesterschap de Heilige Piek hanterend- een willekeurige
psychisch aggregaat, een willekeurige Innerlijke
tekortkoming, tot as herleiden.
Wij hebben ook in die vorige lezingen verteld dat het nodig
is om eerst de tekortkoming die wij uit onze Innerlijke
natuur willen verwijderen te hebben begrepen. Het is
overduidelijk dat wij alleen door middel van de
Meditatietechniek om het even welke fout of tekortkoming
op een totale wijze kunnen begrijpen.
Begrijpen en Afbreken zijn het fundament voor het
Afbreken van het Mijzelve, van het Zichzelve.
Meester, zou U ons kunnen uitleggen of men het Orgaan
Kundartiguador ontwikkelt wanneer men de Beker ven
Hermes uitstort?
Gedistingeerde dames en heren, het is dringend nodig om
te begrijpen dat wanneer men de Beker van Hermes
alsmaar door en gewoontegetrouw uitstort, men inderdaad
het abominabele Orgaan Kundartiguador ontwikkelt. Dat is
de beruchte staart van Satan die waarmee de duisteren zijn
uitgerust, het negatieve, sinistere Fohat (Vuur) die de
persoon uiteindelijk via de dalende inframenselijke weg in
de Afgrond en naar de Tweede Dood leidt.
Meester, zou U ons kunnen vertellen of iemand die in de
Brandende Smidse van Vulcanus werkt zonder de Beker van
Hermes uit te storten, maar zonder het Afbreken van het
Ego, diegene uiteindelijk toch het orgaan Kundartiguador
ontwikkelt?
Vrienden, Gedistingeerde dame die deze vraag stelt, het is
heel noodzakelijk om de noodzaak van een juist gedrag te
begrijpen, wanneer men in de Smederij der Cyclopen werkt.
Degene die niet bezig is in zichzelf te sterven, degene die
het Ego niet afbreekt, ontwikkelt uiteindelijk het
abominabele Orgaan Kundartiguador, zelfs als hij bezig is te
werken in de Brandende Smidse van Vulcanus, dat wil
zeggen met de Seksuele Yoga.
In de voorgaande hoofdstukken hebben we al uitgelegd dat
het abominabele Orgaan van alle fataliteiten zich
ontwikkelt in de overspeligen, in degenen die hun Goeroe
verraden, in de oprechte mensen die het nochtans bij het
verkeerde eind hebben en die gewend zijn hun delicten te
rechtvaardigen, in de razenden en in allen die perversiteiten
begaan, etc etc, zelfs als ze bezig zijn te werken met de
Witte Tantra, zelfs als ze de Beker van Hermes niet
uitstorten.
Alleen als men in zichzelf sterft en werkelijk in de Negende
Sfeer werkt en zich voor zijn gelijke medemens opoffert,
kan men in zijn Innerlijke natuur de Vurige Slang van onze
Magische Vermogens ontwikkelen.
Veel later zullen wij, als wij er werkelijk naar hunkeren
door de Slang verslonden te worden om in Slangen te
veranderen, de Draak moeten overwinnen.
Meester, dienen wij te begrijpen dat de strijd van de
Aartsengel Michael tegen de Draak en de rebelse Engelen
met de Lans van Longibus is gevoerd?
Mijn vrienden, de Lans van Longibus is dezelfde Lans van
elk magisch verbond. Het is dezelfde Lans waarmee Sint
Joris de Draak trof.
Het leidt geen twijfel dat deze Heilige Piek, deze Lans van
Achilles, het wonderlijke embleem van de Seksuele Magie
is, waarmee wij de diverse delen van het Mijzelve, van het
Ego, van het Psychologisch Ik, radicaal tot as kunnen
herleiden, verbranden, vernietigen.
Eerwaarde Meester, wat stellen de rebelse Engelen eigenlijk
voor?
Vrienden, men zegt dat Michael tegen de Draak en tegen
zijn opstandige Engelen heeft gestreden, precies zoals wij
ook tegen de Innerlijke Lucifer en alle psychische
aggregaten moeten doen. Het gaat hier dus om die
Innerlijke, geheime, verschrikkelijke en ontzettend pijnlijke
veldslagen.
Ieder van ons moet dus in een Michael veranderen, die
onophoudelijk strijd levert tegen de Draak en zijn fatale
legerscharen.
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Mijn vrienden, die vandaag hier bijeen zijt gekomen, we
gaan vandaag de Wet van het Eeuwige Terugkeren aller
dingen bestuderen.
In het uur van de dood verschijnt de Engel van de Dood
altijd voor het bed. Er zijn legioenen van deze engelen en ze
werken allemaal in overeenstemming met de Grote Wet.
Drie dingen gaan naar de begraafplaats of kerkhof:
Ten eerste: het fysieke (lijk) kadaver.
Ten tweede: het vitale lichaam. Deze ontsnapt uit het
fysieke lichaam bij de laatste ademtocht. Dit voertuig
zweeft voor het fysieke graf en ontbindt zich langzaam
al naar gelang het fysieke lichaam zich ontbindt.
Ten derde: de ex-persoonlijkheid. Deze bevindt zich
normaliter in het graf, maar kan soms uit het graf
ontsnappen en over de begraafplaats ronddolen of zich
begeven naar plekken waarmee ze vertrouwd is.
Er bestaat geen twijfel over, dat de persoonlijkheid zich met
het verstrijken van de tijd langzaam ontbindt. Er is in de
toekomst geen enkele rol voor de ex-persoonlijkheid van de
gestorvene weggelegd.
Datgene wat verder gaat, datgene wat niet in het graf
dringt, is het Ego, het Mijzelve, het Zichzelve.
De dood is op zich een aftreksom van breuken. Wanneer de
wiskundige berekening eenmaal voltooid is, blijven alleen
de waarden over.
Het spreekt vanzelf dat de sommen van waarden -zwevend
in de atmosfeer van de wereld- elkaar aantrekken en
afstoten in overeenstemming met de Wet van het
Universele Magnetisme.
De Eeuwigheid opent haar muil om het Ego te verslinden,
maar later spuugt zij hem weer uit en stuurt hem terug in
de tijd.
Ons is verteld dat op het juiste ogenblik van de dood, op het
moment dat de overledene zijn laatste ademtocht uitblaast,
hij een blauwdruk, een elektro-psychische schets van de
persoonlijkheid projecteert. Dat ontwerp blijft voortbestaan
in de bovenzintuiglijke regionen van de natuur; later komt
het de bevruchte eicel verzadigen. Zo is het mogelijk dat bij
het terugkomen, bij het terugkeren, bij het opnieuw
geboren worden in een fysiek lichaam, we persoonlijke
kenmerken krijgen die erg veel op die van het vorig bestaan
lijken.
Wat na de dood voortleeft, is dus niet iets erg moois. Wat
niet samen met het fysieke lichaam vernietigd wordt, is niet
meer dan een hoop Duivels, psychische aggregaten,
tekortkomingen. Het enige beschaafde of keurige dat
bestaat in de diepte van al die entiteiten uit de Afgrond -die
gezamenlijk het Ego vormen-, is de Essentie, de psyche, de
fractie van Ziel die wij bezitten.
Bij het terugkeren in een nieuw fysiek lichaam treedt de
Wet van het Karma in werking, want er betstaat geen
gevolg zonder oorzaak of oorzaak zonder gevolg.
De Engelen van het Leven hebben tot taak het Zilveren
koord te verbinden met die ene zaadcel die de eicel zal
bevruchten. Ongetwijfeld ontsnappen er vele miljoenen
zaadcellen tijdens de koppeling, maar slechts één van hen
beschikt over genoeg kracht om in de eicel te dringen en de
conceptie te veroorzaken.
Deze heel bijzondere kracht is geen product van toeval; de
zaadcel wordt van binnen in zijn intieme drang
voortgestuwd door de Engel van het Leven, die op zulke
momenten de verbinding van de terugkerende Essentie
bewerkstelligt.
De biologen weten maar al te goed dat de mannelijke en de
vrouwelijke cellen ieder vierentwintig chromosomen in zich
dragen. Bij elkaar opgeteld komt men op een totaal van
achtenveertig uit, die in de ontkiemende levenscel worden
bevat.
Deze kwestie van de achtenveertig chromosomen doet ons
de achtenveertig wetten -die het fysieke lichaam regerenin herinnering brengen.
De Essentie wordt dus door middel van het Zilveren Koord
met de bevruchte eicel verbonden en aangezien die ene
eicel zich door midden splitst tot twee cellen en de twee tot
vier en de vier tot acht enz. in het proces dat wij kennen als
zwangerschap, is het duidelijk dat de Seksuele Energie in
feite de belangrijkste drijfkracht achter deze celdeling is.
Dit betekent dat het verschijnsel van de celdeling
onmogelijk zou kunnen plaatsvinden zonder tussenkomst
van de Scheppende Energie.
De gestorvene, diegene die zich voorbereidt om een nieuw
fysiek lichaam aan te nemen, dringt niet in de foetus. Hij
dringt pas in het lichaam nadat het kind geboren wordt, op
het exacte moment dat hij zijn eerste ademtocht inademt.
Heel interessant is dus dat met de laatste ademtocht van de
stervende de overgang een feit wordt en met de eerste
ademtocht doen we onze intrede in het nieuwe lichaam.
Het is volkomen absurd om te beweren dat men op
vrijwillige wijze de plek uitkiest waar men geboren zal
worden; de werkelijkheid is heel anders. Het zijn juist de
Heren van de Wet, de Agenten van het Karma, het land etc.,
waar wij opnieuw geboren moeten worden, opnieuw terug
moeten keren.
Als het Ego in staat zou zijn om de plek of familie voor zijn
nieuwe geboorte uit te kiezen, dan zouden de ambitieuzen,
hoogmoedigen, gierigen, hebzuchtigen, etc. de paleizen, de
huizen van de miljonairs, de rijke herenhuizen, de bedden
van rozengeur en donzenveren verkiezen en de wereld zou
één en al pracht en praal zijn. Er zouden geen arme mensen
bestaan, er zou geen pijn of leed bestaan, niemand zou
Karma betalen. We zouden allemaal de ergste delicten
kunnen begaan, zonder dat de Hemelse Justitie ons zou
kunnen treffen.
De rauwe werkelijkheid van de feiten is echter dat het Ego
niet het recht heeft om de plaats of de familie uit te kiezen
waar hij geboren moet worden. Ieder van ons moet betalen
wat hij schuldig is. Er staat geschreven dat degene die
bliksem zaait, storm zal oogsten. Wet is Wet en de Wet
voltrekt zich.
Het is dus zeer betreurenswaardig dat er zoveel beroemde
schrijvers van de hedendaagse spiritualiteit met zoveel
nadruk beweren, dat eenieder het recht heeft om de plek uit
te kiezen waar hij geboren zal worden.
Wat er zich dus verder dan het graf bevindt, is iets wat
slechts de wakkere mensen, degenen die reeds het Ego
hebben afgebroken, degenen met waarachtig
ZelfBewustzijn, kunnen leren kennen.
In de wereld bestaan er talloze theorieën, hetzij van min of
meer spirituele aard, hetzij van min of meer
materialistische aard. De ratio van de intellectuele
mensachtige kan alle kanten op. Hij kan net zo goed
spirituele als materialistische theorieën in het leven roepen.
De rationele mensachtige kunnen met hun hersenpan en
door middel van de meest strenge logische processen net zo
goed een materialistische theorie als een spirituele theorie
in het leven roepen. Zowel de één als de ander, zowel de
these als de antithese, kunnen op een strenge logica
gegrondvest zijn, die werkelijk bewonderenswaardig is.
Het is ontegensprekelijk dat de ratio met al zijn logische
processen, als vermogen om onderzoek te verrichten een
beginpunt en een eindpunt kent. Hij is veel te smal en
beperkt, want zoals we al hebben gezegd leent hij zich voor
alles. Hij kan alle kanten uit, hij leent zich zowel voor de
these als voor de antithese.
Het is zonneklaar dat de logische processen van de
hersenen op zich -om het concrete feit dat men er elke
willekeurige spirituele of materialistische these mee kan
opbouwen, die allebei op dezelfde logische kracht
gegrondvest zijn en waarvoor elke rationeel mensachtige
zou applaudisseren- niet kunnen overtuigen.
Het is dus niet mogelijk dat het verstand waarlijk iets zou
kunnen leren kennen, van wat er zich boven het rationele
afspeelt, van datgene wat er zich in het hiernamaals
bevindt, van hetgene wat na de dood blijft voortbestaan.
Emanuel Kant, de grote Duitse filosoof, heeft al in zijn werk:
'Kritiek van de Pure Ratio' bewezen, dat de ratio op zich
niets kan leren kennen over de Waarheid, over het
Werkelijke, over God etc etc .
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Nu wij eenmaal de rationele processen met betrekking tot
de kwestie van praktische metafysica terzijde hebben
gelegd, zullen wij nu meteen een degelijke basis leggen om
datgene te verifiëren, dat zich verder dan de tijd bevindt,
datgene wat blijft voortbestaan en niet vernietigd kan
worden door de dood van het fysieke lichaam.
Ik beweer iets wat voor mij een feit is, iets wat ik buiten
het verstand om heb ondervonden. Het is niet overbodig dit
eerbiedwaardige auditorium eraan te herinneren, dat ik al
mijn voorgaande levens kan herinneren.
In oeroude tijden -nog voor het verzinken van de
Atlantische werelddeel- was dat vermogen van het Zijn, dat
onder de naam "Instinctieve Gewaarwording van
Kosmische Waarheden" bekend staat, bij alle mensen
ontwikkeld.
Na het verzinken van dat oude werelddeel verviel dat
kostbare vermogen in een decadente, involutieve cyclus en
ging helemaal verloren.
Het is mogelijk om dit vermogen te regenereren door
middel van het Afbreken van het Ego. Wanneer men dit doel
bereikt, kan men op zelfbewuste wijze de Wet van het
Eeuwige Terugkeren aller Dingen nagaan.
Het leidt geen twijfel dat dat het vermelde vermogen van
het Zijn ons in staat stelt het Werkelijke te ondervinden,
datgene dat voorbij de dood, voorbij het fysieke lichaam
etc. blijft voortbestaan.
Omdat dit vermogen bij mij ontwikkeld is, kan ik met alle
autoriteit bevestigen wat ik zelf heb nagegaan, wat ik zelf
van het hiernamaals heb beleefd, etc etc.
Eerlijk en openhartig gesproken kan ik u het volgende
mededelen: de gestorvenen leven normaliter in de Limbus,
in het Voorportaal van de Hel, in de streek der doden, het
lagere astraal. Dit is een streek die perfect door alle grotten
en onderaardse holen van de wereld, die onderling
verbonden en verwoven één geheel vormen, wordt
voorgesteld.
De toestand waarin de gestorvenen verkeren is
beklagenswaardig. Ze lijken slaapwandelaars, ze hebben
hun Bewustzijn compleet in slaap. Ze dobberen maar wat
rond en ze zijn er vast van overtuigd dat ze levend zijn. Ze
zijn onwetend van hun overlijden.
Na het overlijden blijven de verkopers achter de toonbank
in hun winkels staan, de dronkaards blijven in de kroegen
hangen, de prostituees blijven in de bordelen rondhangen,
enz enz.
Het is volstrekt onmogelijk dat zulke mensen,
slaapwandelaars, onbewuste mensen, zich de weelde
kunnen permitteren om de plek uit te kunnen kiezen, waar
ze geboren zullen worden.
Het meest voor de hand liggende is dat deze geboren
worden zonder dat ze weten hoe of wat en ze komen te
overlijden terwijl ze er volkomen onbewust van zijn.
De spoken en de gestorvenen zijn veelvoudig. Ieder
gestorvene is een menigte van onbewuste spoken, een
menigte larven die in het verleden leven, die zich geen
rekenschap geven van het heden. Ze zitten vast in hun
dogma's, in al die achterhaalde dingen uit het verleden en
gebeurtenissen van de voorbije tijden, in gehechtheden, in
sentimentalistische familiebanden, in het egoistische
zelfbelang, in de dierlijke begeerten en lusten, in hun
slechte gewoonten etc etc.
Bij het opnieuw geboren worden kan de Essentie zich
gedurende de eerste drie of vier jaren van de kindertijd nog
uitdrukken en dan is het schepsel mooi, subliem, onschuldig
en gelukkig. Jammergenoeg begint het Ego zich -naarmate
wij de leeftijd van zeven jaar naderen- langzaam maar
zeker uit te drukken en manifesteert zich volledig wanneer
de persoonlijkheid volledig uitgekristalliseerd is.
Het is onontbeerlijk te begrijpen dat een nieuwe
persoonlijkheid juist gedurende deze eerste zeven
levensjaren geschapen wordt en dat hij zich in de loop van
de tijd door middel van levenservaringen versterkt.
De persoonlijkheid is energetisch en niet fysiek zoals vele
mensen veronderstellen. Na de dood ontbindt de
persoonlijkheid zich in langzaam tempo op het kerkhof
totdat hij radicaal is ontbonden.
Voordat de nieuwe persoonlijkheid af is, kan de Essentie
zich de weelde permitteren om zich met al zijn schoonheid
uit te drukken. Dit maakt dat de kleine kinderen zelfs
psychische gewaarwordingen van bijvoorbeeld
helderziendheid kunnen hebben. Ze zijn zeer sensitief, puur
en rein.
Hoe gelukkig zouden wij allen zijn als wij ontbloot waren
van het Ego, als alleen de Essentie zich in ons zou
uitdrukken. Het is ontegensprekelijk dat er dan geen leed
zou zijn. De aarde zou een Paradijs, een Hof van Eden, iets
onbeschrijfelijks en subliems zijn.
De terugkeer van het Ego op deze wereld is werkelijk
walgelijk, afschuwwekkend en abominabel.
Het Ego op zich straalt duistere trillingen uit die niet
aangenaam zijn.
Ik beweer dat elke persoon die het Ego nog niet heeft
afgebroken min of meer 'zwart' is, zelfs als hij het Pad van
de Inwijding bewandelt, zelfs als hij heiligheid en deugd
voorwent.
Het onophoudelijk terugkeren aller dingen is een levenswet
en we kunnen hem van ogenblik tot ogenblik en van
moment tot moment vaststellen. De aarde keert elk jaar
terug naar zijn uitgangspunt en dan vieren we nieuwjaar.
Alle hemellichamen keren in hun oorspronkelijke
uitgangspunt terug. De atomen binnen het molecuul keren
naar hun startpunt terug. De dagen komen terug. De
nachten komen terug. De vier jaargetijden, lente, zomer,
herfst en winter, keren terug. De tijdperken, de cycli, de
Kalpa's, de Juga's of Mahavantara’s keren terug etc etc.
De Wet van het Eeuwige Terugkeren is dus iets
ontegensprekelijks, onaanvechtbaars, onweerlegbaars.
Meester, U vertelde ons dat er geen enkele toekomst voor
de persoonlijkheid van de overledene bestaat en dat het
etherische lichaam zich geleidelijk ontbindt. Ik zou willen
weten of het ontbindingsproces van de persoonlijkheid
langer duurt dan dat van het fysieke lichaam.
De vraag uit het auditorium lijkt met interessant en met het
grootste plezier haast ik mij een antwoord te geven.
Het is onbetwistbaar dat de voormalige persoonlijkheid
langer voortbestaat dan de uitgeschakelde vitale bodem.
Ik wil hiermee bevestigen dat het vitaallichaam zich
tegelijkertijd met het fysieke lichaam ontbindt en dat ze in
het graf teniet worden gedaan.
Met de persoonlijkheid gaat het anders, omdat deze zich in
de loop van de tijd enorm versterkt door middel van de
diverse levenservaringen. Logischerwijs blijft ze dan langer
voortbestaan. Zij heeft een intensere energetische toon en
kan de Tand des Tijds nog lange jaren weerstaan.
Het is niet overdreven om te beweren dat de uitgeschakelde
persoonlijkheid hele eeuwen kan voortbestaan. Het is nogal
merkwaardig om diverse uitgeschakelde persoonlijkheden
onderling te zien praten.
Ik zeg nu iets wat u zou kunnen bevreemden. Ik heb tien
uitgeschakelde persoonlijkheden kunnen tellen die
eenzelfde eigenaar behoorden, dat wil zeggen uit tien
verschillende existenties van eenzelfde Ego afkomstig
waren.
Ik heb hen subjectieve standpunten zien uitwisselen. Ze
waren, aangetrokken door hun psychische affiniteit,
bijeengekomen.
Toch wil ik deze zaak iets meer verdiepen om verwarring te
voorkomen. Ik heb naar voren gebracht dat men niet met
een persoonlijkheid wordt geboren maar dat deze gevormd
moet worden. Dit is mogelijk gedurende de eerste zeven
kinderjaren. Ik heb ook beweerd dat de persoonlijkheid op
het moment van het overlijden naar de begraafplaats
verkast en hij soms over de begraafplaats ronddoolt of zich
in het graf ophoudt.
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Echter, de herinnering van deze persoonlijkheden blijft in
de Causale Wereld, in de Akash-registers van de natuur,
voortbestaan. Op het ogenblik dat ik tegen u deze dingen
vertel, schiet mij een vorig bestaan binnen dat ik als militair
in het Renaissance-tijdperk, in het Oude Europa, heb gehad.
Op een bepaald moment toen ik in de wereld van de
natuurlijke oorzaken als causaal mens aan het werken was,
kreeg ik de ingeving om de herinnering aan de expersoonlijkheid uit de geheime archieven van die streek te
halen. Het resultaat was werkelijk indrukwekkend. Ik zag
toen die militair, getooid met een uniform uit dat tijdperk
waarin hij leefde. Met getrokken zwaard viel hij mij
gewelddadig aan. Het was niet moeilijk voor mij om hem te
bezweren en hem opnieuw in de Registers op te bergen.
Dit betekent dat elke herinnering in de wereld van de
natuurlijke oorzaken levend is, werkelijkheid bezit. Dit is
iets wat vele esoterische- en occulte studenten kan
verbazen.
Meester, U vertelt ons dat de persoonlijkheid niet samen
met het Ego wordt geboren. Wat kunt U ons dan vertellen
over de geboorte van het vitaallichaam?
Vrienden, ik wil dat u begrijpt dat het vitaallichaam, het
belangrijkste fundament van het organische leven, door de
Agenten van het Leven in overeenstemming met de Wet van
Oorzaak en Gevolg wordt ontworpen.
Zij die in hun vorig leven ernstige schulden hebben
vergaard, kunnen met een gebrekkig vitaallichaam worden,
wat vanzelfsprekend als basis zal dienen voor een eveneens
gebrekkig fysiek lichaam. De leugenaars kunnen met een
vervormd vitaallichaam geboren worden, wat een
monsterlijk of ziekelijk voertuig tot gevolg kan hebben.
Zij die in hun vorig bestaan verslaafd waren of slechte
gewoonten hadden, zullen met een vitaallichaam, dat
manifest ontaard is, geboren worden, wat de basis zal zijn
voor een fysiek lichaam dat eveneens ontaard is.
Voorbeeld: de wellusteling die van de seksuele krachten
misbruik maakt, zal uiteindelijk met een vitaallichaam
geboren kunnen worden dat onjuist gepolariseerd is. Dit
zou de reden van een homoseksueel voertuig, of een
vrouwelijk voertuig van een lesbienne kunnen zijn.
Homoseksuelen en lesbiénnes zijn zonder twijfel het
resultaat van het misbruik van de seksualiteit in
voorgaande existenties.
De drankzuchtige kan met een abnormaal gebrekkig vitaal
brein geboren worden, wat als basis zou kunnen dienen
voor eveneens gebrekkige hersenen.
De moordenaar, hij die onophoudelijk dat verschrikkelijke
delict herhaalt, kan uiteindelijk als een invalide, een manke,
een lamme, een blinde of met een vervormd, verschrikkelijk
en walgelijk lichaam of zelfs met een afwijkend en totaal
ontwricht denkvermogen geboren worden.
Het is goed om te weten dat de moord de ergste graad van
menselijke ontaarding is en op geen enkele wijze zou het
mogelijk zijn dat een moordenaar in een gezond voertuig
geboren wordt.
Het zou heel lang duren om op dit ogenblik verder in te
gaan op deze kwesties die verband houden met de vraag
die mij gesteld is.
Meester, zij zij die met een gebrekkig of misvormd lichaam
geboren worden dan niet erfelijk belast?
Gedistingeerde dame, uw vraag is heel belangrijk en
verdient dat we haar gedetailleerd analyseren. Erfelijke
belasting staat vanzelfsprekend in dienst van de Wet van
het Karma. Zij is het verbazende mechanisme waardoor het
Karma zich manifesteert.
Uiteraard is de erfelijkheid opgeslagen in de seksuele
genen. Daar treffen wij de erfelijkheid aan en door middel
hiervan werkt de Wet in het hele celmechanisme.
Het is goed om te begrijpen dat de genen het totale
menselijke lichaam beheersen. Zij zijn opgeslagen in de
chromosomen in de bevruchte eicel. Zij zijn het fundament
van de fysieke vorm.
Wanneer deze genen in wanorde verkeren, wanneer zij niet
de legitieme natuurlijke structuur bezitten, veroorzaken zij
ontegensprekelijk een gebrekkig lichaam en dit is iets wat
al bewezen is.
Meester, hoe kunnen de overleden Ego's, die zich in de
streek der Doden in diepe slaap bevinden en er nog steeds
van overtuigd zijn dat ze voortleven, de scènes en taferelen
van een vorig bestaan projecteren als ze niet uitgerust zijn
met een mentaallichaam?
De vraag die die mijnheer stelt, blijkt in de grond van de
zaak op een misverstand te berusten. Dit betekent dat de
vraag verkeerd gesteld is. Het Meervoudig Ik is ingekapseld
mentaal vermogen. Wij hebben al duidelijk gesteld en
gezegd dat het intellectuele dier, dat per abuis mens wordt
genoemd, geen mentaal vermogen bezit, maar mentale
vermogens.
Ongetwijfeld zijn de diverse psychische aggregaten die
samen het Ego vormen, niets meer dan diverse mentale
vormen, veelvuldige afsplitsingen van het verstand, de
intelligentie enz.
Wanneer deze hele verzameling van mentale vermogens of
twistzieke en schreeuwende ikken opnieuw geboren wordt,
opnieuw terugkeert, gebeurd het nogal eens dat het niet
alle ikken lukt om in het nieuwe lichaam te dringen. Uit een
totale som van psychische aggregaten dringen enkele ervan
in de verzonken Involutie in het Minerale Rijk, of doen hun
intrede in dierlijke lichamen, of hechten zich aan bepaalde
plekken etc etc.
Na de dood leeft ieder van deze aggregaten in de sfeer van
zijn eigen voorvallen en verlangens voort, altijd in het
veleden, nooit in het heden. Vergeet niet, mijne vrienden,
dat het Ik herinnering is, dat het Ik de tijd is, dat het Ik een
encyclopedie met vele boekdelen is.
Uit wat U net heeft gezegd -en omdat wij een legioen Ikken
zijn- zou ik dan moeten concluderen, Meester, dat we
evenmin werkelijkheid bezitten, omdat wij eveneens
mentale vorm zijn? Heb ik het bij het rechte eind?
Gedistingeerde vriend, heren, dames, u dient te begrijpen
dat het intellectuele dier, dat per abuis mens wordt
genoemd, nog geen uitgekristalliseerd wezen is. Dit
betekent dat ieder van ons slechts een mathematisch punt
in de Ruimte is, dat als voertuig voor bepaalde sommen van
waarden neigt te dienen. Ieder individu is een arm,
denkend dier, dat tot leven veroordeeld is, een machine die
gecontroleerd wordt door vele infra-menselijke en
beestachtige psychische aggregaten.
Het enige waardige dat er in ieder van ons bestaat, is de
Essentie, het psychische materiaal, de grondstof om de Ziel
te fabriceren. Deze bevindt zich ongelukkigerwijze
gevangen in al die onmenselijke psychische aggregaten.
Mens zijn is iets heel verschillends. Daarvoor is het nodig
dat men het Ego afbreekt en de Hogere Existentiële
Lichamen van het Zijn fabriceert. Ik denk dat u mij nu wel
zult hebben begrepen.
Meester, wilt u dan zeggen dat wij inderdaad slechts
mentale vormen zijn die ontbloot zijn van een objectieve
realiteit?
Vrienden, begrijp mij alstublieft. Wanneer ik over
psychische aggregaten spreek, bedoel ik mentale vormen.
Het is duidelijk dat deze aggregaten zeer zeker
uitgekristalliseerde mentale materie is en ik geloof dat u dit
wel begrijpt. Het lijkt mij daarom niet nodig om dit verder
uit te leggen. Het is al uitgelegd.
Beste Meester, bedoelt U dan te zeggen dat al die
eerbiedwaardige vertegenwoordigers van de magische
kennis van het verstand, die het grote belang van het bezit
van een positief mentaal vermogen onderstrepen, zich
vergissen?
Verder met deel 4 van 4.
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Vrienden, in deze tijden der Kali Yuga, het ijzeren tijdperk,
hebben de mensen zich aan het kweken dan de lagere
mentaal vermogen toegewijd. Her en der vindt men in de
bibliotheken miljoenen boeken die wonderen uitspreken
over de 'ezel' van het verstand.
Het interessante van dit alles is dat Jezus, de Grote Kybher,
de ezel (het mentale vermogen, het verstand) heeft
bereden om op Palmzondag de Hemelse Jeruzalem binnen
te gaan. Zo leggen de Evangeliën het uit, dit vermelden ze,
maar de mensen kruisigen Jezus de Christus en aanbidden
de ezel. Zo is de mensheid nu eenmaal, mijn beste
broeders. Zo is dit duistere tijdperk waarin wij leven.
Wat willen de mensen, die zich aan het kweken van de
lagere mentale vermogens, toewijden bereiken? De mentale
kracht soms? De kracht van de ezel? Het beste zou zijn als
zij die een ruim bevattingsvermogen bezitten, dit dier
zouden berijden en hem met de zweep van de wilskracht
temmen. Zo zouden de zaken veranderen en zouden wij in
ware goede Christenen veranderen, nietwaar?
Wat willen zij die zich aan het kweken van de lagere
mentale vermogens wijden bereiken? De kracht van het
mentale Ego versterken soms? Het is beter dat ze hem
Afbreken, dat ze hem tot Kosmisch as herleiden. Zo zou het
spirituele in ieder van hen schitteren.
Helaas willen de mensen van dit tijdperk al niets meer te
maken hebben met het spirituele. Geknield kussen ze nu de
poten van de ezel, het muildier, en in plaats van zich te
louteren, verlagen ze zich op erbarmelijke wijze.
Als de mensen zouden weten dat ze geen mentaallichaam
bezitten en dat het enige wat ze hebben een som van
psychische aggregaten, walgelijke uitgekristalliseerde
materie is, als ze in plaats van de beestachtige Ikken te
versterken en te voeden ze hen zouden Afbreken, dan
zouden ze bezig zijn voor hun eigen welzijn en voor hun
eigen geluk te werken.
Echter, wanneer men de kracht van het beest ontwikkelt, de
sinistere macht van het mentale Ego, is het enige wat men
bereikt dat men met de dag duisterder wordt, slinkser,
steeds meer in overeenstemming met de Afgrond.
Ik zeg u, mijn vrienden, ik zeg tegen de broeders van de
Gnostische Beweging, dat zij hun mentale Ego tot as
moeten herleiden, dat zij onvermoeibaar moeten strijden
om zich te bevrijden van het verstand, het mentale. Zo
zullen zij de gelukzaligheid bereiken.
Meester, denkt U niet dat een Essentie zonder Ego een
extreem saai leven op deze zo mooie planeet tot resultaat
zou geven?
Vrienden, het bestaan lijkt saai voor het Ego wanneer hij
niet zijn zin krijgt.
Maar wanneer is het Ego dan tevreden?
Het Ego is begeerte en begeerte verandert uiteindelijk in
frustratie, in verveling, in verzadiging en dan wordt het
leven saai.
Met welk recht durft het Ego dan te spreken over saaiheid
en verveling, wanneer hij zelf in de grond van de zaak in
monotonie, verbittering, desillusie, ontgoocheling,
teleurstelling, ontnuchtering, frustratie en verveling
verandert?
Het Ego weet niet eens wat volkomenheid is. Hoe zou hij
dan standpunten erover kunnen uitspreken?
Ongetwijfeld is het enige wat in ons overblijft nadat het Ego
dood is, tot as herleid, de Essentie, de schoonheid en uit
deze laatste ontspruit het Geluk, de Liefde, de
Volkomenheid.
Wat er gebeurt, is dat de aanhangers van de begeerte, zij
die de bevrediging van de wellust nastreven, de
oppervlakkige mensen, onterecht denken en
veronderstellen dat het leven verschrikkelijk saai zou zijn
zonder het Ego.
Als die mensen geen Ego zouden hebben, zouden ze heel
anders denken, dan zouden ze gelukkig zijn en uitroepen:
'het leven van het Ego is verschrikkelijk vervelend'.
Vrienden, denkt u soms dat het heerlijk is om onophoudelijk
terug te keren in dit 'dal der verbittering', om te huilen en
onophoudelijk te lijden?
Het is nodig het Ego te elimineren, af te breken, om ons te
bevrijden van het Rad van Samsara.
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Mijne vrienden, hier bijeengekomen zullen wij nu de Wet
van de Reïncarnatie bestuderen. Ik spreek de verwachting
uit dat u het grootste nut uit deze lezing zult trekken.
Het is dringend nodig om gezamenlijk te proberen op een
integrale wijze te begrijpen wat deze grote wet is.
Het woord "Reïncarnatie" stelt op zich strenge eisen, dat
staat vast. Laten wij denken aan de tien Reïncarnaties van
Vishnu, de Kosmische Christus.
Krishna, de grote Hindoestaanse Avatar die ongeveer
duizend jaar voor Christus werd geboren, heeft nooit
beweerd dat alle intellectuele dieren die het aanschijn van
de aarde bewonen zouden kunnen Reïncarneren. Hij stelde
op nadrukkelijke wijze dat alleen Boedha's, grote Goden,
Deva's, goddelijke Koningen, etc etc etc Reïncarneren.
Als wij dus iets gedetailleerder ingaan op de studie van de
Wet van de Reïncarnatie, kunnen wij in alle helderheid
stellen dat de reïncarnatie niet mogelijk is voor degenen die
de geheiligde individualiteit niet bezitten.
Het leidt geen twijfel dat alleen de heilige individuen
kunnen Reïncarneren en daarom worden in het geheime
Tibet altijd de menselijke Reïncarnaties met grote religieuze
feesten gevierd.
In naam van de Waarheid wil ik op duidelijke wijze en
zonder omwegen de rauwe werkelijkheid bevestigen, dat de
reïncarnatie of herbelichaming van de zielen alleen mogelijk
wordt wanneer men de Gouden Embryo, de Gouden Bloem,
bezit.
Deze kwestie heel gedetailleerd analyserend komen we te
begrijpen, dat het genoemde Embryo op doelbewuste wijze
en door middel van bewuste werken en vrijwillige lijden
gefabriceerd moet worden.
Op puur retrospectief gebied ontdekken wij de oorsprong
van al die infra-menselijke elementen waarin het
psychische materiaal -de grondstof- gevangen zit en
waarmee het mogelijk is de Gouden Bloem, het Gouden
Embryo, op te bouwen.
Wij weten al -want we hebben dat al in voorgaande
lezingen uitgelegd- dat de mensheid in een ver verleden het
abominabele Orgaan Kundartiguador, de staart van Satan,
heeft ontwikkeld.
Toen de mensheid dat orgaan kwijtraakte, bleven er in de
vijf cylinders van de organische machine -verstand,
motoriek, instinct, emotie en seksualiteit- de slechte
gevolgen van het genoemde orgaan achter.
Die erge resultaten kwamen ongetwijfeld een subjectieve
en mensonwaardige tweede natuur te vormen, die alle
rationele dieren in zich dragen. Het is ontegensprekelijk
dat de Essentie gevangen is komen te zitten in deze dubbele
natuur, dat wil zeggen in de grondstoffen waarmee wij het
Gouden Embryo kunnen vormen.
Het is van vitaal belang genoemde subjectieve en inframenselijke aggregaten te ontbinden wanneer men serieus
de Gouden Bloem wil vormen.
In andere tijden, toen de slechte resultaten van het
abominabele Orgaan Kundartiguador zich nog niet zo
specifiek hadden ontwikkeld, was het mogelijk om een
beroep te doen op de Innerlijke factor, die impulsen geeft
zoals Geloof, Hoop en Liefde, om de krachten te sublimeren
die in staat zijn om de nog niet ontwikkelde subjectieve
elementen af te breken.
Jammergenoeg is die belangrijke factor die in staat was om
dergelijke impulsen te geven, als gevolg van de grenzeloze
ontwikkeling van de slechte gevolgen van het abominabele
Orgaan Kundartiguador, door diverse ontaardingsprocessen
gegaan.
Het is duidelijkerwijs pijnlijk, dat die factor die zulke
Innerlijke impulsen van Geloof, Hoop en Liefde kon
voortbrengen, zo radicaal is gedegenereerd.
Het is om deze reden dat we nu een beroep moeten doen op
de enige factor die nog niet helemaal verloren is gegaan.
Ik bedoel heel nadrukkelijk de Essentie, het psychische
materiaal dar zeer zeker het fundament is, de basis, van
onze heel psychische structuur.
De Essentie bevrijden is urgent en onuitstelbaar, indien wij
serieus van plan zijn om de Gouden Bloem, het Gouden
Embryo vorm te geven.
Helaas nemen die grondstoffen, dat psychisch materiaal,
geen deel aan de op routine afgestemde activiteiten van
onze zogeheten waaktoestand.
Het is jammer dat deze factor, waarop al onze psychische
processen gebaseerd zijn, zich ingekapseld bevindt in de
subbewuste streken.
Het bereiken dat deze factor uit die puur subjectieve
toestand geraakt om zich op zelfbewuste en objectieve
wijze in activiteiten van ons dagelijks leven te kunnen
manifesteren, is van vitaal belang, dringend en
noodzakelijk.
Het Ego met al zijn psychische aggregaten is dus die
dubbele aan de mens tegengestelde natuur, het inframenselijke aanhangsel waarin het Bewustzijn ingekapseld
zit.
Als wij dus de geheiligde individualiteit willen bezitten,
moeten wij een beroep doen op de scalpel van de zelfkritiek
om al die valse waarden, die samen het Mijzelve vormen,
gedetailleerd te onderscheiden.
Er is nogal veel gesproken over het scheppend begrip. Het
is nodig om alle psychische tekortkomingen die wij bezitten
integraal, totaal te leren kennen.
Intellectueel begrip is niet alles. Het is ontegensprekelijk
dat een willekeurige Psychologische tekortkoming zich in
alle 49 niveaus van het sub- en infraBewustzijn
ontwikkelen.
Begrip over één of ander niveau is niet voldoende. Het is
urgent nodig om onze tekortkomingen diepgaand te
begrijpen. Het is onontbeerlijk om ze te 'doorboren', als wij
ze werkelijk willen Afbreken en vernietigen.
Maar toch is het scheppend begrip, hoewel zij dringend en
onuitstelbaar nodig is, nog niet alles.
Wij gnostici gaan nog veel verder. Wij willen de diepere
betekenis vatten van datgene wat wij integraal hebben
begrepen.
Het is niet mogelijk om de genoemde Innerlijke impulsen,
die radicale veranderingen in onze psyche teweeg kunnen
brengen, op te wekken wanneer wij de diepere betekenis
van één of ander Psychologische tekortkoming niet te
pakken hebben.
Het is duidelijk dat wij klaar zijn om één of ander Innerlijke
verandering te ondergaan wanneer wij een bepaalde
tekortkoming in onze psyche hebben begrepen. Daarna
komt de ontbinding, waarbij wij een beroep moeten doen
op een kracht van een hogere orde.

Iemand zou bijvoorbeeld de tekortkoming van de boosheid
begrepen kunnen hebben en hij zou zich zelfs de luxe
kunnen permitteren om de diepere betekenis ervan te
grijpen en toch zou die tekortkoming kunnen blijven
voortbestaan.
Afbreken is dus anders, want ons mentaal vermogen kan
diverse soorten handelingen uitlokken. Hij kan de
tekortkomingen een naam geven, ze van het ene
departement van het begrip naar een ander verplaatsen,
maar hij kan ze nooit grondig veranderen.
Het is nodig dat wij een beroep doen op een kracht van een
hogere orde dan het mentale vermogen, als wij de
tekortkomingen werkelijk willen uitroeien. Gelukkig bestaat
die macht. Ik bedoel het Slangevuur, dat Heilig Vuur dat
zich normaliter in het lichaam van de ingewijde ontplooit.
Als dat vurig vermogen in het verleden in staat is geweest
om de goddelijke hermafrodieten in tegengestelde seksen
te splitsen, dan spreekt het voor zich dat het ook in staat is
om de onmenselijke elementen in onze psyche uit te roeien,
die aanhangsels die samen een sinistere en vreselijke
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De werkwijze heb ik tot vervelens toe uitgelegd, zowel
tijdens deze lezingen als in mijn vorige boeken.
Ik heb toen gezegd dat wij het Slangevuur of Straal van het
Kundalini moeten leren richten tegen deze of gene
onmenselijke aggregaat met het doel ze tot as te herleiden
om de Essentie te bevrijden.
Ik hen uitgelegd dat juist in de Brandende Smidse van
Vulcanus wij de gelegenheid hebben om met de lans van
Achilles te werken.
Alleen met de heilige lans, wonderbaarlijk symbool van de
transcendente seksuele elektriciteit, kunnen wij de
tekortkomingen van Psychologische aard Afbreken.
Degene die het Gouden Embryo bezit, degene die het heeft
opgebouwd door middel van opzettelijke werken en
doelbewuste ontberingen, verkrijgt het recht om te
Reïncarneren.
Het is duidelijk dat de Gouden Bloesem ons de geheiligde
individualiteit schenkt. Het leidt geen twijfel dat de Gouden
Embryo een compleet evenwicht tussen het spirituele en
het materiele komt vestigen.
Zij die nog geen bezit hebben genomen van dat Embryo,
komen terug. Ze worden in nieuwe lichamen geboren, maar
ze Reïncarneren niet. Maak dus onderscheid tussen
Reïncarneren en terugkeren. Zeer zeldzaam zijn degenen
die Reïncarneren. Miljoenen zijn degenen die terugkeren.
Meester, zou U ons kunnen vertellen wanneer en met welk
doel de mensheid het Orgaan Kundartiguador heeft
ontwikkeld?
Met het grootste plezier ga ik een antwoord geven op de
vraag die deze zuster, secretaris van de Beweging, heeft
geformuleerd.
In de tijden van Mu of Lemurie, een wereldeel dat -zoals we
al eerder hebben gezegd- gelokaliseerd was waar zich
tegenwoordig de Grote Oceaan bevindt, is de ontwikkeling
van genoemd orgaan nodig geweest om de geologische
korst van de aarde stabiliteit te geven. Aangezien de
menselijke machine op automatische wijze de Kosmische
energieën transformeert om ze door te geven aan de
bovenste lagen van het planetaire lichaam waarop wij
leven, veroorzaakt elke verandering die in deze machines
wordt aangebracht bepaalde resultaten in het binnenste
van onze planeet aarde.
Het was in dat tijdperk, circa achttien miljoen jaren of iets
meer jaren geleden, toen de Kosmocratoren alle vrijheid
gaven aan de Innerlijke Lucifer van eenieder, zodat de
staart, dat wil zeggen het abominabele Orgaan
Kundartiguador in elk menselijk organisme, zich -net als bij
de apen- zou ontwikkelen.
Het leidt geen twijfel dat het optreden van de
Kosmocratoren een energetische transformatie in het
binnenste van de mens teweegbracht, die magnifieke
resultaten voor de geologische aardkorst van de wereld tot
gevolg hadden -want deze stabiliseerde zich-, maar die ook
sinistere gevolgen voor de mensheid hadden.
Veel later in de tijd hebben de goden het fatale aanhangsel
van het menselijke lichaam verwijderd, maar ze hebben de
gevolgen ervan niet kunnen elimineren, want -zoals we
hebben vermeld- veranderde deze in een onmenselijke en
perverse natuur binnen ieder van ons.
Meester, zijn de Kosmocratoren dan schuldig voor de
onmenselijke consequenties die de mensheid heden ten
dage in zijn organisme draagt?
Deze vraag lijkt me interessant. De goden die hierin hebben
geïntervenieerd, maakten enkele berekeningsfouten en
daarom zijn ze schuldig. Ik wil dat u weet dat de goden zich
ook kunnen vergissen.
Het is duidelijk dat die ontzaglijke wezens hun
overeenstemmend kosmische drama tijdens een
toekomstige Kosmische dag zullen moeten afbetalen.
U zei Meester, dat de Essentie het enige is dat onze
psychische structuur vormt en dat die gelukkig niet
verloren is gegaan. Wil dit dan zeggen dat het gevaar
bestaat dat de Essentie verloren kan gaan?
Met het grootste plezier zal ik de vraag van deze heer
beantwoorden. Met alle respect neem ik de vrijheid om
tegen dit auditorium dat naar mij luistert te zeggen, dat de
vraag ietsjes verkeerd geformuleerd is. Ik heb niet gezegd
dat de Essentie onze psychische structuur vormt. Ik heb
alleen naar voren willen brengen dat zij de belangrijkste
factor is van onze heel psychische structuur en dit is toch
wel iets anders.
Het is maar al te duidelijk dat het niet mogelijk is dat de
Essentie verloren gaat. Daarom beweer ik dat het de enige
factor is die gelukkig niet verloren is gegaan.
Hoewel de Essentie, ingekapseld in het Ego, in de
Hellewerelden in de tijd moet involueren, is het evident dat
zij nooit verloren zou kunnen gaan. Wanneer het Ego
eenmaal afgebroken is, wordt Hij vrij en in staat gesteld zoals wij al zo vaak hebben gezegd- om nieuwe evolutieve
processen te ondernemen.
Eerwaarde Meester, U benadrukt niet alleen het begrip
maar ook dat wij de diepere betekenis van onze
Psychologisch tekortkomingen moeten bevatten. Ik begrijp
dat het doel van het begrip is, de tekortkomingen te
identificeren en dat het grijpen van de diepere betekenis
tot doel heeft te ontdekken welke schade die tekortkoming
in ons heeft veroorzaakt en welk obstakel hij voor onze
zelfverwezenlijking is. Heb ik het bij het rechte eind?
De vraag uit het auditorium is de moeite waard om
beantwoord te worden. Begrip is niet hetzelfde als
identificatie. Iemand zou een Psychologische tekortkoming
kunnen identificeren zonder hem te hebben begrepen.
Laten we dus onderscheid maken tussen begrijpen en
identificeren.
Deze kwestie van het begrijpen is een heel ruim begrip. De
graden van het begrijpen verschillen. Het is mogelijk dat
wij vandaag één of ander zaak op een bepaalde manier
begrijpen, op een betrekkelijke manier, afhankelijk van de
omstandigheden. Morgen zouden we het op een betere
wijze kunnen begrijpen.
Het vatten van de diepere betekenis van één of andere
tekortkoming is alleen mogelijk via al die delen van ons
volledig Innerlijke Zijn.
Als sommige delen van ons Zijn de diepere betekenis
hebben gevat, maar andere delen van ons eigen Innerlijke
Zijn het nog niet hebben gedaan, dan is de diepere totale
betekenis ervan nog niet helemaal eigen gemaakt.
Over de diepere betekenis, over zijn specifieke kenmerken,
moeten we ons geen vooroordelen vormen. De diepere
betekenis van één of andere tekortkoming kunnen we
alleen op het juiste moment rechtstreeks ondervinden.
Daarom heeft het geen enkele zin om ons vooraf
denkbeelden te vormen over wat de diepere betekenis van
onze Psychologische tekortkomingen zou kunnen zijn.
Dank U wel, Meester, voor deze uitleg die ons duidelijk
maakt dat het begrip werkelijk een functie van het mentale
vermogen en de diepere betekenis een functie van het
Bewustzijn is. Is dit juist?
Vrienden, het mentale vermogen met al zijn functies, is
vrouwelijk, receptief; het is absurd om haar een actief
karakter te geven. Het zou dwaas zijn om ideeën,
vooroordelen, theorieën hierover te ontwikkelen.
Aangezien het mentale vermogen dus van nature een puur
passief instrument is, kan hij dus niet de plaats van het
begrip innemen.
Maak dus onderscheid tussen het begrijpen en het
instrument dat wij gebruiken om ons in de wereld te
manifesteren.
Het is duidelijk dat het begrijpen eerder tot de Essentie
behoort, tot de intieme functies van het Bewustzijn en dat
is alles.
De diepere betekenis van één of andere Psychologische
tekortkoming verschilt van het begrijpen op grond van het
feit dat het toebehoort aan de diverse gewaarwordingen of
rechtstreekse ondervindingen van de diverse delen van het
totale Zijn.
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Hij zou een keuze kunnen maken uit een aantal manieren
van geboren worden, uit families, uit naties, uit steden etc
etc maar altijd in overeenstemming met zijn karmische
schulden.
Dit betekent dat hij zou kunnen kiezen om één of andere
karmische schuld af te betalen zoals hij verkiest, maar op
geen enkele manier kan hij zijn schulden ontlopen. Hij zou
alleen een keuze kunnen maken tussen de schulden die hij
het eerst wil aflossen en dat is alles.
Meester, verliest een gevallen Boddhisatwa zijn Gouden
Embryo?
Deze vraag is zeer origineel, dat staat vast en om deze
reden is het de moeite waard om een concreet antwoord te
geven.
Het is nodig om te begrijpen dat het Gouden Embryo
onsterfelijk, onvergankelijk en eeuwigdurend is.
Zodoende kan een gevallen Bodhisatwa afgebroken worden
in de Negende Sfeer, het proces van vernietiging van zijn
Hogere Existentiële Lichamen van het Zijn ondergaan, maar
nooit en te nimmer zal het Gouden Embryo verloren gaan.
Na de totale vernietiging, na het definitieve afbreken van
het Ego, zal dit Gouden Embryo weder opstaan en
terugkeren naar de Aardoppervlakte, onder het Zonlicht, om
aan een nieuwe evolutie te beginnen.
Meester, raakt het Bewustzijn van een gevallen Bodhisatwa
in slaap?
Gedistingeerde vrienden, het spreekt voor zich dat wanneer
een Bodhisatwa valt, alle slechte gevolgen van het
abominabele Orgaan Kundartiguador opnieuw in hem
opstaan en zijn Gouden Embryo, zijn Bewustzijn, komt
ongetwijfeld ingekapseld te zitten tussen al die
onmenselijke factoren. Het resultaat is in dit geval, dat het
Bewustzijn voor een groot percentage zijn gewoonlijke
helderheid verliest, maar het raakt niet radicaal in slaap.
Meester, mist iemand die de geheiligde individualiteit heeft
verkregen elke vorm van verlangen?
Vrienden, als iemand het Ego heeft ontbonden, heeft hij
zich zonder enige twijfel geïndividualiseerd, maar die
kwestie van de begeerte gaat veel dieper.
Ieder van de hier aanwezigen zou zijn Ego radicaal kunnen
afbreken en dientengevolge individualiteit verkrijgen, maar
toch zou het verlangen, de begeerte in hem kunnen blijven
voortbestaan.
Dat lijkt waarlijk een paradox, een tegenstelling en zelfs
absurd, maar wij dienen het iets meer te analyseren.
Vrienden, de tijd stelt allerlei eisen aan ons. Wanneer de
slechte consequenties van het abominabele Orgaan
Kundartiguador zijn afgebroken, blijft er nog iets in ons
bestaan dat onder de naam 'Teleoginore Registers' bekend
staat. Deze kunnen in de bovenzintuiglijke werelden perfect
blijven bestaan gedurende de tijd dat een aardbol bestaat,
dat wil zeggen zolang men er geen zorg voor heeft
gedragen om ze af te breken, om ze te vernietigen, om ze
tot Kosmisch as te herleiden.
Deze registers, die wel levende filmen lijken, komen
vanzelfsprekend overeen met de diverse taferelen van de
begeerte, met alle handelingen van de ontucht gedurende al
onze voorgaande levens, etc. Als men ze niet radicaal
afbreekt, bereikt men evenmin de volle honderd procent
objectief Bewustzijn, want een deel van het Bewustzijn
blijft daarin gevangen.
Deze registers afbreken is uiteraard een werk van een
hogere orde, die alleen verricht kan worden met behulp van
de Tweesnijdende Aks, die in de oude tijden in het midden
van het heilige labyrint stond opgesteld. Dit is een symbool
die heel weinigen hebben begrepen en waarover men vanuit min of meer verkeerde uitgangspunten- wel iets
heeft geschreven in sommige pseudo-esoterische en pseudo
-occulte boeken.
Het is in ieder geval een symbool van de transcendente
seksuele elektriciteit, de enige die ook deze 'Teleoginore
Registers' tot as kan herleiden.
Zo ziet u, mijn beste vrienden, hoe moeilijk het is om het
Bewustzijn die totale objectieve helderheid te verschaffen.
Het is jammer dat de Essentie ingekapseld zit tussen al die
verscheidene, subjectieve en infrahumane elementen.
Helaas denken velen, dat die kwestie van het ontwaken van
het Bewustzijn een eenvoudige zaak is. Constant schrijven
ze me om zich te beklagen over het feit dat ze nog niet
Astraal kunnen uittreden, om te protesteren dat ze na
enkele maanden oefenen nog geen vermogens hebben
verkregen en ze eisen van mij dat ik onmiddellijk het
vermogen geef om met een helder Bewustzijn te kunnen
leven en buiten het fysieke lichaam te kunnen optreden, etc
etc etc. Over het algemeen zijn degenen die aan onze
studies beginnen alleen maar op zoek naar vermogens en
wanneer ze niet onmiddellijk in allemachtige individuen
veranderen, gaan ze op zoek naar de subjectieve weg en
het spiritisme of ze sluiten zich aan bij allerlei scholen van
subjectieve aard, met het doel onmiddellijk de begeerde
psychische vermogens te verwerven.
Totale objectiviteit vereist radicale vernietiging van al het
onmenselijke dat wij in ons dragen, de vernietiging van
onderbewuste atomen, totale dood voor die onmenselijke
tweede natuur in ons, radicale verrassing van alle
herinneringen van de begeerte.
Waarde vrienden, een willekeurig iemand zou dus de
geheiligde individualiteit kunnen hebben bereikt, zonder dat
hij helemaal vrij is van het proces van de begeerte. Het
vernietigen van de 'Teleoginore Registers' en enkele andere
zaken die ik later zal uitleggen, betekent dat we zelfs de
meest subtiele begeerten uit onze psyche moeten
wegsnijden.
Meester, is het de moeite waard het recht van de
reïncarnatie uit te oefenen wanneer men deze heeft
verworven?
Gedistingeerde heren en dames die naar mij luisteren, de
reïncarnerende zielen wordt elke vorm van illusie
toegestaan. Het is echter te verkiezen om net als Jezus uit
te roepen: "Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk
aan mij voorbijgaan, maar niet mijn wil geschiede, maar de
Uwe".
Op het moment dat ik deze woorden in deze studiezaal in
mijn eigen woning -die u ook als de uwe mag beschouwentot u spreek, schiet me iets heel interessants te binnen. Op
zekere nacht werd ik telepathisch opgeroepen door een
groep Meesters van de Eerwaarde Grote Witte
Broederschap.
Ik verliet het fysieke lichaam en alle delen van mijn
Innerlijk Zijn gaven, geïntegreerd en gekleed met de
Existentiële Lichamen van het Zijn, gehoor aan de oproep.
Zwevend door de ruimte landde ik zacht op het terras van
een groot gebouw. De adepten van de geheime
broederschap hebben mij ontvangen met gejuich en zeiden:
'De Aartsengel Samael is gekomen'. Na de bijbehorende
omhelzingen en begroetingen werd ik als volgt
ondervraagd: "Als Avatar van het nieuwe tijdperk Aquarius
moet jij ons een antwoord geven over het wel of niet
schikken dat de Kosmische ruimteschepen aan de aarde
worden gegeven. Uw antwoord behelst dus een heel grote
verantwoording".
Geknield heb ik toen met mijn ruimtelijk zintuig het
gebruik, dat de aardbewoners in de toekomst van die
voertuigen zouden kunnen maken, geschouwd.
Het oog van Dhagma stelde mij in staat om in het binnenste
van die ruimteschepen in de nabije toekomst te zien en ik
zag handelaars, prostituees, dictators, etc etc die naar
andere planeten van het Zonnestelsel afreisden en de
tweedracht naar alle uithoeken van het Universum
uitdroegen etc etc.
Verder met deel 4 van 4.
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Op dat moment voelde ik de verantwoording die er op mijn
schouders drukte en ik richtte mij tot mijn Vader die in het
Verborgene is en zei: "Mijn Vader, als het mogelijk is laat
deze kelk aan mij voorbijgaan, maar Uw wil geschiede en
niet de mijne". Deze woorden trilden in de Negen Hemelen
van sfeer tot sfeer, van wereld tot wereld.
De jaren zijn voorbijgegaan en alles is goed terecht
gekomen. Mijn Vader die in het verborgene is, gaf het juiste
antwoord: "selecteren van het menselijke materiaal, die
ruimteschepen aan bepaalde heel selecte mensengroepen
geven". Het is niet overdreven om aan mijn vrienden mede
te delen, dat enkele kleine groepjes mensen die in
afzondering leven reeds over dit soort ruimteschepen
beschikken.
In een ontoegankelijke streek van de Himalaya's, waar de
communistische onderdrukking nooit zullen komen, is er
een gemeenschap van Lama's die een zeker aantal van die
kosmische ruimteschepen hebben ontvangen, waarmee ze
naar andere werelden in de ruimte kunnen reizen.
Deze Lama's, die het geluk hadden zulke kostbare cadeaus
te ontvangen, zijn geheiligde individuen, mensen waarin
het Gouden Embryo volledig ontwikkeld is, mensen die het
vermogen hebben om te reïncarneren.
Mijn vrienden, wij moeten daarom altijd de wil van de Vader
volbrengen en niet de onze. Zij die reïncarneren kunnen, in
overeenstemming met de Wet van het Karma, de condities
kiezen waaronder ze willen leven, zonder vanzelfsprekend
de Karmische Wet te omzeilen. Maar het is te verkiezen dat
onze Vader die in het verborgene is het beste voor ons
uitkiest.
Meester, men heeft gezegd dat ook de Goden zich kunnen
vergissen. Wie kan zich dan niet vergissen?
Vrienden, deze vraag lijkt me werkelijk belangrijk en we
zullen een passend antwoord geven. Ik vraag de aandacht
van het hele auditorium.
Alleen de Vader die in het verborgene is, vergist zich niet.
Hij is onfeilbaar, Hij is alleswetend, omnipotent
(allesvermogend).
Daarom benadruk ik de noodzaak om de Wil van de Vader te
verrichten, zowel in de hemelen alsook op de aarde.
Wanneer men zijn Vader die in het verborgene is vergeet,
begaat men fouten. Het is beter Hem te raadplegen en alles
in de handen van de Vader te leggen.
Meester, wat is het verschil tussen de Gouden Embryo en
het Bewustzijn?
Vrienden, er bestaat geen enkel verschil tussen het Gouden
Embryo en het Bewustzijn, want het Gouden Embryo is
dezelfde uitgekristalliseerde Essentie, hetzelfde objectief
gemaakt Bewustzijn, radicaal bevrijd van elke vorm van
onbewustheid of van elk onbewust proces.
Meester, Meester H.P.B. zegt dat de enige manier om in
deze wereld niet te hoeven lijden, is op te houden te
reïncarneren. Wat zou U ons hierover kunnen zeggen?
Ik wil dat U weet, heren, dat we alleen het absolute geluk
kunnen verwerven wanneer wij God in ons dragen. Men
zou in het Nirwana -de wereld van het geluk- kunnen leven,
maar als men God niet in zich draagt, zou men ook daar
ongelukkig zijn.
Men zou kunnen ophouden te reïncarneren, maar als men
God niet in zich draagt, zal men evenmin gelukkig zijn.
Al zou men in een vuile cel moeten leven, temidden van de
meest verschrikkelijke rampen, of in de Hellewerelden
vertoeven, als men God in zich draagt, zou men daar
oneindig gelukkig zijn.
Het is niet overbodig u eraan te herinneren, vrienden, dat er
in de Hellewerelden enkele Meesters zijn, die uit
medelijden voor degenen die beslist verloren zijn, werken,
om hen te helpen. Maar deze Meesters dragen God in zich
en zijn dus gelukkig.
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Mijne Vrienden, de lezing van vandaag zal over de Wet van
Recurrentie gaan.
Wanneer het Ego terugkeert, wanneer het een nieuw
lichaam aanneemt, geschiedt alles opnieuw precies zoals
het eerder al is gebeurd, maar met de goede of slechte
gevolgen erbij.
Het leidt geen twijfel dat er zeer veel gevarieerde vormen
van de grote Wet van Recurrentie bestaan. In deze lezing
nemen we ons voor deze gevarieerde vormen te
bestuderen.
Diverse taferelen uit onze voorgaande levens herhalen zich,
danwel op hogere danwel op lagere krullen van de spiraal.
De spiraal is de curve van het leven en hij wordt altijd
voorgesteld door het slakkenhuis. Wij zijn allen slechte
slakkenhuizen in de schoot van de Vader.
Het is duidelijk dat wij ons ontplooien, evolueren en
involueren in de spiraal van het bestaan.
Een andere vorm van Recurrentie kunnen we
gewaarworden in de geschiedenis van de aarde en haar
rassen.
Het eerste sub-ras van onze huidige mensheid ontwikkelde
zich op het centrale plateau van Azië en heeft een machtige
esoterische civilisatie voortgebracht. Het tweede sub-ras
heeft in Zuid Azie gebloeid, in het pre-vedische tijdperk.
Toen is de wijsheid van de Hindoestaanse Rishi's bekend
geworden, alsook de schitteringen van het oude Chinese
imperium etc etc. Het derde sub-ras heeft zich
wonderbaarlijk ontwikkeld in Egypte, Perzie, Chaldea, etc
etc. Het vierde sub-ras heeft geschitterd in de civilisaties
van Griekenland en Rome. Het vijfde werd perfect manifest
in Duitsland, Engeland en andere West-Europese naties. De
zesde ontstond uit het mengsel van Spanjaarden met de
autochtone rassen van Indiaans-Amerika. De zevende is
volmaakt manifest door het resultaat van alle mengvormen
van de diverse rassen, zoals heden ten dage zichtbaar is op
het grondgebied van de Verenigde Staten.
Het is overduidelijk dat de zeven takken van de Arische
stam al volledig bestaan en dit is al compleet bewezen. De
studies die wij in de causale wereld hebben uitgevoerd,
hebben ons in staat gesteld om op juiste wijze concrete
feiten na te trekken, die de huidige mensheid zullen
verbazen.
Aangezien elk van de grote mensenrassen die op aarde
hebben bestaan altijd in een groot cataclysme zijn
geëindigd, kunnen we op logische wijze afleiden, dat onze
huidige Arische mensheid op korte termijn eveneens in een
nieuw ontzettend cataclysme zijn einde zal kennen.
Wij spreken over de Wet van Recurrentie vanuit een hoger
standpunt en we zullen dit iets meer verbijzonderen, zodat
u een beter begrip verkrijgt.
Na de grote catastrofe die nabij is, zal de aarde opnieuw
door selecte groepen mensen bewoond worden.
Op dit punt aangekomen moet ik u heel nadrukkelijk
mededelen, dat het toekomstige mensenras -die het
aanschijn van de aarde zal bevolken- op dit moment op
doelbewuste wijze door de Broeders van de Occulte
Broederschap wordt gecreëerd.
De modus operandi voor deze nieuwe schepping is heel
bijzonder.
Ik wil dat u weet dat Kosmische reizigers, die afkomstig
zijn van andere werelden, onze aarde constant bezoeken en
dat ze al het geselecteerde zaad van de mensachtigen
hebben veilig gesteld en meegenomen.
Enige tijd geleden heeft in enkele kranten in Brazilië een
heel interessant verslag gestaan. Een landbouwer uit het
Braziliaanse platteland, die koortsachtig bezig was zijn land
te ploegen, werd opeens verrast door enkele buitenaardse
mensen die hem in het binnenste van hun Kosmische
ruimteschip leidden, dat op een dichtbijgelegen plek in het
oerwoud was geland.
Die buitengewone wetenschapsmensen, broeders uit de
ruimte, hebben hem zorgvuldig onderzocht en ze hebben
hem zelfs een beetje bloed afgenomen om het aan een
onderzoek te onderwerpen. Vervolgens hebben ze de
landbouwer in een speciale kamer in het ruimteschip
opgesloten. Die landbouwer ging toen, perplex,
stomverbaasd en in opperste verwarring, op een bed liggen
wachten op wat zou komen.
Vervolgens gebeurde er iets ongewoons. Een vreemde
vrouw met gouden haren en een gele huidskleur zoals die
van de Chinezen, maar zonder wenkbrauwen, ging bij de
landbouwer liggen en verleidde hem seksueel. Toen de
gemeenschap had plaatsgevonden, werd de landbouwer uit
het ruimteschip gehaald en dit verdween in de onmetelijke
ruimte.
Veel vergelijkbare gevallen hebben op verschillende
plekken op aarde plaatsgevonden.
Men spreekt bovendien onophoudelijk over mysterieuze
verdwijningen. Hele bemanningen van vliegtuigen en
schepen die voorgoed zijn verdwenen en waarvoor geen
enkele verklaring bestaat.
Dit alles nodigt ons tot nadenken uit. Het doet ons
begrijpen dat er meer gevorderde broeders van de
mensheid bezig zijn het zaad van de mensheid te vergaren
om het te kruisen met het zaad van andere werelden.
Zo zijn de heilige goden dus nu al bezig om het toekomstige
grote mensenras, de zesde mensheid die de aarde na de
grote catastrofe -die nabij is- zal bevolken, te creëren.
Het zal een nieuwe soort mensen zijn, een mengsel van
aardbewoners en buitenaardse mensen, een schitterend
mensenras. Ziehier dus, gedistingeerde broeders, het
menselijke materiaal waarmee het toekomstige Jeruzalem,
waarover de Apocalyps van Johannes spreekt, gevormd zal
worden.
Het is ontegensprekelijk dat de glorieuze esoterische
civilisaties uit de Oudheid dan opnieuw zullen opstaan.
In het eerste sub-ras van het toekomstige grote wortelras
zullen -als gevolg van de Wet van Recurrentie- de machtige
civilisaties van het eerste Arische sub-ras uit de chaos
opstaan, maar wel op een hogere winding van de spiraal.
Tijdens het toekomstige tweede sub-ras zal de civilisatie die
in het duizendjarige India, v••r het Vedische tijdperk, en in
het zeer oude China gebloeid heeft, opnieuw opstaan.
Tijdens het derde sub-ras zal een nieuwe Egypte, nieuwe
piramiden en een nieuwe Nijl bestaan en de Egyptische
beschaving zal wederopstaan. Dan zullen de vroegere
farao's reïncarneren en duizenden zielen afkomstig uit die
glorieuze cultuurbeschaving zullen uit de Amendi
terugkeren met het doel de Hiëratische Mysteries van het
door zon overgoten land van Kem nieuw leven in te blazen.
In die tijd zullen ook de Mysteries van Chaldea, Assyrie,
Babylonie en Perzie etc etc opnieuw schitteren, maar op
een hogere winding binnen de grote spiraallijn van het
leven.
Tijdens het vierde sub-ras van de aarde van de toekomst
zullen de Mysteries van Griekenland en Rome
wederopstaan, met het voordeel dat dit op een hogere
spiraal van het bestaan zal plaatsvinden. In het vijfde subras zal opnieuw een bepaalde gevaarlijke mechaniciteit
verschijnen. De civilisatie van Engelsen, Duitsers, etc. zal
opstaan, maar met het voordeel dat ze -door het concrete
feit dat ze zich op een hogere spiraal ontwikkelt- een
spiritueler karakter zal hebben. Tijdens het voorlaatste subras van dat grote wortelras van de toekomst zal men iets
kunnen gewaarworden dat ontzettend veel lijkt op de
Latijns-Amerikaanse wereld, maar op een hoger vlak,
hoogwaardiger en spiritueler. Het laatste sub-ras van dat
toekomstige wortelras zal, hoewel zij een grote technische
vaardigheid zal kennen, niet het grondstoffelijke
materialisme uitademen zoals in dit zwarte tijdperk van het
Kali Yuga. Zo is het, mijn vrienden, hoe de Wet van
Recurrentie werkt, zich bewegend op de spiraallijn van het
bestaan.
Laten wij nu denken aan de Wet van Recurrentie van de
werelden in de met sterren bezaaide ruimte van de
onveranderlijke oneindigheid.
Alles wat zich op de vroegere maan heeft afgespeeld, op die
satelliet die het aanschijn van de aarde tijdens de
nachtelijke uren verlicht, herhaalt zich nu op onze planeet
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Zie dus, dames en heren, hoe de Wet van Recurrentie in alle
uithoeken van de oneindige ruimte werkt.
Laten we nu de modus operandi, de werkwijze van deze
grote Wet in het intellectuele dier, dat ten onrechte mens
wordt genoemd, bestuderen.
Wanneer wij opnieuw een lichaam aannemen, wanneer wij
terugkeren, herhalen wij alle gebeurtenissen van ons vorig
bestaan en van onze vorige existenties op gedetailleerde
wijze.
Er zijn lieden die rigoureuze herhaling vertonen, concrete
gevallen van Ego’s die eeuwen achtereen terugkeren in de
schoot van dezelfde families, in dezelfde stad en natie.
Dat zijn zij die als gevolg van die onophoudelijke herhaling
van dezelfde dingen met absolute zekerheid kunnen
voorspellen, wat hen in de toekomst wacht. Dat zijn
degenen die bijvoorbeeld zeggen: "Ik zal trouwen als ik
dertig ben, mijn vrouw zal er zus of zo uitzien, ze zal die
lengte hebben, ik zal zoveel kinderen krijgen, mijn vader zal
op die leeftijd overlijden, mijn moeder op die en die leeftijd.
Mijn zaken zullen slagen of mislukken etc., etc.". Het is
duidelijk dat dit alles op een later tijdstip met verbazende
exactheid geschiedt.
Het zijn mensen die hun rol -omdat ze het zo vaak herhaald
hebben- van buiten weten. Ze zijn er niet onbekend meer
mee, dat is alles.
Op dit gebied vind je ook de zogenaamde 'wonderkinderen'
die de mensen van onze tijd zozeer verbazen. Over het
algemeen betreft het ego's die hun vak al van buiten
kennen; wanneer ze opnieuw geboren worden, kunnen ze
dat vanaf de eerste levensjaren met wonderbaarlijke
precisie uitvoeren.
De Wet van Recurrentie is verbazend. De gewone mensen
herhalen altijd dezelfde drama's. De komieken herhalen in
hun achtereenvolgende levens telkens weer opnieuw
dezelfde fratsen. De perversen nemen steeds weer opnieuw
een lichaam aan om onophoudelijk hun zelfde tragedies te
herhalen.
Al deze gebeurtenissen, die kenmerkend zijn voor de zich
herhalende existenties, gaan -in overeenstemming met de
Wet van Oorzaak en Gevolg- altijd gepaard met de goede of
slechte gevolgen.
De moordenaar zal weer in afschuwwekkende gelegenheid
zijn om te doden, maar nu wordt hij vermoord. De dief ziet
zich weer in dezelfde gelegenheid om te stelen, maar nu
belandt hij in de gevangenis. De bandiet zal opnieuw het
verlangen voelen om te vluchten, om zijn benen te
gebruiken om het delict te begaan, maar hij zal geen benen
meer hebben, hij wordt invalide geboren of hij verliest ze in
een ongeluk.
De blindgeborene zal de dingen van het leven willen
aanschouwen, de dingen die er mogelijkerwijs toe leidden
dat hij wrede dingen beging etc etc, maar hij zal ze niet
kunnen zien. De vrouw zal dezelfde echtgenoot van het
vorige leven liefhebben, wellicht diezelfde man die ze toen
ziek in de steek heeft gelaten om met een willekeurige
ander ervan door te gaan, maar nu zal het drama zich
andersom voordoen en het onderwerp van haar liefde zal
met een andere vrouw ervan doorgaan en haar in de steek
laten. De struikrover zal weer zin krijgen om op strooptocht
uit te trekken, te vluchten, hij zal wellicht in een toestand
van ijlen verkeren, ditmaal wellicht gekleed in een
vrouwelijk lichaam, hij zal vreemde waanvoorstellingen
hebben, maar hij zal niet voor zichzelf kunnen vluchten en
gek worden, een geestesziekte krijgen etc etc. Zo is het
vrienden, hoe de Wet van Recurrentie onophoudelijk werkt.
Meester, is het aan de Wet van Recurrentie te wijten dat
sommige landen gedurende lange tijd door geweld worden
getroffen?
Het is duidelijk dat het geweld dat de menigten in een
bepaald land geselt, een herhaling is van een vergelijkbaar
geweld in een chaotisch verleden. Denk aan de
burgeroorlogen die in voorgaande periodes hebben
plaatsgevonden en u zult het huidige geweld begrijpen.
Oorlog tussen elkaar rivaliserende rechtse en linkse
politieke partijen, die in het heden plaatsvindt, is het
resultaat van het verleden, zie daar de Wet van Recurrentie.
Meester, hoe zou de Wet van Recurrentie zich in het
volgend bestaan van iemand die een correct leven heeft
geleid en die zich als een ware burger in het vervullen van
al zij plichten heeft gedragen, manifesteren?
Vriend, vrienden, kom me niet vertellen dat die bewuste
persoon een toonbeeld van deugd, een onuitputtelijke bron
van heiligheid is. Hoe magnifiek een burger ook mag zijn,
toch heeft hij heel menselijke trekken, tekortkomingen,
bepaalde taferelen, drama's etc. en het is duidelijk dat in
alles een bepaalde herhaling schuilgaat die in het volgend
bestaan zich met de bijbehorende gevolgen zal herhalen. Zo
is het hoe de Wet van Recurrentie werkt.
Eerwaarde Meester, er is een zekere verwarring over de
relatie tussen de Wet van Karma en de Wet van
Recurrentie, want ik ben de mening toegedaan, dat
wanneer het Karma beëindigd wordt, ook de Wet van
Recurrentie ten einde komt. Zou U dit punt willen
uitleggen?
Vrienden, op geen enkele manier kan er verwarring
bestaan tussen de Wetten van Recurrentie en Karma, want
beiden zijn hetzelfde met een andere naam. Het leidt geen
twijfel dat het Karma op heel stevige fundamenten
gebaseerd is. Het is niets anders dan het gevolg van een
oorzaak, die wij zelf hebben gezaaid. Het feit moet daarom
herhaald worden met de bijbehorende goede of slechte
resultaten.
Meester, er zijn mensen die ogenschijnlijk niemand kwaad
hebben aangedaan en toch economische behoeften lijden.
Heeft dit met de Wet van Recurrentie te maken?
Gedistingeerde vrienden, heren en dames, de Vader die in
het verborgene is kan zich dichtbij ons of ver van ons
bevinden. Wanneer het kind zich op slechte pad begeeft,
verwijdert de Vader zich en dan wordt het kind door
ongeluk getroffen. Hij lijdt door gebrek aan geld, hij lijdt
verschrikkelijke behoeften en hij kan geen verklaring
vinden voor zijn ellende. Het is overduidelijk dat deze
mensen denken dat ze enkel kwaad hebben begaan, maar
als zij hun vorige levens zouden kunnen herinneren, zouden
zij zelf het concrete feit kunnen nagaan dat zij verkeerde
stappen hebben gezet; wellicht hebben ze zich aan alcohol,
aan de ontucht, aan overspel, etc. overgegeven.
De Vader die in het Verborgene is, onze eigen goddelijke
Geest, kan ons geven of van ons nemen. Hij weet maar al te
goed wat we verdienen en als we heden ten dage geen geld
hebben, is dat omdat Hij het ons niet wil verschaffen. Hij
straft ons voor ons eigen welzijn.
"Gelukzalig de mens die God straft". De Vader die zijn kind
liefheeft, straft hem altijd voor zijn welzijn.
In het concrete geval van deze vraag herhaalt het
slachtoffer van de ellende taferelen uit het verleden, met de
bijbehorende consequenties erbij: armoede, pijn etc etc.
Meester, komt de Wet van Recurrentie bij het voltooien van
de cyclus van 108 levens ten einde?
Vrienden, wanneer de cyclus van menselijke existenties die aan elke Ziel worden toegekend- ten einde komt, komt
ook aan de Wet van Recurrentie een einde in de Helse
Afgrond, waar zich ook echter wel mensachtige taferelen,
dierlijke toestanden, plantaardige en minerale situaties
herhalen.
Voordat men de toestand van mensachtige bereikt, reist
men door het minerale, het vegetale en het animale rijk,
maar wanneer men aan het einde van een cyclus van
menselijke existenties in de Afgrond afdaalt, herhalen zich
de dierlijke, plantaardige en minerale toestanden. Zo werkt
de Wet van Recurrentie.
Meester, hoeft degene die zich uit het Wiel van Samsara
weet te bevrijden, de Wet van Recurrentie niet meer te
herhalen?
Met het grootste plezier ga ik een antwoord geven aan de
dame die deze vraag heeft gesteld. Ik wil dat u weet, dames
en heren, dat de Wet van Recurrentie in zijn hoogste aspect
met de Wet van Katansia, hoger Karma, overeenstemt.
Verder met deel 3 van 3.
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Denk eraan dat de Goden zich ook kunnen vergissen. Die
geheiligde individuen die in de huidige aarde
bestaanscyclus de mensheid met het abominabele orgaan
Kundartiguador hebben uitgerust, zullen in het toekomstige
Mahamvantara hun fouten moeten afbetalen door
vergelijkbare drama's te herhalen.
Onze huidige aarde, samen met de mensheid die haar
bewoont, is het resultaat van Kosmische Karma en herhaalt
onophoudelijk de historische perioden van de vroegere
Maan, samen met de Kosmische resultaten.
Een willekeurig grote ingewijden kan zelf het concrete,
heldere en definitieve feit nagaan dat de vroegere
bewoners van Selene zeer zeker wreed en hardvochtig zijn
geweest.
De resultaten zijn nu zichtbaar voor ons op de zwarte
bladzijden van de duistere geschiedenis van onze
gepijnigde aardse wereld.
Meester, wie zijn degenen die vrij zijn van de Wet van
Recurrentie?
Bekijk de Wet van Recurrentie vanuit zijn hogere en lagere
aspecten binnen het verschijnsel van het grote leven. Wij
kunnen plechtig stellen dat alleen zij die in hun Innerlijke
natuur de Drie Primaire Krachten van het universum weten
uit te kristalliseren, bevrijd worden van de Wet van
Recurrentie.
De Heilige Absolute Zon wil in ieder van ons de Drie
Primaire Krachten uitkristalliseren. Laten we met Hem en
met zijn heilige richtlijnen meewerken en wij zullen voor
eeuwig van de Wet van Recurrentie bevrijd worden.
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Mijn vrienden, vandaag gaan wij uitgebreid spreken over de
spiraallijn van het leven.
Er is veel gesproken over de Leer der Transmigratie der
Zielen, die circa duizend jaar voor Christus door de heer
Krishna in het land der Veden werd verkondigd.
In voorgaande lezingen hebben we al al die processen van
het Wiel van Samsara naar voren gebracht.
Wij hebben al helder gesteld, we hebben tot vervelens toe
herhaald, dat elk Ziel 108 levens wordt toegekend om zijn
Innerlijke zelfverwezenlijking te bereiken.
Het is ontegensprekelijk dat degene die tijdens hun cycli
van manifestatie mislukken, degenen die hun
zelfverwezenlijking niet binnen het toegekende aantal
existenties bereiken, vanzelfsprekend in het verzonken
minerale rijk, de Avitchi der Hindoestanen, de Tartarus van
de Grieken, de Avernus van de Romeinen, afdalen.
Het blijkt zonneklaar en evident dat de involutie in het
binnenste van de planeet waarop wij leven verschrikkelijk
pijnlijk is.
Het recapituleren van dierlijke, plantaardige en minerale
processen op de weg van manifeste degeneratie is zeer
zeker niet al te prettig.
We hebben in onze voorgaande lezingen ook naar voren
gebracht dat de Essentie, datgene wat wij van Ziel bezitten,
na de Tweede Dood de stijgende evolutieve weg vanaf het
minerale rijk tot aan het intellectuele dier -die ten onrechte
mens wordt genoemd- via de etappes van vegetaal en
animaal volgt.
Er is echter in deze Wet der Transmigratie der Zielen iets
wat we nog niet uitgelegd hebben. We hebben de Wet van
het Eeuwig Terugkeren der Dingen, we hebben deze andere
Wet genoemd de Wet van Recurrentie. Wij moeten echter
verduidelijken dat deze twee genoemde wetten zich altijd
op de spiraallijn van het leven ontwikkelen.
Dit betekent dat elke cyclus van manifestatie zich op steeds
hogere windingen op de grote spiraallijn van het universum
afspelen.
Omdat dit echter ook nogal abstract is, voel ik mij
genoodzaakt om hier dieper op in te gaan zodat u deze
leerstellingen diepgaand kunt begrijpen.
Wanneer de Essentie na de Tweede Dood ontsnapt en naar
het aardoppervlak opklimt en opnieuw -vanzelfsprekend in
een gnoom veranderd- in het zonlicht komt, moet zij een
nieuw evolutief proces beginnen, maar wel binnen een
hoger octaaf. Dit betekent dat genoemde minerale,
elementale schepsel zich ongetwijfeld binnen het minerale
rijk in een hogere staat van Bewustzijn zal bewegen dan
toen hij hetzelfde proces tijdens de vorige cyclus van
manifestatie meemaakte.
Deze uitleg vervolgend moeten wij niet vergeten, dat elke
cyclus van manifestatie evolutieve processen in het
minerale, vegetale, animale en menselijke rijk omvat en dat
men in dit laatste rijk 108 levens krijgt toebedeeld. Als wij
een slakkenhuis bestuderen, zullen wij die
achtereenvolgende windingen kunnen aanschouwen als een
soort spiraalachtig trappenhuis. Het is duidelijk dat elk van
deze cycli van manifestatie zich op een steeds hogere
winding afspeelt.
Nu zult u voor uzelf kunnen verklaren waarom er een
zodanige grote variatie aan minerale, vegetale en animale
elementalen bestaat en waarom er zoveel graden van
intelligentie onder de mensachtigen is.
Het is ontegensprekelijk dat er een heel groot verschil
bestaat tussen de minerale elementalen die voor de eerste
keer dat proces meemaken en zij die datzelfde proces al
vele malen herhaald hebben. Hetzelfde kunnen we zeggen
met betrekking tot de vegetale en animale elementalen,
alsook met betrekking tot de mensachtigen.
Aangezien er altijd drieduizend cycli van manifestatie zijn,
bevindt de laatste hiervan zich in een zeer verheven octaaf.
Die Essenties die binnen de drieduizend wentelingen van
het Rad geen meesterschap hebben weten te bereiken,
worden door hun maagdelijke Vonk geabsorbeerd om
definitief in de schoot van de Universele Geest van het
Leven te verzinken.
Het is opmerkelijk, zonneklaar en evident dat wij gedurende
de diverse cycli van Kosmische manifestatie alle praktische
ondervindingen van het leven moeten ondergaan.
Een willekeurige Essentie die 3.000 cycli van manifestatie
heeft meegemaakt, heeft zonder enig twijfel ook
drieduizend keer de verschrikkingen van de Afgrond
ondervonden en heeft daarom een zekere verfijning en een
bepaalde vorm van zelfbewustzijn verkregen.
Dergelijke Essenties hebben dan ook volledig recht op het
goddelijke geluk. Jammergenoeg zullen zij het
meesterschap niet kunnen uitoefenen; ze hebben het niet
verworven en bezitten het dus niet.
In voorgaande lezingen hebben we al gezegd dat niet alle
goddelijke monaden of maagdelijke Vonken belangstelling
hebben voor het meesterschap.
Het is zonneklaar dat het niet de maagdelijke vonken of
goddelijke monaden zijn die lijden, maar de Essentie, de
emanatie van genoemde vonken, datgene wat wij van de
Ziel in ieder van ons hebben.
De pijnen die de Essentie moet ondergaan, worden zeer
zeker uitstekend beloond, want door middel van al dat
lijden verwerft men zelfbewustzijn en grenzeloos geluk.
Het meesterschap is echter anders. Niemand kan het
meesterschap verwerven zonder de Drie Factoren van de
Bewustzijnrevolutie ten uitvoer te brengen, die onze Here
Christus heel duidelijk als volgt heeft uitgedrukt:
"Laat hij die tot Mij wil komen zichzelf ontkennen, zijn kruis
op zich nemen en Mij volgen".
'Zichzelf ontkennen' betekent totale ontbinding van het Ego.
"Het kruis op onze schouders nemen" betekent: het werk
met de Seksuele Yoga, de Maithuna, de Sexuele Magie'. "De
Christus" volgen is hetzelfde als de zelfopoffering ten
behoeven van de mensheid, je leven geven zodat anderen
kunnen leven.
De maagdelijke vonken die gedurende de 3.000 cycli van
manifestatie het meesterschap niet hebben bereikt, kijken
tegen de meesters, de goden op, ongeveer op dezelfde
manier zoals de mieren tegen de mensachtigen kunnen
opzien.
De Azteekse tradities vermelden dat de Goden bij de
ochtendstond van het leven ginds in Teotihucan
bijeenkwamen met het doel de Zon te scheppen. Zij
beweren dat die Goden een groot vuur hebben aangestoken
en dat zij toen de Godheid van het Slakkenhuis hebben
uitgenodigd om in de brandhaard te springen, maar na drie
pogingen werd deze verlamd door angst.
De heilige gezangen vermelden op plechtige wijze, dat de
God Purulentus zich moedig in het vuur stortte. Toen de
Godheid van het Slakkenhuis dit zag, volgde hij diens
voorbeeld. Toen heeft de hele gemeenschap der Goden in
stilte gewacht op wat zou gebeuren.
De legenden vertellen dat er uit het levende vuur de God
Purulentus opnieuw tevoorschijn kwam, veranderd in de
Zon die ons heden ten dage verlicht.
Enkele tellen later kwam de Godheid van het Slakkenhuis
uit dat grote vuur tevoorschijn, veranderd in de Maan die
ons 's-nachts verlicht.
Dit betekent, beste vrienden, dat indien wij ons in
goddelijke wezens, in Meesters willen veranderen, wij het
voorbeeld van Purulentus moeten navolgen. Het Ego, het
Meervoudig Ik, moeten wij verpulveren door middel van de
Sexuele Magie. Alleen door middel van het vuur sterft
Purulentus, het Mijzelve, het Zichzelve.
Alleen door middel van het vuur kunnen wij ons in geweldig
goddelijke Zonneschepselen veranderen.
Helaas hebben niet alle maagdelijke Vonken belangstelling
voor het meesterschap. Het grootste gedeelte, miljoenen
wezens die op het aanschijn van de aarde leven, verkiezen
het Pad van het Slakkenhuis, het Pad van de Maan.
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Animale recapitulatie in de Afgrond is van degeneratieve,
involutieve, decadente en pijnlijke aard.
De vegetale recapitulatie in het binnenste van de aarde is
angstaanjagend. Zij die deze processen ondergaan, lijken
eerder schaduwen die zich her en der begeven,
onderworpen aan onbeschrijfelijke pijnigingen. De
involutieve, dalende minerale recapitulatie in het binnenste
van de wereld waarop wij leven, is bitterder dan de dood
zelf. De schepselen worden fossielen, mineralen; ze
verstenen en ontbinden zich tergend langzaam in een
folterend proces dat niet met woorden beschreven kan
worden.
Na de Tweede Dood ontsnapt de Essentie en stijgt op naar
het zonlicht om vergelijkbare en processen te herhalen in
het evolutieve, stijgende, onschuldige en gelukkige aspect
van het leven. Zie hier dus mijn vrienden, het verschil
tussen het involutief en evolutief recapituleren.
Maar het is in ieder geval zo, dat de ontelbare involutieve
en evolutieve processen allemaal een puur 'maanchtig'
karakter hebben en zich duidelijk conform het Universele
Slakkenhuis ontwikkelen.
Meester, U vermeldt dat in elke cyclus van existenties de
elementalen tijdens het evolutief proces een bepaalde vorm
van Bewustzijn verkrijgen, omdat ze zich in steeds hogere
octaven ontwikkelen. Is dit Bewustzijn dan het resultaat
van het leed wat men in de involutie ondergaat, of het
resultaat van het stijgende proces?
Het is goed dat u begrijpt dat het Bewustzijn zowel onder
de evolutieve als onder de involutieve processen lijdt en dat
hij dus op grond van al die inspanningen, ontberingen en
offers geleidelijk ontwaakt.
Bij miljoenen mensachtigen slaapt het Bewustzijn heel diep,
maar wanneer zij na de 108 existenties in een willekeurige
cyclus van manifestatie in de Afgrond afdalen, ontwaken zij
onvermijdelijk in en voor het kwaad.
In dit geval is het interessant dat zij hoe dan ook ontwaken,
al was het alleen om hun tekortkomingen in de
Hellewerelden te rechtvaardigen.
Een verlichte helderziende zou zelf kunnen constateren dat
de onschuldige elementalen in positieve, evolutieve zin
wakker zijn.
We zien hier dus twee soorten ontwaakt Bewustzijn. Ten
eerste dat van de onschuldige wezens van de Natuur, ten
tweede dat van de involuerende mensachtigen in de
Afgrond.
Er is een derde soort ontwaakt mensen, ik bedoel de
Meesters, de Goden, maar op dit ogenblik hebben we het
niet over hen.
Het is ontegensprekelijk dat er in het Wiel van Samsara
tegelijkertijd twee soorten Bewustzijn meedraaien: het
ontwaakte Bewustzijn van de onschuldige schepselen en
het ontwaakte Bewustzijn van de involuerende schepselen
van de Afgrond, die in en voor het kwaad zijn ontwaakt.
Meester, wanneer U spreekt over hogere octaven in hogere
windingen van het Spiraal van het Leven, brengt dit mij in
verwarring. Ik ben gewend om te denken in octaven met
betrekking tot de muzikale noten en met betrekking tot de
transmutatie van het Slangevuur. Zou U dit punt iets meer
kunnen uitleggen?
Het leidt geen twijfel dat de octaven van het Slakkenhuis
zich stap voor stap conform de muzikale noten DO-RE-MIFA-SOL-LA-SI ontwikkelen.
Als wij een wenteltrap zorgvuldig bestuderen, ontdekken
we een opeenvolging van windingen die steeds hoger
liggen. Deze structuur, deze verdeling van windingen in een
willekeurige spiraalvorm, is voldoende om ons te doen
beseffen dat er tussen de verschillende octaven ook
muzikale pauzes bestaan.
Elk van deze pauzes stemt overeen met een afdaling in de
Afgrond. De 3.000 wentelingen van het Rad produceren elk
een eigen noot en weerklinken dus als één geheel binnen
het Kosmische ritme van het Mahavan en Chotavan, die het
universum stevig in zijn mars houden.
Meester, als de Essentie goed is, waarom komt hij dan in
deze wereld om te lijden?
Mijn vrienden, de Essentie op zich bevindt zich verder dan
goed en kwaad. Hij is absoluut onschuldig, puur en rein.
De Essentie lijdt wanneer hij in het Ego ingekapseld raakt,
maar wanneer deze wordt afgebroken, houdt de Essentie op
te lijden.
Het staat vast dat de Essenties van de planeet aarde in het
Mijzelve ingekapseld zijn geraakt als gevolg van een
vergissing van de goden. Wij hebben al in voorgaande
lezingen naar voren gebracht, dat bepaalde geheiligde
individuen met het doel om de geologische aardkorst van
onze wereld stabiliteit te geven, de mensheid met het
abominabele Orgaan Kundartiguador hebben uitgerust.
Toen dit orgaan verdween, zijn de slechte gevolgen ervan in
ieder mens achter gebleven en deze kristalliseren uit als
Ego. Het is een soort tweede natuur waarin de Essentie
jammergenoeg ingekapseld is komen te zitten.
Als deze tweede natuur niet zou bestaan, zou de Essentie
vrij en gelukkig zijn. Helaas bestaat het als gevolg van het
abominabele Orgaan Kundartiguador.
Meester, men zegt dat wij kinderen Gods zijn en dat God
volmaakt is. Waarom stuurt God zijn kinderen dan uit om te
lijden?
Met het grootste plezier geef ik een antwoord op deze vraag
uit het auditorium. Dames en heren, het uur is gekomen om
te weten dat wij allen kinderen des Duivels zijn.
Ik smeek u alstublieft niet te schrikken. Wij weten al dat
Satan of Lucifer-Prometheus alleen maar de schaduw van
onze eigen Innerlijke goddelijkheid is, geprojecteerd binnen
onszelf voor ons eigen welzijn.
Het is evident dat Lucifer de grote trainer-coach is, die wij
in onszelf dragen. Daarom blijkt de seksuele impuls in de
grond van de zaak luciferisch te zijn.
Zoals wij al in vorige lezingen hebben gezegd, is de Duivel
dus niet dat fabelachtige personage dat sommige
dogmatische sekten ons voorhouden, maar de persoonlijke
instructeur van een ieder.
De luciferische kracht is daarom wat de mensachtige tot de
triomf of tot de mislukking, tot de degeneratie of
regeneratie kan leiden.
Vanuit dit standpunt gezien kunnen wij stellen dat wij
kinderen des Duivels zijn en dit werd onderstreept door
onze Heer de Christus: "Kinderen des Duivels zijt gij", zei
de grote Meester "want als gij de kinderen Gods zou zijn,
zoudt gij de werken Gods verrichten". Het is nodig om
onszelf kinderen Gods te maken en dit is slechts mogelijk
door de Drie Factoren van de Bewustzijnrevolutie, zoals we
in deze lezing hebben uitgelegd.
Kind Gods is eenieder die de Opstandig bereikt. Overdenk
dus deze woorden en wendt geen heiligheid of deugd voor,
want u bent allemaal kinderen des Duivels.
Verder met deel 3 van 3.
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Vrienden, God stuurt ons nooit uit om te lijden. Het lijden
hebben wij zelf geschapen door middel van onze eigen
fouten in de loop van al die achtereenvolgende geboortes.
Meester, als wij kinderen des Duivels zijn, wie kan dan
meer macht over ons uitoefenen: de Duivel of God?
Met het grootste genoegen ga ik een antwoord geven op
deze vraag. Wij hebben gesteld dat de Draak der schaduw
van de Innerlijke Godheid in ieder van ons is. Het is dus
duidelijk dat ieder van ons een kind van die schaduw, een
kind van die Draak is en in die situatie waarin wij ons nu
bevinden oefent de Draak absolute macht over ons uit.
Vanuit het relatieve standpunt en de omstandigheden
waarin wij ons thans bevinden, heeft de Duivel dus meer
macht over ons dan God zelf. Maar dit betekent niet dat de
Duivel machtiger zou zijn dan God.
Wanneer de onsterfelijke vonk in ons op zal staan, wanneer
wij in kinderen Gods zullen zijn veranderd, zal alles anders
zijn. Tegen die tijd zullen wij de Draak hebben overwonnen.
Meester, wat kunt U ons zeggen over de gevallen Engelen,
Bodhisatwa's of Meesters. Wat hebben zij te maken met de
Spiraal van het Leven?
Gedistingeerde vrienden, er bestaat een extreem moment
voor al die miljoenen Essenties die het aanschijn van de
aarde bevolken.
Ik bedoel heel nadrukkelijk dat ogenblik wanneer wij voor
het eerst besluiten om het Zonnepad te betreden, dat zeer
zeker heel anders is dan het pad van de Maan.
Al die miljoenen en triljoenen maagdelijke vonken maken
dat juiste ogenblik mee, het kritische uur waarop ze moeten
kiezen voor het Zonnepad of voor het Slakkenhuis van de
Maan.
Wanneer iemand opzettelijk het Pad van de Snede van het
Mes kiest, is zijn lot beklonken. Na dat moment is er geen
weg meer terug.
Zij die het meesterschap bereiken en vervolgens een stap
terug doen om het Pad van de Maan te volgen, zullen
afschuwelijke eeuwigheden in de hellewerelden moeten
doorbrengen totdat zij uiteindelijk na vele biljoenen of zelfs
triljoenen jaren de vernietiging van hun hogere existentiële
lichamen van het Zijn en de vernietiging van het dierlijke
Ego bereiken.
Dit betekent dat bij een grotere graad van Bewustzijn er
ook een grotere graad van verantwoordelijkheid hoort en
dat degene die Wijsheid toevoegt ook pijn toevoegt.
Gevallen Boddhisatwa's, 'Zwarte Engelen', 'Duistere
Aartsenegelen', dat wil zeggen engelachtige of goddelijke
wezens die in de Afgrond verzinken als gevolg van het
delict dat zij het Pad van de Maan hebben willen volgen
nadat zij volledig voor het Zonnepad hadden gekozen,
zullen ontegensprekelijk miljoenen keren intenser moeten
lijden dan de gewone alledaagse mensen (die na een cyclus
van 108 existenties afdalen).
Wanneer de vernietiging van hun voertuigen en het Ego is
bereikt, begint men hoe dan ook opnieuw een evolutieve
reis vanaf het Minerale Rijk, maar wel in het bezit van een
Gouden Embryo en daarom met een groter Bewustzijn dan
de andere Elementalen van de Natuur, totdat ze uiteindelijk
de staat der mensachtigen bereiken.
Wanneer dit doel is bereikt zullen deze wezens, omdat zij in
het bezit zijn van de Gouden Embryo, opnieuw het
Zonnepad moeten betreden, om opnieuw de Hogere
Existentiële Lichamen te scheppen om de staat van Engel,
Aartsengel, etc. die ze weleer hebben verworven, te
heroveren.
Een heel ander lot wacht de maagdelijke vonken die nooit
voor het Zonnepad hebben gekozen. Deze verzinken met
hun Essentie, veranderd in doodgewone elementalen van de
Natuur, in de Universele Oceaan van het zich vrijbewegende
Leven.
Het zijn wezens die de voorkeur gaven aan het elementale
leven, ze hebben niet naar het Meesterschap gestreefd, die
altijd in de schoot van de Grote Natuur hebben genoten en
die nu als schitteringen van de goddelijkheid voorgoed erin
verzinken.
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Mijn vrienden, vandaag zijn we bijeengekomen om de
kwestie van het onderhandelen of zaken doen zeer serieus
te bestuderen. Sta mij de vrijheid toe u te zeggen, dat ik
niet over profane zaken spreek. Ik doel met nadruk op de
zaken van het Karma.
Voor alles is het noodzakelijk dat de mensen begrijpen wat
het woord "Karma", uit het Sankriet, inhoudt.
Het is niet teveel gezegd, te beweren dat dat woord op zich
"Wet van Actie en Gevolg" betekent. Vanzelfsprekend
bestaat er geen oorzaak zonder gevolg, noch een gevolg
zonder oorzaak.
Elke daad van ons leven, goed of slecht, heeft zijn gevolgen.
Vandaag heb ik nagedacht over de ellende van onze wereld.
Hoe gelukkig zouden deze intellectuele mensachtigen zijn
als ze nooit datgene wat Ego, Ik, Mijzelve, Zichzelve heet,
zouden hebben gehad.
Het valt niet te betwijfelen dat het Ego ontelbare fouten
maakt, waarvan het resultaat leed is.
Als deze rationele mensachtigen ontstoken waren van het
Ego zouden zij simpelweg zeer schone, onschuldige, pure
en oneindig gelukzalige Elementen van de Natuur zijn.
Stelt u zich een moment zo'n aarde voor, waarde vrienden,
bewoond door miljoenen onschuldige mensen die ontstoken
zijn van Ego en geregeerd worden door goddelijke
koningen, goddelijke wezens, Hierofanten. Deva's, etc etc
etc.
Het is duidelijk dat zo'n wereld zeer zeker een Paradijs zou
zijn, een planeet van gelukzaligen.
Men kan niemand met geweld dwingen om mens te worden.
Al die miljoenen mensachtigen zouden -ook al zijn ze nog
geen mensen in de meest volledige zin van het woordoneindig gelukkig kunnen zijn, als er in hun binnenste niet
een kwaadaardige en verschrikkelijke perverse tweede
natuur was ontstaan.
Helaas is -zoals we het al zo vaak in deze lezingen naar
voren hebben gebracht- als gevolg van een vergissing van
enkele Heilige Individuen iets abnormaals in ieder mens
verschenen: zekere onmenselijke elementen waarin het
Bewustzijn gevangen is komen te zitten.
Het is duidelijk dat die onmenselijke elementen als het
resultaat van de slechte gevolgen van het abominabele
Orgaan Kundartiguador zijn ontstaan. Zo is het, waarde
vrienden, hoe de mensheid van deze planeet kwam te
mislukken en verschrikkelijke kwaadaardig is geworden.
Het was beter geweest dat die Heilige Individuen deze arme
driebreinige of trigecentreerde tweevoeters niet dat
abominabele Orgaan aller schanden hadden gegeven.
Laten we voor een moment denken aan die menigten
mensachtigen die het aanschijn der Aarde bevolken. Ze
lijden, als slachtoffers van hun eigen fouten, onzegbaar
veel. Zonder Ego zouden zij die fouten niet kunnen begaan
en evenmin onder de gevolgen ervan lijden.
Ik heb al in voorgaande lezingen naar voren gebracht, dat
niet alle maagdelijke Vonken, dat niet alle mensachtigen
belangstelling hebben voor het Meesterschap, maar dit is
geen beletsel voor het ware geluk.
In de oneindige Ruimte bestaan er vele Oorden van Geluk
voor de mensachtige Elementalen die geen belangstelling
hebben voor het Meesterschap.
Het is ontegensprekelijk dat de drieduizend cycli of
tijdperiodes van Kosmische manifestaties, die aan een
willekeurige Essentie worden toegekend, zich niet alleen
hier op Aarde afspelen, maar ook op andere werelden van
de met sterren bezaaide Ruimte.
Door dit alles zult u kunnen inzien, mijn waarde vrienden,
dat er voor de zielen vele verblijfplaatsen van geluk bestaan
en dat het niet noodzakelijk is het Meesterschap te
verwerven om recht te hebben op de authentieke
genietingen van het puur spirituele.
Het enige dat vereist is om recht te hebben op het ware
Geluk, is vòòr alles geen Ego te hebben.
Het is maar al te zeker, dat wanneer de psychische
aggregaten -de onmenselijke elementen die ons zo
afschuwelijk en pervers maken- niet binnen ons bestaan, er
geen Karma te betalen is en het resultaat is het Geluk.
Niet alle gelukkige wezens die op andere werelden van de
oneindige Ruimte leven, hebben het Meesterschap bereikt.
Echter, omdat zij geen Ego hebben, treffen ze de juiste toon
binnen de Kosmische Ordening.
Wanneer men in overeenstemming met het Juist Denken,
het Juist Voelen en het Juist Handelen leeft, plegen de
gevolgen zeer gelukkig te zijn.
Ongelukkig genoeg worden het Juist Denken, het Juist
Voelen, het Juist Handelen, etc. onmogelijk gemaakt,
wanneer een onmenselijke tweede natuur zich hier en nu
in, binnen en via ons uitdrukt.
Men moet misverstanden met betrekking tot deze zaken,
waar wij het over hebben, voorkomen. Het is zonneklaar
dat er uit velen slechts enkelen naar het Meesterschap, naar
de Innerlijke Zelfverwezenlijking van het Zijn streven. Het
is ontegensprekelijk dat deze Zielen veranderen in ware
Koningen van het Universum en in geweldige goddelijke
wezens.
Na de drieduizend cycli van manifestatie keren de menigten
in de Universele Geest des Levens terug als simpele maar
gelukkige Elementalen.
Het onaangename is dat deze miljoenen elementale
mensachtigen een infra-menselijke tweede natuur in zich
hebben gevormd. Dit op zich heeft hen immers niet alleen
pervers, maar ook -wat nog erger is- ongelukkig gemaakt.
Als het niet om het Mijzelve was, zou niemand ooit kwaad
worden. Niemand zou andermans goed begeren, niemand
zou ontuchtig, afgunstig, hoogmoedig, lui, gulzig, etc etc
etc zijn.
Het spijt mij ontzettend te moeten zeggen, dat de
Aartsengel Sakaki en zijn Hooggeplaatste Comité van
Heilige Individuen -die in de archaïsche tijden de mensheid
het abominabele Orgaan Kundartiguador hebben gegeven in de toekomstige grote Kosmische Dag onbeschrijflijk leed,
een afschuwelijk Karma wacht, want het lijdt geen twijfel
dat deze mensheid -als gevolg van hun fout- haar geluk
heeft verloren en monsterlijke gestalte gekregen. Mogen de
Heilige Goden mij deze uitspraak vergeven, maar feiten zijn
feiten en voor de feiten moeten wij, koste wat kost, ons
hoofd buigen.
Gelukkig, mijn waarde vrienden, zijn Rechtvaardigheid en
Barmhartigheid de twee steunpilaren van de Universele
Witte Broederschap.
Gerechtigheid zonder Barmhartigheid is tirannie.
Barmhartigheid zonder Rechtvaardigheid is instemmen met
het kwaad. In deze wereld vol ongeluk waarop we ons
bevinden, is het noodzakelijk dat we onze eigen zaken leren
behartigen, om de bark van het bestaan door de
verschillende fasen van het leven te koersen.
Over het Karma kun je onderhandelen en dit is iets wat de
navolgers van de verschillende orthodoxe scholen heel erg
kan verbazen.
Het is zeker dat sommige pseudo-esoteristen en pseudooccultisten te pessimistisch zijn geworden over de Wet van
Actie en Gevolg. Ze veronderstellen, onterecht, dat deze
Wet zich op een mechanische, automatische en wrede
manier voltrekt.
De geleerden geloven dat het onmogelijk is de Wet te
wijzigen. Het spijt me werkelijk van mening te moeten
verschillen met die manier van denken.
Indien je niet over de Wet van Actie en Gevolg, de Nemesis
van het bestaan, zou kunnen onderhandelen, waar zou dan
de Goddelijke Barmhartigheid blijven? Eerlijk gezegd kan ik
geen wreedheid in de Goddelijkheid accepteren. Het Ware,
datgene wat één en al volmaaktheid is, datgene wat
verschillende namen heeft zoals Tao, AUM, INRI, Sein,
Allah, Brahma, God of beter gezegd Goden, etc, etc etc, zou
op geen enkele manier iets onbarmhartigs, wreeds,
tirannieks, enz. kunnen zijn. Hierom herhaal ik met nadruk,
dat je over Karma kunt onderhandelen.
Wanneer een lager Wet overstegen wordt door een hogere
Wet, wast de hogere Wet de lagere Wet schoon.
Doe goede werken opdat je je schulden kunt betalen. De
Leeuw van de Wet wordt met de Weegschaal bestreden.
Hij die (kapitaal) heeft om mee te betalen, betaalt en doet
goede zaken. Hij die niets heeft om mee te betalen, zal met
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wonderbaarlijk het is het goede te doen. Het leidt geen
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Juiste Handelen de beste van alle zaken zijn (die je kunt
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We moeten nooit tegen het Karma protesteren. Belangrijk is
te weten hoe je erover kunt onderhandelen.
Helaas is het enige wat bij mensen opkomt, wanneer ze in
grote ellende verkeren, de handen in onschuld te wassen
als Pilatus, te zeggen dat ze niets verkeerds hebben
gedaan, dat ze niet schuldig zijn, dat ze rechtvaardige
zielen zijn, etc etc etc.
Ik zeg hen die in ellende zitten, hun gedrag te herzien, over
zichzelf te oordelen en al is het voor een moment, zichzelf
in de beklaagdenbank te plaatsen en na een summiere
analyse van zichzelf hun gedrag te wijzigen. Indien zij die
zonder werk zitten, eerbaar, grenzeloos barmhartig en
vredelievend worden en zich voor de volle honderd procent
dienstbaar opstellen, zal het duidelijk zijn dat ze de
oorzaak van hun ellende radicaal zullen veranderen en
dientengevolge zullen de consequenties ervan wijzigen.
Het is niet mogelijk een gevolg te veranderen, als die
oorzaak die dit gevolg teweegbracht heeft, niet eerst
radicaal veranderd is, want zoals we al hebben gezegd,
bestaat er geen gevolg zonder oorzaak, noch een oorzaak
zonder gevolg.
Het leidt geen twijfel dat de misère haar oorzaken in
dronkenschap, in afschuwwekkende ontucht, in geweld
(dadigheid), in overspel, in verspilling, in hebzucht, etc etc
heeft.
Het is niet mogelijk dat iemand zich in de ellende bevindt
wanneer de Vader die in het verborgene is, hier en nu
aanwezig is. Ik zal u iets vertellen om dit toe te lichten. Bij
zekere gelegenheid heeft mijn Innerlijke Waar Zijn, mijn
Onsterfelijke Monade, mij uit het fysieke lichaam gehaald
om mij instructies met betrekking tot een bepaalde discipel
te geven. Toen dit eenmaal achter de rug was, had ik geen
belemmeringen om mij in de volgende bewoordingen tot
mijn Intieme Heer te richten:
- "Ik ben het dragen van een fysiek lichaam zat. Ik zou
heel graag willen overlijden".
Toen heeft de Heer der Volmaaktheid, mijn Innerlijke
Godheid, mij met plechtige stem geantwoord:
- "Waarom protesteer je? Ik heb je (het dagelijks) brood,
kleren en onderdak gegeven en je protesteert toch?
Herinner je de laatste dagen van je vorig bestaan? Toen
doolde je in Mexicostad rond, blootsvoets, met gescheurde
kleren, oud, ziek en in de meest afschuwelijke armoede. En
hoe kwam je te overlijden? In een onreine hut. Toen was ik
afwezig".
Op dat ogenblik schitterde het aangezicht van de Heer. In
zijn blauwe ogen weerspiegelde de oneindige hemel zich.
Zijn glorierijke, witte gewaad reikte Hem tot aan de voeten.
Alles in Hem was volmaaktheid.
- "Heer", zei ik, "ik ben hier gekomen om Uw hand te
kussen en Uw zegen te ontvangen". De Aanbiddelijke
zegende mij en ik kuste zijn rechterhand.
Toen ik in mijn fysiek lichaam was teruggekeerd, verzonk ik
in Meditatie. Het is zeer zeker, mijn waarde vrienden, dat
wanneer het kind zich op het slechte pad begeeft, de Vader
zich verwijdert en dan valt het kind in de ellende.
Ik geloof dat u, mijn ware vrienden, nu beter gaat
begrijpen, wat de armoede is, waarom en hoe zij ons
overkomt.
De Vader, die in het verborgene is, heeft voldoende macht
om ons te geven en ook om ons te ontnemen. "Gezegend de
mens die God straft".
Het Karma is een medicijn dat ons voor onze eigen bestwil
wordt toegediend. Helaas protesteren de mensen, ze uiten
godslasteringen, ze rechtvaardigen zichzelf, ze
verontschuldigen zich stomweg en wassen hun handen -als
Pilatus- in onschuld, in plaats van eerbiedig voor de
eeuwiglevende God te buigen. Met dergelijke protesten
verandert het Karma niet, integendeel: het wordt harder en
strenger.
Wij eisen trouw van onze partner, terwijl wijzelf in dit of in
een vorig bestaan overspelig zijn geweest.
Wij vragen liefde terwijl we wreed en hardvochtig zijn
geweest. We eisen begrip terwijl we nooit iemand hebben
kunnen begrijpen, terwijl we nooit het standpunt van een
ander hebben leren inzien.
We hunkeren naar immens geluk, terwijl we altijd de
oorzaak van veel ongeluk zijn geweest.
We zouden in een heel prachtig gezin geboren willen
worden, met veel gerief, terwijl we onze kinderen in vorige
levens nooit een thuis en schoonheid hebben geboden.
We protesteren tegen mensen die ons beledigen, terwijl we
altijd iedereen om ons heen hebben beledigd.
We willen dat onze kinderen gehoorzamen, terwijl we onze
kinderen nooit wisten te gehoorzamen.
Laster steekt ons ontzettend, terwijl we zelf altijd
lasteraars zijn geweest en de wereld met leed hebben
gevuld.
Het geroddel ergert ons. We willen niet dat mensen kwaad
spreken over ons, maar we zijn altijd bij roddel en
achterklap aangesloten, we hebben kwaadgesproken over
onze naasten en het leven van anderen vergald.
Dus eisen we altijd wat we nooit hebben gegeven. In al
onze vorige levens zijn we kwaadaardig geweest en we
verdienen het ergste, maar we veronderstellen dat ons het
beste gegeven moet worden.
Zieken zouden, in plaats van zoveel zorgen over zichzelf te
maken, zich voor anderen moeten inspannen, werken van
barmhartigheid of naastenliefde verrichten, anderen
trachten te genezen, de treurigen troosten, de dokter halen
voor diegenen die hem niet kunnen betalen, medicijnen
betalen voor anderen, etc. Zo zouden ze hun Karma
vereffenen en zelf volledig genezen.
Degenen die thuis lijden, zouden hun deemoed, hun geduld
en hun sereniteit moeten vermenigvuldigen. Niet met
negatieve woorden antwoorden, anderen niet tiranniseren,
de mensen die hen omringen niet tot last zijn, de fouten van
anderen met eindeloos geduld weten te vergeven. Zo
zouden ze hun Karma inlossen en zich beteren.
Helaas, mijn waarde vrienden, doet het Ego dat een ieder in
zich draagt, juist het tegenovergestelde van wat wij hier
zeggen. Daarom beschouw ik het als zeer urgent, dringend
en onuitstelbaar om het Mijzelve tot Kosmische as te
herleiden.
Eerwaarde Meester, beschouwt U uw missie als volbracht,
wanneer de intellectuele mensachtigen in onschuldige
wezens zijn veranderd?
Met het grootste genoegen zal ik een antwoord geven op
deze vraag. Veel profeten, grote Avatars en Meesters
hebben in de oude tijden tegen de slechte gevolgen van het
abominabele Orgaan Kundartiguador gestreden. Dit is een
volksmissie, die tot doel heeft, de mensheid tot de totale
onschuld te doen terugkeren.
Genoemde Heilige Wezens hebben in de oude tijden ook een
Esoterische Kring gevormd voor diegenen die het Directe
Pad willen volgen, voor diegenen die in alle tijdperken het
Meesterschap hebben nagestreefd.
Aanschouw dus, vrienden, de twee Kringen: De Exoterische
of Openbare en de Esoterische of Geheime Kring. Het is niet
overbodig U erop te wijzen, dat de grote confessionele
religies juist in deze twee behoeften voorzien.
Een willekeurige confessionele religie dient zowel de
menigten als de Ingewijden. Ik denk dat u nu de betekenis
van mijn missie op het aanschijn van deze gepijnigde
wereld waarop wij leven, volledig zult hebben begrepen.
Meester, moet elk leed dat men -ongeacht de aard ervanondergaat, toegeschreven worden aan het zich afwezig
houden van de Vader?
Vrienden, er bestaat vrijwillig lijden en onvrijwillig lijden.
Het eerste soort wordt door diegenen die het Directe Pad,
het Zonnepad volgen, ondergaan. Het tweede is het
resultaat van ons eigen Karma. Het is duidelijk dat wanneer
het kind zich op het slechte pad begeeft, de Vader afwezig
is en het gevolg is de pijn.
Is het met betrekking tot het Nemesis -het Karmamogelijk, dat over elk pijn met de Heren van het Karma
onderhandeld kan worden?
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Gedistingeerde vrienden, vandaag 19 maart 1973, jaar XI
van Aquarius, zijn we bijeengekomen om deze cyclus
lezingen te voltooien, die zonder enige twijfel gepubliceerd
zullen worden als een boek voor het welzijn van de Grote
Zaak.
De draad oppakkend wil ik de noodzaak benadrukken, om
alles wat we hebben uitgelegd rechtstreeks te
ondervinden.
De ondervinding van het Werkelijke is van uiterst groot en
definitief belang om het Scheppend Begrip te kunnen
bereiken.
Het uur is gekomen om heel duidelijk te begrijpen dat er
definitief een Psychologische factor in ons is, door middel
waarvan het mogelijk is om alles wat we in deze
bijeenkomst hebben gezegd na te gaan.
Ik bedoel met grote plechtigheid de basis zelf van onze heel
psychische structuur, dat ene element dat nog niet verloren
is gegaan: de Essentie.
Het leidt geen twijfel dat de Boeddha, de Leer, de Religie en
de Wijsheid in de Essentie, in het Bewustzijn aanwezig is.
Samenvattend kunnen we stellen dat er in de Essentie, in
het Bewustzijn, alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn,
die onontbeerlijk zijn voor de regeneratie, de Innerlijke
Zelfverwezenlijking en de complete beleving van alles wat
we in deze lezingen hebben verkondigd.
Dit wil zeggen dat indien in dit basiselement -het primaire
fundament van onze heel psychische structuur- de
basisbeginselen van de regeneratie aanwezig zijn, het
eerste wat ons dus vanzelfsprekend te doen staat, is die
tweede natuur van helse aard -waarin de Essentie
gevangen zit- te vernietigen, af te breken.
Het is zonneklaar en duidelijk dat wanneer de Essentie uit
zijn gevangenis wordt bevrijd, hij op radicale wijze
ontwaakt.
De voordelen die een dergelijke gebeurtenis ons werkelijk
kan verschaffen zijn -zoals u zult kunnen inzien- veelvuldig.
De eerste van genoemde voordelen is op zich magnifiek,
want het geeft ons het vermogen om ons te oriënteren, om
onze stappen met wijsheid op het Pad van de Snede van het
Mes -die ons naar de Eindbevrijding zal moeten voeren- te
leiden.
Het tweede van die voordelen leidt ons via het Pad van de
gevarieerde, rechtstreekse ondervindingen tot het totale
nagaan van elk en ieder van de beweringen die wij in deze
lezingen hebben gedaan.
Integrale verlichting, verlichte beleving, praktische
bevestiging, zijn de modus operandi van de vrije,
ontwaakte, zelfbewuste Essentie.
Totale vernietiging van alle ongewenste elementen die
samen het Mijzelve, het Zichzelve vormen, is ongetwijfeld
dringend en onuitstelbaar.
Wij moeten leren om alle functies van onze psyche op
vrijwillige basis te leiden en te richten. Het is niet goed dat
wij als slaven blijven handelen. Wij moeten heer en meester
van onszelf worden.
Naarmate de ongewenste elementen worden afgebroken,
zal het Bewustzijn geleidelijk ontwaken.
Wij moeten echter serieus te werk gaan, want tot nu toe
hebben we niet als serieuze mensen gehandeld. Heden ten
dage is ieder van ons niet meer dan een stuk hout op de
onstuimige golven op de zee van het bestaan.
Ik herhaal, het is nodig dat wij serieus te werk gaan. Deze
uitspraak impliceert een geweldige zelfalertheid,
zelfwaakzaamheid van ogenblik tot ogenblik en van
moment tot moment.
Denk wat wij in voorgaande lezingen al hebben gezegd: in
de omgang met onze medemensen komen de
tekortkomingen, die wij verborgen in ons dragen, spontaan
naar voren. Als wij alert en waakzaam zijn als een
schildwacht in tijden van oorlog, ontdekken we ze.
In elke vorm van zelfontdekking bestaat er ook een zekere
openbaring. Een tekortkoming die ontdekt is, moet in alle
niveaus van het verstand rigoureus geanalyseerd en
bestudeerd worden en integraal begrepen worden door
middel van de diverse processen van de diepe Innerlijke
Meditatie.
Enige tijd later, wanneer de tekortkoming die hebben
geanalyseerd, begrepen is, dienen wij onze smeekbeden tot
Devi Kundalini, onze eigen Kosmische God-Moeder, te
richten met het doel de desbetreffende tekortkoming te
elimineren en te vernietigen.
Dit is een heel diepgaand werk, mijn beste broeders,
verschrikkelijk serieus, geweldig diepgaand. Alleen zo is het
mogelijk om vele ongewenste en mensonwaardige en
duistere elementen, waarin de Essentie gevangen zit, uit
onze psyche te bannen, met wortel en tak uit te roeien.
Naarmate het Bewustzijn ontwaakt, worden de
mogelijkheden tot directe zelfondervinding steeds
helderder en aanhoudender.
Mijn beste vrienden, voor alles wil ik zorgvuldig het
concrete feit opmerken, dat alle mensen met een
ingeslapen Bewustzijn leven.
Op dit moment schiet me de herinnering van een
eigenaardige gebeurtenis te binnen. Zeventien of achttien
jaar geleden ging ik, vergezeld van mijn echtgenote
Litelantes, naar een openlucht markt in één van de vele
wijken van Mexicostad om een horloge op te halen, dat ze
bij een horlogemaker had laten maken. Opeens werden we
opgeschrikt door een hevige explosie in de omgeving van
waar wij ons bevonden.
Verschrikt vroeg Litelantes mij om onmiddellijk huiswaarts
te keren. Het is duidelijk dat mijn antwoord een oprecht
neen was. Op geen enkele manier wilde ik onze levens in de
weegschaal stellen, van een tweede explosie die zou
moeten volgen.
Haar smeekbeden waren tevergeefs. Op hetzelfde moment
klonken de sirenes van de "rookvreters", zoals de
brandweerlieden hier in Mexicostad genoemd worden.
Deze nederige dienaars en martelaars van de mensheid
begaven zich in ijl tempo naar de plek van de
explosie..."Van al deze brandweerlieden die het toneel
betreden zal er geen één het overleven". Dit waren mijn
woorden. Geschrokken en gehuld in stilte zweeg Litelantes.
Enkele ogenblikken later liet een tweede explosie
Mexicostad ontzettend schudden.
Het resultaat was de dood van al die nederige dienaars van
het maatschappelijke welzijn. Zij werden in één klap
vernietigd. Zelfs de lijken werden niet meer gevonden. Als
ze wakker waren geweest, zouden ze niet op die manier het
leven hebben gelaten.
Ik herinner me nog het gehuil van de vrouwen die op de
markt in alle richtingen wegvluchten en van de kinderen die
verbijsterd zich aan de rokken van hun moeders
vastklampten.
Als ik niet wakker was geweest, had ik ongetwijfeld ook het
leven gelaten. Precies op de plek waar we de bus hadden
moeten nemen, wat noodzakelijk was om huiswaarts te
keren, hebben honderden mensen het leven gelaten.
Ik heb die vele lijken, die op de stoeprand lagen en met
krantenpapier werden bedekt, nog niet kunnen vergeten.
Het grootste deel van die slachtoffers was
ontegensprekelijk te wijten aan de nieuwsgierigheid. Het
waren nieuwsgierige mensen, onbewuste lieden, mensen
met een ingeslapen Bewustzijn die na de eerste explosie
zich naar de plek des onheils hadden begeven om het
spektakel gade te slaan.
Als deze mensen wakker waren geweest, zouden ze zich
nooit nieuwsgierig naar de plek des onheils begeven.
Helaas verkeerden ze in diepe slaap. Ze liepen ze hun dood
tegemoet.
Toen wij thuis in de wijk Caracol (Slakkenhuis)
terugkeerden, waren onze buren ongerust. Zij wisten niet
beter of we waren ook omgekomen. Ze verbaasden zich
werkelijk dat we, hoewel we zo dicht bij de plek des onheils
waren geweest, nog steeds levend terugkeerden. Ziehier,
het voordeel van het wakker zijn.
Vrienden, u moet bewust worden en bewust een waakzaam
leren leven, van moment tot moment, van ogenblik tot
ogenblik.
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Plaats: Dagelijkse waarneming van ons huis, van onze
kamer, alsof het nieuw voor ons was. Onszelf dagelijks
afvragen waarom ben ik hier op deze plek gekomen, in
deze winkel, op dit kantoor, in deze tempel, etc etc.
Deze driedeling van de aandacht moet niet gezien worden
als een hoofdstuk of iets dat los staat van het proces van
het Afbreken van het Ego.
Het is ontegensprekelijk dat wij onszelf moeten bestuderen,
zelfwaarnemen van moment tot moment, als wij werkelijk
onze eigen Psychologische tekortkomingen willen
ontdekken. Zoals wij al hebben gezegd, is het juist in de
omgang met onze medemens hoe de verborgen
tekortkomingen op spontane en natuurlijke wijze naar
voren komen.
Het gaat er dus niet om dat wij puur naar onze stappen
kijken of de vormen van het lichaam. De waakzaamheid met
betrekking tot jezelf houdt een stilzwijgende en rustige
bestudering van al onze Innerlijke Psychologische
processen, emoties, hartstochten, gedachten, etc etc in.
De waarneming van de dingen, zonder identificatie, zal ons
in staat stellen om de processen van de hebzucht, van de
gehechtheid, van de ambitie, etc etc etc te leren kennen.
Het is ontegensprekelijk dat het een hebzuchtige zeer veel
moeite zal kosten om zich niet te identificeren met een
diamanten ring of met een stapel bankbiljetten etc.
De waarneming van de plek waar wij ons bevinden zal ons
in staat stellen om te weten te komen tot welk punt onze
gehechtheid en FASCINATIE met betrekking tot de diverse
plekken waar wij komen gaat.
Deze driedeling van de aandacht is dus een volledige
techniek om onszelf te ontdekken en het Bewustzijn te
(doen) ontwaken.
Ik was nog heel jong, een tere tiener, toen ik deze
wonderlijke oefening op instinctieve wijze toepaste.
Op dit ogenblik dat ik tot u spreek schieten mij twee heel
bijzondere gevallen te binnen die ik u zal vertellen. Ten
eerste. Op één van die vele nachten ging ik door de poort
van een schitterende villa. In stilte liep ik door een
prachtige tuin en ging een weelderige zitkamer binnen.
Gedreven door een Innerlijke impuls liep ik verder en ging
moedig het kantoor van een advocaat binnen.
Voor de schrijftafel zat een dame van gemiddelde lengte,
een grijs hoofd, een bleek gezicht, dunne lippen en een taps
toelopende neus.
Die vrouw had een respectabel voorkomen. Ze was niet al te
mager, maar ook niet dik. In haar ogen was er een
weemoedige, rustige blik.
Met een zachte en vredige stem nodigde de dame me uit om
op een stoel te gaan zitten. Op dat ogenblik viel mijn oog op
iets uitzonderlijks. Ik zag op de schrijftafel twee glazen
vlinders die toch over eigen leven beschikten, want ze
bewogen hun vleugels, ze ademden, ze keken rond, etc etc
etc. Dit geval leek mij -het is maar al te waar- zeer vreemd
en uitzonderlijk. Twee glazen vlinders met een eigen leven,
hoe was dit mogelijk?
Omdat ik gewend was om de driedeling van mijn aandacht
toe te passen, wist ik ten eerste: mijzelf niet te vergeten,
ten tweede: mij niet te identificeren met die glazen
vlinders, ten derde: de plek zorgvuldig in mij op te nemen.
Bij het aanschouwen van al die glazen dieren zei ik tegen
mezelf: "Dit kan geen verschijnsel van de fysieke wereld
zijn, want in de driedimensionale streek van Euclides heb ik
nog nooit glazen vlinders met een eigen leven gezien. Dit
zal ongetwijfeld een verschijnsel van de astrale wereld
moeten zijn".
Ik keek vervolgens om mij heen en stelde mij de volgende
vragen: "Waarom bevind ik mij op deze plek? Waarom ben
ik hier gekomen? Wat ben ik hier aan het doen?"
Mij vervolgens tot de bovengenoemde dame richtend, zei ik:
"Mevrouw, sta mij toe een ogenblik naar buiten in de tuin
te gaan. Ik kom zo meteen terug". De vrouw stemde met
een hoofdknik toe en ik ging eventjes uit het kantoor.
Eenmaal buiten in de tuin maakte ik een langgerekt
sprongetje met de bedoeling om in de lucht te zweven.
Groot was mijn verbazing toen ik zélf vaststelde, dat ik mij
werkelijk buiten het fysieke lichaam bevond. Toen begreep
ik dat ik mij in het astrale bevond.
Op datzelfde ogenblik herinnerde ik mij dat ik al een hele
tijd, uren geleden, het fysieke lichaam had verlaten en dat
mijn lichaam nu ontegensprekelijk in bed lag.
Toen ik dit bijzondere feit had vastgesteld, keerde ik in het
kantoor waar de dame op me wachtte terug. Toen heb ik
haar ervan proberen te overtuigen dat wij ons buiten het
fysieke lichaam bevonden: "Mevrouw", zei ik, "u en ik
bevinden ons buiten het fysieke lichaam. Ik wil dat u zich
herinnert dat u enige uren geleden in bed bent gestapt om
te slapen en nu bent u hier, buiten het fysieke lichaam, en
spreekt met mij, want zoals bekend doolt het Bewustzijn,
de Essentie -helaas gevangen in het Ego- buiten het lichaam
tijdens de uren dat het lichaam slaapt".
Toen ik dit alles tegen die vrouw had gezegd, keek ze me
met de ogen van een slaapwandelaar aan; ze begreep me
niet. Ik besefte dat die vrouw een slapende Bewustzijn
had...Zonder verder te willen aandringen nam ik afscheid
van haar en verliet die plek.
Daarna richtte ik mijn schreden naar Californië, met het
doel om bepaalde dingen die voor mij belangrijk waren te
onderzoeken. Op mij weg kwam ik een overledene tegen,
die in het leven zware lasten op de markt had gedragen.
Deze ongelukkige, met een enorm last op zijn schouders,
leek onbeschrijflijk te lijden...Naderbij komend zei ik tegen
de overledene: "Mijn vriend, wat is er aan de hand?
Waarom draag je op je gepijnigde schouders zo'n last?" De
ongelukkige keek me met de ogen van een slaapwandelaar
aan en antwoordde: "Ik ben aan het werk".
"Maar mijnheer, u bent allang dood! Die vracht die u op uw
schouders draagt is niets anders dan een mentale vorm.
Laat dit los..."
Alles was tevergeefs, die arme dode begreep me niet, zijn
Bewustzijn verkeerde in een te diepe slaap. Ik wilde hem
helpen en ik zweefde in de lucht om hem heen met de
bedoeling het te bewijzen, zijn aandacht te trekken, om
hem te laten zien dat er iets vreemds aan de hand was. Ik
wilde hem op één of ander wijze doen beseffen dat hij dood
was, etc etc etc, maar alles was tevergeefs.
Enige tijd later keerde ik, nadat ik mijn onderzoek had
voltooid, terug in mijn fysieke lichaam, wat al die tijd in het
bed had liggen slapen.
Meester, wilt u zeggen dat er geen mogelijkheid tot directe
ondervinding -zoals u in uw lezingen hebt uiteengezetzonder de voorgaande ontbinding van de Psychologische
tekortkomingen?
Ik zal deze vraag, die uit het auditorium komt, zorgvuldig
beantwoorden. Meneer, vrienden, dames die naar mij
luisteren, de rechtstreekse ondervinding houdt nauw
verband met het percentage ontwaakt Bewustzijn.
Normaliter bezitten de mensen slechts 3% wakker
Bewustzijn en 97% Onderbewustzijn of slapend Bewustzijn.
Het is ontegensprekelijk dat wanneer men 4 of 5% wakker
Bewustzijn komt te bezitten, men de eerste sprankjes
rechtstreekse ondervinding begint te krijgen.
Het is in ieder geval zo, dat naarmate de Essentie zich
bevrijdt -conform men het Ego begint af te breken- ook het
vermogen tot rechtstreeks onderzoek op geleidelijke en
geordende wijze zal toenemen.
De oefening van de driedeling van de aandacht -zoals we in
deze les hebben uitgelegd- zal ons in staat stellen om de
graad van verworven Bewustzijn tot de verzadiging toe vast
te stellen.
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Meester, U vertelde ons over twee voordelen die van de
Essentie afkomstig zijn. De eerste geeft ons richtlijnen om
juist te leven, de tweede geeft ons de rechtstreekse
zelfondervinding. Welk van die twee vermogens van de
Essentie stelde U in staat om Uw leven te redden bij die
ervaring die U op de markt in een wijk van Mexicostad als
gevolg van een geweldige explosie meemaakte?
Nobele heer, sta mij toe u te informeren, dat de tweede van
die vermogens van het Bewustzijn, de rechtstreekse
ondervinding, mij in staat stelde om vooraf op de hoogte te
zijn van wat er ging gebeuren, dat wil zeggen die tweede
explosie die aan de genoemde brandweerlieden het leven
kostte.
Meester, zou U ons kunnen uitleggen wat het verschil is
tussen de projecties van het mentale vermogen en de ware
ondervindingen?
Met het grootste genoegen ga ik een antwoord geven op
deze nieuwe vraag uit het auditorium. Het zij mij
toegestaan, dames en heren, u te informeren, dat de
mentale projecties van compleet subjectieve aard zijn en
dus heel anders dan de ware ondervindingen, die van
objectieve aard zijn.
In het eerste geval projecteert het mentale vermogen wat
hij onderbewust heeft samengesteld en geïdentificeerd met
die projecties vervalt hij in fascinatie en in de dromen die
het Onderbewustzijn eigen zijn.
In het tweede geval heeft het mentale vermogen het
denkproces uitgeput. Hij projecteert niet, hij staat open
voor het nieuwe. Hij ontvangt het nieuwe zonder zich
ergens mee te identificeren, ontstoken van welke vorm van
fascinatie en van welk droomproces dan ook.
Ik zal dit antwoord met een verhaal van een
bovenzintuiglijke ondervinding illustreren. Terwijl ik mij
buiten het fysieke lichaam bevond -op die ogenblikken dat
dit in diepe slaap in bed lag- riep ik een overledene aan, die
in het leven een familielid en zelfs een naaste bloedverwant
was.
Uitgedost in een zeker grijs kostuum die hij in leven droeg,
verscheen de overledene. Hij liep in zichzelf te lachen, hij
leek werkelijk op een slaapwandelaar. Hij sprak onzinnige
dingen uit, dingen die hij iemand had horen zeggen...Mijn
pogingen om hem te doen herkennen wie ik was, waren
nutteloos; de ongelukkige verkeerde in diepe slaap. Het is
zeker dat hij niet eens zag. Ik de grond van de zaak werd
hij werkelijk uitsluitend zijn eigen mentale vormen gewaar
en lachte in zichzelf als een stapelgekke, als een idioot.
Ziehier de twee aspecten die de gestelde vraag komen te
verklaren. De overledene projecteerde zijn eigen mentale
vormen, hij droomde ervan, hij was absoluut ermee
gefascineerd en hij kon mij niet eens gewaarworden.
In het tweede geval was ik compleet bewust, wakker. Ik
wist dat mijn fysiek lichaam in bed was blijven slapen, ik
projecteerde niet. Ik had het proces van het denken
uitgeput, ik stond open voor het nieuwe, ik ontving de
overledene, ik onderzocht hem, ik kon de
betreurenswaardige toestand waarin hij zich bevond
gewaarworden.
Met dit verhaal heb ik dus het antwoord op de vraag uit het
auditorium geïllustreerd.
Eerwaarde Meester, hoe kan de oefening van de driedeling
van de aandacht, die men hier fysiek doet, in de astrale
wereld doorwerken, als beide werelden toch totaal anders
zijn?
Mijne vrienden, als wij het verschijnsel van de gewone
allerdaagse dromen observeren, zullen wij het concrete feit
kunnen zien, dat veel taferelen uit de dromen
overeenkomen met de gebeurtenissen uit het dagelijkse
leven, met feiten die wij hier in de fysieke wereld hebben
meegemaakt, met de handelingen die wij elk moment van
ons leven verrichten.
Als direct gevolg van wat we bezig zijn te vermelden,
kunnen we de stelling benadrukken, dat de oefening van de
driedeling van de aandacht eveneens -net als de dromentijdens de uren dat de Essentie zich, ingekapseld in het Ego,
buiten het fysieke lichaam bevindt, herhaald wordt.
Ik denk dat u niet onwetend bent van het feit, dat wanneer
het lichaam slaapt, de Essentie -ingekapseld in het Mijzelvezich van het fysieke lichaam verwijdert.
Al wij ons dus aanwennen, er een gewoonte van maken om
bovengenoemde oefening hier in de fysieke wereld van
ogenblik tot ogenblik en van moment tot moment te doen,
zullen wij hem vervolgens instinctief tijdens de uren van de
slaap herhalen. Het resultaat zal het ontwaken van het
Bewustzijn zijn. Dan zullen wij alles wat wij in deze lezing
met betrekking tot Hel, Duivel en Karma hebben
verkondigd, kunnen zien, horen, betasten en voelen.
Naarmate het Ego wordt afgebroken, zal het Bewustzijn
steeds wakkerder worden en dit zullen we door middel van
de oefening van de driedeling van de aandacht kunnen
aantonen.
Wanneer het Ego absoluut ontbonden is, zal de oefening die
ik hier heb geleerd ons in staat stellen om het Bewustzijn
op vrijwillige wijze voor het onderzoek van de Grote
Werkelijkheden aan te wenden.
Meester, hoe zouden we het verschil tussen het Werkelijke
en het Irreële, het Ware en het Illusoire, het Objectieve en
het Subjectieve toegankelijk kunnen maken voor het begrip
van de profane mens?
Een zeer interessante vraag is uit het auditorium gekomen
en het is duidelijk dat ik mij haast een antwoord te geven.
Mijne vrienden, enkele dagen terug hebben we een
wetenschappelijk programma op de televisie kunnen zien.
Door middel van tal van beelden werd het publiek
geïnformeerd over experimenten die de
wetenschapsmensen aan het doen zijn met de hersenen.
Wanneer zij bepaalde hersenknobbels met elkaar
verbinden, kunnen de wetenschappers de diverse
afdelingen van de hersenen beheersen en controleren.
Onder deze omstandigheden kan de menselijke machine
door middel van elektrische impulsen bestuurd worden. Dit
is al absoluut bewezen.
Men heeft ook experimenten in de stierenvechterarena
uitgevoerd. Een wetenschapper heeft met behulp van de
genoemde techniek een stier tot staan weten te brengen,
hem van de aanval doen afzien op het juiste moment dat hij
op de rode lap afstormde.
Hiermee is perfect aangetoond dat elk organisme een
machine is, die ontvankelijk is om net als elk andere
machine beheerst te worden.
In het geval van de mensachtige machine is het duidelijk
dat de diverse onmenselijke psychische aggregaten -die
achtereenvolgens en in eigen tempo controle uitoefenen op
de verscheidene zones van de hersenen- de
hersenknobbels, de elektrische impulsen en de
besturingsmechanismen waarmee de wetenschappers de
hersenen kunnen controleren, volledig komen te vervangen.
Met andere woorden stellen we, dat de wetenschappers met
hun elektrische besturingsmechanismen op bepaalde
momenten dezelfde rol als de psychische aggregaten
vertolken. Dat wil zeggen, door middel van de rol die zij (in
hun experimenten) vervullen, bewijzen de wetenschappers
de realiteit van genoemde aggregaten.
Iemand moet de hersenen controleren om acties te kunnen
ondernemen: de psychische aggregaten controleren ze of
de wetenschappers doen het door middel van hun speciale
elektrische mechanismen.
De wetenschappers zijn in ieder geval onze beweringen
volkomen komen te bewijzen: de intellectuele mensachtige
is een onbewuste, onderbewuste en automatisch
reagerende machine.
Hoe zou een onbewuste machine kunnen accepteren dat zij
zich in diepe slaap bevindt? Hoe zou een dergelijke machine
kunnen beweren, dat de wereld maya, illusie etc. is?
De mensachtige machine droomt, juist door het feit dat hij
een machine is, maar hij weet niet dat hij droomt, hij
ontkent dat hij droomt, hij is er vast van overtuigd dat hij
wakker is en nooit zal hij de stelling accepteren, dat hij zich
in slaap bevindt.
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De slapende machine, de mensachtige automaat, heeft nog
een lange weg te gaan om het verschil tussen Objectief
Bewustzijn en Subjectief Bewustzijn te begrijpen. De
machine heeft zijn eigen stellingen, die juist op de diepe
slaap van het Bewustzijn gebaseerd zijn. Het is niet
mogelijk een slapende profaan het verschil tussen
Bewustzijn en Onderbewustzijn, tussen Objectiviteit en
Subjectiviteit, tussen slapen en waken, etc etc etc te doen
begrijpen.
Alleen als men Bewustzijn ontwaakt, is het mogelijk om de
genoemde verschillen in te zien, te accepteren. Helaas
denkt de profaan dat hij wakker is en hij voelt zich zelfs
beledigd, wanneer men hem vertelt dat hij een slapende
Bewustzijn heeft. In Socratische taal zouden we zeggen dat
de geleerde onwetende, de slapende profaan, de
onbewuste machine, niet alleen ontwetend is, maar
bovendien niet weet dat hij onwetend is. Niet alleen is hij
onbekend met de dingen, maar bovendien -en dat is het
ergste- is hij onwetend van het feit dat (het) niet weet.
Mijn vrienden, het is noodzakelijk om op te houden
machines te zijn, Wanneer iemand accepteert dat hij een
machine is, begint hij op te houden het te zijn. Iets later zal
de sluier van de illusie in stukken uiteen vallen.
Het is nodig dat wij menselijke wezens worden en dit is
slechts mogelijk als wij de psychische aggregaten, die
elkaar onophoudelijk afwisselen om de organische machine
te controleren, Afbreken, vernietigen.
Het is onontbeerlijk dat wij realiteit komen te bezitten,
ophouden simpele automaten te zijn, die door elektrische
impulsen of door aggregaten -wat op hetzelfde neerkomtworden bewogen, en in ware individuen met Bewustzijn en
verantwoordelijkheidszin veranderen.
Meester, welk verschil bestaat er tussen de oefening van de
driedeling van de aandacht en het Afbreken van het Ego om
Bewustzijn te doen ontwaken?
Heren, dames, in de loop van al deze lezingen hebben wij
ons in het bijzonder geïnteresseerd voor het Afbreken van
het Ego, voor de complete vernietiging van al die
psychische aggregaten waarin de Essentie ingekapseld,
gevangen, zit.
Het lijkt mij dat we ontzettend helder hebben gesproken,
dat we een heel complete didaktiek voor de absolute
vernietiging van het Mijzelve, het Zichzelve hebben
gegeven.
We hebben tot vervelens toe uitgelegd, dat alleen door
middel van de radicale vernietiging van de onmenselijke
elementen die wij in ons dragen, wij de Essentie kunnen
bevrijden, (doen) ontwaken.
In de les van vandaag hebben we een specifieke,
doelgerichte oefening gegeven. We hebben gesproken over
de driedeling van de aandacht met het doel de diverse
percentage ontwaakt Bewustzijn -die wij door middel van
de Dood van het Mijzelve verwerven- op een steeds
volmaaktere wijze aan te wenden, te benutten.
In het eerste geval is er sprake van een complete Leer met
betrekking tot het Afbreken van het Zichzelve. In het
tweede geval gaat het om een wonderbaarlijke oefening,
een techniek die ons in staat zal stellen om het Bewustzijn
dat wij geleidelijk verwerven, op een volmaakte, heldere en
precieze wijze te benutten.
Het is in ieder geval noodzakelijk om ons werkelijk te
veranderen in bekwame onderzoekers van de Esoterie en
van het pure Occultisme. Dit is wat wij nastreven en met dit
doel hebben wij in de loop van deze lezingen de
noodzakelijke Leerstellingen aangereikt.
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Voor ons ligt een groots werk, "Het Mysterie van de Gouden
Bloei", maar men moet het niet veruiterlijken, maar
verinnerlijken, naar binnen toebrengen. Hiertoe moeten we
onnoemlijk strijden, steeds dieper en dieper graven, tot de
bodem gaan, eruit halen wat erin zit, steeds weer opnieuw, om
zo deze Gouden Bloei in onszelf te scheppen. Nogmaals, het is
niet buiten, het is in jezelf. Daarom moet iedere student de
dingen niet op hun uiterlijke aspect beschouwen, maar juist op
het innerlijke. Men moet de energieën iedere dag meer en meer
zuiveren, naar hogere spanningen, tot aan het scheppen van dat
schone Wezen in onszelf. Daarom zeg ik U, dat men steeds dieper
en dieper moet graven, tot de bodem gaan, steeds weer opnieuw
alles moeten vergen; dit betekent steeds meer onze eigen
energieën zuiveren, zodat "Het Mysterie" mag verschijnen, zich
voltrekken kan, zodat het ophoudt Mysterie te zijn wanneer men
in zichzelf dit grootste Wezen geschapen heeft, dat het zekere
resultaat van al die verandering is.

Joaquin Amortegui Valbuena.
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Magie is, volgens Novalis, de kunst bewust invloed uit te oefenen op de
innerlijke wereld.
Met gloeiende kolen staat geschreven in het unieke Boek des Levens, dat
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de brandende liefde tussen man en vrouw magisch werkt.
Hermes Trismegistus, de drievoudige grote God Ibis van Thot, zei in zijn
Smaragden Tafel: "Ik geef je de liefde waarin de hoogste wijsheid is
vervat."
Wij hebben allemaal iets van elektrische en magnetische krachten in ons
en oefenen, gelijk een magneet, een kracht van aantrekken en afstoten
uit...
Vooral tussen geliefden is deze magnetische kracht zeer sterk en de
werking ervan reikt heel ver.
De Seksuele Magie -Sahaja Maithuna- tussen echtgenoot en echtgenote
baseert zich op de tegengestelde eigenschappen, waarvan het potentiële
element zeker in de sekse zetelt.
Het zijn niet de hormonen of gepatenteerde vitamines die men nodig
heeft om te leven, maar de echte gevoelens van jij en ik, dus de
uitwisseling van de potentiële affectieve en erotische eigenschappen
tussen man en vrouw.
De middeleeuwse ascese van het voorbije Tijdperk Vissen wees de
seksualiteit af door deze te kwalificeren als taboe of zonde.
De nieuwe revolutionaire ascese van Waterman is gebaseerd op de sekse.
Het is duidelijk dat in de Mysteriën van Lingam-Yoni zich de sleutel tot
alle macht bevindt.
Uit de intelligente mengeling van het Seksuele verlangen en het spirituele
enthousiasme ontstaat als bij toverslag het Magisch Bewustzijn.
Een wijze auteur heeft eens gezegd: "De Seksuele Magie leidt tot
vereniging van ziel en zinnelijkheid, dat wil zeggen tot een tot leven
gewekte seksualiteit: het Seksuele verliest het karakter van de verdachte
en verachtelijke, dat slechts in het verborgene en met een bepaalde
schaamte geschiedt. Integendeel, het wordt in dienst gesteld van een
geweldige levensvreugde, ervan doordrongen en verheven tot een
bestandsdeel van de bevestiging van het bestaan, dat gelukkig het
evenwicht van de vrije mens garandeert."
Het is dringend noodzakelijk dat wij ons onttrekken aan het duistere
alledaagse van de seksuele gemeenschap en binnengaan in de lichtende
sfeer van het magnetisch evenwicht van het "jezelf herontdekken in de
ander", het "in jou vinden van het Pad van het Scherpst van het Mes", de
geheime weg die naar de Eindbevrijding leidt.
Alleen wanneer wij de wetten van het magnetisme tussen lichaam en ziel
kennen en gebruiken, zullen woorden over liefde, sekse en seksualiteit
niet langer vluchtige, zinloze beelden zijn, nevel die verdwijnt in het
licht.
Het is duidelijk dat de studie van de Seksuele Magie grote moeilijkheden
met zich meebrengt. Het laat zich niet gemakkelijk tonen hoe men de
Sexo-Yoga, de Maithuna, met zijn besturing van de meest subtiele
zenuwstromen en de veelvoudige onderbewuste invloeden op de geest,
leert.
Laten wij een ding vooropstellen: dit thema van de Sexo-Yoga is een
kwestie van intieme, directe zelfondervinding, iets zeer persoonlijks.
Afzien van de dierlijke begeerte ten gunste van de spiritualiteit is
fundamenteel in de Seksuele Magie, als wij werkelijk de Draad van
Ariadne willen vinden die leidt naar het Hogere, de Gouden Draad die
ons van de Duisternis naar het Licht, van de dood naar de onsterfelijkheid
moet leiden.
Een groot filosoof, wiens naam ik niet noem, heeft gezegd: "Als de
werkelijke voortplantingskrachten, de geestelijke en spirituele, zich in het
diepste van ons Bewustzijn bevinden, vinden wij precies in de
Sympathicus, met zijn stralenvormig netwerk van gevoelige
zenuwknoopmazen, de bemiddelaar en leider naar de innerlijke
werkelijkheid, die niet alleen de organen van de ziel beïnvloedt, maar ook
de belangrijkste innerlijke centra in ons lichaam regeert, leidt en
controleert. Hij leidt op dezelfde mysterieuze wijze het wonder vanaf de
bevruchting tot aan de geboorte van het nieuwe wezen, evenals de
fenomenen van het hart, de nieren, bijnieren, geslachtsklieren enz.
Tegenover alle gevoeligheid en spiritualiteit, het ritmische leven, tracht
hij, als waarlijk Scheppende Geest van het lichaam, door middel van het
sturen van de moleculaire stroom en de kristallisatie van de kosmische
stralen, alle psychische en fysieke elementen die aan hem ondergeschikt
zijn en het ritme van het Heelal in evenwicht te brengen.
Deze Nervus Sympathicus is in werkelijkheid ook een Nervus
Ideoplasticus en moet worden begrepen als de bemiddelaar tussen ons
instinctieve, onbewuste leven en de gematigdheid van het levende beeld,
dat sinds eeuwen in onze geest is geprent. Hij houdt de weegschaal in zijn
hand die de eeuwige tegenstellingen tussen dageraad en avondrood van
de zon van de ziel, de uitingen van zwart en wit, liefde en haat, God en
Duivel, verheffing en neergang verzacht en verzoent."
Het goddelijke, tweeslachtige wezen van het eerste menselijke wortelras,
Adam-Kadmon, plantte zich voort alleen door de macht van de Wil en de
magische Verbeelding, die in vibrerende harmonie verenigd werden.
De oude wijzen van de Kabbala beweerden, dat een dergelijke wils- en
verbeeldingskracht verloren is gegaan door de zondeval, waardoor het
menselijk wezen uit de Hof van Eden werd verdreven.
Aan deze schitterende synthese van de Hebreeuwse Kabbala ligt een
geweldige waarheid ten grondslag; zo is het juist de functie van de
Seksuele Magie deze oorspronkelijke, goddelijke eenheid van de
paradijselijke, androgyne mens in onszelf te herstellen.
Een zekere geleerde beklemtoonde het volgende:
"De Seksuele Magie werkt veranderend op het lichaam en zorgt voor een
ideale accentuering van het seksuele in de ziel. Daarom zijn alleen die
wezens in staat tot de Seksuele Magie, die trachten het dualistische
dilemma tussen de geestelijke en zinnelijke wereld te overwinnen, zij die,
begiftigd met de innerlijke waakzaamheid, absoluut vrij zijn van
enigerlei vorm van huichelarij, schijnheiligheid, verloochening en
waardevermindering van het leven.
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formuleren: De grote verleiders van de wellust en de ontucht behoren
eerder tot het type Casanova dan tot dat van de beroemde Don Juan
Tenorio.
Als het doortrapte type Don Juan al zijn liefdesavonturen weerspiegelt in
de boosaardige egocentrische spiegel van zijn geraffineerde fantasie, met
de verachtelijke bedoeling de vrouw te verlagen, op gemene wijze
misbruik van haar te maken, haar te verkrachten en op een perverse
manier te onteren door middel van eenmalige hartstochtelijke
gemeenschap gedreven door de 'stoot der zonde', vloeit hieruit
onweerlegbaar een soort mannelijke haat tegen de vrouw voort.
Volgends de wet van de tegenstellingen overheerst in het type Casanova
het wellustige verlangen naar de seksuele bekoring, uitsluitend gebaseerd
op het natuurlijke instinct en de sentimentele prikkels.
Ongelukkigerwijze is deze categorie mannen onverzadigbaar; zij lijden en
doen lijden.
Het type Casanova is een soort meesterverleider; hij schijnt de gave van
het alom aanwezig te zijn te bezitten want je ziet hem overal, dan hier,
dan daar en dan ginds, hij is als een zeeman die in iedere haven een
meisje heeft. Vele malen verbindt hij zich en zweert eeuwige trouw...
In tegenstelling tot het geraffineerde seksuele sadisme van het type Don
Juan ontdekken wij in het type Casanova de rationele "homunculus" die
in bedden van genot de onverdraaglijke verveling van zijn eigen bestaan
wil smoren.
Een ander variëteit vrouwenverleider, die gelukkig weinig voorkomt,
kunnen wij het beste aanduiden als "duivels type". Een van de zuiverste
vertegenwoordigers van dit rampzalige type was zonder enige twijfel de
monnik Gregor Raspoetin. Een merkwaardige asceet met een
hartstochtelijke belangstelling voor gene zijde, een soort hypnotiseur met
de kracht van een natuurmens in een religieus kleed. Het is zonneklaar
dat de despotische magische kracht van de 'heilige duivel' Raspoetin,
uitsluitend te danken was aan zijn geweldige seksuele potentie.
De tsaar en de tsarina knielden voor hem neer, zij geloofden in deze fatale
monnik een levende heilige te zien.
Het is duidelijk dat de tsaar en tsarina heel open stonden voor Raspoetin,
dankzij de Franse magiër Papus -dr. Encause-, huisarts van de vorsten.
Waldemar zegt: "Het leerzaamst zijn de diplomatieke memoires van de
toenmalige Franse ambassadeur in Sint Petersburg: Maurice Paleologue,
die door de Revue des Deux Mondes zijn gepubliceerd."
De ambassadeur beschrijft het aanroepen van geesten door de opvallende
Franse occultist Papus -dr. Encause- en natuurlijk, overeenkomstig de
uitdrukkelijke wens van de tsaar en tsarina. De reden van een dergelijke
seance waren de revolutionaire onlusten in 1905. Papus moest de opstand
bezweren door middel van een grote duiveluitdrijving in de
tegenwoordigheid van de tsaar, de tsarina en de adjudant kapitein
Mandryka Paleologue, die instaat voor Papus, met wie hij
vriendschappelijke betrekkingen onderhield, bericht:
"Door middel van een intense concentratie van zijn wil en een
buitengewone toeneming van zijn energiestromen, gelukte het de magiërs
de schim op te roepen van de zeer vrome tsaar Alexander III. Tekenen
waaraan niet viel te twijfelen bewezen de aanwezigheid van de
onzichtbare geest."
"Ondanks de angst die hem op het hart drukte, vroeg Nicolaas II aan zijn
vader of hij wel of niet moest reageren op de liberale stroming die dreigde
Rusland te zullen overspoelen. De geest antwoordde: Je moet koste wat
kost de beginnende revolutie in de kiem smoren. Maar op een dag zal zij
opnieuw uitbreken en hoe gewelddadiger de onderdrukking van de
huidige revolutie, des te gewelddadiger zal de volgende opstand zijn. Dat
geeft niet! Houd moed, mijn zoon! Houd niet op te strijden!"
Waldemar, de wijze, zegt: "De tsaar, van wie algemeen bekend was dat
hij in geesten geloofde, moest dan ook grote belangstelling hebben voor
een man als Raspoetin, die grote faam genoot als wondergenezer."
"De boerenmonnik was ook afkomstig uit de in die tijd in Rusland zeer
verbreide groep van de zogenaamde plattelandmagier en bezat zo'n
buitengewoon vitaal magnetisme, dat te danken was aan zijn zeldzame
seksuele potentie, dat wel het effect moest sorteren van een geweldige
oerkracht op de Petersburgse adel, die al voor een adel, gedegenereerd
was."
"Een van zijn eerste heldendaden aan het hof was het magnetisch
behandelen van de troonopvolger die leed aan hemofilie; hij slaagde erin
zijn bloedingen te bedwingen, iets wat de medici niet was gelukt."
De wijze Waldemar vervolgt aldus: "Vanaf dat moment sidderden de
grote hertogen, ministers en de hele adellijke hofkliek voor hem, want
doordat hij het leven van de tsarevitsj in zijn handen had gehad, won hij
behendig het onbeperkte vertrouwen van de tsaar en de tsarina voor zich.
En dit vertrouwen wist hij geheel ten eigen bate te gebruiken. Naar het
hem uitkwam heerste hij over de tsaren en derhalve over Rusland."
"Daar zijn macht steeds groter werd besloot een groep tegenstanders van
hoge afkomst en positie, onder leiding van prins Yussupov en de grote
hertog Pavlowistch, de hinderlijke "wondermonnik" uit de weg te
ruimen."
"En aldus werden tijdens een maaltijd in het paleis van de genoemde
prins, de uitgenodigde monnik gerechten en dranken geserveerd die
vergiftigd waren met cyaankali, in een zo sterke dosis, dat deze voldoende
zou zijn geweest om een twintigtal mensen in enkele seconden te doden.
Maar Raspotien at en dronk met stijgende eetlust. Het gif scheen geen
enkele invloed op hem uit te oefenen."
"De samenzweerders werden ongerust, maar gingen door hun gehate gast
aan te moedigen meer te eten en te drinken. Het hielp niet; het gif had
geen enkele uitwerking op de wondermonnik; integendeel, de vervloekte
scheen zich steeds beter op zijn gemak te voelen."
"Daarop besloten de samenzweerders dat Yussupov hem met een pistool
zou doden. De prins schoot inderdaad, Raspoetin viel voorover op de
grond en de samenzweerders dachten dat hij dood was."
"Yussupov, die de monnik in de borst had geraakt, maakte aanstalten het
gezicht van de monnik naar boven te keren, maar tot zijn afgrijzen gaf
Raspoetin hem een duw, stond op en trachtte met slepende stappen het
vertrek te ontvluchten. Toen schoot de samenzweerder Purischkjwitsch
nog vier maal op de monnik die opnieuw in elkaar zakte, zich weer
oprichtte, waarop hij door de woedende Purischkjwitsch met een stok
werd geslagen en geschopt, totdat hij uiteindelijk voor dood neerviel.
Maar de vitaliteit van Raspoetin was zodanig, dat hij nog steeds tekenen
van leven gaf terwijl de samenzweerders zijn reusachtig lichaam in een
zak stopten, die zij dichtbonden en daarna vanaf een brug tussen de
ijsschotsen van de Neva gooiden."
Dit was het einde van een man die tot de totale zelfverwerkelijking had
kunnen komen.
Ongelukkigerwijze wist de monnik Gregor Raspoetin geen wijs gebruik
te maken van de formidabele seksuele potentie die hem door de natuur
was gegeven, maar verviel in de allerdaagse zinnelijkheid.
Op een nacht nam ik mij voor de dode Raspoetin op een directe manier te
onderzoeken. Omdat ik alle psychische functies van het Eidolon -het
astrale lichaam van de ware mens- ken, viel het mij niet moeilijk een
magische ontvouwing te bewerkstelligen.
Aldus gekleed met dit 'sterrenlichaam' waarover Felippus Theofrastus
Bombastus van Hohenheim alias Paracelsus heeft gesproken, verliet ik
mijn fysieke lichaam om mij vrij te bewegen in de vijfde Dimensie van de
natuur, in de astrale wereld.
Wat ik zag met de ruimtelijk inzicht -Het Oog van Horus- was
verschrikkelijk. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik moest binnendringen in
een afschuwelijke grot waar alleen volle vaten wijn te zien waren,
waartussen her en der een menigte griezelige, op de mens gelijkende
schepselen ronddwaalden.
Ik zocht Raspoetin, die heilige duivel. Ik wilde een praatje maken met die
vreemde monnik, waarvoor zoveel prinsen, graven, hertogen en
markiezen van de Russische adel hadden gesidderd, maar in plaats van
een Ik zag ik vele Ikken, die met elkaar samen het ego van de monnik
Gregor Raspoetin vormden.
Ik had dus voor mijn geestesoog, in de volle tegenwoordigheid van mijn
kosmisch zijn een hoeveelheid duivels; een meervoudig ik, waarbinnen
slechts een waardig element bestond: ik bedoel de Essentie.
Daar ik geen verantwoordelijk individu kon vinden, wendde ik mij tot
een van de abominabele groteske creaturen die in mijn buurt kwamen:
"Hier is dus de plaats waar je terechtgekomen bent, Raspoetin. Dit is het
resultaat van je losbandig leven en van de vele orgieën en ondeugden."
"Je vergist je, Samael", antwoordde de monsterlijke gedaante als om zijn
zinnelijke leven te verdedigen of te rechtvaardigen en later voegde hij er
aan toe: "Jou ontbreekt de intuïtie."
"Mij kan je niet bedriegen, Raspoetin", waren mijn laatste woorden; toen
trok ik mij terug uit die duistere grot die in de Limbus, in de Orco, in het
voorportaal van de verzonken Minerale Rijk, ligt.
Als Raspoetin tijdens zijn leven niet zoveel goede werken had gedaan,
zou hij nu bezig zijn te Involueren binnen de verzonken werelden, onder
het aardoppervlak, in het Rijk van Pluto.
Vele jaren zijn voorbij gegaan en ik mediteer nog steeds: de menselijke
wezens hebben nog geen werkelijke individualiteit. Het enige wat
voortbestaat na de dood is een bende duivels.
Wat afschuwelijk! Ikken-duivels... Elke van onze psychische tekorten
wordt vertegenwoordigd door een van die abominabele Danteske
schepsels...
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genoemd, is duidelijk.
Ik bedoel hier met nadruk op de Solar Plexus, het emotionele centrum dat
door de Natuur wijselijk in de streek van de navel is geplaatst.

Het valt niet te ontkennen dat deze geweldige voorganger van het
tweevoetig schepsel met het drievoudig verstand zich volledig verzadigt
met de seksuele essentie van onze scheppende organen.

Het is ons bekend dat het Magische Oog van de buik vaak wordt
gestimuleerd door de seksuele energie die uit de seksuele organen
voortkomt.
Deze seksuele energie wordt in de Esoterie vaak Hydrogeen Si-12 of H-Si12 genoemd.
Het is daarom een rotsvast axioma van de Hermetische Filosofie dat in de
buikstreek een krachtige accumulator van seksuele energie bestaat.
Door middel van de seksuele kracht kan elke, ongeacht welke,
voorstelling vorm aannemen in het magnetisch veld van de Solar Plexus.
Dit ideoplastisch voorstellingsvermogen beslaat in feite de inhoud van de
onderbuik.

Op geen enkele wijze overdrijven wij als wij blijven hameren op het
basisidee dat in de buik de ikken worden verwekt, wier bestaan later
zichtbaar wordt.
Zonder de seksuele kracht zouden dergelijke psychologische
ideoplastische entiteiten nooit tot bestaan kunnen komen.
Ieder Ik is in feite een levende psychologische voorstelling die in de buik
ontstaat; het persoonlijk Ego is een som van Ikken.

Het intellectuele dier is beslist een machine, die door verschillende Ikken
wordt beheerst en bestuurd.

Sommige ikken vertegenwoordigen de woede in al haar facetten, andere
de hebzucht, weer andere de ontucht, wellust etc. Dat zijn de Rode
Duivels waarover in het Egyptisch Dodenboek wordt gesproken.

In naam van de waarheid is het noodzakelijk om te zeggen dat het enige
waardige dat wij in ons dragen de Essentie is; helaas is deze in zich zelf
versnipperd, hier en daar, in elk van de talrijke Ikken is een deel ervan
opgeslokt.

Eén daarvan is de Zinsbegoochelende Duivel die vorm aanneemt in de
seksuele kracht. Sommige zeer sterke Ikken plegen een variatie van
verbazingwekkende fysieke verschijnselen te produceren.

Waldemar haalt het volgende geval aan: "De gezaghebbende
gildevoorzitter van de stad San Miniato in Tedesco, dat tussen Florence en
Pisa is gelegen, had een dochter van vijftien jaar die door een demon werd
bezocht op een zodanige wijze dat het sensatie in het gehele land
veroorzaakte."
"Het was niet enkel het feit dat het bed waarop het meisje zich bevond
van de muur aan de ene kant van de kamer naar de muur aan de andere
kant werd gesmeten, maar meer nog het feit dat de demon een grote
hoeveelheid aardewerk in het huis brak, de deuren en lades openmaakte
en een dergelijke herrie veroorzaakte dat de buren bevend en vol schrik
de nacht doorbrachten."
"In aanwezigheid van de ouders werd het kind op dusdanige wijze door
de boosdoener aangevallen, dat ondanks de verzuchtingen en beden van
het jonge meisje, hij haar bij de heupen greep en in de lucht ophief."
"Tevergeefs riep ze: "Heilige maagd Maria! Help me, red me toch!" en in
aanwezigheid van honderden inwoners van de stad, werd ze door het
raam meegesleurd en zweefde ze enkele minuten voor het huis boven het
marktplein."
"Men moet zich dus niet verbazen als vrijwel de gehele stad daar
samenliep, mannen en vrouwen; verstomd stonden ze te kijken en waren
geschrokken van de wreedheid van de duivel en er gingen stemmen op
die de moed van het jonge meisje prezen."
"Een relaas uit die tijd vertelt: Allen waren als aan de grond genageld en
diep ontroerd door het aspect van de moeder en de vrouwen in de familie,
die met verwilderde haren hun wangen met hun nagels openkrabden, zich
met vuisten op de borst sloegen en de lucht vervulden met hun klaagzang
en smartelijk geschreeuw waarvan de echo in de straten weerklonk."
"Vooral de moeder schreeuwde, dan eens tot haar dochter, dan weer tot de
demon en smeekte deze om al die ongenade op haar te doen neerkomen;
daarna wendde ze zich opnieuw tot het volk en vooral tot de moeders om
te vragen met haar neer te knielen om Gods hulp in te roepen, wat
onmiddellijk door iedereen werd gedaan."
"O heilige God!" Onmiddellijk stortte het kind naar omlaag op de moeder
en troostte de half dode vrouw op zeer opgewekte wijze: "Wees niet bang
meer moeder, hou op met huilen. Je dochter is hier, wees niet bang voor
het spook van de duivel, ik smeek U... U denkt misschien dat ik ben
gemarteld en slecht behandeld, maar ik voel me meer overrompeld door
een heerlijke en niet na te vertellen zoetheid... Inderdaad altijd ter
verdediging der zwakkeren, staat hij aan mijn kant, helpt me door tot me
te spreken en me moed en volharding te geven; zo -heeft hij me verteld!wordt de hemel verdiend."
"Deze woorden vervulden de aanwezigen zowel met vreugde als met
verbazing en ze gingen opgelucht heen; maar nauwelijks was de familie
weer thuis of de duivel veroorzaakte een nieuwe uitbarsting en wierp zich
met kracht op het meisje. Hij greep haar bij de haren, hij doofde de
lampen en de kaarsen, stootte de koffers en de laden om en alle meubels
en toen het de vader lukte om het licht opnieuw aan te steken, wierp het
kind zich op het kruisbeeld in de kamer en riep met een verscheurende
stem: "Maak dat de aarde me bedelve, Oh Heer, in plaats van me te
verlaten. Ondersteun me en bevrijd me, zo smeek ik U dringend."
"En terwijl ze zo sprak barstte ze in tranen uit, hetgeen de booswicht nog
meer in woede deed toenemen; hij rukte eerst het hemd dat ze droeg van
haar af, daarna haar wollen kleding en ten slotte het zijden ondergoed
zoals meisjes dat gewoon zijn te dragen. Hij scheurde het in stukken en
toen het arme schepsel vrijwel geheel naakt was, begon hij haar de haren
uit te trekken". Ze riep: "Vader, breng me kleren, bedek mijn naaktheid.
Heilige Maagd, help me!"
"Tenslotte, nadat de demon op haar zijn wreedheden had gebotvierd,
slaagde men er in het jonge meisje uit zijn armen te bevrijden door
middel van een bedevaart en enkele duivelsuitdrijvingen die door een
priester werden uitgevoerd."
Aldus het interessante verhaal van Waldemar. Het is duidelijk dat de
sadistische demon die het arme meisje belaagde, boven alle twijfel de
begoochelende duivel was, een zeer sterke IK-duivel van de jonge dame
die vorm had aangenomen door haar eigen seksuele kracht, dat is alles.
De ideoplastische seksuele uitingen die zich vooral in de pubertijd
manifesteren zijn overvloedig. Het is juist dan, dat we verschrikkelijke
IKKEN creëren die in staat zijn sensationele verschijnselen te
veroorzaken. De woede om niet te kunnen liefhebben of zelfs het feit dat
men zich door iemand afgewezen voelt is buiten elke twijfel de ware hel
en roept dergelijke verschrikkelijke seksuele krachtstromen op, welke
zich als een zinsbegoochelende duivel kunnen openbaren.
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De Christelijk-esoterische lans uit de Graal-legende en de heidense lans
van de magische verbonden, waarmee Wodan pronkte, is dezelfde
gezegende lans die door de volkeren vanaf de grijze Oudheid als heilig
werd beschouwd.
Hetzij omdat het met zijn fallische en symbolische karakter de
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mannelijke seksuele potentie voorstelt, hetzij omdat het een strijdwapen
betreft uit de oertijd, dat de mens in het allereerste begin van zijn bestaan
heeft uitgevonden; zeker is dat de Romeinse lans, zoals bekend is, zoiets
als de weegschaal van de gerechtigheid was, die alle juridische zaken in
de oorspronkelijke Romeinse rechtspraak, het zogenaamde Quiritair- of
Kyries-recht (van Kyries = lans) voorzat en in het bijzonder de huwelijken
van hen die het hoog gewaardeerde burgerrecht genoten.
De Romeinse matrones die onder bescherming stonden van de gezegende
godin Juno werden heel wijs Curetis - Cauretes of Kyrias, en vandaar
Walkyrias resp. Walkure- genoemd. Dit is afgeleid van Cures of Toren, de
stad van de Sabijnen, gesticht door Medius Fidius en Himella, hun
ontzaglijke goden. En daarom was het de gewoonte om de leiders en
overige mannen van de Romeinse Curie die zich als helden in de strijd
hadden onderscheiden, te belonen met een kleine ijzeren lans, Hastapura
genaamd, een naam die natuurlijk herinnert aan de stad Hastinapura,
goddelijk symbool van het Hemels Jeruzalem.
"Matronae in tutela Junios Curetis essent, quae ita vocabatur ab hasta
ferenda quae sabinorum lingua curis dicebatur"... "Nec tibi, quae natura
videbere matri, comat virgineas hasta recurba comas (Ovidius, 2 Fast)."
"Hasta Pura dicitur, quae fine ferro est, et signum est pacis. Hac
donabantur militis, qui in bello fortiter fecissent" (Suetonius Claudius).
"Translate hastae dicuntur argumenta oratoria" (Cicero, 1. 1. Or, c.57).
"Deos in hastrario vectigales habetis" (Tertulianus, Apologetica c. 13).
"Ponitiur etiam pro auctione incunto, qua autio cum efft hasta erigebatur
(Calepinius, Hasta)."
Het is zonder meer duidelijk dat de Tafelen der Wet waarop de profeet
Mozes op bevel van Jehova de Tien Geboden schreef, in werkelijkheid
niet anders zijn dan de dubbele lansen van het Runenschrift; over de
fallische betekenis ervan bestaat veel documentatie.
De nadruk moet gelegd worden op het transcendentale idee dat er nog
twee Geboden bestaan in het Mozaïsche esoterisme.
Ik bedoel het Elfde en Twaalfde Gebod die nauw verbonden zijn met het
Elfde en Twaalfde Arcanum van de Kabbala.
Het eerste -oftewel het elfde- vindt zijn klassieke weerklank in het
Sankritische Dharman Chaira: "Doe je plicht".
Denk eraan, beste lezer, dat jij de plicht hebt de enge, nauwe en moeilijke
Weg te zoeken die leidt naar het Licht.
Het elfde Arcanum van de Tarot verklaart deze plicht: de
wonderbaarlijke kracht die de leeuwen kan bedwingen en onderwerpen,
is in wezen spiritueel. Daarom wordt zij voorgesteld door een mooie
vrouw die zonder ogenschijnlijke krachtsinspanning met haar fijne
handen de afschuwelijke bek van de woedende leeuw opent.
Het elfde is verstrengeld met het twaalfde Gebod van Gods Wet en wordt
geïllustreerd door het twaalfde Arcanum: "Maak dat je licht schijnt.”
Opdat het licht, dat de in het Ik gevangen Essentie vormt, werkelijk zal
kunnen schijnen en stralen, moet deze bevrijd worden en dit is alleen
mogelijk door middel van de Boeddhistische vernietiging dat wil zeggen
door het Ego te ontbinden.
Het is noodzakelijk ieder ogenblik, ieder moment te sterven, alleen met
de Dood van Ego komt het nieuwe. Zoals het leven een stapsgewijze
proces van naar buiten treden of extroversie vertegenwoordigt, zo is de
dood van het Ik een proces van stapsgewijze verinnerlijking, waarin het
individuele Bewustzijn, de Essentie, zich langzaam ontdoet van zijn
nutteloze omhulsels -evenals Istar in haar symbolische afdaling -totdat
deze geheel ontkleed voor de Grote Werkelijkheid staat, waarin het leven
vrij vloeit.
De lans, de sekse, de fallus speelt ook een grote rol in talrijke oosterse
legendes als wonderlijk instrument tot verlossing en bevrijding dat, als
het door de vurig verlangende ziel met wijsheid wordt gebruikt, haar
toestaat al die barbaarse entiteiten, die in hun zondig samengaan het
Mijzelve vormen, tot kosmisch stof te herleiden.
In het Heilige Land van de Veda's is Shiwa, de Derde Logos -de seksuele
energie-, diepgaand geanalyseerd op zijn creatieve en destructieve
aspecten. Het is heel duidelijk dat de subjectieve seksuele aspecten..., op
noodlottige wijze kristalliseren in deze veelvoudige entiteiten, waarvan
het totaal door de Egyptenaren Seth -het Ego- wordt genoemd.
De normale generatieve kracht van onze geslachtsklieren is zonneklaar.
De objectieve scheppende kracht van Shiwa is buitengewoon wanneer hij
bezig is het Bruiloftskleed van de Ziel te scheppen, het To Soma
Heliakon, het gouden voertuig van de Zonnemens.
De seksuele energie is hoogst explosief en wonderbaarlijk. Voorwaar, ik
zeg u dat degene die het wapen van Eros -de lans, de sexe- weet te
gebruiken, het Meervoudig Ik tot kosmisch stof kan herleiden.
Bidden is spreken met God en men moet leren bidden tijdens de coitus.
Vraag tijdens die momenten van het hoogste geluk en het zal je gegeven
worden. Klop en er zal worden opengedaan.
Hij die zijn hart legt in de smeekbede en de Goddelijke Moeder
Kundalini verzoekt het wapen van Eros aan te wenden, zal het beste van
het beste verkrijgen, omdat zij hem dan zal helpen het Ego te vernietigen.
Maar ik zeg U dat het een lang, geduldig en moeilijk proces is. Het is
onmiskenbaar, dat de jager die tien hazen tegelijk wil vangen er geen een
vangt: zo zal hij die al zijn psychologische tekortkomingen tegelijkertijd
wil vernietigen, en niet een vernietigen.
In ieder van ons bestaan duizenden tekortkomingen en alle hebben zijn
vele wortels en facetten die verborgen gaan in de verschillende duistere
hoeken van het mentaalvermogen.
Elk van deze psychologische gebreken heeft een dierlijk vorm. Binnen die
verzonken schepselen is de Essentie, het Bewustzijn, ingekapseld.
De eerste voorwaarde voor het uitroeien van fouten is een volledig begrip
van de tekortkoming die men wil elimineren.
Smeek als u er zeker van bent te hebben begrepen en voltooi de coitus
zonder het zaad uit te storten. Het langdurige en zware werk kan als volgt
worden samengevat: Eerst moet de
Essentie bevrijd worden om het Licht in ons te doen schijnen, vervolgens
moet Hij samensmelten met Atma -het Zijn- om ons van het intellect te
bevrijden; later moeten wij Hem inleveren bij de Oude van Dagen -de
Vader die in het verborgene is, de Monade- om ons te veranderen in
volmaakte herrezen Meesters. En tenslotte wordt Hij opgenomen in
Ishvara, de Logos, de eerste uitstraling van de hoogste Parabrahaman -de
grote Oceaan van de Universele Geest van Leven-.
Laten wij dit hoofdstuk thans met het volgende verhaal besluiten. Lang
geleden toen ik het Ego nog niet tot kosmisch stof had gereduceerd, deed
ik een formidabele magische aanroeping. Ik riep een Groot Meester met
de woorden: "Kom! Kom! Kom! Profeet van RAA-HOOR-KHU. Kom tot
mij! Het worde volbracht! Het worde volbracht! Het worde volbracht!
AUM... AUM... AUM..." Ik zong dit laatste woord zoals het behoort, door
de mond te openen bij de A, rond te maken bij de U en te sluiten bij de M.
Ik overdrijf niet als ik zeg dat de omgeving verzadigd was van een
oneindige harmonie, beladen met "OD"... Het resultaat van de aanroeping
liet niet op zich wachten en de Grote Profeet kwam tot mij.
De kabir nam een geweldige symbolische figuur aan die ik kon zien,
horen, voelen en betasten in de gehele aanwezigheid van mijn kosmisch
Zijn. De Eerbiedwaardige scheen verdeeld te zijn in twee helften: Vanaf
de taille naar boven straalde hij glorieus; zijn voorhoofd was hoog als de
onoverwinnelijke muren van het Hemelse Jeruzalem; zijn haar als witte
wol, viel over zijn onbevlekte schouders; zijn neus recht als die van een
god, zijn ogen die en doordringend; zijn baard edel als die van de Oude
der Dagen, zijn handen als gouden ringen, gezet in hyacinten; zijn lippen
als lelies waar geurige mirre afdruipt...
Maar in het onderste deel van zijn lichaam, vanaf de taille naar beneden,
zag ik iets ongewoons: griezelige beestachtige vormen, die de
tekortkomingen, rode demonen, Ik-duivels personificeerden, waarbinnen
het Bewustzijn gevangen zit.
"Ik heb U aangeroepen om de Verlichting te vragen." Dat was mijn
smeekbede! Het is duidelijk dat in zijn verschijningsvorm het antwoord
lag.
De Grijsaard legde zijn rechterhand op mijn hoofd en zei: "Roep me
telkens als je me nodig hebt en ik zal je de Verlichting geven!..."
Vervolgens zegende hij mij en ging weg.
Met onuitsprekelijke vreugde heb ik alles begrepen. Alleen door met
lansstoten die beestachtige schepselen -die wij in ons dragen en
waartussen het Bewustzijn sluimert- te elimineren, komt de Verlichting
tot ons.
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Brognoli verheldert op een zeer instructieve wijze tot welke
uitersten de vormgevende kracht van Ik-duivels -de kracht die
men ideoplastisch kan noemen, dat wil zeggen de seksuele
voorstelling door de seksuele kracht- kan komen.
"Toen ik me in 1664 in Venetië ophield, ontving ik bezoek van
de Vicaris-generaal van een bisschop van het vaste land, die me
raad kwam vragen in het volgende geval.
In een nonnenklooster was er een non die zeer gesteld was op
de vasten en op vrijwillige onthouding. Maar daarnaast was er
voor haar geen groter genoegen en plezier dan het lezen van
wereldlijke boeken die de transformatie behandelen zoals die
werden verwerkelijkt door Circe en andere verleidsters of wel
de goden der Oudheid die de schepselen veranderden in
dieren, vogels, slangen en geesten."
"Op een nacht verscheen haar de gestalte van een
buitengewoon knappe jongen en terwijl ze stomverbaasd naar
hem keek, zei deze tot haar: "Wees niet bang, mijn lieve zuster!"
" "Ben jij niet de non die het vasten bovenmatig lief heeft? En
ben je niet met heel je hart aan het vasten overgeleverd?"
"Nu dan, je moet weten dat ik de engel van het Vasten
genoemd word en dat ik tot je kom om je te bedanken en je met
een even grote liefde wil beantwoorden." "Ik werd als zoon
van een koning geboren, maar in de jaren van mijn vasten,
waarin jij je nu ook bevindt, hield ik van en gaf me zo geheel
over aan het vasten dat mijn vader boos werd en me berispte."
"Maar ik trok me niet veel van zijn verwijten aan en ik ging
door om mijn eigen gang te gaan, totdat hij kookte van woede
en me uit het paleis verdreef. Maar de goden die ik vereerde,
keurden die verstoting af en namen me in bescherming en
transformeerden me in een engel en gaven me de naam Vasten.
Ze gaven me ook het vermogen om de vorm van een jonge man
aan te nemen, hetgeen je nu ziet, en om nooit oud te worden."
"Ik ben bovendien begiftigd met een dusdanige
beweeglijkheid dat ik in een zeer korte tijd me van de ene kant
naar de andere kant van de wereld kan verplaatsen.
Onzichtbaar komen en gaan, maar me vertonend aan degenen
die me liefhebben."
"En zo ben ik, nadat de goden me te kennen hadden gegeven
dat je mij met al je liefde toegewijd bent, tot je gekomen om je
mijn dankbaarheid te betuigen, bij jou te blijven om je te
dienen volgens jouw verlangens."
"Om die reden heb ik vandaag de grote reis gemaakt; laat me
vannacht toch alstublieft in je bed slapen. Vrees mijn
gezelschap niet, want ik ben een vriend van kuisheid en
zedigheid."
"De non die zeer verrukt en verleid was door dit betoog,
aanvaarde de engel in haar bed. De eerste nacht ging alles goed.
Maar in de tweede begon hij haar te omhelzen en te kussen. Als
teken van erkentelijkheid bleef hij dag en nacht bij haar, haar
waarschuwend dat ze haar geheim niet aan haar biechtvader
moest vertellen noch aan iemand anders."
"Hij diende haar met grote ijver en toewijding en volgde haar
overal. Tenslotte, in het jaar 1664 toen de dag van haar gouden
jubileum aanbrak, werd de non door berouw overvallen. Ze
onthulde alles aan haar biechtvader, die haar aanried de zaak
ook aan de Vicaris-generaal op te biechten, opdat deze zou
kunnen besluiten wat er gedaan diende te worden om haar van
de boze geest te bevrijden. Zodoende nam hij voor raad zijn
toevlucht tot mij."
Het is duidelijk dat de wellustige geest die zich Vasten had
genoemd een Ik was, die zo levendig door de non werd
geprojecteerd dat het werkelijk een afzonderlijk persoon
scheen te zijn.
Klaarblijkelijk moet die Ik in de onderbuik van de religieuze
zijn ontstaan, voordat deze ongewone projectie plaats vond.
Het magische oog van de onderbuik, geladen met seksuele
substantie, is een geweldige plastische bemiddelaar.
Daar nemen alle onderdrukte seksuele lusten en alle
onbevredigde verlangens vorm aan.
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Dr. Rouband zegt het volgende:
"Zodra het mannelijk lid binnendringt in de vagina, raakt deze eerst de
clitoris die zich in de ingang van het geslachtskanaal bevindt en -door de
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ligging en de hoek die zij vormt- kan wijken en buigen.”
"Na de eerste prikkeling van beide gevoelige centra, glijdt de penis op de
randen van de beide vulva's. Het voorste en het middelste deel van de
penis worden omsloten door de delen van de vulva, waarbij de eikel, die
naar voren gedrongen is, in contact komt met het fijne en tere oppervlak
van de vaginale slijmhuid die elastisch aansluit om het weefsel van de
gezwollen penis.”
"Deze elasticiteit, die de vagina toestaat zich aan te passen aan de grootte
van de penis, verhoogt nog de opzwelling en daarom ook de gevoeligheid
van de clitoris en laat bloed, dat verdrongen is uit de vaten van de wanden
van de vagina, naar de clitoris en de vulva stromen.”
"Anderzijds worden de zwellingen en de gevoeligheid van de penis
vergroot door de druk van het vaginale weefsel, dat steeds meer opzwelt
en van de beide vulva's in het vestibulum.”
"Bovendien wordt de clitoris naar beneden gedrukt door het voorste deel
van de samendrukkende spier en ontmoet het rugoppervlak van de eikel
en het penislichaam. Zij raakt deze zodanig, dat elke beweging invloed
uitoefent op het samenzijn van beide geslachten en tenslotte voeren de
gelukzalige gevoelens van de God Eros tot die verheven graad van het
orgasme, die enerzijds de zaadlozing opwekt en anderzijds de ontvangst
van het zaad in de geopende spleet van de baarmoederhals.”
"Als men denkt aan de invloed die het temperament, de lichamelijke
gesteldheid en een reeks andere omstandigheden, zowel bijzondere als
gewone, hebben op het seksuele vermogen, komt men tot de overtuiging
dat het verschil in BELEVENIS tussen de beide geslachten
ONOPLOSBAAR is. Dit is zeker zo, dat het zelfs een moeilijkheid
oplevert bij het schetsen van een compleet beeld van de algemene
uitingen tijdens de gemeenschap. Want terwijl de een de sensatie van het
genoegen alleen vertaalt in een nauwelijks waarneembare trilling, bereikt
de ander het toppunt van opwinding, zowel geestelijk als lichamelijk.”
"Tussen beide uitersten zijn er talloze overgangen, zoals versnelling van
de bloedsomloop en het versnelde kloppen van de slagaderen. Doordat
het bloed wordt vastgehouden in de vaten door het samentrekken van de
spieren, wordt de algemene lichaamstemperatuur verhoogd. DEZE
STAGNATIE VAN HET ADERLIJK BLOED, DIE IN HET BIJZONDER
EEN UITGESPROKEN WERKING HEEFT OP DE HERSENEN DOOR
HET SAMENTREKKEN VAN DE NEKSPIEREN EN HET
ACHTEROVERBUIGEN VAN HET HOOFD, VEROORZAAKT EEN
KORTSTONDIGE VERSTOPPING VAN DE HERSENEN, GEDURENDE
WELKE PERIODE SOMMIGEN HET VERSTAND VERLIEZEN EN ALLE
INTELLECTUELE VERMOGENS.”
"De ogen, rood door de bloedtoevoer, worden star en krijgen een onzekere
blik, of zoals in de meeste gevallen, sluiten zich verkrampt, om het contact
met het licht te vermijden." -Dit is een volkomen bewezen feit-.
"De adem die bij sommigen hijgend en haperend is, wordt bij anderen
onderbroken door krampachtige samentrekken van het strottenhoofd, en
de lucht die enige tijd is vastgehouden, zoekt tenslotte een weg naar
buiten, vermengd met onsamenhangende en onbegrijpende woorden.”
"Zoals ik heb aangeduid, produceren de VERSTOPTE ZENUWCENTRA
slechts verwarde impulsen.” "Beweging en gevoel tonen een
onbeschrijfelijke wanorde. De ledematen zijn ten prooi aan krampachtige
bewegingen, soms ook aan krampen; zij bewegen zich in alle richtingen
of trekken zich samen en worden stijf als een ijzeren staaf. De kaken zijn
op elkaar geperst tot de tanden knarsen en sommige mensen gaan zo ver
in hun erotisch delirium, dat zij de partner totaal vergeten en deze tijdens
die genotvolle krampen in de schouders bijten tot bloedens toe.”
Deze staat van uitzinnigheid, deze epilepsie en dit delirium van Eros
duren slechts gewoonlijk heel kort, maar lang genoeg om de energie van
het organisme van het intellectuele dier totaal uit te putten, wanneer hij
de Seksuele Magie niet kent, en voor wie een dergelijke hyperopwinding
moet eindigen met een meer of minder overvloedig verlies van sperma,
terwijl de vrouw, hoe energiek zij ook mag hebben meegewerkt aan de
seksuele daad, slechts een voorbijgaand gevoel van vermoeidheid voelt,
dat veel minder is dan dat van de man en dat haar toestaat zich spoedig te
herstellen om de coitus te herhalen.
"Triste es omne post coitum, praeter mulierem gallamque," -Triest is elk
dier na de coitus, behalve de vrouw en de hen- zei Gallenus, een principe,
dat voor zover het mannelijke geslacht betreft, juist is.
In de liefde is vreugde noch verdriet belangrijk, maar slechts dat wat men
liefde noemt.
Terwijl de vrije liefde bindt, doodt de scheiding haar, want Eros is dat wat
werkelijk verenigt.
LIEFDE ONTVLAMT DOOR LIEFDE, ZOALS VUUR DOOR
VUUR...MAAR WAAR KOMT DE EERSTE VLAM VANDAAN? ZIJ
SPRINGT PLOTSELING TEVOORSCHIJN ONDER DE GESEL VAN
JOUW VERDRIET...JIJ WEET HET.
Daarna...lieve goden! Wanneer het verborgen vuur vlam vat, worden het
innerlijke en het uiterlijke één en dezelfde en alle barrières vergaan tot as.
De liefde begint met een vonkje sympathie, zij bundelt zich met de kracht
van de genegenheid en vat zich samen in aanbidding.
Een volmaakt huwelijk is de vereniging van twee wezens, waarvan de een
meer en de ander nog beter bemint...
De liefde is best bereikbare religie. Beminnen? Hoe schoon is het te
beminnen! Alleen eenvoudige en zuivere Zielen weten te beminnen.
Liefde voedt zich met Liefde. Wakker de vlam van het Spirituele aan met
de kracht van Eros.
"Aangezien de verbinding van de geslachten gelijk kan zijn aan een
scheppende daad, die aansluit aan de macht en de schoonheid van de
eerste scheppingsdag", noemt Luther de seksuele organen de
bonestissimae et praestantissimae partes corporis. "Het is door de zonde
gekomen, dat de bruikbaarste en eervolste delen in de schandelijkste zijn
veranderd.”
Mohammed zei: "De coitus is een daad die de Religie zelfs welgevallig is,
mits deze verwezenlijkt wordt onder de aanroeping van Allah en met de
eigen vrouw, met het doel zich voort te planten", -of nog beter voor de
Seksuele Transmutatie-.
De Koran zegt: "Ga, neem als vrouw een maagd die jij liefkoost en die jou
liefkoost; ga niet tot de coitus over zonder dat je haar eerst door
liefkozingen opgewonden hebt.”
De profeet zegt met klem: "Jullie vrouwen zijn voor jullie een bouwland.
Ga erheen zoals het je behaagt, maar verricht eerst een of andere
religieuze daad. Vrees God en vergeet niet dat je je op een goede dag in
zijn aanwezigheid zult bevinden.”
De schrijver van El-Katah, een zeer bijzonder en geliefd geschrift van de
Arabieren, houdt niet op de coitus te verheerlijken. Dit is voor hem "de
mooiste en meest gewijde lofzang, het edelste verlangen van de man en
zijn vrouw naar de oorspronkelijke eenheid en paradijselijke
heerlijkheid.”
De beroemde theoloog benadrukt telkens het sublieme en goddelijke
karakter van de vleselijke daad, maar neemt een besliste houding aan
tegen profane en lompe naturen die enkel en alleen hun dierlijke wellust
ermee bevredigen.
"Dezen, -zegt hij- hebben niet begrepen noch gezien dat de liefde het Fiat
Lux -er zij licht- is van het boek van Mozes, het goddelijke gebod, de Wet
voor alle continenten, zeeën, werelden en hemelgewelven.”
En in zijn latere uiteenzettingen openbaart de auteur van EL- Katah de
oorspronkelijke esoterische wetenschap, dat in wezen de lichamelijke
vereniging van man en vrouw een bovennatuurlijke daad is, een
paradijselijke herinnering, de mooiste van alle lofzangen die schepselen
aan de Schepper kunnen brengen, de Alfa en Omega van de gehele
Schepping.
Verder met deel 2 van 2.
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Sjeik Nefrani legt de volgende woorden in de mond van een
wijze: "De vrouw is als een vrucht die haar geur pas verspreidt
als je haar in de hand neemt. Als bijvoorbeeld basilicumkruid
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niet wordt verwarmd met de hand, wordt het aroma niet
opgemerkt. Ook amber geeft alleen geur als het verwarmd
wordt. En dat weet je best. Hetzelfde gebeurt bij de vrouw:
wanneer je de liefdesdaad wilt bedrijven, moet je eerst haar
hart verwarmen met alle voorbereidingen van de kunst van het
beminnen, met kussen, omhelzingen en speelse beetjes. Als je
dit verwaarloosd zal jou geen totaal genot ten deel vallen en
alle verrukkingen van de ware geliefden zullen voor je
verborgen blijven.”
In een zeer wijze verhandeling over Chinese geneeskunde heb
ik het volgende gelezen:
"Het Taoïsme heeft andere invloeden op de geneeskunde, zoals
na het lezen van een verzameling taoïstische verhandelingen,
de Sing-Ming-Kuei-Chen uit circa 1662, duidelijk wordt.”
"Men onderscheidt drie gebieden in het menselijke lichaam.
Het hoogste gebied of dat van het hoofd, is de oorsprong van de
krachten die in het lichaam wonen.”
"Het kussen van Jade -Yu Chen- bevindt zich in het onderste
gedeelte van het achterhoofd. Het zogenaamde bot van het
kussen is het achterhoofdsbeen - Chen-Ku -.”
"Het paleis van Ni-Huan -deze term is afgeleid van het
Sanskritisch woord Nirwana -bevindt zich in de hersenen, ook
zee van beenmerg genaamd - Suei-Hai -; dit is de oorsprong van
de seminale substanties.”
"Het middengebied is de wervelkolom, die niet slechts wordt
beschouwd als een functionele as maar als een
verbindingskanaal dat de schedelholtes verbindt met de
genitale centra. Zij eindigt in een punt dat de hemelse zuil
wordt genoemd -Tien Chu-, die achter in de nek ligt op het
punt waar het haar begint. Dit punt mag men niet verwarren
met het punt dat in de acupunctuur dezelfde heeft.”
"Het onderste gebied bevat de bergrode streek -Tum Tien-,
waarmee we ons later zullen bezighouden. Hier zetelt de
genitale activiteit, die door de beide nieren wordt
vertegenwoordigd: het vuur van de Tijger -Yang- links en het
vuur van de Draak -Ying- rechts.”
"De seksuele vereniging wordt gesymboliseerd door een paar;
een jonge man leidt de witte tijger en een jonge vrouw rijdt op
de groene draak; lood -mannelijk element- en mercurium -kwik
- -vrouwelijk element- verenigen zich. Zodra zij verenigd zijn,
werpen de jonge mensen hun essence in een bronzen ketel,
symbool van de seksuele activiteit. Maar de genitale
vloeistoffen, in het bijzonder het sperma -Tsing-, worden niet
uitgestort en gaan niet verloren, maar kunnen via de
wervelkolom naar de hersenen terugkeren, waardoor het
levensproces zich herstelt.”
De basis van deze Taoïstische seksuele oefeningen is de Coitus
Reservatus, waarbij het sperma dat vanaf de hersenen tot aan
het gebied van de prostaat is neergedaald -maar dat niet is
geëjaculeerd- terugkeert naar zijn oorsprong. Dit is wat wordt
genoemd: de substantie doen terugkeren - Huan Tsing -.
Welke bezwaren men ook tegenover de werkelijkheid van deze
kringloop inbrengt, het is niet minder waar dat de Taoisten een
cerebrale beheersing over de elementaire instincten bereikten,
die de graad van de seksuele opwinding onder de drempel van
de zaadlozing hield. Zij gaven de seksuele daad een nieuwe
stijl en een ander doel dan de voortplanting.
De esoterische Viparitakarani toont op wetenschappelijke
wijze hoe de Hindoestaanse yogi in plaats van het zaad uit te
storten, het langzaam laat opstijgen door middel van
concentratie, zodat man en vrouw in seksuele vereniging het
dierlijke Ego kunnen afbreken.
De oude Grieken hebben heel nauwkeurig de essentiële
verwantschap tussen de Dood en de seksuele daad gekend. In
Eros verbeelden zij de "Genius van de Dood", waarbij de
Godheid -als de boodschapper van de Dood- in zijn hand een
naar beneden gerichte fakkel hield.
Omdat de seksuele kracht de diepste en oorspronkelijke is in
de mens, wordt zij door de Tantra's beschouwd als de
kosmische Eros, de Vurige Slang van onze magische
vermogens.
Verre van zijn innerlijke Essentie geweld aan te doen door
middel van brute begeerte of zich lichamelijk af te stompen
door een spasme die slechts enkele seconden duurt, gebruikt de
beoefenaar daarentegen de potentie van zijn God-Moeder
Kundalini om met Haar tot een eenheid te versmelten en de ‚‚n
of andere Ik te elimineren, dat wil zeggen die ene psychische
tekortkoming die van te voren diepgaand begrepen is.
Alleen door de Dood komt het nieuwe. Op deze wijze herleidt
Eros met zijn naar beneden gerichte toorts al die Psychische
Aggregaten die samen het Ik vormen tot kosmisch as.
KRIM is de mantra of het magische woord dat het gehele werk
van de Seksuele Magie symboliseert.
Bij deze mantra behoort een grote verbeelding werkzaam te
zijn, die rechtstreeks op Eros werkt, terwijl deze op zijn beurt
op de verbeeldingskracht inwerkt door haar energie in te
blazen en haar in magische kracht te veranderen.
Om in contact te komen met de beweeglijke universele kracht
ontvangt de beoefenaar verschillende beelden, maar voor alles
openbaart zich de Aanbiddelijke God-Moeder met de heilige
lans in haar rechterhand, furieus vechtend tegen de Ik-Duivel
die deze of gene psychische tekortkoming -die wij zo vurig
verlangen te vernietigen - personificeert.
Terwijl de beoefenaar zijn mantra KRIM zingt, fixeert hij zijn
verbeeldingskracht -zijn 'translucide' (doorschijnend
vermogen, vert.) - zodanig op het element vuur, dat hij zichzelf
voelt als een brandend vuur, als een unieke vlam, als een
geweldige brandstapel die de Ik-duivel, die de psychische
tekortkoming karakteriseert die wij willen afbreken, tot as
herleidt.
Een extreme gevoeligheid van de seksuele organen kondigt
altijd de nabijheid van de spasme aan; dan dienen wij ons op
tijd terug te trekken om de ejaculatie van het zaad te vermijden.
Voltooi vervolgens het werk, de man op de grond op zijn rug
liggend en de vrouw in haar bed... Smeek God-Moeder
Kundalini, bid met spontane zinnen uit een oprecht hart, dat
Zij met de lans van Eros, met de seksuele kracht, die Ik
vernietigt, die de tekortkoming personificeert die je werkelijk
hebt begrepen en die u tot kosmisch as wil herleiden.
Zegen tenslotte het water dat gereed staat in een heel schoon
kristallen glas en drink het terwijl u God-Moeder bedankt.
Dit hele Ritueel van de Pancatattwa bevrijdt de held van elke
zonde; geen duistere kracht kan hem weerstaan; de aardse en
bovenaardse krachten worden ondergeschikt gemaakt en hij
gaat en staat op aarde met een wakker Bewustzijn.
Gevreesd door alle demonen leeft hij in volkomen
gelukzaligheid als een Heer van Verlossing; hij ontsnapt aan de
Wet van Wedergeboorte, want door middel van lange en
moeilijke werken van de Seksuele Magie heeft hij de
formidabele elektrische kracht van Eros aangewend, niet door
de brute voldoeningen van dierlijke aard, maar om het
meervoudige Ik tot stof te herleiden.
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Doordat in het voorbije Tijdperk Vissen de Katholieke Kerk op
buitensporige wijze het morele leven van de mensen heeft
beperkt door middel van vele verboden, moet men zich niet
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verbazen dat juist toen Satan -als levendige voorstelling van de
meest beestachtige lusten- op een speciale manier de fantasie
bezig hield van personen die, onthouden van de vrije omgang
met hun medemensen, zich verplicht voelden om een
opvallend deugdelijk leven te leiden.
Volgens de analogie van de tegenstellingen, stimuleerden de
dingen die het verstand overdag bezig hielden, het
onderbewuste en wel des te intenser naarmate de instinctieve
krachten of impulsen meer of minder werden onderdrukt.
Dit geweldige verlangen naar actie, heeft het seksuele libido tot
zo'n omvang doen groeien, dat dit in veel plaatsen leidde tot
abominabele geslachtsdaad met de boze geest.
De wijze Waldemar zegt letterlijk het volgende: "In Hessumont
werden de nonnen bezocht -zoals Wyer, de lijfarts van het huis
van de Kleef vertelt- door een duivel, die 's nachts als een
wervelwind door de slaapzaal ging en plotseling rustig
geworden zo voortreffelijk de citer bespeelde, dat de
religieuzen de verleiding om te dansen niet konden weerstaan."
"Tenslotte sprong hij in de vorm van een hond op het bed van
èèn van hen, op wie tenslotte de verdenking viel dat ze de boze
geest had opgeroepen." -Het mag een wonder heten dat de
nonnen niet op het idee kwamen om de zaak aan de Inquisitie
voor te leggen.Het lijdt geen twijfel dat de demoon die in de vorm van een
felle, vurige hond veranderde, een Ik was die -nadat hij citer
gespeeld had- zich in het lichaam van zijn bazin, die in het bed
lag, terugtrok.
Arme non, slachtoffer van met kracht onderdrukte
voorouderlijke seksuele begeerten: wat heeft ze moeten lijden!
De seksuele kracht van deze ongelukkige kluizenares is
verbazend: in plaats van in het klooster demonen te scheppen,
had zij -indien ze de Weg van het Volmaakte Huwelijk had
gevolgd- die beestachtige schepselen uit de Afgrond met de
Lans van Eros kunnen afbreken.
De lijfarts Wyer beschrijft vervolgens een geval, dat de
Erotomanie van de zusters van Nazareth in Keulen aantoont.
"Deze nonnen waren gedurende vele jaren met allerlei plagen
van de duivel aangevallen, toen er zich in het jaar 1564 onder
hen een bijzonder schrikwekkend voorval afspeelde. Ze
werden op de grond gegooid, in de houding van de
geslachtsdaad en hielden gedurende die tijd hun ogen
gesloten."
De gesloten ogen tonen hier onomstotelijk de seksuele daad
met een demoon aan; de autocopulatie, want er was sprake van
een coïtus met een wellustige Ik die door het onderbewuste in
de buitenwereld werd geprojecteerd.
"Een jong meisje van veertien jaar -verhaalt Wyer- dat in het
klooster was opgesloten, gaf de eerste aanduiding met
betrekking tot deze zaak."
"Dikwijls had ze in haar bed vreemde verschijnselen
meegemaakt en haar onderdrukte lachen deed dit ontdekken.
En ondanks dat ze moeite had gedaan om de plaaggeest te
verjagen met een gewijde stola, kwam hij iedere nacht terug."
"Men had besloten dat een zuster bij haar zou slapen om haar
te helpen zich te verdedigen, maar zodra de arme non maar iets
van het rumoer van de strijd hoorde, werd ze doodsbang."
"Tenslotte werd het jonge meisje helemaal bezeten en
beklagenswaardig gegrepen door spastische bewegingen."
"Als ze een aanval had, leek het erop alsof ze haar gezicht kwijt
was en hoewel ze bij haar volle verstand scheen te zijn en er
normaal uitzag, sprak ze vreemde en onzekere woorden uit,
waaruit bleek dat ze de vertwijfeling nabij was."
"Ik deed onderzoek naar dit fenomeen als dokter van het
klooster op 25 mei 1565, in aanwezigheid van de nobele en
discrete rechtsgeleerde Constantin Von Lyskerken,
eerbiedwaardige raadgever en van meester Jean Alternau, de
vroegere Deken van KLeef."
"Ook aanwezig waren de meester Jean Eshst, gereputeerd arts
en medicus en tenslotte mijn zoon Hendrik, zelf Doctor in de
Farmacalogie en Filosofie."
"Ik las bij die gelegenheid verschrikkelijke brieven die het
jonge meisje had geschreven aan haar minnaar, maar geen van
ons twijfelde er een ogenblik aan, dat ze door de bezetene
gedurende haar aanvallen werden geschreven."
"Het werd duidelijk dat het begonnen was, toen enkele jonge
lieden die in de omgeving met een bal speelden, een amoreuze
relatie hadden aangeknoopt met enkele nonnen en tenslotte
over de muur waren geklauterd om van de bekoringen hunner
geliefden te genieten."
"Men ontdekte de kwestie en versperde de weg. Maar toen
kwam de zinsbechoogelende duivel in het spel en ontspoorde
de fantasie van de arme nonnen door het figuur van hun vriend
aan te nemen -zich zodoende in een nieuw wellustig Ik
transformerend- liet hen voor de ogen van de hele wereld die
vreselijke komedie opvoeren."
"Ik zond brieven aan het klooster, waarin ik de gehele kwestie
uiteen zette en doeltreffende en christelijke maatregelen
voorschreef, waarmee men de ongelukkige zaak kon regelen..."
De Zinsbechoogelende Duivel is hier niets anders dan de
intens verhitte seksuele kracht, die vanaf het moment dat ze
niet meer voor de gemeenschap met de jonge mannen werd
aangewend, in hun fantasie de vorm van de vriend aannam en
wel op zo'n levendige wijze, dat de merkbare werkelijkheid
van de geslachtsdaad -wellicht juist vanwege hun isolement- in
nog intenser en vuriger verlangens naar de andere sekse
uitmondde; zulke levendige vormen die het innerlijk oog van
het ontkende instinct verleiden, dat de gevolgen niet konden
uitblijven en het gelag aan de duivel betaald moest worden.
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De wijze auteur van het boek Specimen of British Writers,
Barnett, verhaalt over een buitengewoon geval van hekserij:
"Vijftig jaar geleden leefde in een dorp van het graafschap

Nieuwe vertalingen

Contact

Sommerset een oude vrouw, die algemeen werd beschouwd als
heks.”
"Haar lichaam was uitgedroogd en krom gegroeid door de
ouderdom en zij liep met krukken. Haar stem had een holle
klank van mysterieuze, maar geveinsde plechtigheid. Uit haar
ogen spoot een doordringende glans, die degene op wie zij haar
blik vestigde, verschrikt liet zwijgen.”
"Een gezonde jongeman van ongeveer 21 jaar uit dezelfde
plaats werd plotseling overvallen door een zo aanhoudende
nachtmerrie, dat zijn gezondheid werd aangetast en binnen een
termijn van drie a vier maanden was hij zwak, bleek en mager
geworden met alle symptomen van een leven dat op zijn einde
liep.”
"Noch hij noch iemand van de zijnen twijfelden aan de
oorzaak en na overleg te hebben gepleegd, nam hij het besluit
om wakend op de heks te wachten.”
"Zo hoorde hij de volgende nacht al, tegen half twaalf,
slepende, zachte voetstappen op de trap.”
"Toen het angstaanjagende wezen de kamer had bereikt, ging
het naar het voeteinde van het bed, klom erin en kroop
langzaam in de richting van de jongen.”
"Hij liet het toe totdat zij bij zijn knieën was en greep haar
toen bij de haren met beide handen en hield haar krampachtig
vast, terwijl hij zijn moeder, die in het aangrenzende vertrek
sliep, riep om licht te brengen.”
"Terwijl de moeder dat ging halen, vochten de jongen en het
onbekende wezen in het donker, waarbij zij woedend over de
grond rolden, totdat de vrouw zich bij het eerste lichtschijnsel
op de trap, met bovennatuurlijke kracht van de jongen losrukte
en als de bliksem uit zijn gezicht verdween.”
"De moeder vond de jongen staande, van inspanning nog naar
adem snakkend en met plukken haar in beide handen.”
"Toen hij mij dit verschijnsel vertelde -vertelde Barnett- vroeg
ik hem nieuwsgierig waar hij dat haar vandaan had gehaald.
Daarop antwoordde hij: "Het was dom van mij dat ik er niet in
geslaagd ben haar tegen te houden, want dat had haar
persoonlijk identiteit beter kunnen aantonen.”
"Maar in de maalstroom van mijn gevoelens liet ik haar op de
grond vallen en de heks van wie de haren waren, deed haar
uiterste best niet meer onder mijn ogen te komen, noch mij 's
nachts te komen storen, want zij had een flink pak rammel
gekregen.”
"Het is vreemd -voegde hij er aan toe- dat terwijl ik haar
vasthield en met haar vocht -hoewel ik wist wie het moest zijnhaar ademhaling en haar hele lichaam op dat van een jong
meisje leken.”
"De man die dit overkwam, leeft nog. Hij vertelde mij het
verhaal meer dan eens en daarom kan ik de juistheid van dit
voorval garanderen, wat men ook over de oorzaak ervan moge
denken.”
De wijze Waldemar had het volgende commentaar op deze
zaak: "Dit verhaal bevat twee punten van groot belang. In de
eerste plaats stelde de jongen vast dat de oorzaak van zijn
nachtmerrie de heks was die in zijn omgeving woonde, en dat
hij deze heks van vluchtige ontmoetingen overdag en haar
astrale bezoeken 's nachts kende.”
"In de tweede plaats veranderde de door de leeftijd
kromgebogen heks, die zichzelf met krukken moest
ondersteunen, na enkele maanden, waarin hij achteruit ging en
verteerd werd, in een krachtig jong meisje. Waar moet de
oorzaak gezocht worden voor deze duidelijke verjonging van
de oude vrouw?” "Om deze vraag te beantwoorden -vervolg
Waldemar- moeten wij ons het mechanisme van het Eidolon,
het dubbellichaam, voor ogen houden.”
"Als het aura dat de mens onthult ook een getrouwe
weerspiegeling van zijn lichaam is, zodanig dat daarin met
exacte nauwkeurigheid zijn overeenkomstige tekortkomingen
en zwakheden vervat zijn, vertegenwoordigt het
dubbellichaam om het zo te zeggen, een toegenomen gevoel
van aanwezigheid, wat zich bijvoorbeeld vaak openbaart bij
mensen die aan ernstige verwondingen hebben geleden, zodat
in een geamputeerd lichaamsdeel nog jarenlang pijn kan
worden gevoeld en wel zo intens alsof het nog een deel van het
lichaam was.”
"Deze onkwetsbare gaafheid van het etherisch dubbel is
gebaseerd op het scheppende principe, dat de door de Natuur
gegeven vorm, de aangeborene van het Zijn, zich bevindt in
een soort eerste kiem.”
"Daarin, evenals in de eikel de structuur van de gehele boom is
vervat, is het Zijn in zijn levende afbeelding verborgen.”
"Door middel van zeer vele verkeerde handelingen en
dwalingen, weerspiegelt zich in de loop van het leven het
vibrerende astrale kleed dat verbonden is met het oer-lichaam.”
Met betrekking tot de oerlichamen, willen wij nog verwijzen
naar professor Hans Spemann van de Universiteit van Freiburg.
Hij kreeg in 1955 de Nobelprijs voor medicijnen en psychologie
voor zijn transcendentale studies die het bewijs leverden, dat
gedurende de eerste stadia van de embryonale ontwikkeling
een ideoplastisch-chemische vormgever van het leven actief is,
die het protoplasma vormt volgens een van te voren vastgelegd
beeld.
Uitgaande van deze studies van Spemann, gelukte het
professor Oscar E. Shotte van de Yale Universiteit om door
middel van zijn proeven met salamanders te bewijzen, dat de
vormgever van het leven helemaal niet verdwijnt na de
embryonale ontwikkeling, zoals Spemann veronderstelde,
maar gedurende het gehele leven van het individu blijft
bestaan.
Een klein stukje van het weefsel uit een gewoon menselijk
wond zou men volgens professor Shotte kunnen inplanten in
een zuivere en levende voedingsbodem en op deze wijze zou
men het gehele lichaam van de betrokken gewonde mens op
totaal identieke wijze kunnen reconstrueren. Wellicht leiden de
experimenten in de laboratoria van de homunculus mensachtige- ertoe dat op een dag de theorieën van professor
Shotte op onvermoede wijze worden bevestigd.
Het is duidelijk dat de gruwelijke feeks uit dit afschuwelijke
verhaal door middel van een zekere modus operandi -methodedie niet bekend is aan leken, de levenskracht van de jongeman
als een vampier kon opzuigen om deze in het eigen oerlichaam
op te nemen. Alleen zo kan de ongebruikelijke verjonging van
het lichaam van de oude vrouw wetenschappelijk worden
verklaard.
Het is onloochenbaar dat haar ideoplastich-chemische
vormgever, doordrenkt met de vitaliteit van de jongen, het
zwakke organisme van de oude vrouw kon herstellen. Terwijl
het leven van de jongen verschrikkelijk werd uitgeput,
hervond de fatale vrouw van obscure heksensabbatten haar
vroegere jeugd.
Verder met deel 2 van 2.

Het Mysterie van de Gouden Bloei

Home

Het Mysterie van de Gouden Bloei

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde
Revolutionaire
Psychologie

Hoofdstuk 8: De Ik van de Hekserij.

Deel 2 van 2

Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen
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niet de fout had begaan haar bij de haren te grijpen. Het zou
beter zijn geweest als hij haar bij haar middel of bij de armen
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had vastgepakt.
Veel van deze doortrapte heksen zijn, nadat zij op heterdaad
waren betrapt, met andere middelen overmeesterd. Sommige
oude overleveringen vermelden: "Als men een stalen schaar,
geopend in de vorm van een kruis, op de grond legt en de
omgeving van dit metalen instrument met zwarte mosterd
insmeert, kan iedere heks gevangen worden.”
Verbazingwekkend is het, dat sommige illustere occultisten
niet weten dat deze heksen de wet van de universele
zwaartekracht kunnen ontwijken!
Ofschoon het een ongewone verklaring lijkt, beklemtonen wij
de gedachte dat het mogelijk is met het fysieke lichaam door te
dringen in de vierde dimensie. Het is niet zo vreemd dat deze
feeksen, met hun fysiek lichaam in de onbekende dimensie
gedrongen, door de lucht kunnen zweven en in enkele
seconden naar elke willekeurige plaats in de wereld kunnen
reizen.
Het is duidelijk dat zij geheime formules hebben om te
ontsnappen aan de driedimensionale Euclidische wereld. In
strikt occulte termen kunnen wij deze duistere schepsels als
"zwarte Jinas betitelen.”
Het menselijke lichaam biedt zonder meer verbazingwekkende
mogelijkheden. Herinnert U zich, beste lezers, de walgelijke
Selene en haar weerzinwekkende feeksen, monsters met het
hoofd en de hals van een vrouw, gruwelijke, grote, lelijke
vogels van de Strofade-eilanden die zich in de Ionische Zee
bevinden.
Voorzien van lange klauwen hebben zij altijd een bleke
hongerkleur op het gelaat. Verschrikkelijke furies, vroeger
mooie meisjes, die alles bederven wat zij aanraken.
Het belangrijkste verzamelpunt van al deze gruwels bevindt
zich in Salamanca, Spanje. Daar staat het beroemde kasteel van
Klingsor -de zaal van de hekserij- 'heiligdom' der duisternis,
doeltreffend door Richard Wagner in zijn Parcifal geciteerd.
God en de Heilige Maria sta me bij!... Als de mensen van dit
alles op de hoogte waren, zouden zij het Kasteel van Klingsor
in de oude straten van Salamanca gaan zoeken... Goden en
mensen weten echter maar al te goed dat het kasteel van de
Zwarte Graal zich in het land der Jinas, in de onbekende
dimensie bevindt.
Dinsdags en 's Zaterdags om middernacht komen kollen en
heksenmeesters daar bij elkaar om hun orgiën te vieren.
Wanneer een van de heksen is betrapt, wordt zij niet zelden op
een flinke pak rammel getrakteerd, want de arme mensen
weten nog niet kwaad met goed te vergelden...
Het is noodzakelijk begrip te hebben en in plaats van zich het
slijk der schande op de hals te halen, deze feeksen te
overtreffen door middel van de liefde, moedig het hoofd te
bieden aan het probleem en hen met wijsheid te vermanen.
"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde, want met het
oordeel waarmee gij oordeelt, zult ge geoordeeld worden en
met de maat waarmee gij meet, zult ge gemeten worden.”
"En waarom zie je de splinter in het oog van je broer en
waarom zie je niet de balk in je eigen oog?”
"Huichelaar, haal eerst de balk uit je eigen oog en dan zal je pas
in staat zijn de splinter uit je oog van je broeder te halen." (Matt
7, 1-5)
"Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen"...(Joh. 8,7)
Hoewel het ongelooflijk lijkt, is het goed te weten dat vele
eerbare en zelfs religieuze personen binnen in zich de Ik van
Hekserij dragen.
In andere woorden: eerlijke en oprechte mensen die in hun
huidig bestaan niets weten van occultisme, esoterie, etc., dragen
toch die Ik van de Hekserij in zich.
Het is duidelijk dat zo'n Ik dwars door tijd en afstand pleegt te
reizen om schade aan anderen te berokkenen. Een willekeurig
vleugje interesse voor Hekserij in een vorig leven kan zo'n Ik
geschapen hebben.
Dit betekent dat op aarde veel mensen leven die, zonder het te
weten, onbewust Hekserij in praktijk brengen.
In werkelijkheid zeg ik jullie, dat vele toegewijden aan de Weg
binnen in zich ook de Ik van de Hekserij dragen.
Wij zullen dit hoofdstuk afsluiten met deze uitspraak: Ieder
menselijk wezen, ook als gaat hij op het Pad van het Scherp
van de Snede, is min of meer zwart, zolang hij niet het
meervoudig Ik ontbonden heeft.
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Met de Sahaja Maithuna -Seksuele Magie-, zoals beoefend in
de scholen van het Witte Tantrisme, wordt de macht van de wil
oneindig vermeerderd door middel van de bevrijding en
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almachtige versterking van de subtiele krachtstromen in de
zenuwbanen.
Het verrukkelijke paroxisme van de seksuele vereniging is,
volgens de Tantra, niet slechts een reflex van Tamas. Wij
moeten vragen, navorsen, onderzoeken.
In het wonderbaarlijke paroxisme moeten wij rechtstreeks de
kosmische en scheppende synthese ontdekken van Shiwa -de
Heilige Geest- en Shakti -zijn Goddelijke echtgenote
Kundalini-.
Terwijl het "gewone intellectuele dier" op fatale wijze
overwonnen door verachtelijke begeerte en gedreven door
hartstochtelijke gevoelens, lijdt onder het genot, door het
wellustig consumeren van het genoegen, dringt de gnostische
esoterist in volledige extase tijdens de gemeenschap,
zegevierend binnen in het gebied van de monaden in de
fantastische wereld van Tattwa Anupadaka.
Het niveau dat voorafgaat aan deze wereld van Anupadaka is
het buitengewone principe van de macht, dat zich bevindt in
de heerschappij van ruimte, tijd en oorzaak en Akasha Tattwa
wordt genoemd. -Het verblijf van Atma-Buddhi-Manas-.
Met gouden letters staat geschreven in het grote boek van alle
heerlijkheden, dat het seksuele paroxisme het Proto-Tattwa is.
Het spel van buitengewone trillingen begint gedurende de
Maithuna met de gouden Tattwa, Phrithvi het fantastische
ether van de geurende aarde, in exacte overeenstemming met
ons fysiek lichaam.
De harp, genot van trillingen, speelt verder, laat het water van
het universele leven -Apas- schudden, het Ens Seminis.
De ademhaling -Vayu- verandert opvallend en in de subtiele
atmosferen van de wereld weerklinkt de lier van Orpheus.
De heilige vlam -Tejas- wordt ontstoken in de mysterieuze
kandelaar van de wervelkolom.
Nu...O, Goden! omhelzen de ridder -hogere Manas- en zijn
Dame -Buddhi- elkaar vurig in het gebied van de reine Akash,
terwijl zij in verroering komen door het seksuele paroxisme.
Niettemin is het duidelijk dat Akash slechts een brug van
verrukkingen en wonderen is tussen de Tattwas Phritvi -aardeen Anupadaka -de Wereld der Schitteringen-.
Het seksuele paroxisme overschrijdt deze brug der
gelukzaligheid en dringt binnen in de wereld van Azulith, het
gebied van Anupadaka, het verblijf van Shiwa en Shakti. Dan
schitteren hij en zij zegevierend, bedwelmd door de liefde.
Vrouwen, luister naar mij: Shakti behoort intens beleefd te
worden tijdens de coitus als Maya-Shakti -Vrouw-Eva-Godin-.
Alleen dan kan met succes de wezenlijke eenwording van de
liefde in de psychisch-fysieke werkelijkheid van jouw eigen
natuur worden bereikt.
De gnostische man moet zich tijdens de Sahaja Maithuna Seksuele Magie- personificeren met Shiva -de Heilige Geest- en
zich doordrenkt voelen van de geweldige kracht van de Derde
Logos.
Kalyanamalla zinspeelt er herhaaldelijk op dat de "vervulling
van de wet van de liefde veel moeilijker is dan de leek zich
voorstelt."
De voorbereidende genietingen zijn al gecompliceerd. Deze
kunst moet nauwkeurig volgens de voorschriften worden
toegepast, om de passie van de vrouw aan te wakkeren op
dezelfde wijze waarop een haardvuur wordt aangewakkerd,
waardoor haar Yoni zachte, elastischer en geschikt wordt voor
de liefdesdaad.
Anangaranga hecht er groot belang aan, dat de man en de
vrouw geen enkele verkoeling, tegenzin of verzadiging in hun
relatie laten binnensluipen, zodat zij de vervulling van de
liefdesdaad met volledige ingetogenheid en overgave kunnen
verrichten. De vorm van de seksuele daad, dat wil zeggen: de
houding gedurende dit samenzijn, wordt Asana genoemd.
Verder met deel 2 van 2.
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Ter informatie aan bepaalde lezers die een zekere leeftijd
hebben bereikt, zullen wij in dit hoofdstuk de houding
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genoemd Tiryak beschrijven.
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“De houding Tiryak heeft drie varianten, waarbij de vrouw
altijd op haar zij ligt:
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A.

De man gaat naast zijn vrouw liggen, neemt eenvan haar
benen en legt deze op zijn middel. Alleen met een
volgroeide vrouw kan deze houding geheel voldoen. Zij
moet worden vermeden bij een jonge vrouw.

B.

Man en vrouw liggen op hun zij. Zij mag zich totaal niet
bewegen.

C.

Liggend op zijn zij, dringt de man tussen de heupen van
de vrouw, zodanig dat een bovenbeen zich onder hem
bevindt, terwijl het andere op zijn middel rust.”

Het is wenselijk om Kamadeva tijdens de Sahaja Maithuna, in
de Smederij der Cyclopen, aan te roepen.
Kamadeva is de Hindoegod van de Liefde. Zijn naam betekent
letterlijk God(Deva) van het Verlangen(Kama). Hij geldt als de
Zoon van de Hemel en de Waan.
Rati -de Tederheid- is zijn vrouw en Vasanta -het seizoen van
de bloei- zijn begeleidster, die altijd haar koker met aan de
punten met bloemen versierde pijlen met zich meedraagt.
Kamadeva had een zichtbare gestalte, maar omdat hij de Heer
van de Schepping, Hara, hinderde, werd hij door hem met een
blik tot as herleid. De Goden wekten hem tot leven door zijn as
met nectar te begieten en sindsdien wordt hij 'de onstoffelijke'
of 'hij die geen lichaam heeft' genoemd.
Hij wordt voorgesteld, zittend op een papegaai; zijn boog is
van suikerriet en het koord daarvan wordt gevormd door bijen.
Het aardse paar Adam-Eva weet door middel van de Sahaja
Maithuna -de Seksuele Magie- tegelijkertijd het meest
menselijke en zuiverste van het verheven goddelijke paar
Shiva-Shakti te weerspiegelen.
Homerus heeft een zowel tedere als magische beschrijving
gemaakt van de liefdesomarming van het goddelijke paar:
"Onder hen bracht de ontkiemende aarde het bloeiende groen
voort, Lotus, sappige klaver, hyacint en saffiraan, die zich dicht,
vol en teder van de bodem verhieven; en zij lagen daar en
boven hen zeilde twinkelende en gouden wolken; en de
fonkelende dauw viel op de aarde."
Bedwelmd door de wijn van de liefde, rijk getooid met de
tuniek van transcendente spiritualiteit en gekroond met de
bloemen van het geluk moeten wij gebruik maken van de
geweldige vibratie van de Tattwa Anupadaka tijdens de
seksuele paroxisme om de Vurige Slang van onze magische
vermogens te smeken, de psychologische tekortkoming die wij
al diepgaand hebben begrepen in alle gebieden van het
onderbewustzijn, te verwijderen uit ons innerlijk natuur.
Zo is het dat wij van moment tot moment, van ogenblik tot
ogenblik sterven; alleen met de Dood komt het nieuwe.
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De wijze Waldemar zegt letterlijk:
"Een tijdgenoot van Brognoli, priester Dolet, vertelt ons van een
vrouw uit zijn parochie die samen met haar man naar hem
toekwam."
"Zij was een vrome, fatsoenlijke vrouw, maar al tien jaar lang
werd ze belaagd door een geest die haar dag en nacht tot
ontuchtige gedachten aanzette en zelfs, wanneer zij niet sliep,
met haar handelde als een incubus. Het was dus beslist geen
droom waar zij mee worstelde."
"Het lukte hem echter niet haar toestemming te krijgen daar zij
bleef volharden. Dus hoefde de duiveluitdrijver niets anders te
doen dan het "Praecptum Leviticum" uit te spreken tegen de
duivel en vanaf dat moment was zij vrij van hem."
"In dit geval zien we -aldus Waldemar- dat, wanneer het
bewustzijn van een bezetene zo ver is gegaan, dat hij zich de
overweldiging door de demon als uitvlucht heeft voorgesteld,
dat wil zeggen het bijna bezeten worden tegen zijn wil, men
deze toestand kan overwinnen door het uitdrijven van de
ontuchtige geest door de nog niet onderdrukte morele
krachten."
"Maar als de incubus -de wellustige ik- deze ontuchtige
voortstelling, geschapen door de eigen fantasie, zich zonder
tegenstand kan handhaven tot het einde, dan zal diezelfde
persoon, in twee wezens gespleten, als incubus de
geslachtsdaad bedrijven. In dit geval eindigt de obsessie
meestal in totale waanzin."
"Zo trachtte Brognoli in het voorjaar van 1643 tevergeefs een
twintigjarig meisje te bevrijden van een incubus."
"Ik ging -zei hij- met haar biechtvader naar haar huis.
Nauwelijks waren wij binnen of de duivel, die juist bezig was
met zijn zelf opgelegde taak, verdween. Toen sprak ik met het
meisje en zij vertelde me in alle openheid wat de demon met
haar deed."
"Uit haar verhaal begreep ik onmiddelijk, hoewel zij het
ontkende, dat zij ondanks alles indirect een goede
verstandhouding had met de duivel. Want als zij zijn
toenadering bemerkte tengevolge van het uitzetten en de
levendige jeuk van de betrokken lichaamsdelen, zocht zij geen
toevlucht in het gebed, noch riep zij God en de Heilige Maagd
aan om hulp, noch de Engelenbewaarder, maar ging snel naar
haar kamer en ging op bed liggen, zodat de boosaard zijn taak
gemakkelijker en aangenamer kon uitvoeren."
"Toen ik tenslotte probeerde in haar een vast vertrouwen in
God te doen ontwaken om haar te bevrijden, bleef ze
onverschillig en antwoordde niet, terwijl ik eerder een zekere
weerstand voelde alsof zij niet bevrijd wilde worden."
"Ik liet haar dan ook ongemoeid, maar niet zonder eerst enige
voorschriften aan haar ouders te hebben gegeven om door
middel van vasten en reiniging het lichaam van hun dochter
meer tucht en discipline op te leggen."
Maar, volgens de wijze Waldemar, werden niet alleen vrouwen
op deze wijze bezocht.
"In Bergamo werd Brognoli gevoerd naar een jonge zakenman
van ongeveer 22 jaar oud, die zo vermagerd was dat hij niet veel
meer was dan een skelet dat te wijten was aan een subcubus die
hem kwelde."
"Toen hij enige maanden ervoor naar bed ging, verscheen hem
de duivel in de gedaante van een buitengewoon mooi meisje,
waarop hij verliefd was."
"Toen hij deze gedaante aanschouwde schreeuwde hij, maar zij
gebood hem te zwijgen en verzekerde hem dat zij inderdaad
het meisje zelf was en dat zij, omdat haar moeder haar sloeg,
van huis was weggelopen en naar het huis van haar geliefde
was gevlucht."
"Hij wist dat zij niet zijn Therese was, maar de een of andere
kwelduivel. Maar toch, na wat heen en weer gepraat en een
paar omhelzingen, liet hij haar in bed."
"Later zei de gedaante tegen hem dat zij inderdaad niet zijn
meisje was, maar een duivel -een van zijn Ik-duivels- die hem
liefhad en daarom dag en nacht gemeenschap hield met hem."
"Dit duurde enige maanden totdat God hem, door tussenkomst
van Brognoli bevrijdde en hij boete deed voor zijn zonden."
Uit dit hoogst merkwaardige verhaal blijkt heel duidelijk de
zelfcopulatie (geslachtsdaad met zichzelf) door middel van een
Ik-duivel, die de vorm van de geliefde vrouw had aangenomen.
Het is onmiskenbaar dat deze jongeman, met een vurige
verbeelding en afschuwelijke ontucht, onbewust de
ideoplastische macht had benut om een subtiele vorm te geven
aan zijn geliefde. Zo kwam een ik-subcubus tot leven, een
hartstochtelijke duivel met lange haren en beperkte ideeën.
Het is duidelijk dat door deze vrouwelijke duivel een groot
deel van zijn bewustzijn werd ingekapseld.
Paracelsus zegt hierover in zijn werk "De Origine morborum
invisibilium" (Lit. III): "Incubus en subcubus zijn gevormd uit
het sperma van hen die de tegennatuurlijke daad van de
masturbatie met behulp van hun voorstellingsvermogen
uitvoeren, in gedachten of verlangens."
"En omdat het alleen voortkomt uit de verbeelding, is het geen
echt -stoffelijk- sperma, maar slechts een verdorven zout."
"Alleen het sperma voortgebracht door een door de Natuur
daarvoor aangewezen orgaan, kan in het lichaam gedijen."
"Wanneer het sperma niet ontstaat uit de geschikte materie voedende basis-, komt er niets goeds uit voort, maar zal in het
algemeen iets nutteloos voortbrengen."
"Daarom zijn deze incubus en subcubus, die voortkomen uit
bedorven zaad, schadelijk en nutteloos, in overeenstemming
met de natuurlijke orde der dingen."
"Deze, in de verbeelding ontwikkelde kiemen, zijn geboren uit
Amore Heresis -ketterse of onechte liefde-, dat wil zeggen een
soort liefde waarbij de man zich een vrouw voorstelt, of
omgekeerd, om de geslachtsdaad te voltrekken met het beeld
dat in zijn geest werd geschapen."
"Bij deze handeling geschiedt het uitstorten van een nutteloze
etherische vloeistof, die niet in staat is een schepsel te doen
ontkiemen, maar wel om, volgens zijn aard, larven in het leven
te roepen."
"Een dergelijke verbeeldingskracht is de moeder van een
overvloedige ontucht die op den duur, de man impotent en de
vrouw steriel kan maken, omdat men bij het veelvuldig
beoefenen van een dergelijke ziekelijke verbeeldingskracht,
veel van de werkelijke scheppende energie verliest."
Deze Ik-larven van de ontucht zijn werkelijke, onafhankelijke,
zelfdenkende wezens waarbinnen een groot percentage van het
bewustzijn ingekapseld wordt.
De larven waarover Paracelsus spreekt zijn niets anders dan
deze gecultiveerde gedachtenvormen die hun kracht en hun
bestaan enkel en alleen danken aan het ontaardde
voorstellingsvermogen.
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Pauken dreunden en geschreeuw klonk op uit de menigte.
Maar de Tetrach -vazalkoning- overstemde het lawaai:
"Bravo! Bravo! Jouw zal Kapernaum zijn! En de vruchtbare
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vlakte van Tiberias! De helft van mijn koninkrijk!..."
Toen wierp zij zich op de grond en plotseling verhieven haar
voeten zich in de lucht en liep zij enkele meters op haar
handen, als een grote kever.
Daarna ging zij weer staan en keek Herodes strak aan. Zij had
haar lippen rood geverfd en haar wenkbrauwen zwart, haar
ogen fonkelden met een gevaarlijke schittering, terwijl op haar
voorhoofd twinkelende druppeltjes kwamen.
Herodes en Salomé keken elkaar strak aan, totdat Herodias
vanaf de galerij met haar vingers knipte.
Toen glimlachte Salomé, terwijl ze haar sterke witte tanden liet
zien en fluisterde als een kuise, verlegen jonge vrouw:
"Ik wil... op een schaal zijn hoofd -zij had zijn naam vergeten;
maar glimlachte weer en zei duidelijk -... Het hoofd van
Johannes!"
Misschien was zij boos op haar geliefde en liet hem daarom
onthoofden. Maar toen zij het geliefde hoofd op de schaal zag,
huilde zij en werd waanzinnig en ging ten onder aan een
erotisch delirium.
Een afgrijselijke innerlijke strijd woede in de psyche van
Salomé. De Ik van vertwijfeling sleepte in zijn gruwelijke
decadentie de overige ikken mee. Walgelijke triomf van de
moordlustige duivel...ontzettend...afschuwelijk.
Herodes vreesde de menigte, want deze beschouwde Johannes
als een profeet. In hoofdstuk 11 van het Evangelie van
Mattheus wordt gesproken over Johannes de Doper als een
ware Jina, een hemelse man, een halfgod, superieur aan de
profeten, want Jezus zegt zelf over hem:
"Waarlijk, ik zeg jullie, hij is meer dan een profeet, want over
hem staat geschreven: Zie ik zend mijn engel voor uw
aangezicht, opdat hij u voor gaat en u de weg wijst en
voorbereidt."
"Onder allen die zijn geboren uit een vrouw is geen ander
opgestaan die groter is dan Hij, hoewel hij de minste is onder
de minsten in het Koninkrijk der Hemelen en als jullie hem
dus willen ontvangen, weet dan dat hij dezelfde Elia is,
waarvan men zegt dat hij zal wederkomen... Hij die oren heeft
om te horen die hore."
Deze woorden van de grote Kabir Jezus verbinden deze twee
grote Hebreeërs tot één enkele persoon.
De door de wellustige Salomé onthoofde Johannes de Doper
was in werkelijkheid de levende reïncarnatie van Elia, de
profeet van de Allerhoogste.
In die tijd waren de Nazareners bekend als Dopers -Baptisten-,
Sabeeers en Christenen van Johannes. De vergissing van deze
mensen bestond uit het absurde geloof, dat de Kabir Jezus niet
de Zoon van God was, maar slechts een profeet die Johannes
wilde volgen.
Origenes (deel II, pagina 150) merkt op dat "er mensen zijn die
van Johannes de Doper zeggen dat hij de Gezalfde was -de
Christus-."
"Toen de opvattingen van de Gnostici -die in Jezus de Logos en
Gezalfde zagen- terrein begonnen te winnen, scheidden de
eerste Christenen zich af van de Nazareners, die de
Opperpriester Jezus er ten onrechte van beschuldigen, de
leerstellingen van Johannes te bederven en de doop in de
Jordaan door een ander te vervangen" (Codex Nazarenus, II
pagina 109).
De naakte Salomé, bedwelmd door wijn en hartstocht, met het
onschuldige hoofd van Johannes de Doper in haar erotische
armen, liet, terwijl zij danste voor koning Herodes, de gronden
van Tiberias, Jeruzalem, Galilea en Kapernaum schudden...
Maar wij, wij moeten ons niet te veel ergeren. Salome is diep
verborgen aanwezig in het innerlijk van vele vrouwen...dat
weet jij...en laat geen enkele man veronderstellen dat hij
volmaakt is, want in iedere man verbergt zich een Herodes.
Doden is duidelijk de meest destructieve en verdorven daad
die bekend is op de planeet aarde.
Er staat geschreven in het Boek van alle Mysteries, dat men niet
alleen doodt door messteken, kogels, galg of gif. Er zijn vele
die doden door een minachtende blik, een sarcastische glimlach
of schaterlach, door een brief of door ondankbaarheid en laster.
In werkelijkheid zeg ik jullie, dat de wereld vol is van
vrouwenmoordenaars, moedermoordenaars, vadermoordenaars,
broedermoordenaars, etc etc. etc.
Het is noodzakelijk veel te beminnen en op bewuste wijze
gemeenschap te hebben met de geliefde, als wij werkelijk de
duivel van de moord door middel van de almachtige lans van
Eros tot kosmische as willen herleiden.
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echtelijke relatie man-vrouw laat zien.
Het vreselijke voorval speelde zich af in het jaar 1180 in de
Provence en werd overal doorverteld, totdat het uiteindelijk in
1250 in de vorm van een soort epos in de literatuur doordrong.
"Op een dag arriveerde Guillaume van Cabstaing, zoon van de
arme ridder van de burcht van Cabstaing, bij het hof van
Raymond van Rosellon. Nadat hij zich had voorgesteld vroeg
hij of hij schildknaap mocht worden. De baron vond hem
geschikt en gaf zijn goedkeuring om hem in zijn gevolg op te
nemen.
Guillaume bleef dus en wist zich op zo'n vriendelijke manier te
gedragen, dat iedereen, van hoog tot laag, hem graag mocht en
ook onderscheidde hij zich zodanig dat baron Raymond hem
als page ten dienste stelde van zijn vrouw Margaretha. Nu deed
Guillaume zijn uiterste best om zich in woord en daad nog
verdienstelijker te maken, maar zoals het in deze gevallen gaat,
kwam de liefde in het spel. Margaretha werd hevig verliefd op
hem.
De ijver van haar page, zijn gesprekken en zijn
vastberadenheid, bevielen haar zo zeer, dat zij zich op een dag
niet langer kon bedwingen en hem vroeg: 'Zeg mij, Guillaume,
zou je van een vrouw kunnen houden die jou haar liefde zou
laten blijken?' Waarop Guillaume haar eerlijk antwoordde:
'Natuurlijk zou ik dat kunnen, mevrouw mits deze bewijzen
van liefde oprecht zouden zijn.'
"Bij de Heilige Johannes', riep de dame, 'je hebt geantwoord
zoals een echte ridder behoort te antwoorden! Maar nu wens ik
je verder op de proef te stellen om te kijken of je zou weten en
herkennen welke liefdesblijken echt zijn en welke slechts
schijn.' Op deze woorden antwoordde Guillaume: 'Zoals het U
belieft, mevrouw!'
Vanaf toen was hij in zichzelf gekeerd en de liefde nam bezit
van hem. De gedachten die hem door de liefde werden
ingegeven, drongen door in zijn hart. Hij werd liefde's paladijn
en begin mooie verzen, prachtige liederen en gedichten te
componeren, die bijzonder in de smaak vielen bij diegene aan
wie hij ze voordroeg en zong.
Maar de liefde, die haar dienaren de ereprijs geeft wanneer zij
haar bevallen, wilde Guillaume belonen. En vanaf toen
overviel de vrouw een hevig mijmeren en verlangen naar zijn
liefde, dat zij overdag noch 's nachts rust vond. Zij zag in
Guillaume de allerhoogste gaven van moed en heldendom
belichaamd.
En zo gebeurde het, dat Margaretha op een dag Guillaume
toesprak en zei: 'Weet je Guillaume wat op het ogenblik waar is
en wat niet aan mijn verschijning?'
En Guillaume antwoordde haar: 'Mevrouw, zo zeker als God
mij helpt, vanaf het moment dat ik uw page werd, kan ik
nergens anders meer aan denken, dan dat u onder alle levende
wezens de beste en waarachtigste bent in woorden en
verschijning. Dat geloof ik en dat zal ik mijn hele leven blijven
geloven.' De dame antwoordde en zei tegen hem: 'Guillaume,
zowaar als God mij ook helpt, zeg ik je, dat je door mij niet zult
worden bedrogen en je gedachten niet tevergeefs zullen zijn.'
Toen omarmde zij hem en kuste hem teder. Zij gingen in de
kamer zitten en begonnen hun liefde te onderhouden...
Maar het duurde niet lang of kwade tongen -had Gods toorn
hen mogen treffen- barstten los, spraken over hun liefde,
kletsen over de liederen die Guillaume componeerde en
mompelden dat hij zijn zinnen op Margaretha had gezet. En er
werd zo ontzettend veel gekletst, dat de zaak de baron ter ore
kwam.
Baron Raymond werd zeer bedroefd, om dat hij zijn metgezel
op zijn tochten te paard zou moeten missen en meer nog door
de schande die zijn echtgenote hem aandeed.
Op een dag toen Guillaume alleen met een schildknaap op
sperwejacht was, nam Raymond in het geheim zijn wapens en
reed net zo lang tot hij de jongen gevonden had.
'U bent welkom, heer', begroette Guillaume hem zodra hij hem
gezien had en en hem tegemoet was gegaan. 'Waarom bent u zo
alleen...?'
Na enige overwegen begon Raymond: 'Zeg me bij God en het
Heilig Geloof! Heb je een beminde voor wie je zingt en aan wie
je gebonden bent door de liefde?'
'Heer', antwoordde Guillaume, 'hoe zou ik anders kunnen
zingen als ik hiertoe niet werd aangezet door de liefde? Het is
waar, heer, dat de liefde me geheel in haar ban heeft.'
'Als het je niets uitmaakt, zou ik graag willen weten wie de
dame in kwestie is.'
'O heer, zie toch, in de naam van God, wat U van mij eist! U
weet heel goed dat de naam van de dame nooit genoemd mag
worden.'
Maar Raymond hield vol -want het Ik van de Jaloezie slokte
hem geheel op- totdat Guillaume zei: 'Heer, u moet weten dat
ik de zuster van Margaretha, uw echtgenote, liefheb en ik hoop
dat hij zij mijn liefde beantwoordt -antwoordde het Ik van
bedrog- en nu u het weet, smeek ik u om hulp, of op z'n minst
daarom, dat u mij niet zult benadelen.'
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vermogen is om je te helpen.'
'Laten we dan naar haar kasteel, hier vlakbij, gaan', stelde
Guillaume voor.
Ze deden aldus en werden welkom geheten door Robert van
Tarascon, de echtgenoot van de betrokken dame Inez.
Raymond groette Inez en vroeg haar onder vier ogen te
spreken. Zij bracht hem naar haar kamer en zij gingen beiden
op het bed zitten.
'Zeg mij, mijn schoonzuster, om de loyaliteit's wil die je mij
verschuldigd bent, heb je iemand lief?'
'Ja, heer', antwoordde zij -met haar leugen ik-.
'Wie dan wel?'
'O, dat kan ik niet zeggen!' antwoordde zij. 'Wat vraagt U mij
toch?'
Maar hij drong zo aan, dat haar niets anders overbleef dan haar
liefde voor Guillaume op te biechten. Dat had ze bij zijn
binnenkomst -verdrietig en piekerend- reeds begrepen, hoewel
zij heel goed wist dat hij van haar zuster hield. Haar antwoord
veroorzaakte grote vreugde bij Raymond.
Inez vertelde alles aan haar echtgenoot. Hij was van oordeel dat
zij goed gehandeld had en gaf haar alle vrijheid om te doen wat
nodig was om Guillaume -de schandelijke echtbreker- te
redden.
Inez, medeplichtig van de misdaad geworden, liet niet na om
het ook werkelijk te doen, want zij nam de jongen mee naar
haar kamer en bleef zo lang met hem, dat Raymond inderdaad
moest vermoeden dat zij van het honingzoet van de liefde
genoten hadden.
Hij schepte er een intens behagen in en begon te geloven dat de
geruchten die over hem de ronde deden niet op waarheid
berusten, maar lege roddelpraatjes waren. Toen Inez en
Guillaume uit het vertrek kwamen was het avondmaal gereed
en dit verliep zeer geanimeerd. -Zo zijn de kluchten van het
meervoudige Ik.Na het eten wees Inez de beide log‚s hun kamer, vlak naast de
hare, en Guillaume en zij speelden hun rol zo goed, dat
Raymond dacht dat hij met de dame sliep.
De volgende dag, na afscheid genomen te hebben, verliet
Raymond Guillaume zo snel als hij kon, ging naar zijn vrouw
en vertelde haar wat er was gebeurd. Geconfronteerd met deze
berichten bracht dame Margaretha, verzonken in een intens
verdriet, de nacht door. De volgende morgen liet zij Guillaume
roepen, ontving hem zeer onvriendelijk en behandelde hem als
een valse vriend en verrader.
Guillaume vroeg genade, als man die niets gedaan had van de
daden die zij hem verweet, en hij vertelde haar letterlijk alles
wat er was gebeurd. De dame liet haar zuster komen en van
haar hoorde zij dat Guillaume de waarheid sprak. Toen beval
zij de page een lied te schrijven waaruit zou blijken, dat hij
naast haar geen enkele andere beminde. En hij componeerde
het gedicht: 'De mooie invallen die vaak door de liefde worden
geïnspireerd'.
Toen de heer van Rossellon het lied dat Guillaume voor zijn
vrouw had geschreven ter ore kwam, liet hij hem komen om
met hem te praten en toen ze ver genoeg van het kasteel waren,
onthoofde hij hem, deed het hoofd in een jagerstas en rukte
hem daarna zijn hart uit.
Hij nam alles mee naar het kasteel, liet het hard braden en aan
tafel opdienen aan zijn vrouw. Zij at het zonder te weten wat
het was waar zij van zat te smullen.
Toen de maaltijd beëindigd was, stond Raymond op en deelde
zijn vrouw mee dat wat zij had gegeten het hart van Guillaume
was, waarna hij haar het angstaanjagende hoofd liet zien.
Hij vroeg haar bovendien of het hart goed gesmaakt had,
waarop Margaretha antwoordde dat het inderdaad zo smakelijk
was geweest, dat geen enkel ander gerecht haar de smaak van
het hart van Guillaume zou kunnen wegnemen. Woedend,
buiten zichzelf geraakt -vertwijfeld door het Ik van Jaloeziestormde Raymond met getrokken degen op haar af -de perverse
overspelige-. Margaretha vluchtte, sprong uit het balkon en
verbrijzelde haar hoofd tijdens de val.
Dit was de catastrofale einde van een fatale driehoek, waarbij
de ikken van jaloezie, overspel, echtbreuk, bedrog, farce, etc
hun acteurs in een doodlopende straat dreven.
Bij God en de Heilige Maria! Goden en mensen hebben
kunnen zien hoe de machtige heer Raymond de Rossellon,
meegesleurd door de duivel van de jaloezie, in een moordenaar
veranderde. Het zou beter zijn geweest als hij zijn vrouw een
echtscheidingsbrief had verstrekt.
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Tussen het onophoudelijke geknetter van de
alomtegenwoordige, allesdoordringende en albarmhartige
Kosmische Fohat, doemen natuurlijk ook verschrikkelijk
vleselijke verleidingen op, onbeschrijflijk en onuitsprekelijk,
zoals bij de Grote Gnostische Patriarch Augustinus, die aan het
kruis visioenen had van een heerlijke naakte vrouw.
In het boek der Heerlijkheden staat in letters van brandend
vuur geschreven: "De ware kennis en de wijze identificatie met
alle oneindige mogelijkheden van de seksualiteit moet voor
wijzen niet zondermeer betekenen in de wereld van instincten
en illusies te vallen, maar juist het vertrouwd worden met die
mogelijkheden en hun diepere kennis zullen ons naar de
innerlijke zelfverwerkelijking voeren."
De Ingewijde, die in de seksualiteit op intelligente wijze de
buitengewone kracht van het eeuwige en scheppende principe
zoekt, gaat over van het beheersen van de passiviteit naar het
beheersen van de activiteit, naar een goed begrepen handeling,
die de seksuele kracht stuurt...
Deze wetende is het duidelijk, dat hij in staat is het Bewustzijn
te doen ontwaken door middel van de dood van het dierlijke
Ego.
Op het terrein van het praktische leven hebben wij tot
vervelens toe kunnen vaststellen, dat degenen die zich
afwenden van de seksuele kwestie, om zich te kunnen wijden
aan het hogere leven van het hart, waarbij zij alles wat erotisch
genot kan hebben taboe verklaren, vroeger of later plotseling
en onverwacht een ontzettende terugval moeten doormaken.
Dan blijkt heel duidelijk, dat de laagste, onderdrukte Ikken,
die voorheen leken te slapen en zelfs dood schenen, weer
vrijkomen en actief worden en alles wat zo moeilijk verkregen
is op geestelijk gebied, verandert in duivelse scrupules.
Die verheven hoop om ooit in het Goddelijke te rusten wordt
dan plotseling opgegeven en wat schitterde als eeuwige
harmonie verwordt tot afgrond van een ledig hersenspinsel.
Daarom moet de mens die de ware Bevrijding wil bereiken zich
nooit door het valse gevoel van zekerheid in slaap laten sussen.
Men moet leren, van ogenblik tot ogenblik, van moment tot
moment, in gevaar te leven.
De ware, rechtstreekse, mystieke, transcendentale kennis zal
zeker niet mogelijk zijn zolang men door innerlijke conflicten
verscheurd wordt.
Wij moeten de duivel bij de horens vatten. Het is hard nodig de
vuurtoorts van Tiphon Bafomet, de Geitebok van Mendes, te
roven.
De esoterische Viparita Karani leert hoe "de Yogi door middel
van concentratie het zaad langzaam laat stijgen, zodat man en
vrouw het Vajroli kunnen bereiken."
De vrouw wordt bij de vleselijke gemeenschap heel
uitdrukkelijk als Heilige aangeduid. Zij moet in staat zijn om
zowel het vuur van haar seksuele kracht te transformeren en
naar hogere centra van haar lichaam te leiden.
Als men het zaad laat opstijgen in het lichaam, dat wil zeggen,
als men -in plaats van het uit te storten- het naar binnen
opwaarts laat terugstromen, de druppels die oningewijden en
ontwijders voor de baarmoeder van de vrouw bestemmen terug
laten vloeien, dan treedt de etherische vlam van het zaad in
werking, de Vurige Slang van onze magische vermogens, met
behulp waarvan wij het dierlijke Ego kunnen en moeten
verpulveren.
In de Anangaranga van Kayanamalla hebben wij de volgende
Asana van tantrische aard gevonden:
UTTANDA-DANDA: De man gaat op zijn knieën zitten en
buigt zich over de vrouw, die op haar rug ligt. Er zijn tien
variaties op deze houding, die over het algemeen het meest
geliefd is:
a) De man legt de benen van de op haar rug liggende vrouw op
zijn schouders en heeft gemeenschap met haar terwijl hij zich
voorover buigt.
b) De vrouw ligt op haar rug en de man gaat tussen haar benen
zitten en plaatst haar benen zodanig, dat zij zijn borst raken,
dan heeft hij gemeenschap.
c) Een been van de vrouw blijft uitgestrekt op het kleed of bed
en het andere legt zij tijdens de daad tegen het hoofd van de
man. Dat is een houding die het erotisch gevoel op bijzondere
wijze stimuleert.
d) De houding Kama-Rad: liggend tussen de benen van de
vrouw, spreidt de man met zijn handen de armen van de vrouw
zover mogelijk.
e) Gedurende het samenzijn heft de vrouw beide benen tot de
borst van de man, die zich tussen haar bovenbenen bevindt. Dit
is een van de favoriete houding voor kenners van de
liefdeskunst.
f) De man knielt zich voor de vrouw, die op haar rug ligt, legt
zijn handen onder haar rug en trekt haar zodanig omhoog naar
zich toe, dat de vrouw zich op haar beurt met haar armen om
zijn hals geslagen, kan optrekken.
g) De man plaatst zich zodanig tussen de heupen en de
schouders van de vrouw, dat haar lichaam een boog vormt.
Geknield op een groot kussen voltrekt hij de daad. Deze zeer
gewaardeerde houding verschaft beide partijen het hoogste
genot.
h) Terwijl de vrouw op haar rug ligt, kruist zij haar benen en
tilt haar voeten een beetje op, een houding die het liefdesvuur
intens aanwakkert.
i) De op bed of op een kleed liggende vrouw plaatst een been
op de schouder van de man, terwijl het andere wordt gestrekt
j) De man tilt, na het binnendringen van de penis, de benen van
de op haar rug liggende vrouw op en drukt haar heupen dicht
tegen zich aan.
In de Viparita Karani wordt gezegd:
"Dit is de meest verheven oefening, de oorzaak van Bevrijding
voor de Yogi. Deze oefening brengt de Yogi gezondheid en
voert hem naar de volkomenheid."
"De Vira-Sadhaka of Heruka beschouwt het eigen universum
als de plaats van zijn bevrijding. Hij weet wijs te leven, met de
blik op de oneindige waarheid gericht, verheven boven vrees
en afkeuring, door de vanzelfsprekendheid van de Saham -ik
ben haar, dat wil zeggen de kracht, zonder enige twijfel van
haar doordrongen- vrij van elke binding met Samsara, heer en
meester over zijn zintuigen, wanneer hij overeenkomstig de
Rite Pancatattwa handelt."
"Dit woord duidt de vijf elementen aan: ether, lucht, vuur,
water, en aarde worden beschouwd als de verschillende
principes van de manifestatie van de Shakti -Kundalini-. In
deze vijf bevind zich de kosmische kracht en de Vira-Sadhaka
moet de taak volbrengen om de oorspronkelijke aard van deze
elementen als daad van potentie te doen herleven, om aldus de
Eerstgeborene van de Schepping -Shiwa zelf- te bereiken."
Het is in ieder opzicht duidelijk dat er een innerlijke noodzaak
is om trapsgewijs naar de transcendentale principes van het
universele leven te stijgen.
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Een dergelijk stijgen moet als fundering de organische natuur
van de 'Pentant', de Vijfpuntige ster mens, hebben.
Wat de organische mens betreft, is het element ether nauw
verbonden met de vrouw of de geslachtsverkeer -Maithuna-,
lucht met wijn -Madya-, vuur met vlees -Mamsa-, water met vis
-Matsya- en aarde met granen -Mudra-.
Zo roep je door de intelligente genietingen van de vijf "M" Maithuna, Madya, Mamsa, Matsya en Mudra (vrouw, wijn,
vlees, vis en granen) -de kracht -Skakti- van de elementen aan
en laat deze hier en nu in jezelf levend komen.
De Pancatattwa maakt de Shakti-Puja mogelijk, dat wil zeggen
de gnostische cultus aan God-Moeder Kundalini Shakti.
De wonderbare vonken van Maha-Kundalini worden
aangetroffen in alle eigenschappen van de vijf elementen van
de Natuur.
Het is dringend nodig dat wij de vonken binnen onszelf in
vlammen omzetten.
Door middel van de Pancatattwa-ritueel straat de verborgen
innerlijke godheid in ons -alhoewel deze niet is
binnengedrongen in het intellectuele dier dat per abuis mens
wordt genoemd- op een bewuste manier zijn innerlijke energie
uit, met het duidelijke doel de Essentie te helpen bij het proces
van ontwaken...
Wij moeten er goed van doordrongen zijn, dat de vijf
elementen verschillende vormen van een enkele kracht zijn, en
daarom proberen zij het innerlijke leven van het intieme Zijn
naar ons toe te trekken, om het te verbinden met het uiterlijke
leven, dat wil zeggen, het immanente met het transcendente,
zodat het Zijn zich hierdoor, hier en nu, herkent.
Door middel van de Pancatattwa-ritueel straalt de verborgen
Wij moeten leren van ogenblik tot ogenblik, van minuut tot
minuut intensief te leven in de wereld van de vijf elementen.
De Karma-Yoga, het pad van de rechte lijn, heeft als basis de
Wet van de Balans.
Hoe zouden wij met soeverein meesterschap de macht over de
Tattwa Akash kunnen uitoefenen indien wij de Sahaja
Maithuna -de seksuele magie- zouden uitsluiten?
De Indiase tradities leren ons dat Ramakrishna Saradalevi in de
tempel plaats liet nemen op de troon van God-Moeder en
terwijl hij de hymne voor Devi Kundalini zong, begon hij met
de langvervlogen rituele ceremonie die zijn hoogtepunt vindt
in de beroemde Shorashi Puja, de verering van die vrouw. Hij
en Zij bereikten het Shamadi gedurende de Maithuna...Zo
wordt de macht over de Tattwa bereikt...
In vurige woorden staat geschreven in het boek der
schitteringen, dat de kracht van de Zonne-Logos zich niet
bevindt in de hersenen, noch in het hart, noch in enig ander
orgaan van het lichaam, maar uitsluitend in de seksuele
organen, in de fallus en de uterus.
Nooit zouden wij in onszelf de Akash-vermogens kunnen
ontwikkelen, als wij de vergissing zouden begaan ontucht,
hoererij of overspel te plegen. "Iedere zonde zal worden
vergeven, behalve de zonde tegen de Heilige Geest..." -dit is
tegen de sexualiteit-.
Op een keer toen ik mij buiten het fysieke lichaam bevond,
stelde ik mijn God-Moeder Kundalini de volgende vraag: "Is
het mogelijk dat ginds in de fysieke wereld iemand bestaat die
de Zelfverwezenlijking kan bereiken zonder behulp van de
seksuele magie?" Het antwoord was verschrikkelijk,
ontzettend: "Onmogelijk, mijn zoon, dat is niet mogelijk." Ik
was zeer onder de indruk en geschokt tot in het diepste van
mijn ziel...
En wat zullen wij over de Vayu Tattwa, het element lucht,
zeggen? Wat is zijn relatie tot de vrucht van de wijnstok?
Het is duidelijk dat niet één dronkaard de fantastische krachten
van de Vayu Tattwa zal kunnen verwerven...
Het is zonder meer duidelijk en manifest, dat de zuivere,
ongefermenteerde wijn met succes in het ritueel van de
Pancatattwa gebruikt kan worden...
In welke vorm of op welke manier zouden wij de
wonderbaarlijke vurige krachten van de Tatwwa Tejas kunnen
verkrijgen, als wij de vergissing begaan het element vlees af te
wijzen? Helaas ontwikkelen veel mensen zich tot radicale
vegetariërs of zij worden bijna kannibalen.
En wat kunnen wij zeggen over de Tattwa Apas en zijn
formidabele krachten? Duidelijk is dat zich in de vissen het
geheim bevindt, dat ons toestaat over stormen te heersen en
over het water te lopen. Helaas verafschuwen de mensen het
eten van zeevruchten of maken er misbruik van, door er te veel
van te eten.
Hoe zouden wij de krachten van de Tattwa Phritvi, het element
aarde, kunnen veroveren, als wij granen, groenten en planten
verafschuwen of er te veel van consumeren?
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat alle elementen,
zowel van de aarde als van vlees, in wezen absoluut zuiver zijn.
Wanneer de Vira het genoegen geniet zonder vermenging met
een persoonlijk tintje, openbaart zich in de seksualiteit de
oorspronkelijke oorzaak van de kosmos, dat wil zeggen van de
wereld van de fenomenen, de wereld van Maya.

Verder met 3 van 3.
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De stromen van Tatwa, die zich in de kosmos in harmonie met
de structuur van de krachten bevinden en de evolutie en de
involutie van het universum bewerkstelligen, openbaren zich
als de grens van de schepping en als eerstgeborene van de
Natuur, zodanig dat er een enorme kracht uit voortkomt en de
wil van de Vira transformeert, die hierna in de gloed van MahaKundalini brandt.
De wijze schrijver Waldemar zegt letterlijk in één van zijn
werken:
"Prana, de zesde fundamentele kracht, werkt niet alleen bij de
mensen, maar in het vitale beginsel van ieder levend wezen in
het universum."
"Prana is datgene wat men de adem Gods noemt en wat de
vitale openbaringen in de organismen veroorzaakt. Door het
genot van de vijf elementen van het Pancatattwa-Ritueel
worden bij wijze van spreken de krachten dynamischer
gemaakt om te schitteren in het zesde principe, in de constitutie
van de wezens, dat wil zeggen in het Lingam-Sarira, het
etherisch lichaam."
"Als men de verschuldigde aandacht weet te schenken aan de
werkelijke aard van de wil die door deze schittering ontstaat,
om haar met wakker Bewustzijn en niet alleen met
verbeeldingskracht te vangen, maar haar vast te houden met
heel het Innerlijk Zijn, dan wordt een transport van
transcendentale orde gerealiseerd."
Het staat buiten kijf dat de vonken van de wijn, de vrouw, het
vlees, etc., na de chakra's van het vitale lichaam te laten draaien,
de superieure krachten van de ziel -Atma-Buddhi-Manaswerkzaam komen maken.
"Opdat de duistere massa van Tamas -de latente kracht- in zijn
chaotische en levenloze staat wordt overwonnen, moeten
bijzondere momenten van extatische gemoedstoestand worden
uitgelokt. Het individu treedt op een bepaalde manier buiten
zichzelf en de wijn en de seksuele daad spelen als hulpmiddel
hierbij een beslissende rol."
Dit buiten zichzelf treden is, in de eigenlijke betekenis van het
woord, een binnengaan in de kracht van de elementen.
De stromen van de Tattwa's die zich in de kosmos bevinden,
zijn duidelijk ondergeschikt aan Shakti, de potentie.
Als de kracht van de vijf elementen in de levende diepte van de
Ziel werkzaam is gemaakt, veranderen wij vanzelfsprekend in
Meesters van de Tattwa's. Men kan dan, indien men dat wil, het
fysieke lichaam onsterfelijk maken, door het vuur gaan zonder
zich te branden, over het water lopen, stormen kalmeren of
opwekken, door de lucht zweven, orkanen doen ontstaan,
dwars door rots of berg gaan zonder enige beschadiging te
ondervinden, woorden uitspreken die giftige slangen doen
verstijven of verrukken, enz enz.
OM! Gehoorzaam aan de Godin, die lijkt op een schitterende
versierde slang en slaapt in de Swayambbulingam, geniet van
de geliefde en andere verrukkingen. Zij raakt in verroering
door de wijn en straalt met miljoenen schitteringen. Zij zal
door de lucht en het vuur gewekt worden, door de mantra's
YAM en DRAM en door de mantra HUM tijdens de Seksuele
Magie.
Bij het uitspreken van de mantra KRIM moet een grote
verbeeldingskracht werkzaam zijn. Het is noodzakelijk haar
energie in te blazen en haar in magische kracht te
transformeren.
Deze mantra wordt niet alleen in de Seksuele Magie gebruikt.
Het mag duidelijk zijn dat dit een levend onderdeel vormt van
de gehele Rite Pancatattwa.
Als de gnostische Vira wijn drinkt of vlees, vis of granen eet,
spreekt hij de mantra KRIM uit en intensiveert zijn
verbeeldingskracht zodanig, dat het hem lijkt of het gehele
universum vervuld is van de Gezegende God-Moeder van de
wereld.
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Voor het welzijn van de Grote Zaak neem ik in het thans voor u
liggend hoofdstuk twee heel bijzondere geschiedenissen van
Sri Swami Sivananda over:
YOGI BHUSUNDA
"Yogi Bhusunda wordt onder de Yogi's beschouwd als
Chiranjivi."
"Hij was een meester in de wetenschap van de Pranayama. Men
zegt dat deze yogi in het westelijk deel van de Kalpa Vriksha,
gelegen op de noordelijke top van de Mahamera, een enorm
toevluchtsoord heeft gebouwd, waar hij woonde."
"Deze yogi was een Trikala Jnani en kon lange tijd in Samadhi
verblijven. Hij had de hoogste Santi en Jnana verkregen en in
een dergelijke staat genoot hij -steeds als Chiranjivi- het geluk
van zijn ware Zijn."
"Hij bezat de volle kennis van de vijf Dharana's en had het
bewijs geleverd de Vijf elementen te beheersen door middel
van de beoefening van de concentratie."
"Men zegt dat toen de Twaalf Adytya's de wereld met hun
verzengende stralen verbrandden, hij door middel van zijn
Apas Dharana het Akash heeft kunnen bereiken en dat
wanneer het zo verschrikkelijk zou stormen dat de rotsen in
stukken zouden springen, hij door het Agni Dharana in het
Akash zal verblijven."
"Sterker nog, wanneer de wereld samen met de Mahamera in de
watermassa zal verzinken, zal hij door de Vayu Dharana
blijven drijven."
Tot hier dit schitterende verhaal van Sri Swami Sivananda. Het
mag duidelijk zijn dat Yogi Bhusunda de Pancatattwa Rite
intensief beoefend moet hebben.
Laten wij nu gedetailleerd ingaan op de tweede geschiedenis
van Guru Deva Sivananda:
"Milarepa is één van die zielen geweest, die diep geschokt
worden wanneer zij de vergankelijke natuur van het aardse
bestaan en het lijden en de tegenspoed waarin de mensen
onderworpen zijn, komen te begrijpen."
"Het scheen hem toe dat het bestaan -vanuit dit standpunt
bezien- op een enorme brandstapel leek, waarop de levende
wezens werden verteerd."
"Ten overstaan van zo'n verwarrende smart voelde hij in zijn
hart dat hij niet in staat was iets van de hemelse gelukzaligheid
-die Brahma en Indra in de hemel genoten te bespeuren-, maar
veel minder voelde hij ook de aardse genietingen en die
verrukkingen die de profane wereld eigen zijn."
"Anderzijds was hij diep getroffen door het visioen van de
onbevlekte reinheid en kuise zaligheid, die beschreven worden
in de staat van volkomen Vrijheid en Alwetendheid, die in het
Nirwana bereikbaar zijn. Zo zeer was hij geraakt, dat hij zijn
leven niet meer kon verkwisten ter verkrijging van dingen dat
hij al lange tijd had verworpen en zich met vol geloof, met zijn
totale verstand en met een toegewijd hart aan de Alomvattende
Liefde en sympathie voor alle schepselen toewijdde."
"Toen hij de transcendente kennis over de beheersing van de
etherische en geestelijke natuur van het verstand had
verkregen, voelde hij zich in staat hiervan demonstraties te
geven, en voor dit doel vloog hij door het hemelruim en wist
door de lucht te lopen en daar te verpozen."
"Ook kon hij vlammen produceren en water uit zijn lichaam
laten stromen, terwijl hij zich veranderde in een door hem
gewenst voorwerp. Met deze demonstraties wist hij
ongelovigen te overtuigen en hen op de religieuze paden te
brengen."
"Milarepa was volmaakt in de uitoefening van de vier stadia
van meditatie en daardoor kon hij zijn fijnstoffelijk lichaam
zodanig projecteren, dat hij op vierentwintig verschillende
plaatsen tegelijkertijd aanwezig kon zijn bij bijeenkomsten
van yogi's - waar vergaderingen van Goden en Engelen als
wolken van spiritueel communiceren werden gehouden- en
deze voorzitten."
"Hij was in staat te heersen over Goden en Elementalen en ze ter vervulling van zijn plichten- rechtstreeks onder zijn bevel te
plaatsen."
"Als volmaakt Adept met bovennatuurlijke Tattwische
krachten, ontving hij de genade om ontelbare heilige
paradijzen en hemelen der Buddha's te doorkruisen en te
bezoeken, waar hij op grond van zijn allesomvattende daden en
zijn nooit overtroffen vroomheid begunstigd werd. De
Buddha's en de Bodhisattwa's die over deze heilige oorden
heersen, gaven hem hun gunsten en stonden hem toe zich over
het Dharma te uiten en bij zijn terugkeer heiligden zij hem
door hem die hemelse werelden te openbaren en hem in deze
oorden te laten verblijven."
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oude Zuid-Amerikaanse stad gevoerd, die in de pre‚Columbiaanse periode, in de typische Chib-Cha-taal, Bacata
werd genoemd.
Stad van Bohemiens en rust, met de typische Creoolse
mentaliteit van de 19e eeuw, rokerig oord, in een diep dal
gelegen...
Een prachtige plaats waarover zekere dichter zei: "De stad
Bacata draait onder de regen als een deinende carrousel; de
neurotische stad die haar uren bedekt met wolkenflarden."
De eerste wereldoorlog was toen net begonnen...Wat een tijd,
lieve hemel! Wat een tijd! Het is beter om te spreken met de
woorden van Ruben Dario:
"Juventud, divino tesoro,
que te vas para no volver,

"Jeugd, goddelijke schat,
die weggaat om niet terug te

keren.
cuando quisiera llorar no lloro Als ik zou willen huilen huil
ik niet
y a veces lloro sin querer!"

en soms huil ik zonder het te

willen."
Hoe groot is de pijn die ik nu nog voel bij de herrinering aan
zovele vrienden, die al gestorven zijn! De jaren zijn voorbij
gegaan...
Het was de tijd van de typische drinkgelagen met tafelredes
van Bohemiens en Julio Flores, de jaren waarin Lope de Vega
en Guitierez de Cetina in de mode waren.
Iemand die toen voor intelligent wilde doorgaan reciteerde
onder het drinken door, dat sonnet van Lope de Vega, dat
letterlijk luidt:
"Un soneto me manda hacer Violante,
en mi vida me he visto en tal aprieto,
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.
Yo pense que no hallara consonante
Y estoy en la mitad de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
y aun presumo que entre con el pie derecho,
pues fin con esto verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo y aun sospecho,
que estoy los trece versos acabando,
contad si con catorce y esta hecho!"

"Viola wil me zien sonnetenboeten;
nooit werd de pin zo op mijn neus gezet!
In veertien regels haal ik een sonnet?
Daar gaan er vier die het ontgelden moeten.
In dacht nog wel naar mijn rijm te moeten wroeten.
Maar nummer zes is ook weer je van het.
En haal ik de terzinnen nu nog net
dan kan ik de kwatrijnen verder groeten
Ha, daar betreed ik ik de terzinentempel!
Met vaste voet ben ik er ingestapt
en al een aardig eind voorbij de drempelHaal ik het eind? Ik heb hem haast gelaptdertien -nog even natellen -warempel-:
veertien! Alweer een dichtwerk opgeknapt!".

Het spreekt voor zich dat in zo'n Creools milieu van bards die
de nacht wakker doorbrachten dergelijke declamaties tot kreten
van bewondering en applaussalvo's leidden.
Dit was de tijd van de Bohemiens die hun toasts uitbrachten; de
jaren waarin de mannen zelfs hun leven op het spel zetten voor
een willekeurige vrouw, die op straat passeerde...
Iemand stelde mij voor aan een vriend met een fonkelend
intellect, die zich zeer had gewijd aan studies van metafysische
aard. Roberto was zijn naam en als ik zijn achternaam verzwijg,
doe ik dat met het duidelijke doel om geen fijngevoeligheden
bij wie dan ook te kwetsen.
Hij was een illustere telg van een afgevaardigde of
volksvertegenwoordiger van een zekere Departement bij de
Nationale Kamer (parlement) van dat land.
Met het glas van fijn baccarat in zijn rechterhand, duizelig van
wijn en hartstochtelijke begeerte, blonk die dichter met zijn
verwarde haardot -al declamerend in winkels, kroegen en cafésaltijd onder de intellectuelen uit.
Het is maar al te waar dat de buitengewone eruditie van die
jongeman bewonderenswaardig was. Nu eens gaf hij
commentaar op zeven verdragen van Juan Montalvo, dan weer
reciteerde hij de triomfmars van Ruben Dario...
Er waren echter korte of langere pauzes in zijn stormachtige
leven. Soms scheen hij spijt te hebben en sloot hij zich dag na
dag urenlang op in de Nationale Bibliotheek.
Vele malen heb ik hem de raad gegeven om de abominabele
ondeugd van de drank voorgoed op te geven, maar mijn
raadgevingen dienden tot niets; vroeger of later verviel de
jongeman weer in zijn oude gewoontes.
Op een nacht had ik, terwijl mijn fysiek lichaam op bed lag en
sliep, een heel interessante astrale ervaring.
Met grote ogen van angst zag ik mij aan de zeekust op een
afschuwelijke steile rots, en terwijl ik in de duistere afgrond
keek, zag ik kleine, lichte vaartuigen met bolle zeilen de steile
klippen naderen.
Uit de kreten van de zeelieden en het geluid van ankers en
roeispannen kon ik opmaken, dat die kleine bootjes de duistere
oever hadden bereikt.
En ik zag verloren zielen, duistere, angstaanjagende,
afschuwelijke mensen, die onder het uiten van dreigementen
aan land gingen...
Loze schaduwen die opstegen tot aan de top waarop Roberto en
ik stonden!
Verder met deel 2 van 2.
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Door angst overmand stortte de jongeling zich hals over kop in
de afschuwelijke afgrond en viel als omgekeerde Vijfpuntige
Ster en verdween definitief in het kolkende water.
Ik kan niet ontkennen dat ik hetzelfde deed, maar in plaats van
te verzinken in de wateren van die Zee, bleef ik heerlijk in de
lucht zweven terwijl een ster aan de hemel mij toelachte.
Vanzelfsprekend liet deze astrale ervaring een diepe indruk bij
mij achter. Ik begreep welk toekomst mijn jonge vriend te
wachten stond.
De jaren gingen voorbij en terwijl ik voortging op mijn
levenspad, verwijderde ik mij uit die walmende stad van
Bohemiens...
Toen ik veel later in de tijd en daar ver vandaan langs de kust
van de Caribische Zee reisde, kwam ik in de havenplaats Rio
del Hacha aan, tegenwoordig de hoofdstad van het schiereiland
Guajira. Een plaats met zanderige tropische straten aan de over
van de zee, gastvrije en behulpzame mensen met door de zon
gebruinde gezichten...
Nooit heb ik de Indiaanse Guajira-vrouwen kunnen vergeten,
die gekleed in hun prachtige tunica's overal riepen: "Cuara!
Cuara! Cuara!" -kolen-.
"Piraca! Piraca! Piraca!" -kom hier- riepen de huisvrouwen voor
hun huisdeur, omdat zij de noodzakelijke brandstof wilden
kopen.
"Haita Maya" -ik houdt veel van je- zei de Indiaan als hij een
meisje het hof maakte. "Ai macai pupura", antwoordde zij alsof
zij wilde zeggen: de dagen komen en gaan; dat zullen we nog
wel eens zien.
Er doen zich in het leven vele buitengewone situaties voor,
geweldige verrassingen; één ervan was voor mij de ontmoeting
met die bard, die ik vroeger in de stad Bacata had leren kennen.
Midden op straat kwam hij declamerend naar mij toe, dronken
van de wijn... zoals altijd..en tot overmaat van ramp bevond hij
zich in de grootste armoede.
Het is duidelijk dat dat grote toonbeeld van intellectuele
kennis door zijn alcoholverslaving op een verschrikkelijke
manier was gedegenereerd.
Al mijn inspanningen om hem van zijn verslaving af te helpen
waren nutteloos. Het ging iedere dag van kwaad tot erger.
Het nieuwe jaar naderde. Overal weerklonken de trommels om
de bevolking uit te nodigen voor de feesten en de bals die in
veel huizen werden georganiseerd, voor de zwelgpartijen en de
drinkgelagen.
Op een dag zat ik in de schaduw van een boom in diepe
meditatie. Ik werd uit mijn extatische toestand gehaald door de
stem van de dichter...
Roberto was naar mij toegekomen, barrevoets, met een
vermagerd gezicht en een halfnaakt lichaam. Mijn vriend was
nu tot een bedelaar verworden; de Ik van de Alcohol had hem
in de bedelaarsstand gedompeld.
Terwijl hij mij doordringend aankeek stak hij zijn rechterhand
uit en riep: "Geef me een aalmoes!"
Waarom wil jij een aalmoes? "Om geld te verzamelen om een
fles rum te kunnen kopen."
Het spijt mij zeer, mijn vriend; geloof me, ik zal nooit een
bijdrage aan de ondeugd leveren. Verlaat het pad des verderfs.
Toen deze woorden gesproken waren, trok de schaduw zich
stilzwijgend terug.
Oudejaarsavond brak aan. Die bard met verwarde haardos
wentelde zich om als een zwijn in het slijk, drinkend en
bedelend van orgie tot orgie...
Toen hij elke vorm van zelfcontrole door de weerzinwekkende
werking van de alcohol kwijt was geraakt, mengde hij zich in
een ruzie. Het ene woord lokte het andere uit en
vanzelfsprekend kreeg hij een verschrikkelijk pak slaag.
Later kwam de politie tussenbeide om een eind te maken aan
de vechtpartij en zoals dat meestal gaat, kwam de bard in de
gevangenis terecht.
Het eind van deze tragedie waarvan de auteur natuurlijk de Ik
van de alcohol was, is werkelijk macaber en luguber, want de
dichter hing zich op. Dat vertelden zij, die hem de volgende
dag zagen, hangend met een touw om zijn nek, aan de tralies
van zijn cel.
De begrafenisplechtigheid was schitterend en veel mensen
kwamen naar het graf om de bard de laatste eer te bewijzen.
Na dit alles heb ik -diepbedroefd- mijn reis moeten vervolgen
en ik liet de zeehaven achter mij.
Een hele tijd later nam ik mij voor, rechtstreeks de toestand van
mijn gestorven vriend in de astrale wereld te onderzoeken.
Dit soort metafyschische experimenten kan men uitvoeren door
het Eidolon of het magisch dubbel, waarover Paracelsus zo veel
heeft gesproken, te projecteren.
Om uit de dichte vorm te gaan kostte mij geen enkele moeite.
Het experiment lukte fantastisch.
Met het Eidolon in de astrale atmosfeer van de planeet Aarde
zwevend, ging ik de kolossale deuren van een groot deur
binnen.
In ging onderaan de trap staan, die naar de hogere
verdiepingen voerde. Ik kon vaststellen dat het bordes zich aan
de basis in tweeen splitste.
Ik riep met luide stem de naam van de overledene! Daarna
wachtte ik geduldig het resultaat af...
Dit liet niet lang op zich wachten. Ik werd verrast door een
grote horde mensen die haastig aan de ene en de andere kant
het vertakte bordes naar beneden kwamen lopen.
Die hele menigte kwam naar mij toe en ging om mij heen staan.
"Roberto, mijn vriend! Waarom heb je zelfmoord gepleegd?"
Ik wist dat al deze mensen Roberto waren, maar ik vond
niemand tot wie ik mij kon richten, ik zag geen
verantwoordelijke persoon, geen individu...
Ik had een Meervoudig Ik voor mij, een menigte duivels. Mijn
overleden vriend kon zich niet verheugen in een permanent
Bewustzijnscentrum.
Het experiment werd besloten, toen dat leger Ikken zich
terugtrok via het vertakte bordes.
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jammerlijke wijze afstompen.
De wijze wet der analogieën stelt ons in staat om op logische
wijze eruit af te leiden, dat de voortdurende uitwisseling van
psychische stralen zowel de Ziel als het lichaam uitputten.
Het is vereist dat de mens als microkosmos in
overeenstemming met al die levende ritmes van de oneindige
ruimte handelt, die het universum in beweging houden en vast
ondersteunen.
Net als de hemellichamen aan het firmament die binnen hun
banen komen en gaan zonder elkaar te hinderen en daarom het
relatieve verschil tussen hun lichtsterktes behouden, zo moeten
ook man en vrouw handelen door zich op gezette tijden
seksueel te verenigen.
Zelfs wanneer het onmogelijk is voor de echtparen om een
aparte slaapkamer te hebben, bestaat er een onfeilbare methode
om magnetische verzadiging te vermijden. Omdat het een grote
fout is deze te verzwijgen, geven wij hier de formule: "Men
heeft één- of tweemaal per week geslachtsgemeenschap en
probeert de vloeiende vitale elektriciteit niet te onderbreken
door de abominabele spasme zorgvuldig te vermijden."
Van Hutten is het volgende versje:
"Tweemaal per week is de plicht die jij hebt ten opzichte van je
vrouw, hetgeen noch jou, noch mij schade aanricht en per jaar
op honderdvier uitkomt."
Zarathoestra schrijft zijn volgelingen voor, dat de man iedere
negen dagen zijn vrouw moet kennen. Volgens hem moet de
vrouw iedere morgen negen maal aan de man vragen: "Zeg me,
mijn heer, wat ik vandaag moet doen. Jouw wil is wet."
De wijze wetgever Solon geeft de vrouw het recht drie maal per
vier weken gemeenschap te hebben met haar man.
Aan mannen die de leeftijd van vijftig jaar al zijn gepasseerd
geeft hij de raad, eenvoudigweg de scheppende magnetische
pauze, die de Natuur aan de fysiologie van Eros oplegt, te
gehoorzamen.
Deze mensen moeten weten te wachten, ook al willen zij de
seksuele magie beoefenen, tot het juiste moment daar is. Het
zou absurd zijn de seksuele organen te forceren of het
samenzijn te verwezenlijken met een gebrekkige erectie.
Mensen van gevorderde leeftijd behoeven zich beslist geen
zorgen te maken. Het is duidelijk dat de Natuur ook in hen hun
seksuele 'plus' en 'min' heeft gevestigd, hun perioden van
activiteit en rust.
De scheppende magnetische pauze verhelpt ook een enigszins
gebrekkige ontwikkeling van de geslachtsorganen en de
chakra's of de sympathische plexi die deze in stand houden.
De wijze Waldemar zegt:
"In de voorbereidende fase worden energieën verbruikt van de
eigen potentie en het gevolg is, dat door de frequente herhaling
van deze verspilling, een groeiend innerlijk vacuüm en
ontevredenheid ontstaat."
"De magnetische pauze is noodzakelijk voor het herstel van de
gebruikte krachten."
"Vaak echter gaat een van de echtlieden zo ver, deze pauze te
interpreteren als een tekort aan liefde en echtelijk verlangen
aan samenzijn, en dwingt de partner dan -door ziekelijke
ijdelheid gedreven- toegeeflijke beminnelijkheid te tonen door
middel van nieuwe uitingen van opwinding."
"Daartoe gedwongen met het zinnelijke vuur herhaaldelijk
tasbare bewijzen leveren. De ander blijft niets anders over dan
te vluchten in een mimische voorstelling van gevoelens die
geen opwinding meer opleveren en niet worden ervaren."
"Als gevolg hiervan wordt de psychische afwijzing groter,
totdat de weerzin en wanhoop zodanig versterkt zijn, dat
heftige ruzies onvermijdelijk worden."
"De schaamte en de haat van betrokkenen groeien, wat tot
geestelijke verwarring leidt en daarom het huwelijk tot een
vloek maakt. De boosdoener heet hier: onwetendheid met en
het niet benutten van de magnetische scheppende pauze."
De magnetische uitwisseling tijdens de seksuele daad is vooral
positief wanneer man en vrouw zich verenigen met het
duidelijke doel het seksuele hoogtepunt niet te overschrijden,
d.w.z. niet tot het orgasme te komen.
Dan komen beiden, man en vrouw, over wonderbaarlijke
elektrische, seksuele krachten te beschikken, waarmee zij alle
psychische aggregaten die gezamelijk datgene vormen wat men
Ego, Ik, Mijzelve, Zichzelve noemt, tot as kunnen herleiden.
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Op de ogenblikken dat ik deze aantekeningen maak, schieten
mij buitengewone, wonderlijke gebeurtenissen te binnen.
Bij het -met de volharding van een monnik in zijn celdoorlopen van oude kronieken van mijn lange bestaan, doemt
Eliphas Levi op.
Op een nacht, toen ik mij buiten mijn grondstoffelijke vorm
bevond, riep ik de ziel op van die gestorvene, die tijdens zijn
leven abt Alfons Louis Constants -Eliphas Levi- werd genoemd.
Het is duidelijk dat ik hem, zittend aan een antieke buro, in de
statige salon van een oud paleis aantrof.
Met grote hoffelijkheid verhief hij zich aan zijn zetel om mijn
begroetingen op respectvolle wijze in ontvangst te nemen.
"Ik kom u om een grote dienst vragen", zei ik. "Ik zou willen,
dat u mij een sleutel geeft om mij, telkens als ik het nodig heb,
ogenblikkelijk in astraallichaam uit te treden."
"Heel graag", antwoordde de abt, "maar eerst wil ik dat u mij
morgen het volgende vraagstuk beantwoordt: Wat is het
afschuwelijkste dat op aarde bestaat?"
"Geeft u mij nu meteen de sleutel alstublieft..." "Neen! Breng
mij eerst het antwoord en ik zal u met het grootste genoegen de
sleutel geven."
Het probleem dat de abt mij had voorgelegd, veranderde
allengs in een ware puzzel en kostte mij heel wat
hoofdbrekens, want er bestaat zoveel monsterlijke dingen in de
wereld, dat ik eerlijk gezegd geen oplossing kon vinden.
Ik wandelde oplettend door alle straten van de stad en trachtte
het allerafschuwelijkste te ontdekken en als ik dacht het
gevonden te hebben, dan dook er weer iets ergers op. Maar
plotsklaps drong een lichtstraal in mijn verstand.
"Aha, zei ik tegen mijzelf, ik begrijp het al. Het afschuwelijkste
moet in overeenstemming met de Wet van de Analogie der
Tegengestelden, de tegenpool van het allergrootste zijn..."
Goed! Maar wat is het allergrootste dat bestaat op het gekwelde
aangezicht van deze treurige wereld?
Toen verscheen aan mijn geestesoog de Schedelberg, het
Golgotha van de bitterheden en de grote Kabir Jezus zieltogend
aan een kruis uit Liefde voor de hele lijdende mensheid...
Toen riep ik uit: "Liefde is het allergrootste, wat er op aarde is!
Eureka! Eureka! Eureka! Nu heb ik het geheim ontdekt: de Haat
is de tegenstelling van het allergrootste."
De oplossing van het complexe probleem leek mij duidelijk.
Het leed nu geen twijfel dat ik weer contact met ELiphas Levi
moest opnemen.
Om opnieuw het Eidolon te projecteren was voor mij een
kwestie van routine, want het is duidelijk dat ik met deze
kostbare gave ben geboren.
Als ik een speciale sleutel zocht, deed ik dit niet zozeer voor
mijn eigen onbelangrijke en nietsbetekenende persoon, maar
voor vele andere personen die naar de bewuste en positieve
astrale uittreding hunkeren.
Al reizend met het Eidolon of magisch dubbel, ver weg van het
fysieke lichaam, trol ik door de verschillende Europese landen
op zoek naar de abt, maar die was nergens te vinden.
Plotseling voelde ik, dat ik op ongebruikelijke wijze
telepathisch werd geroepen en ik ging een luxueus ingericht
herenhuis binnen, Daar was de abt, maar...
Oh! Verrassing! Een wonder! Wat is dit nou? Eliphas Levi was
veranderd in een kind en lag in zijn wieg. Een werkelijk zeer
ongewone zaak, niet waar?
Eerbiedig liep ik heel zachtjes naar de baby toe en zei:
"Meester, ik breng u de oplossing. Het afschuwelijkste wat er
op aarde bestaat is de haat. Nu hoop ik dat u doet wat u mij
beloofd heeft. Geeft u mij de sleutel..."
Tot mijn grote verbazing echter, zweeg het kind, terwijl ik
allengs de hoop begon te verliezen en maar niet begreep dat de
stilte de welsprekendheid van de Wijsheid is.
Een paar maal nam ik hem wanhopig in mijn armen en smeekte
hem om een antwoord, maar alles was tevergeefs. Dat schepsel
leek wel de sfinx van de stilte.
Hoe lang zou dit geduurd hebben? Ik weet het niet! In de
eeuwigheid bestaat de tijd niet en verleden en toekomst
verbroederen tot een eeuwig nu.
Tenslotte legde ik, mij diep teleurgesteld voelende, de baby in
zijn wieg en verliet heel verdrietig dat statige oude huis.
Dagen, maanden en jaren gingen voorbij en ik bleef mij
teleurgesteld voelen. Voor mij was het alsof de abt zijn zo
plechtig gegeven woord niet had gehouden. Maar op een dag
begon het mij te dagen. Toen herinnerde ik mij de uitspraak
van de Kabir Jezus: "Laat de kinderen tot Mij komen, want
hunner is het koninkrijk Gods".
Ah! Nu begrijp ik het, zei ik tegen mijzelf. Het is dringend
noodzakelijk weer als een kind te worden, zowel in het hart als
in het verstand. "Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de
kinderen, zult gij het koninkrijk der Hemelen voorzeker niet
binnen kunnen gaan."
Deze wederkeer, dit teruggaan naar het oorspronkelijk
uitgangspunt, is niet mogelijk zonder eerst in jezelf gestorven
te zijn. De Essentie, het Bewustzijn, is ongelukkigerwijze
gevangen in al die psychische aggregaten die in hun duistere
samenhang het Ego vormen.
Slechts door het vernietigen van die duistere en naargeestige
aggregaten kan de Essentie in haar oorspronkelijke staat van
onschuld ontwaken.
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verlorengegane eigenschappen van het kind.
Novalis zegt: "Het Bewustzijn is de Essentie van de mens zelf
in volledige verandering, het oorspronkelijke hemelse Zijn."
Het is duidelijk dat wanneer het Bewustzijn ontwaakt, het
probleem van de vrijwillige uittreding ophoudt te bestaan.
Nadat ik al deze processen van de menselijke psyche grondig
had begrepen, overhandigde de abt in de hogere werelden mij
het tweede deel van de koninklijke sleutel.
Dit was zonder twijfel een reeks mantrische klanken, waarmee
men op bewuste en positieve wijze de projectie van het Eidolon
kan realiseren.
Ten bate van onze gnostische studenten is het goed op
didactische wijze de intelligente volgorde van deze magische
klanken vast te stellen.
a) Een lange, zachte fluittoon, als van een vogel. b) Intonatie
van de klinker E -eeeeeeee- op de toonhoogte RE van de
notenbalk c) De R -rrrrrrrr- zingen en laten klinken op de
toonhoogte van de noot SI, door een schelle kinderstem te
imiteren; dit is ongeveer gelijk aan de scherpe toon toon van de
koffiemolen of een heel zacht zoemende motor. d) Heel zacht
de S -ssssssssssss- laten klinken als een stille, vredige fluittoon.
Verklaring: Punt a) is een echte, daadwerkelijke fluittoon, punt
d) lijkt op slechts een fluittoon...
ASANA. De gnostische student gaat in bed liggen in de
houding van een dode: op de rug -de mond naar boven-.
Men spreidt de voeten in de vorm van een waaier, de hielen
raken elkaar.
De armen langs het lichaam; het hele fysieke voertuig goed
ontspannen.
Insluimerend zal de toegewijde student in diepe meditatie vele
malen de magische tonen zingen.
ELEMENTALEN
Deze mantra's zijn nauw verbonden met het elementale
departement (een deel van het animale rijk, vert.) van de vogels
en het is duidelijk dat dezen de toegewijde student bijstaan en
hem daadwerkelijk helpen bij het werk van de uittreding.
Iedere vogel is het fysieke lichaam van een elementaalwezen en
deze helpen altijd de nieuweling, op voorwaarde van een goed
gedrag.
Als de aspirant bijstand verlangt van het elementale rijk van de
vogels, moet hij leren van de vogels te houden. Zij die de
misdaad begaan deze schepsels van de lucht in afschuwelijke
kooien op te sluiten, zullen deze hulp nooit ontvangen.
Geef de vogels van de lucht te eten, wordt een bevrijder van
deze schepsels, open de deuren van hun gevangenissen en je
zult door hen geholpen worden.
Toen ik voor de eerste keer met de koninklijke sleutel
experimenteerde, voelde ik me na het zingen van de mantra's
luchtig en licht, alsof iets in het Eidolon gedrongen was.
Vanzelfsprekend wachtte ik niet totdat ik van mijn bed getild
zou worden. Ik verliet zelf het bed. Ik stond vrijwillig op en
liep rustig het huis uit. De onschuldige elementalen van mijn
gevleugelde vrienden, in mijn astraallichaam gedrongen,
hielpen mij bij de uittreding.
CONCLUSIE
In dit hoofdstuk hebben wij de twee fundamentele aspecten
van de koninklijke sleutel uitgelegd.
De volledige en absolute ontwikkeling van deze twee delen
van de grote sleutel staat ons toe vrijwillig en op bewuste en
positieve wijze uit te treden.
Zij die werkelijk wensen te veranderen in onderzoekers van de
grote werkelijkheden in de hogere werelden, dienen in zichzelf
de twee aspecten van de grote sleutel te ontwikkelen.
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Dynamische, magnetische vlammen als een golvende zee van
purperrood, geweldige goddelijke gas, omgeven het paar
gedurende de seksuele trance.
Geweldig is dat moment waarop de mannelijke stromen zich
met de vrouwelijke trachten te verenigen.
Door middel van de magnetische scheppende pauze worden
harmonische en geordende seksuele ritmes op gang gebracht
tussen man en vrouw.
Deze pauze bevat op zich twee wezenlijke factoren:
A) Een vastgestelde periode, die men zich doordacht en uit vrije
wil oplegt tussen twee copulaties.
B) Langduriger genot van de metafysische coitus, zonder
orgasme, zonder spasme en zonder verlies van het seminale
vocht.
Opdat de uitwisseling van de magnetische kracht diep,
constructief en werkelijk waardevol is, is het noodzakelijk dat
de belangrijkste centra van het lichaam op harmonische en
rustige wijze met elkaar in contact zijn.
De clitoris, welke zich bevindt tussen de beide schaamlippen
van de vagina, is het meest gevoelige punt van het vrouwelijk
organisme.
Elke verlichte helderziende zou de centrifugale magnetische
krachten, die hun weg vanaf de clitoris beginnen, kunnen
waarnemen.
De clitoris is daarom het magnetische, centrifugale of
middelpuntvliedende punt, dat de aura van de vrouw van de
benodigde energiestromen voorziet.
Wij moeten dit alles niet echter eenzijdig, maar in zijn geheel
bestuderen. Het zou absurd zijn te veronderstellen dat de
clitoris, die zich voor de uitgang van de vagina bevindt,
daarvan gescheiden door de urinebuis, de enige drager en
opwekker van de hoogste gevoelens van het vrouwelijk
geslacht is.
Wij moeten begrijpen, dat ook de uterus en de afzonderlijke
delen van het binnenste van de vagina dragers en opwekkers
van de grootste gevoelens kunnen zijn.
Ontegensprekelijk bevinden het holle weefsel en de
einddeeltjes zich in de clitoris.
Zonder dergelijke weefsels en deeltjes zouden de fysiologische
vrouwelijkheid en de mogelijkheid om de maximale seksuele
sensatie te bereiken, uitgesloten worden.
Door het contact met de man zwelt de clitoris -die is voorzien
van holle deeltjes- op, evenals de mannelijke fallus, en beiden
ontvlammen.
Op het buitengewone moment dat ook de holle lichaampjes in
het gebied van de schaamlippen zwellen, wordt de ingang van
de vagina een soort sponsachtig omhulsel, dat de mannelijke
fallus op wonderbaarlijke wijze omsluit.
Hoe meer de ingang van de vagina dan bevochtigd wordt door
de klierafscheiding, des te beter is de mogelijkheid om de fijne
magnetische condensatoren die daar liggen, tot een elektrische
affiniteit te brengen met de fallus, die in de spanningsstructuur
van het menselijk lichaam bij wijze van spreken, de
belangrijkste energiebron is om een psychofysische
wisselstroom uit te wisselen.
De wijze Waldemar zegt:
"Laten wij het niet vergeten: ons lichaam zal zoveel volmaakter
zijn, naarmate het sympathisch zenuwstelsel meer ontwikkeld
is en bewust kan worden beheerst."
"Wanneer man en vrouw met een minimum aan bewegingen dat wil zeggen alleen met de noodzakelijke voor de
instandhouding en verlenging van het contact- van de seksuele
vereniging ook een psychisch samenzijn maken, alleen dan
wordt de gelegenheid geschapen tot het elektrische laden van
de zenuwknopen in het ruggenmerg en de hersenen, die
verbonden zijn met de pijnappelklier (hypofyse), de
belangrijkste in het lichaam, en bovendien ook met de Solar
Plexus -Plexus Coeliacus- met zijn talloze stralende
zenuwvlechten naar de lever, darmen, nieren en milt."
De abominabele seksuele spasme is vast en zeker een
kortsluiting die tot een verschrikkelijke ontlading leidt.
Daarom moeten wij dit altijd vermijden.
De wonderbaarlijke kracht van Od is met verschillende
intensiteit in tal van organen aanwezig. Zo baseert zich de beste
en vruchtbaarste scheppende magnetische uitwisseling op het
volgende revolutionaire proces: de zijde van het hart van de
man rust tegen de rechterzijde van de vrouw aan, zijn
linkerhand en haar rechterhand verenigen zich en zijn
rechtervoet raakt de linker van de vrouw.
De seksuele organen kunnen zich dan aan een taak wijden,
waaraan zij vaak worden onttrokken, dat wil zeggen het dienen
van het fysieke principe van assimilatie en reiniging van de
materie, in de eerste plaats door het werken op de plexus die
onder het middenrif ligt -het deel van het sympatisch
zenuwstelsel in de buik-, wat beslist noodzakelijk is als basis
voor de ontwikkeling van de fijnste gevoelens.
De metafysische gemeenschap plaatst ons, met al haar erotische
verfijndheid, in een bevoorrechte positie, waardoor wij over
wonderbaarlijke krachten beschikken, die ons in staat stellen
elk deeltje van die duistere entiteiten die onze psychische
tekortkomingen personificeren, tot kosmisch stof te
verpulveren.
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wat al in hoofdstuk vijftien gezegd is: ik bedoel alcohol.
Het is niet nodig uitgebreid te discussiëren over de effecten van
alcohol. De Arabische naam zelf -gelijk de ster Algol, die het
Hoofd van Medussa, dat door Perseus werd afgehakt,
vertegenwoordigt- wil eenvoudig zeggen de Demon...
En dat het daadwerkelijk een demon of kwaadaardig geest is,
wanneer het bezit van de mens neemt, is duidelijk en
gemakkelijk aan te tonen door de gevolgen, die van
dronkenschap via delirium tremens tot waanzin gaan, en die op
de nakomelingen in de vorm van verlamming of andere
erfelijke afwijkingen wordt overgedragen.
Het is buiten kijf dat alcohol het product van een afbraakproces
is, dat ook in organisme zichtbaar wordt, vooral als onderdeel
van de afvalstoffen die via de huid worden afgescheiden,
waarbij het een vernietigende, ondermijnende en destructieve
trilling heeft, die onze huidharen uitdroogt en onze
zenuwcellen vernietigt en ze langzamerhand door kraakbeen
vervangt.
Het is heel duidelijk en merkbaar dat alcohol de capaciteit van
het onafhankelijk denken aantast -aangezien het op fatale
wijze de fantasie stimuleert- en het vermogen om rustig te
oordelen beperkt, en eveneens het ethisch gevoel en de
individuele vrijheid verschrikkelijk verzwakt.
Door alle tijden heen zijn dictators en tirannen niet onbekend
geweest met het feit dat het gemakkelijker is een bevolking van
dronkaards te regeren en naar hun pijpen te laten dansen dan
een volk van geheelonthouders.
Het is genoegzaam bekend dat men iemand in staat van
dronkenschap de een of andere suggestie gemakkelijk kan
laten accepteren en daden die in strijd zijn met zijn eigen
fatsoensnormen kan laten verrichten. De invloed van alcohol
op misdaden is zo algemeen bekend, dat het niet nodig is
verder hierop in te gaan.
Die afschuwelijke alcohol stijgt bedwelmend op uit de afgrond
en leidt zijn slachtoffers vervolgens in de poel des verderfs. Het
is deze kwaadaardige stof die op intieme wijze de
Hellewerelden karakteriseert, waar men slechts gesnoef,
gekrijs, gebrul, gefluit, gehinnik, gepiep, gesjirp, geloei,
geknars, gekras, gemiauw, geblaf, gesnuif, gebries, gesnurk en
geklepper hoort.
De abominabele Demon Algol draait onophoudelijk in de
vicieuze cirkel van de tijd.
Altijd verleidelijk dringt hij zich waar dan ook op. Hij lijkt de
gave van de alomtegenwoordigheid te bezitten. Nu eens
glimlacht hij in een gouden of zilveren bokaal onder het
vergulde dak van een weelderig paleis, dan weer laat hij de
langharige bard in een akelige kroeg zingen.
De kwaadaardige Algol is soms heel fijntjes en diplomatiek.
Kijk hoe hij gevaarlijk schittert in het glas van glinsterend
kristal, je aangeboden door de beminde!
En de dichter zegt dat wanneer in het zachte en geparfumeerde
mahoniehouten bed de beschonken beminde aanstalten maakt
om zich te ontkleden, de beschermengel even weg gaat...
Wij gaan alleen naar één doel, wij hebben allemaal onze naam
in de fatale amfora. Ik zeg jou, drink nooit vervloekte drank,
want als je het drinkt, zul je je weldra op dwaalwegen begeven.
"Jij drinkt vandaag met mij kleine glaasjes sterke Sabina-wijn,
hoewel de deksel op een Griekse Amfora zat, die ik zelf
verzegeld had", roept Satan vanuit de diepte van de afgrond...
In de duistere diepten klaart iedere duivel zijn karwei,
wijngaarden van 'sMorgens vroeg tot 's Avonds laat
aanleggend, en hij roept je net zoals men God aanroept,
wanneer tijdens het vrolijk avondmaal het uur nadert waarop
de gegiste wijn gedronken wordt.
De nieuwe oogst bieden de wijnboeren jou bij de huiselijke
haard aan, om -nippend van het product van hun wijngaardente toosten en heilwensen uit te brengen, terwijl Algol -die valse
Medussa-, meegenietend met zijn slachtoffer, glimlacht.
Vasten, kwellingen, boetekleden, zak en as vraagt de
kluizenaar of boeteling in de lachende dageraad en daarna wanneer de zon al vermoeid in het westen ondergaat- eindigt
alles, heildronken uitbrengend, in een stormachtige orgie...
Wat wordt niet aangetast door de tand des tijds? Onze geliefde
ouders waren al inferieur aan onze grootouders die eenvoudig
leefden. Nog zwakker dan zij zijn wij en in triest verval -tussen
alcohol en tragedie- volgt ons een verdorven
nakomelingenschap.
Verder met deel 2 van 2.
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le arrostra.
Casta viril de rusticos soldados, ensenada a remover las glebas
con sabelica azada, jayanes obedientes a una madre severa, que
a su mandar cargaban en la hora postrera.
Del dia enormes troncos para el hogar cortados, cuando, sueltos
del yugo las bueyes fatigados, se hunde el sol en las sombras
que en la noche remansa, y en amigo reposo la alqueria
descansa."
(Vertaling: "Hoe anders was de kroost -van welk een ander
geslacht! - die de zeeën van Cicilie met Carthaags bloed
kleurde, die Pyrrhus en Antiochus met een enkele lansstoot
velde, en de formidabele Hannibal, door hem tot het eind te
trotseren.
Mannelijke kaste van onbehouwen boerensoldaten, die
gewend zijn om het land met zwaardachtige spaden te ploegen,
potige kerels gehoorzaam aan hun strenge moeder, die zij op
haar bevel naar de laatste rustplaats droegen.
Overdag enorme boomstammen voor de haard gehakt, wanneer
de vermoeide ossen bevrijd van hun juk, de zon zich hult in de
schaduwen die de nacht voortbrengt, en de boerderij verstilt in
vriendelijke en vredige rust." einde vertaling)
Met vurige letters staat geschreven in het boek van alle
mysteriën, dat door alcohol de demonen, de reeds afgebroken
ikken, die afschuwelijk brute en dierlijke schepselen die onze
psychologische tekortkomingen personifieren, opnieuw
herrijzen.
Zoals U weet is de sterke drank verbonden met de Vayu Tattwa
-het element lucht-. Door het te drinken vallen we als
omgekeerde Pentalf -vijfpuntige ster-, met het hoofd naar
beneden en de benen naar boven, in de afgrond van verderf en
verschrikkelijke geweeklaag (zie hoofdstuk 13).
De poel van de afgrond, waaruit rook als uit een grote oven
opstijgt, ruikt naar alcohol.
Die vrouw uit de Apocalyps van Johannes, gekleed in purper
en scharlakenrood, behangen met goud, edelstenen en parels en
in haar hand een gouden kelk vol smerigheid en de onreinheid
van haar hoererij, drinkt alcohol. Zij is de grote hoer van wie
het nummer 666 is.
Ongelukkig de religieuze leider, de priester, de mysticus of de
profeet, die de vergissing begaat zich te bedrinken met die
afschuwelijke alcohol!.
Het is goed te werken voor de verlossing van de Zielen en de
Leer van de Heer uit te dragen, maar in werkelijkheid zeg ik U,
dat het niet juist is rotte eieren te gooien naar hen die u volgen.
Priesters, kluizenaars, mystici, missionarissen, leraren, u die het
volk liefdevol onderwijst, waarom geeft u aanstoot?
Weet u misschien niet dat het aanstoot geven aan mensen gelijk
is aan gebrek aan respect, hetzelfde als het gooien met tomaten
of rotte eieren?...
Wanneer zult u dit alles begrijpen?...
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Op mijn reis door al deze landen van de wereld moest ik enige
tijd in de stad van de conquistador Gonzalo Jimenez de
Quesada aan de voet van de bergen Monserrate en Guadalupe,
verblijven.
In die tijd, al dicht bij de Tweede Wereldoorlog, werd mij een
vriend voorgesteld, die nogal een ZONDERLING was.
Hij heette Sucre en was ook bereisd. Hij was vanaf een
bepaalde haven aan de Atlantische kust naar de Andestoppen
gekomen om een universitaire studie te volgen.
Alles aan die oude vriend van de tijden van weleer was heel
bijzonder, zelfs het ONGEBRUIKELIJKE voorstellen.
Iemand wiens naam ik niet noem, klopte op een avond aan de
deur van mijn verblijf met het duidelijk doel mij uit te nodigen
voor een diepgaand gesprek met de voornoemde vriend...
De plaats van samenkomst was niet bepaald mooi; een
armoedig cafe‚ met een kleine ruimte.
En na alle plichtplegingen kwamen wij tot het gesprek.
De intellectuele capaciteiten van mijn nieuwe vriend waren
duidelijk: hij was een THEORETICUS, BESCHOUWELIJK,
GELEERD...
Hij noemde zichzelf de stichter van de een of ander Loge van
theosofische aard en citeerde vaak H.P.B., Leadbeater, Annie
Besant, etc.
Tijdens de uitwisseling van ideeën schitterde hij zonder twijfel
met pseudo-esoterische en pseudo-occulte uiteenzettingen...
Als er niet zijn AFFECTIE VOOR HYPNOSE EN
EXHIBICIONISME was geweest dan was deze samenkomst
van vrienden vreedzaam geëindigd, maar ziehier dat de duivel
zijn neus overal in steekt.
De vriend voelde zich op een bepaald moment namelijk
geroepen om demonstraties van zijn hypnotische krachten te
geven. Hij ging naar een heer van zekere leeftijd die aan een
andere tafel zat en vroeg hem heel beleefd hem als passief
object voor zijn experimenten te mogen gebruiken.
Met betrekking tot de Hypnotische Wetenschap kan niet
genoeg benadrukt worden dat niet alle personen ontvankelijk
zijn om in trance te raken.
Het is duidelijk dat Sucre, met zijn EXHIBITIONISTISCHE Ik,
zich niet belachelijk wilde maken. Hij moest zijn gave
demonstreren en deed daarom bovenmenselijke inspanningen
om de man in een hypnotische slaap te krijgen.
Maar alle inspanningen waren nutteloos; terwijl Sucre vocht en
zelfs leed, ging de beste man innerlijk er het ergste van denken.
En plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, gebeurde
wat moest gebeuren. De passieve heer sprong van zijn stoel en
schold Sucre uit voor dief, oplichter, bandiet, etc. Maar onze
bewuste vriend, die ook geen zacht eitje was, begon te RAZEN
en te TIEREN.
Tafels, stoelen, kopjes en schotels vlogen door de lucht en de
eigenaar van de zaak liep tussen de ravage door te jammeren
dat zij hem de rekening moesten betalen.
Gelukkig kwam de politie tussenbeide en alles werd weer
rustig. De arme Sucre moest zijn bagage belenen om zijn
schuld te betalen...
Na deze onaangename tegenslag maakten wij een nieuwe
afspraak met de voornoemde vriend. Dit keer verliep het
vanzelfsprekend veel rustiger, want Sucre haalde het niet in
zijn hoofd om zijn absurde experiment te herhalen.
Toen zijn wij het eens kunnen worden over vele diepgaande
ideeën en begrippen van esoterische en occulte aard.
Diezelfde vriend ging enige tijd later naar de Universiteit met
het doel een goed ADVOCAAT te worden en was zonder
twijfel een uitstekende student.
Op een dag, na vele jaren, nodigde die vriend mij uit om bij
hem te komen eten en als 'nagerecht' voerden we een gesprek
over verborgen schatten. Toen kwam ik op het idee om hem het
navolgende geval voor te leggen.
"Ik lag in mij kamer te slapen", vertelde ik hem, "toen ik
plotseling werd gewekt door een vreemd ondergronds geluid,
dat mysterieus van noordwestelijk naar zuidwestelijk richting
verliep of circuleerde."
"Enigszins geschrokken door dit ongewone geluid sprong ik op
en ging in mijn bed zitten om te zien wat er aan de hand was."
"Toen zag ik tot mijn grote verbazing dat in een hoek van mijn
slaapkamer de aarde zich opende."
"En als bij toverslag dook het spook van een onbekende vrouw
op, die met zeer zachte stem tot mij sprak: 'Ik ben al vele jaren
dood en hier op deze plaats heb ik een grote schat begraven,
haal hem er uit, hij is voor jou.'"
Toen Sucre mijn bijdrage bij het 'nagerecht' aangehoord had,
vroeg hij mij heftig hem mee te nemen naar de plaats waar dit
gebeurd was en ik wilde hem deze dienst vanzelfsprekend niet
weigeren...
Op een middag kwam hij mij vertellen dat hij met de eigenaar
van dat huis -een heel beroemd dokter in die stad- in contact
was getreden en hij smeekte me voor hem te onderzoeken of
deze man werkelijk de bezitter was van het bewuste pand of
niet, want hij had zijn twijfels.
Ik moest eerlijk bekennen dat het voor mij niet moeilijk was de
astrale uittreding te verwezenlijken; ik hoefde slechts het
overgangsstadium tussen waken en slapen te benutten.
Op het moment dat ik begon in te sluimeren, verhief ik mij
vastbesloten van mijn bed en ging de straat op. Het is duidelijk
dat het fysieke lichaam slapend in bed achterbleef.
Zo realiseerde ik met groot succes de astrale uittreding van het
Eidolon; ik kan mij dit opmerkelijk psychische experiment nog
exact herinneren, als de dag van gisteren.
Vliegend, zwevend in de astrale sfeer van de planeet Aarde,
ging ik door verschillende straten en zocht de praktijk van de
arts.
Ik smeekte mijn Elementale Bemiddelaar mij naar de bewuste
praktijkruimte te willen brengen en het is duidelijk dat ik
geholpen werd...

Verder met deel 2 van 3.
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Toen ik bij een bepaald huis aankwam, begreep ik dat ik daar
moest zijn; drie treden leidden naar de luxueuze ingang van
een reusachtig herenhuis...
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Ik ging door de deur naar binnen en kwam in een wachtkamer.
Ik liep nog wat verder en ging vastberaden de spreekkamer in...
Ik nam nauwgezet het interieur van deze kamer op. Ik zag een
tafel waarop een schrijfmachine stond en enkele andere
dingen; een venster bood uitzicht op een patio van de villa; de
dokter zat daar en in zijn aura kon ik het voornoemde bezit
zien...
Zeer tevreden met het experiment keerde ik weer terug in mijn
fysieke lichaam; het Eidolon is werkelijk buitengewoon...
'sMorgens heel vroeg kwam mijn vriend om het resultaat van
mijn psychische experiment te vernemen.
Ik vertelde hem zeer gedetailleerd alles wat ik gezien en
gehoord had. Toen zag ik verbazing op het gezicht van Sucre;
hij kende die spreekkamer en de feiten die ik gaf bleken exact
te kloppen...
Wat daarna volgde is gemakkelijk te raden: Sucre wist niet
alleen te bereiken dat de betrokken dokter hem het huis
verhuurde, maar bovendien -en dat is het meest merkwaardigedat hij zijn compagnon werd...
Dezer dagen besloot ik weg te gaan uit die stad, ondanks de
smeekbeden van die bewuste vriend die er op aandrong dat ik
mijn reis zou afblazen...
Toen ik jaren later terugkwam, was alles veranderd, het huis
was verdwenen...
Ik trof er slechts een dor, onherbergzaam, steenachtig en
oervervelend stuk grond...
Ik zag elektrische hoogspanningsinstallaties, compressoren die
voorzien waren van een dubbele pompinstallatie, allerlei
soorten machines, goedbetaalde arbeiders, etc etc etc.
Sucre woonde daar zelf in een ruimte die het best te vergelijken
was met een BUNKER op een slagveld; hij liep in en uit, gaf
strikte bevelen aan de werknemers, enz enz enz.
Deze kamer was door gigantische rotsblokken beschermd en in
de muren zaten veel luiken, die men naar believen kon openen
of sluiten.
Door deze kleine schuifluiken waakte Sucre over zijn
omgeving. Die UITKIJKPOSTEN waren zogezegd zeer nuttig
voor hem...
Zo nu en dan greep hij bij het minste geringste geluid van
buiten zijn pistool of geweer en dan zag men aan de andere
kant de raampjes open of dicht gaan of de loop van geweren of
pistolen tevoorschijn komen...
Zo stonde de zaken ervoor toen ik terugkwam. Mijn vriend
vertelde mij dat er enorm op deze schat geraasd werd, dat het
ging om het beroemde "gouden kalf" dat al zoveel mensen in
de streek onrust had bezorgd en dat hij dus omringd werd door
begerige doodsvijanden die geprobeerd hadden hem te
vermoorden.
"God en de Heilige Maria!, sta me bij!" zei ik tegen mezelf...Op
een onzalig moment had ik deze vriend over mijn visioen van
de bewuste schat verteld... Het was beter geweest als ik m'n
snavel had gehouden...
Op een andere dag vertrouwde hij mij vol OPTIMISME toe, dat
op zeker twaalf meter diepte een pop van gebakken klei was
gevonden en in het hoofd van dit gedrocht, dat hol was, bevond
zich een perkament rol waarop de plattegrond getekend was
waar de schat zich bevond.
In het laboratorium van de dokter werd heel voorzichtig de
perkamenten rol uit de kop van de pop gehaald, want door de
tijd en de vochtigheid zat het behoorlijk vastgeplakt...
Volgens het plattegrond waren er op een diepte van twaalf
meter vier opslagplaatsen, waarvan er één in het oosten lag, een
ander in het westen, een derde in het noorden en de laatste in
het zuiden...
Het plan gaf nauwkeurige aanwijzingen en gegevens en
tenslotte stond er een spreuk die met de initialen van voor- en
achternaam ondertekend was.
"Degene die mijn schat vindt, die ik in diepe kuil begraven
heb, zal vervolgd worden door de Kerk van de Beschermheer
en voordat er twintig dagen voorbij zijn, zal men niet weten,
dat hij de schat uitgegraven heeft, die ik voor mijzelf begraven
had."
In die dagen was de Tweede Wereldoorlog al in volle gang.
Hitler was veel Europese landen binnengevallen en maakte
zich klaar om Rusland aan te vallen...
Mijn vriend was honderd procent Duitsgezind en geloofde heel
oprecht in de overwinning van Hitler...
Beïnvloed door de politieke tactiek van Hitler, die de ene dag
een verdrag tekende met een bepaald land en het de volgende
dag binnenviel, wilde hij vanzelfsprekend niet volgens de
aanwijzingen van het plan werken...
Sucre zei tegen zichzelf: "Die aanwijzingen zijn gemaakt om je
om de tuin te leiden...De schat ligt meters diep onder de pop; de
genoemde vier opslagplaatsen interesseren me niet..."
DUS LIET HIJ DE AANWIJZINGEN VOOR WAT ZE WAREN
en ging steeds dieper; toen ik over de rand van het gat keek, zag
ik zwarte, diepe, afschuwelijke afgrond...
Verder met deel 3 van 3.
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"Mijn beste vriend Sucre", zei ik tegen hem. "je hebt een heel
ernstige fout begaan. Je hebt de schat boven, in die vier
opslagruimten gelaten en bent naar de diepte gegaan. Niemand
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begraaft een schat zo diep."
Het is duidelijk dat deze door mij uitgesproken woorden 'de
geur van de oprechtheid' en 'het parfum van de beleefdheid'
met zich droegen...
Nochtans moeten wij ronduit spreken om de nadruk te leggen
op de Ik van de Hebzucht.
Het is onloochenbaar dat deze Ik zeer markant aanwezig was in
mijn vriend, in combinatie met GESLEPENHEID,
WANTROUWEN EN GEWELD.
Het was voor mij helemaal niet ongewoon, dat Sucre toen
begon te razen, te tieren en te schreeuwen, en me uitschold voor
alles wat mooi en lelijk was en me zelfs dingen verweet
waaraan ik nog nooit gedacht had.
Arme Sucre!... Hij bedreigde mij met de dood, hij geloofde een
ogenblik dat ik zogezegd met zijn reeds genoemde vijanden
onder één hoedje speelde, misschien met het doel de schat van
hem te stelen...
Na dit alles en toen hij mijn verbazingwekkende rust zag,
nodigde hij mij uit om in zijn loopgravenschuilplaats koffie te
komen drinken...
Voordat ik definitief wegging uit die Spaanse stad die in
vroegere tijden bekend was als Nieuw Granada, deed die
vriend van mij opnieuw een verzoek; hij verzocht mij MET
HEEL ZIJN HART met het Eidolon zijn onderaardse werk te
bestuderen.
Aangezien ik toch al van plan was om een astraal onderzoek in
deze diepte te doen, stemde ik in met zijn verzoek...
En het gebeurde dat ik op een nacht met een prachtig volle
maan heel rustig naar bed ging en op mijn rug ging liggen, met
het lichaam goed ontspannen...
Zonder mij ook maar over iets zorgen te maken, nam ik mij
voor alert en waakzaam te zijn, mij eigen slaap te bespieden...Ik
wilde die overgangsstaat die er is tussen het waken en de
lethargie van de slaap voor mijn astrale uittreding benutten...
Toen het proces van insluimeren begon, toen de kenmerkende
beelden van de slaap begonnen op te doemen, spande ik mij in
om de luiheid te verdrijven en stond op uit mijn bed, heel
zachtjes alsof ik mij een geest voelde...
Ik ging mijn kamer uit alsof ik een spook was en lichtvoetig
lopend verliet ik het huis...
Heerlijk zweefde ik door de stad, vol van een sublieme
geestelijke verrukking.
Het viel mij niet moeilijk om mij te oriënteren; snel was ik op
de plaats van de gebeurtenissen, op het terrein van de feiten...
Voor dat donkere afschuwelijke hol dat al een diepte had van
meer dan zeventig meter sloeg een Kabouter, Dwerg, Pygmee
of Gnoom met een respectabele witte baard mij op onschuldige
wijze gade...
Zwevend door de atmosfeer daalde ik zachtjes af in de waterige
diepte van die rampzalige kuil van de Hebzucht...
Toen ik met mijn siderale voeten de modder van de vochtige en
donkere aarde raakte, deed ik met plezier nog een laatste
inspanning en drong binnen in het binnenste van de aarde
onder de bodem van de put...
Hoe zacht daalde ik af met het Eidolon onder zwarte bodem
van die grot waaruit zoveel water ontsprong...!
Terwijl ik stukje voor stukje de blokken graniet onderzocht die
opdoemden onder het chaotische water, drong ik heel diep in
de ondergrond...
Het was duidelijk dat mijn overbekende vriend de fabelachtige
schat boven had laten liggen, zoals we al in een voorgaande
alinea hebben gesteld...
Nu zag mijn onbetekenende persoon in de diepten van die
afgrond alleen stenen, modder, water...
Maar plotseling gebeurde er iets ongewoons; ik bevond mij
voor een gang, die vanuit het ondergrondse terrein schuin
opliep naar de straat...
Wat een verassing! Sucre had hier nooit iets over gezegd, hij
had mij niet verteld dat hij er aan gedacht had op een
dergelijke diepte een horizontale schat te boren...
Rustig gleed ik met het Eidolon door het bewuste kanaal dat
door water overstroomd was, ging nog wat meer vooruit en
kwam toen aan de oppervlakte aan de kant van de straat...
Nadat mijn astrale verkenning was voltooid, keerde ik weer
terug in mijn fysiek lichaam; het onderzoek was klaarblijkelijk
fantastisch verlopen...
Later, toen ik dit alles aan mijn vriend vertelde, zag ik dat hij
heel treurig werd. Die man leed onuitsprekelijk, hij wilde
goud, smaragd, edelstenen, rijkdommen; de Hebzucht had
volledig bezit van hem genomen...
Hij rechtvaardigde zich echter en zei dat hij de hele schat nodig
had om een proletarische revolutie te ontketenen; hij zou die
rijkdom gebruiken om wapens en dergelijke aan te schaffen.
HOE VERSCHRIKKELIJK IS DE HEBZUCHT!...OP DIE
PLAATST HEERSTEN ALLEEN ANGST, WANTROUWEN,
DE REVOLVER, HET GEWEER, SPIONAGE, ARGWAAN,
MOORDDAGIGE GEDACHTEN, DE MACHTSZUCHT OM
TE BEVELEN, TE HEERSEN, NAAR DE TOP TE STIJGEN,
ZICH TE DOEN GELDEN...ETC.
Toen ik die stad verliet, nam ik het besluit me nooit meer met
die motieven van de Hebzucht in te laten...
"Verkoop uw bezittingen om aalmoezen te geven, zei de
Christus. Maakt u beurzen die niet oud worden, een schat die
nooit opraakt in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen
mot ze schaadt. WANT WAAR UW SCHAT IS, DAAR ZAL
OOK UW HART ZIJN."
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Uit de drie weerzinwekkende muilen van die laaghartige worm
die het hart van de wereld doorboort, springen de een na de
ander, onder vele anderen, Judas, Brutus en Cassius naar voren.
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Het is zeker niet prettig om terug te keren naar de
misdragingen van Rome en op Brutus te stuiten, die met een
mes uit Gods hand is aangewezen. Naar die begintijd
teruggaan en die vergiftigde atmosfeer opnieuw te moeten
proeven is niet aangenaam, maar het is noodzakelijk om uit de
diepte van eeuwen en eeuwen bepaalde pijnlijke
herinneringen op te roepen.
Verteerd door smart, zonder enige verwaandheid en in staat
van alertheid voor het nieuwe, bewaar ik energiek de levende
herinnering van mijn Romeinse reïncarnatie, bekend onder de
naam van Julius Caesar.
Ik heb mij toen voor de mensheid moeten opofferen om het
scenario voor het vierde sub-ras van deze vijfde
wortelrasmensheid op te zetten.
Bij God en de Heilige Maria! Als ik al een ernstige fout heb
begaan in die oude tijden, was het dat ik was toegetreden tot de
Orde van de Kousenband. Het staat echter vast dat de Goden
mij dit hebben willen vergeven...
Tot de wolken te stijgen over je vriendschappen is in
werkelijkheid niet gemakkelijk, maar tot verbazing van de
Romeinse aristocratie is het mij toen gelukt.
Als ik dit vertel voel ik mij niet verwaand, want ik weet maar al
te goed dat alleen het Ik het prettig vindt om de
maatschappelijke ladder te beklimmen, de hoogste trede te
bereiken, zich te doen gelden, enz. Ik vervul mijn plicht het te
vertellen en dat is alles.
Toen ik naar Gallie ging, vroeg ik mijn mooie vrouw Calpurnia
om mij bij mijn terugkeer mijn twee zoons tegemoet te sturen.
Brutus stierf van jaloezie als hij dacht aan mijn triomfantelijke
aankomst in de Eeuwige Stad; mijn verschrikkelijke lijden op
de slagvelden scheen hij opzettelijk te vergeten.
Het recht om dat imperium te regeren werd mij zeer zeker niet
cadeau gegeven. Goden en mensen weten heel goed hoeveel ik
geleden heb.
Ik had mij best kunnen redden van de valse samenzwering, als
ik maar geluisterd had naar de oude astroloog die mijn woning
placht te bezoeken.
Helaas teisterde de demon van de jaloezie mij hart; die oude
man was heel goed bevriend met Calpurnia en dat beviel me
niet erg...
Op de morgen van die tragische dag, toen ik -gekroond met een
lauwerkrans- uit het echtelijke bed opstond, vertelde Calpurnia
mij van haar droom. Zij had in een nachtelijk visioen een ster
uit de hemel op Aarde zien vallen en zij waarschuwde mij en
smeekte me niet naar de Senaat te gaan...
De smeekbeden van mijn vrouw waren tevergeefs. "Ik ga
vandaag naar de Senaat", antwoordde ik op gebiedende toon...
"Denk eraan dat een bevriende familie ons heeft uitgenodigd
om te komen eten in een buitenwijk van Rome. Je hebt die
uitnodiging aangenomen", weersprak mijn vrouw...
"Ik kan niet aanwezig zijn bij die maaltijd", wierp ik tegen.
"Laat je die familie dan wachten?"
"Ik moet naar de Senaat."
Uren later reed ik in gezelschap van mijn wagenmenner in een
strijdwagen naar het Capitool van de Romeinse Adelaar...
Al heel snel kwam ik daar aan de onder de toejuichingen van
de opgehitste menigten...
"Ave Caesar", riepen ze me toe...
Enkele notabelen uit de stad omringden mij in het Atrium van
het Capitool. Ik beantwoordde vragen, lichtte enkele punten
toe, etc.
Plotseling verscheen op een ongebruikelijke manier de oude
astroloog voor mij, dezelfde die mij vroeger had gewaarschuwd
voor de gebeurtenissen rond de Maart-viering en ontzettende
gevaren. Hij overhandigde mij in het diepste geheim een stuk
perkament waarop de namen van de samenzweerders stonden
geschreven...
De arme grijsaard wilde mij redden, maar het was allemaal
tevergeefs; ik luisterde niet naar hem. Bovendien had ik het
heel druk; vele illustere Romeinen legden beslag op mij...
Daarna, mij onoverwinnelijk en onkwetsbaar voelend, liep ik
met die voor mij zo karakteristieke Ceasaren-houding tussen de
Olympische zuilen van het Capitool in de richting van de
Senaat.
Maar, wee mij! De samenzweerders lagen op de loer achter die
heroïsche zuilen; het scherpe staal van de dodelijke dolk
doorboorde mijn rug...
Gewend aan zoveel gevechten trachtte ik instinctief mijn
zwaard te trekken, maar ik voelde hoe ik in elkaar zakte; ik zag
Brutus en riep: "Ook jij, mijn zoon?"
En even later namen de verschrikkelijke Parcen mijn ziel mee...
Arme Brutus.. De Ik van de Jaloezie had hem verteerd en het
resultaat kon niet anders zijn...
Ik had nog twee reïncarnaties in het verheven Rome der
Caesaren en daarna verschillende existenties in Europa, tijdens
de Middeleeuwen en de Renaissance, met een fantastische
Dharma.
Ten tijde van de verschrikkelijke Inquisiteur Tomas de
Torquemada incarneerde ik in Spanje en dit is weer een heel
interessant verhaal...
Het is niet aangenaam om over de voornoemde Inquisiteur en
het Heilige Ambt te spreken, maar het is goed om het nu te
doen...
Ik was toen een beroemde Markies die ongelukkigerwijs in
contact moest treden met die afschuwelijke Inquisiteur, die net
zo pervers was als die andere die Juan de Arbuses werd
genoemd.
In die tijd ontmoette ik de verrader Brutus weer, die in een
nieuw menselijk lichaam was teruggekomen.
Wat een venijnige, bitse en ironische Graaf! Wat dreef hij de
spot met mij... Wat een beledigingen...Wat een sarcasme!
Op geen enkele wijze wilde ik mij opnieuw in discussies
begeven; ik had zin om mij boos te maken...
De lompheid, grofheid en barbaarsheid van deze edelman
ontstemden mij zeer, maar ik wilde hem niet kwetsen. Het leek
me beter om nieuwe duels te vermijden en daarom ging ik de
Inquisiteur opzoeken...
Op een willekeurige dag, heel vroeg, begaf ik mij naar het
paleis van Inquisitie; ik moest een intelligente oplossing
vinden voor mijn voornoemd probleem...
"Ah, heer Markies! Wat een wonder U hier te zien! Waarmee
kan ik U van dienst zijn?"
Aldus beantwoordde de monnik die altijd bij de paleispoort
van het Heilig Ambt stond mijn groet.
Verder met deel 2 van 3.
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"Hartelijk dank, Uwe Hoogheid!" zei ik, "ik ben gekomen om U
te verzoeken om een audentie bij de geachte Inquisiteur".
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omdat het om U gaat, zal ik meteen stappen ondernemen om
een audientie te regelen."
Nadat hij dit had gezegd verdween de bewuste monnik om
enkele ogenblikken later weer voor mij te verschijnen...
"Komt U binnen, heer Markies, ik heb de audientie voor U
geregeld." "Dank u zeer, Uwe Hoogheid..."
Ik liep over een binnenplaats en kwam een zaal binnen die
volledig in het duister was gehuld; ik liep een ander zaal in
waar het ook donker was; tenslotte kwam ik in het derde
vertrek en op de tafel brandde een lamp... Daar ontmoette ik de
geduchte Inquisiteur Totquemada...
Deze kloosterling scheen werkelijk een Heilige te zijn...Wat
een blik...! Wat een vrome gebaren! Wat een godvruchtige
houding. Op zijn borst glinsterde een Crucifix.
Lieve God, wat een overdreven gedoe! Wat een griezelige
schijnheiligheid! Het is duidelijk dat de Farizeeer-Ik sterk
ontwikkeld was in deze adellijke monnik...
Na veel begroetingen en plichtplegingen in overeenstemming
met de gewoonten van die tijd ging ik voor de tafel zitten
vlakbij de monnik...
"Waarmee kan ik U helpen, heer Markies? Zegt U het maar..."
"Dank u zeer, edelachtbare...
Het is zo, dat Graaf X mij het leven onmogelijk maakt door mij
uit jaloezie te beledigen, te bespotten, te belasteren, enz.
"Oh, maakt U zich daarover maar geen zorgen, heer Markies;
over deze Graaf hebben wij hier al vele klachten...
Ik zal onmiddellijk orders geven om hem te arresteren. Wij
zullen hem in de marteltoren opsluiten, zijn nagels van handen
en voeten trekken en gesmolten lood over zijn vingers gooien
om hem te martelen; daar verbranden wij zijn voedzolen met
gloeiende kolen en tenslotte verbranden wij hem levend op de
brandstapel..."
Maar, lieve God! Was deze monnik krankzinnig geworden?
Nooit had ik eraan gedacht zo ver te gaan; ik zocht in het huis
van de Inquisiteur alleen maar een Christelijke terechtwijzing
voor deze Graaf, in wie de waarden -die vroeger in de
persoonlijkheid van Brutus aanwezig waren- opnieuw
belichaamd waren...
Die adellijke monnik die gezeten was achter de heilige tafel,
met de gelaatsuitdrukking van een boeteling en kluizenaar,
met zijn vrome houding en met het kruisbeeld van de Christus
om zijn nek gehangen...
Die wonderlijke kwezelachtige figuur, zo vroom en zo wreed,
zo lief en baarbaars, zo schijnheilig en pervers...
Die in een schapenvacht gehulde booswicht maakte iets in het
binnenste van mijn Bewustzijn wakker, dat ik niet verklaren
kan. Ik voelde dat wat ik van Bodhisattwa heb in opstand
kwam, protesteerde, jammerde.
Een innerlijke orkaan ontketende zich in mij, de bliksem, de
donder barstten los en toen...
O, God! Er gebeurde wat gebeuren moest...
"U bent een pervers!" zie ik tegen hem, "Ik ben hier niet
gekomen om U te verzoeken iemand levend te verbranden,
maar om een terechtwijzing te vragen voor deze notabele. U
bent een moordenaar! Daarom behoor ik niet tot uw sekte, etc
etc etc."
"Maar wat hebben we nu, heer Markgraaf...?"
Woedend liet de prelaat heftig een klankvol belletje klingelen
en toen verschenen als bij toverslag een aantal tot de tanden
bewapende ridders in de zaal...
"Grijp hem..", schreeuwde de ambt. "Een moment! Respecteer
de regels van het ridderschap! Denk eraan dat wij onder ridders
zijn! Ik heb geen zwaard. Geef mij er een en ik zal met elk van
U het wapen kruisen..."
Een van de mannen, getrouw aan de regels van het ridderschap,
overhandigde mij een zwaard en toen...
Ik stortte mij op hem als een leeuw; niet voor niets had ik de
faam een groot zwaardvechter te zijn... -dat waren nou eenmaal
mijn tijden als gevallen Bodhisattwa-.
Zoals sneeuwvlokken door de lucht vliegen, bevroren door de
zucht van de etherische Boreas, verspreidden zich over de
ruimte van de Inquisitie de sterke en glanzende helmen, bolle
schilden, harde pantsers en essenhouten lansen.
En de glans steeg omhoog naar Uranus en het is zeker dat de
aarde, die door de schittering van het brons verlicht werd en
beefde onder de voeten van de strijders, lachte...En daar stond
ik temidden van hen; ik was in een zwaar gevecht gewikkeld
met die andere ridder...
Zoals het lichte schip barst wanneer het water van de zee,
opgestuwd door de winden die hevig blazen vanaf de wolken,
hem aanvallen en hem geheel met schuim bedekken, het zeil
doet kraken en de zeelui door de naderende dood worden
opgeschrikt, zo verscheurde de angst het hart in de borst van de
ridders die naar het gevecht stonden te kijken...
Klaarblijkelijk was ik -tussen het verschrikkelijke geklets van
de zwaarden- aan de winnende hand en ik hoefde alleen nog
maar mijn beste stoot te gebruiken om die strijder buiten
gevecht te stellen...
Geschrokken door het onvermijdelijk naderbij komen van de
vreselijke alles overheersende schikgodin, vergaten zij alle
regels van het ridderschap en vielen mij met z'n allen aan...
Maar dit had ik niet verwacht. Het was heel zwaar voor mij om
mij te moeten verdedigen tegen die goed bewapende bende...
Ik heb moeten vechten totdat ik uitgeput, afgemat en
overwonnen werd, want zij waren met velen...
Wat er daarna gebeurde is gemakkelijk te raden: Ik werd
levend verbrand op de brandstapel midden op de binnenplaats
van het paleis van de Inquisitie…
Verder met deel 3 van 3.
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niet in woorden laten beschrijven; en ik zag mijn armzalig,
verkoold lichaam in de vlammen uit elkaar vallen...
Maar de menselijke smart, hoe erg deze ook mocht zijn, heeft
ook een goed afgebakende grens, en over die grens heerst het
geluk...
Het is dus niet te verwonderen dat ik tenslotte iets van geluk
bespeurde; ik voelde iets heel aangenaams over mij neerdalen,
alsof een weldoende, verfrissende regen uit de hemel viel...
Het kwam in me op een stap te zetten. Hoe licht voelde dat! Ik
verliet dat paleis, langzaam lopend..., heel langzaam...; ik had
geen gewicht meer, ik was al buiten mijn vleselijke vorm.
Zo kwam ik te sterven gedurende die verschrikkelijke periode
van de Heilige Inquisitie.
Het veertiende Arcanum van het Gouden Boek -de Tarot-, leert
ons hoe het Levenswater van de ene amfora in de andere
overgegoten wordt...
Het is niet vreemd dat ik, na die stormachtige reïncarnatie met
al die adellijke titels die van geen enkel nut waren ten
overstaan van de vreselijke Inquisiteur Tomas de Torquemada,
een nieuw fysiek lichaam aannam.
Ik heette toen Markies Juan Conrado en reide door Nieuw
Spanje (huidig Mexico, vert). Het is niet mijn bedoeling in dit
hoofdstuk te spreken over dat nieuwe leven, of over de
ernavolgende als Simon Bleier, noch over mijn vorig bestaan in
het Mexico van weleer onder Poriforio Diaz, maar ik wil het nu
alleen hebben over mijn huidige reïncarnatie.
De Nemesis van het leven moest mij opnieuw in contact
brengen met die waarden die destijds belichaamt waren in de
persoonlijkheid van Brutus...
Ik stond toe dat een zekere man, waarin die waarden
wedergekeerd waren, bepaalde arbeid in de Tempel
verrichtten...
Veel mensen hebben naar hem geluisterd en hij scheen zelfs
een toonbeeld van oprechtheid te zijn; hij sprak over de Gnosis
en de mensen applaudisseerden voor hem...
Maar van de ene dag op de andere gebeurde er iets ongewoons.
Op zekere dag kwam hij binnen in het Heiligdom met een
agressieve houding...
Hij ging luidruchtig te keer! Hij donderde! De
Bliksemschichten schoten ervan af! Hij werd beledigend. Ik
beperkte mij ertoe hem te verontschuldigen en te zegenen,
waarop hij zich dreigend terugtrok...
Het bewuste Ego was in zijn oude fouten vervallen. Weer zijn
bekende lasterpraatjes en bedreigingen...
Zulke misplaatste opmerkingen en angstaanjagende
verdachtmakingen hadden als achtergrond bepaalde zinloze
dromen, waarin hij heel donkere wegen zag volgen en
ongegronde misdaden begaan.
Het was maar al te duidelijk en waar, dat die perverse geest die
hij in zijn absurde dromen zag, een door hem zelf geschapen Ik
uit het oude Rome was...
De Ik van Brutus nam onder zijn onderbewuste impulsen mijn
eigen vorm en gestalte aan.
Het is niet ten overvloede erbij te vermelden, dat een van zijn
andere Ikken een zekere Jezus-Christus-achtige figuur aannam
en hem de missie opdroeg mij te vermoorden. Aldus
verkondigde hij in het openbaar...
Om mij te bevrijden van die oeroude vijand werd het
noodzakelijk de zaak in handen van Anubis, de Opperrechter
van de Heren van het Karma, te geven...
Vanaf toen verwijderde Brutus zich van mij. Sinds lange tijd
zie ik hem niet meer in deze fysieke wereld.
Uit wat er hiervoor over Brutus en zijn droomvisioenen is
gezegd, blijkt dat niemand een bekwame onderzoeker van het
leven in de hogere werelden kan worden, zolang hij niet zijn
psychologische Ik en alle andere subjectieve elementen die de
waarneming conditioneren heeft ontbonden...
Ondankbaar aan zijn weldoeners en zich uitslovend als
krijgsheer, heeft 'Brutus' ondanks alles de Gnosis en de Sahaja
Maithuna geaccepteerd...
Sans gene kwam hij op voor de Kennis, maar hij keerde zijn
Goeroe -Meester- de rug toe; hij werkte in de Brandende
Smederij van Vulcanus, tevergeefs echter, want Devi Kundalini
beloont nooit het verraad...
Ook al zou men met heel oprechte bedoelingen met de SexoYoga werken, de Vurige Slang van onze Magische vermogens
zal nooit door de wervelkolom van verraders, moordenaars,
overspeligen, echtbrekers, verkrachters en perversen
opstijgen...
Devi Kundalini zal nooit de medeplichtige van de misdaad
worden; het Heilig stijgt in overeenstemming met de
verdiensten van het hart...
Seksuele Magie is fundamenteel, maar zonder heiligheid
(afbreken van de eigen tekortkomingen, vert.) zijn geen
spirituele verworvenheden mogelijk...
Brutus dacht dat het Kundalini een mechanische kracht was en
vergiste zich deerlijk; God-Moeder is zeer veeleisend...
Voor de onwaardigen zijn alle deuren gesloten behalve één: die
van het berouw. Helaas heeft Brutus niet op deze deur willen
kloppen en in plaats dat het Heilig Vuur via het ruggenmerg
zou stijgen, stortte het zich vanaf het stuitbeen in sneltreinvaart
omlaag en veranderde in het afschuwelijke orgaan
Kundartiguador, de Staart van Satan...
Toen ik op een heldere sterrenacht met mijn grote vriend -de
Stralende Engel Adonai, die nu een fysiek lichaam heeft- sprak,
ontving ik een heel bijzonder nieuwtje...
"Die en die -Brutus-," zei de Engel, "is ontwaakt in het kwaad
en voor het kwaad."
Enige dagen later heb ik dit zelf kunnen vaststellen, toen ik de
betrokkene in de hogere werelden tegenkwam...
Wij zullen dit hoofdstuk besluiten met de woorden die Daniël,
de Profeet van de Eeuwigzijnde, in extase hoorde, en die op het
einde der tijden betrekking hebben...
"En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen
ontwaken, de enen tot Eeuwig Leven en de anderen tot
eeuwigdurende versmading en verwarring."
"Diegenen, die het begrip hebben verworven zullen stralen als
de glans van het uitspansel; en diegenen die de gerechtigheid
onder de menigten hebben verkondigd als de sterren, voor
eeuwig en altijd."
"Maar Gij, Daniël, sluier de woorden verborgen en verzegel het
boek tot den eindtijd. Velen zullen her en der zoeken en het
weten zal vermeerderen" (Daniël 12, 2-4).
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eerlijk tegenover onszelf staan...
Ongelukkigerwijze wast Pilatus, de Demon van het Verstand,
altijd zijn handen in onschuld, hij heeft nooit schuld en zijn
fouten erkent hij nooit...
Zonder uitvluchten van welke soort dan ook, zonder
rechtvaardigingen en zonder verontschuldigingen moeten wij
onze eigen fouten erkennen...
Het is onontbeerlijk onszelf te onderzoeken om onszelf
diepgaand te leren kennen, en radicaal bij punt nul te
beginnen.
De innerlijke Farizeeër is een obstakel voor het begrip. Jezelf
voor deugdzaam te houden is absurd...
Op een dag stelde ik mijn Goeroe de volgende vraag: "Is er enig
verschil tussen Uw Goddelijke Monade en de mijne?" De
Meester antwoordde: "Geen enkel, want jij en ik en ieder van
ons is niet meer dan een slecht slakkenhuis in de schoot van de
Vader"...
Anderen te veroordelen en hen te kwalificeren als zwarte
magiërs is onlogisch, want ieder menselijk schepsel dat niet
zijn Meervoudig Ik heeft afgebroken is min of meer zwart...
Zichzelf innerlijk onderzoeken is zeker iets heel ernstigs. Het
Ego is werkelijk een boekwerk in vele delen...
In plaats van zich over te geven aan de cultus van de walgelijke
Demon Algol is het beter de wijn van de meditatie te drinken
uit de kelk van de perfecte concentratie...
De volle, natuurlijke en spontane aandacht, ongekunsteld en
ongeveinsd, op iets wat u interesseert is werkelijk volmaakte
Concentratie...
Elk fout is veelzijdig en ontplooit zich noodlottig in de 49
holen van het onbewuste...
De psychologische (sport)school is onontbeerlijk... Gelukkig
hebben wij het; het is het leven zelf...
Het pad van de huiselijke haard met zijn onbegrensde en vaak
pijnlijke details is de beste leerschool.
De vruchtbare en creatieve arbeid waarmee we ons dagelijks
brood verdienen biedt ook fantastische mogelijkheden om te
leren.
Vele aspiranten die het hogere leven nastreven, verlangen er
wanhopig naar de plaats waar zij werken te ontvluchten, niet
meer te lopen in de straten van hun dorp, maar zich terug te
trekken in het bos met het doel de Eindbevrijding te zoeken...
Deze arme mensen lijken op die domme jongeren die de school
ontvluchten, de lessen niet bijwonen en uitvluchten zoeken...
Leven van ogenblik tot ogenblik, in een staat van alerte
waarneming, oplettend waakzaam zijn voor het nieuwe zoals
een wachter in tijd van oorlog, is dringend nodig,
onvermijdelijk, als wij het meervoudige Ik werkelijk willen
afbreken.
In de intermenselijke relaties, in het samenleven met onze
naasten zijn er onbegrensde mogelijkheden om jezelf te
ontdekken.
Het is buiten kijf -en iedereen weet dat-, dat de vele
tekortkomingen die wij verborgen in de onbekende diepten
van het onderbewuste meedragen in de omgang met anderen
altijd op natuurlijke en spontane wijze aan de oppervlak
komen; en als wij dan waakzaam zijn, zien en ontdekken we
ze.
Het moet echter duidelijk zijn, dat de Zelf-waakzaamheid altijd
van moment tot moment moet plaatsvinden.
Een ontdekte psychologische tekortkoming moet door en door
begrepen worden in de diverse bochten en hoeken van het
mentaalvermogen.
Het is niet mogelijk diepgaand begrip te verkrijgen zonder de
oefening van de meditatie.
Ieder innerlijk tekortkoming blijkt veelzijdig te zijn en heeft
verschillende verbindingen en wortels die wij op bezonnen
wijze moeten bestuderen.
Zelf-openbaring is mogelijk wanneer er volledig begrip is van
de tekortkoming die wij oprecht willen elimineren...
Nieuwe impulsen borrelen op uit het Bewustzijn wanneer het
begrip alomvattend is...
Scherpe, diepgaande zelfanalyse is nuttig als deze
gecombineerd wordt met diepe meditatie; dan ontbrandt de
steekvlam van het begrip...
Het afbreken van al die psychische aggregaten waaruit het Ego
bestaat kan versneld worden, als wij de grootste tegenslagen
maximaal weten te benutten.
Een moeilijke psychologische leerschool thuis, op straat of op
het werk, biedt ons altijd de beste gelegenheden.
Het begeren van deugden is absurd; het is beter om radicale
veranderingen te bewerkstelligen.
Het beheersen of onderdrukken van je innerlijke
tekortkomingen is oppervlakkig en tot mislukken gedoemd.
Diepgaande veranderingen zijn het allerbelangrijkste en die
zijn alleen mogelijk door iedere fout geheel te begrijpen...
Door de psychische aggregaten die het Mijzelve, het Zichzelve,
samenstellen te elimineren, leggen wij in ons bewustzijn
degelijke fundamenten voor het juiste handelen...
Oppervlakkige veranderingen leiden tot niets. Wij hebben
dringend fundamentele veranderingen nodig...
Begrip is het eerste, afbreken het tweede...
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transcendentale aard in de vele verscheidene componenten van
het menselijke paar Adam/Eva op.
De goddelijke stralingen van seksuele aard zijn door de beste
esoterische auteurs als Odisch Licht bestempeld.
Aangezien de wetenschap al is begonnen zich bezig te houden
met de studie van de stelling van het astrale aspect van het
menselijk lichaam, is het -om de zaken te vereenvoudigen- voor
de hand liggend de begrippen van de oude tradities te
gebruiken.
Hier staat Od buiten alle twijfels voor het actieve, positieve,
stralende magnetisme dat gestuurd wordt door het wonderlijke
vermogen van de bewuste wil.
Hier staat Ob voor het passieve, magnetische fluïdum, dat zeer
wijs wordt geregeerd door dat intelligente vermogen dat als
scheppende imaginatie bekend staat.
Hier is AUR het gedifferentieerde medium van het Licht, de
Genius Lucis (Genius van het Licht) van de kosmische
amfitheater.
Een koninklijk beeld dat subliem concordantie houdt met het
seksuele magnetisme van Eros is de al welbekende en
beroemde Mercuriusstaf die omcirkeld wordt door de slangen.
De vlammendragende slang van de zon aan de rechterkant stelt
Od voor, de vochtige slang van de maan aan de linkerkant
verzinnebeeldt Ob. Op het magnifieke uiteinde van de
mysterieuze staf schittert op glorieuze wijze de globe Aur, het
evenbeeld van het Licht.
Door middel van de metafysische coïtus ondergaat het Azoï en
het Magnesium van de oude Alchemisten -het gepolariseerd
astraal licht- opmerkelijke veranderingen.
Die innerlijke veranderingen oefenen op geheime wijze
invloed uit op de elektro-chemische verhoudingen binnen de
belangrijkste vitale levenskernen van ons lichaam om hun
structuur te transformeren.
Waldemar heeft geschreven:
"Wanneer de scheikundigen ons vertellen dat de totaliteit van
de biokatalysator van een lichaam als geordend systeem van
lagere teleo-causale factoren verschijnt, die onder invloed van
het leven staan, dat wil zeggen in dienst van het hogere
doelstellingen van het lichaam, dan blijkt het niet al te moeilijk
te zijn om hieraan toe te voegen dat het ontstaan van innerlijke
emoties, reflexen en impulsen afhankelijk zijn van de rediocausale factoren in de aura.
Laten wij bij wijze van vergelijking -vervolgt Waldemar- een
blik werpen op de verhouding tussen elektronen en ionen van
de levende substantie en dan zullen we op aanzienlijke wijze
het begrip van het voorgaande benaderen."
Het is maar al te duidelijk en manifest dat op het wonderlijke
moment van de Tuin der Verrukkingen, op het kostelijke
moment dat het mannelijke lid diep dringt in de vagina van de
vrouw, er een heel bijzondere soort elektrische inductie
ontstaat.
Het lijdt geen twijfel dat de teleo-causale factoren in de aura
dan, onder invloed van die elektrische impulsen, verbazende
mogelijkheden bieden...
Diepgaande psychologische veranderingen kunnen in de
diepten van het Bewustzijn ontstaan als wij de kosmische
mogelijkheid die ons wordt geboden op intelligente wijze
weten te benutten...
Een dergelijke wonderbaarlijke gelegenheid gaat aan ons
voorbij wanneer wij ons slechts voornemen onze zintuigen te
bevredigen...
Ongelukkig de Samson van de Kabbala die zich door Dalaila in
slaap laat sussen. Ongelukkig de Hercules van de geestelijke
Wetenschap die zijn ceter van de macht voor het spinstok van
de Onfalia verruilt: hij zal spoedig genoeg de wraak van
Deyanire ondervinden en er zal hem geen andere uitweg
blijven dan de brandstapel op de berg Eta om aan de wurgende
pijnigingen van het kleed van Nesus (Nessus?) te ontsnappen.
Begeerte en wellust zijn abominabel. Als een zwijn in het
Proctustesbed wentelen staat gelijk met het verloren laten gaan
van de beste aller kansen.
In plaats van dat fatale en op onbeheerste wijze laten gaan van
de seksuele libido is het beter om te bidden. Met vurige letters
staat er geschreven in het boek van alle mysteriën, dat de coïtus
een vorm van gebed is.
De Gnostische Patriarch Augustinus stelde met nadruk:
"Waarom zouden we er geen geloof aan hechten dat de mensen
voor de zondeval net zo goed in staat waren om de seksuele
organen te beheersen als de overige leden van het lichaam, die
de Ziel via de wil dient zonder irritatie of opwinding te
ondergaan?"
Augustinus poneert de ontegensprekelijke stelling dat de
libido -tiranische of op willekeur berustende beroering van het
vlees of het instinct, onbeheerste seksuele potentie- slechts als
gevolg van de zonde of het taboesfeer in het leven kon worden
geroepen:
"Achter de zonde voelde de Natuur -die zich voorheen er niet
voor schaamde- de libido, zij werd hem gewaar en schaamde
zich er voor, want de libido had de koninklijke kracht verloren
die hij aanvankelijk aan alle delen van het lichaam verschafte."
Het geheim van het geluk van de innerlijke Godheid van ieder
schepsel bestaat uit Zijn relatie met zichzelf…
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onveranderlijk in de Eonen verblijven, en die voortkomen uit
de relatie van het Goddelijke met zichzelf...
In het ultieme geval verbinden zich de zeven kosmossen, die
glorieus in de oneindige ruimte schitteren, op seksuele wijze...
Waarom zou de Microkosmos mens een uitzondering op deze
regel moeten zijn? Hij en Zij adoreren elkaar altijd...Jij weet
het...
Het seksuele genot is daarom een legitiem recht van de mens en
spruit -zoals we al hebben gezegd- voort uit de relatie van het
Goddelijke met zichzelf.
Met andere woorden benadrukken we de transcendentale
realiteit zeggende: het seksuele genot is geweldig goddelijk.
Albert de Grote zei dat de spirituele mens een morele
doelstelling moet geven aan het geslachtsverkeer en dat de
functie van de seksualiteit die alleen op de bevrediging van de
zintuigen berust tot de meest onterende begeerten behoort.
Op deze plek is het opportuun er aan te herinneren dat die
stenen Tafels van de Wet waarop Mozes in opdracht van IodHeve de lichtgevende voorschriften van de Decaloog
optekende, niets anders zijn dan de dubbele lans der Runen,
over wiens fallische betekenis wij diepgaand moeten
mediteren...
De Liefde is de Fiat (Latijns: "Er zij licht', vert.) uit Mozes' Boek
(Genesis 1 vers 3, vert.), de grote seksuele kosmische wet, de
goddelijke Wet voor alle continenten, zeeën, werelden en
ruimten.
De Sahaja Maithuna, de Sexo-Yoga, is het diamanten en
eeuwigdurend fundament van dat lichtgevend en spermatisch
Fiat van het eerste moment.
Het is ontegensprekelijk dat indien wij de seksuele lans van
Eros moedig ter hand nemen met het gezonde voornemen de
diverse subjectieve elementen die wij in ons dragen èèn voor
èèn tot kosmisch as te herleiden, het Licht dan in ons ontspruit.
Binnen in ieder van die verscheiden twistzieke en schreeuwige
Ikken die onze fouten van psychologische aard personifiëren,
bestaat er substantie, animische Essentie.
Precies zoals er energie vrijkomt wanneer een atoom gespleten
wordt, zo ook bevrijdt het totale afbreken van elk van al die
verscheiden helse Ikken Essentie, Licht...
Wij dienen dus Licht te fabriceren, Licht te maken...
"Licht, meer Licht!", riep Goethe met alle krachten van zijn Ziel
uit, enkele ogenblikken voor zijn sterven.
Begrip is op het gebied van de transcendentale psychologie de
basis, maar vanzelfsprekend is het niet alles, het is nodig dat
wij elimineren, afbreken.
De sleutel bevindt zich in Devi-Kundalini, de Vurige Slang van
onze magische vermogens.
Het is niet mogelijk Ikken-Duivels -psychologische
tekortkomingen- zonder de hulp van Devi Kundalini af te
breken, jij weet het...
IO, onze individuele Kosmische Moeder, is zeer zeker de
wonderbaarlijke ontvouwing van onze eigen Goddelijke
Monade en hoewel Zij een concrete vorm ontbeert, kan Zij als
Zij het zo wil de menselijke figuur van een moeder aannemen...
Tijdens de opperste gebeuren van de seksuele overgave, in
volle coïtus, dient gij te mediteren en te bidden opdat gij niet in
verzoeking valt...
Op die ogenblikken van verrukking dient gij met al de
krachten van uw Ziel aan Uw God-Moeder Kundalini te
vragen, te smeken dat zij uit uw innerlijk die Ik-Duivel
elimineert, de psychologische tekortkoming die u via de diepe
meditatie hebt begrepen in alle niveaus van het mentale
vermogen. Zo is het dat wij ogenblik tot ogenblik sterven.
Alleen door middel van de Dood komt het nieuwe tot stand."
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van Hierofant geweest. Hermes, Boeddha, Jezus, Dante,
Zoroaster, Quetzalcoatl, etc etc etc hebben deze ontzettende
beproeving moeten ondergaan.
Daar daalt Mars af om zijn zwaard te harden en het Hart van
Venus te veroveren, Hercules om de stallen van Augias te
reinigen en Perseus om het hoofd van Medusa met zijn
vlammendragend zwaard te onthoofden...
De volmaakte cirkel met een magisch punt in het midden,
siderisch en hermetisch symbool van de koningsster en van het
substantieel principe van het Leven, van het Licht en van het
kosmisch Bewustzijn, is buiten alle twijfel een wonderbaarlijk
seksueel embleem.
Dat symbool drukt op duidelijke wijze de mannelijke en
vrouwelijke beginselen van de Negende Sfeer uit.
Het is onloochenbaar dat het actieve stralende en penetrerende
principe in de Negende Kring van Dante met het passieve
receptieve en absorberende principe gecompleteerd wordt.
De Bijbelse Slang schetst ons het beeld van de Scheppende
Logos of seksuele kracht die zijn manifestatie vanuit een
toestand van latent potentieel begint.
Het Slangevuur -de Vurige Slang van onze magische
vermogens- sluimert drieënhalve keer om zichzelf gewenteld in
het Chakra Muladhara, dat in het stuitbeen gelokaliseerd is.
Als wij heel serieus de intieme relatie die er bestaat tussen de
(letter) S en de Tao, kruis of (letter) T overdenken, komen we
tot de logische conclusie dat mens slechts door middel van de
Sahaja Maithuna -Seksuele Magie- de Scheppende Slang kan
doen ontwaken.
De sleutel, het Geheim, heb ik in bijna al mijn voorgaande
boeken gepubliceerd en bestaat uit het nooit en te nimmer van
je leven uitstorten van de Beker van Hermes -het Ens Seministijdens de seksuele trance.
Connectie van Lingam-Yoni -fallus-uterus- zonder ooit 'het
vloeibare', flexibele en kneedbare glas'- het Ens Seminis- te
ejaculeren, want in de genoemde substantie die de plegers van
hoererij op erbarmelijke wijze uitstorten, bevindt zich in
latente toestand het gehele Ens Virtutis van het Vuur.
Om gehoorzaam aan de Godin, die op een in het
Swayambhulingam slapende Slang gelijkt en op schitterende
wijze versierd is, geniet zij van de geliefde en van andere
verrukkingen. Ze vat vlam door de gloed van de wijn en straalt
miljoenen schitteringen uit. Zij zal ontwaakt worden tijdens de
Seksuele Magie door middel van Lucht en Vuur met behulp
van de mantra's YAM DRAM en met behulp van de mantra
HUM -de H klinkt als G, dus: 'hoem'-.
Zing deze Mantra's op die kostbare ogenblikken dat de fallus
in de uterus gestoken is. Zo zal de Vurige Slang van onze
magische vermogens ontwaken.
I.A.O. is de belangrijkste en fundamentele mantra van de
Sahaja-Maithuna. Hef elke letter apart aan wanneer u bezig
bent te werken in het laboratorium-oratorium van de Derde
Logos -tijdens de metafysische copulatie-.
De seksuele transmutatie van het Ens Seminis in scheppende
energie is een onvervalst axioma van de hermetische wijsheid.
De bipolarisatie van dit soort kosmische energie binnen het
menselijke lichaam werd vanaf de oertijden zeer zorgvuldig
geanalyseerd in de Inwijdingsscholen van Egypte, Mexico,
Griekenland, India, Perzie, etc.
Het wonderlijk stijgen van de seminale energie tot aan de
hersenen wordt mogelijk gemaakt dankzij een zeker paar
zenuwsnoeren die zich op schitterende wijze links en rechts
van de ruggengraat, in de vorm van een acht, ontplooien.
We zijn daarom bij de Mercuriusstad ('Caduceus van
Mercurius') met de op wonderbaarlijke manier opengeslagen
vleugels van het Spirituele Zijn aangekomen...
Het genoemde paar zenuwsnoeren zal nooit op de operatietafel
gevonden kunnen worden. Deze twee snoeren zijn eerder van
een etherische, vierdimensionale natuur.
Het lijdt geen twijfel dat deze snoeren de twee Getuigen zijn
die Johannes in de Apocalyps noemt, de twee Olijven en de
twee Kandelaars die zich v¢¢r de God van de Aarde bevinden.
In het heilige land der Veden (India, vert.) is dit paar zenuwen
bekend onder de klassieke Sanskritische namen Ida en Pingala.
De eerste is verbonden met de linker neusgat en de tweede met
het rechter neusgat.
Het is duidelijk dat de eerste van deze twee Nadi's van de
natuur van de maan is; het spreekt vanzelf dat de tweede van
de natuur van de zon is.
Veel gnostische studenten kan het enigszins verbazen dat
hoewel Ida de koude natuur van de maan bezit, hij zijn wortels
in de rechter zaadbal heeft.
Veel discipelen van onze Internationale Gnostische Beweging
zal het bericht ongewoon en zelfs raar in de oren kunnen
klinken, dat hoewel Pingala van exclusief zonneaard is, hij
werkelijk zijn oorsprong in de linker zaadbal vindt.
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De rechter zaadbal vindt zijn tegenpool juist in de linker
neusgat, de linker zaadbal vindt zijn perfecte tegenpool in de
rechter neusgat.
De gnostisch-esoterische fysiologie leert dat de twee getuigen
in het vrouwelijk geslacht hun oorsprong vinden in de
eierstokken.
Het lijdt geen twijfel dat de volgorde van dit paar Olijven der
Tempel op harmonieuze wijze omgekeerd is bij de vrouw.
Oude tradities die als bij toverslag uit de diepe nacht van de
voorbij gegane tijdperken opdoemen, vermelden dat wanneer
de zonne- en maan-atomen van het seminale systeem in het
Tribeni vlakbij het heiligbeen met elkaar contact maken, er dan
door elektrische inductie een derde kracht van magische aard
ontwaakt. Ik bedoel het Kundalini, het mystieke Vuur van de
Gnostische Arhat, door middel waarvan wij het dierlijke Ego
tot kosmische stof kunnen herleiden.
In de oude teksten van de oerwijsheid staat geschreven dat het
onderste gaatje van het ruggenmergkanaal bij de alledaagse
mensen hermetisch gesloten is; de seminale dampen openen
hem opdat de Heilige Slang er kan binnendringen.
Langs het hele ruggenmergkanaal ontplooit zich een
wonderbaarlijk lijnenspel van gevarieerde kanalen die elkaar
wederkerig doordringen zonder echter zich met elkaar te
vermengen, als gevolg van het feit dat ze zich in verschillende
dimensies bevinden.
Het is niet overdreven om de glorieuze Sushumna, de
beroemde Chitra, de Centralis en de Branhmanadi in
herinnering te brengen. Het is ontegensprekelijk dat het
Vlammendragende Vuur via deze laatste opstijgt.
Wanneer de waarheid op het spel staat, moeten we heel oprecht
zijn en kleur bekennen. Het is zeer zeker een ontzettende
leugen te durven beweren dat wanneer men Jivatma -het Zijnin het hart heeft geïncarneerd, de Heilige Slang de terugreis
onderneemt om opnieuw in het Chakra Muladhara opgesloten
te worden.
Het is verschrikkelijk vals om voor God en voor de mensen te
beweren dat de Vurige Slang van onze magische vermogens,
nadat zij genoten heeft van haar vereniging met Paramashiva,
zich op wrede wijze terugtrekt om aan de terugreis naar het
magnetisch centrum van het stuitbeen te beginnen.
Die fatale terugreis, dat afdalen naar het Muladhara is alleen
mogelijk wanneer de Ingewijde in coitus zijn zaad uitstort; dan
verliest hij het vlammendragende zwaard en valt in de afgrond,
getroffen door de geweldige straal van de Kosmische
Gerechtigheid.
Het stijgen van het Kundalini in het ruggenmergkanaal vindt
heel geleidelijk plaats in overeenstemming met de verdiensten
van het hart. De vuren van het Cardias controleren en
beheersen de wonderlijke ontwikkeling van de Gewijde Slang.
Devi Kundalini is niet een mechanisch reagerende kracht zoals
velen veronderstellen; de Vurige Slang ontwaakt alleen door
middel van authentieke liefde tussen echtgenoot en echtgenote;
Zij zal nooit in het ruggenmergkanaal van de echtbrekers en de
overspeligen stijgen.
In een vorig hoofdstuk (hfst2) van dit boek hebben we al iets
gezegd over de drie soorten verleiders: Don Juan Tenorio, Het
type Casanova en het type 'duivel'.
Het spreekt vanzelf dat het derde soort hiervan in de grond van
de zaak het meest gevaarlijk blijkt te zijn. Het moet ons dus
niet verbazen dat dit soort lieden -de verleider type duivelonschuldige jongedames verleiden onder het voorwendsel de
Sahaja Maithuna te beoefenen.
Het is goed om te weten dat wanneer Hadit, de Gevleugelde
Slang van het Licht, ontwaakt om haar mars langs het
ruggenmergkanaal te ondernemen, Zij een mysterieus geluid
uitbrengt dat ontzettend veel lijkt op het geluid dat een
willekeurige slang produceert wanneer zij met en stok wordt
opgehitst.
De verleider van het type Duivel, diegene die her en der
verleidt met het voorwendsel in de Negende Sfeer te werken,
hij die zijn echtgenote in de steek laat omdat zij zogenaamd
niet meer geschikt is voor het werk in de Brandende Smidse
van Vulcanus, zal in plaats van het Kundalini te ontwaken het
abominabele orgaan Kundartiguador ontwaken.
Een zekere Ingewijde wiens naam ik in deze verhandeling niet
wil noemen, heeft de fout begaan aan het Kundalini alle
sinistere kenmerken van het abominabele orgaan
Kundartiguador toe te schrijven.
Het is maar al te duidelijk dat genoemde fout zeer ernstige
schade aan het berokkenen is binnen de pseudo-esoterische en
pseudo-occulte kringen.
Het is dringend, onuitstelbaar, te begrijpen dat het op generlei
wijze mogelijk is om al die twistzieke en schreeuwerige Ikken
die wij in ons innerlijk dragen af te breken, als wij geen beroep
doen op de hulp en bijstand van de Kundalini.
De Ingewijde die de misdaad heeft begaan zich op een
rampzalig uur tegen de Kundalini uit te spreken, zal zijn
verdiende straf van de Rechters van de Wet van Katancia
ontvangen. -Ik bedoel de rechters van het Hogere Karma, voor
wie de Meesters van de Witte Broederschap terechtstaan.In naam van Datgene wat geen naam heeft, zeg ik: de
Kundalini is de Mystieke Twee-eenheid, God-Moeder, Isis,
Maria of beter gezegd RAM-IO, Adonia, Insoberta, Rhea,
Cibeles, Tonanzin, etc. de transcendentale ontvouwing van elke
Goddelijke Monade in de diepste van ons Zijn.
Wanneer wij de stam van het woord Kundalini analyseren,
ontdekken wij dat dit woord van de twee begrippen afgeleid is:
Kunda en Lini.
KUNDA: herrinert ons aan het abominabele orgaan
Kundartiguador LINI: is een Atlantisch woord dat einde
betekent KUNDA-LINI: einde van het abominabele orgaan
Kundartiguador.
Het is duidelijk dat door middel van het stijgen van de Heilige
Vlam via het ruggenmergkanaal, het orgaan van alle
abominaties ten einde komt; de blinde fohatische kracht komt
ten einde.
Dat negatieve Fohat is de sinistere agent binnen ons lichaam,
waardoor de ideoplastische materie uitkristalliseert in die hele
serie Ikken die onze psychologische tekortkomingen
personifiëren.
Wanneer het Vuur zich vanaf het Chakra van het Stuitbeen
naar beneden projecteert, verschijnt de Staart van Satan, het
abominabele orgaan Kundartiguador.
De hypnotische macht van dit orgaan der Heksensabbatten
heeft de menselijke menigten dus doen insluimeren en
verruwen of afstompten.
Diegenen die de misdaad begaan Zwart Tantrisme te beoefenen
-Seksuele Magie met seminale uitstorting- zullen
vanzelfsprekend het orgaan van alle fataliteiten (doen)
ontwaken en ontwikkelen.
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In dit hoofdstuk van de Kerstboodschap 1971 wil ik de
aandacht vestigen op een heel pijnlijke zaak, waarmee we door
de jaren heen zijn geconfronteerd door middel van constante
waarneming en onderzoek.
Ik bedoel zonder er al te veel omheen te draaien de
MYTHOMANIE, een tendens die heel nadrukkelijk aanwezig
is onder diegenen die aangesloten zijn bij de METAFYSICHE
scholen.
Ogenschijnlijk heel eenvoudige lieden worden van de ene op
de andere dag -na enkele hallucinaties- ware Mythomanen.
Het is ontegensprekelijk dat deze personen, bezitters van een
subjectieve psyche, bijna altijd wel een aantal onachtzame
mensen weten te verrassen, die in feite hun volgelingen
worden.
De Mythomaan is als een muur zonder fundamenten: een
duwtje is voldoende om hem in diggelen te doen instorten.
De Mythomaan denkt dat de esoterische leringen zonder slag
of stoot -als bellenblazen- te verwezenlijken zijn en van de ene
op de andere dag verklaart hij zich Mahatma, uit de dood
opgestane Meester, Hierofant, etc.
Over het algemeen heeft de Mythomaan onmogelijk te
verwezenlijken bespiegelingen en dromen; hij lijdt steevast
aan datgene dat grootheidswaanzin wordt genoemd.
Dit soort lieden doet zich gewoonlijk voor als de reïncarnatie
van grote Meesters of van fabelachtige, legendarische of
fictieve Helden.
Het is daarom duidelijk dat we iets benadrukken dat de moeite
waard is uitgelegd te worden.
Sommige egoische kernen van DIERLIJK
ONDERBEWUSTZIJN, die in de omgang met anderen door
middel van bepaalde GEDACHTENGANGEN worden
versterkt, kunnen via het associatievermogen en de
bespiegelingen van de fantasie waarachtig lijkende
voorstellingen in het leven roepen, die we geesten zouden
kunnen noemen, maar die steevast slechts bedrieglijke illusies
zijn, allerlei verpersoonlijkingen van het eigen meervoudig IK.
Het kan daarom helemaal niet verbazend, dat een willekeurig
psychisch aggregaat een Jezus-Christus-achtige figuur
aanneemt om valse orakels uit te spreken...
Elk van de vele entiteiten die samen het Ego vormen, kan
desgewenst de vorm aannemen van een Mahatma of van een
Goeroe. Wanneer de dromer dan wakker wordt, zal hij
vergenoegd tegen zichzelf zeggen: "Ik heb de
Zelfverwezenlijking bereikt, ik ben een Meester!"
We moeten in dit verband erop wijzen, dat in het onderbewuste
van elke persoon de tendens om partij te kiezen, zich met
anderen te vereenzelvigen, hoe dan ook latent aanwezig is.
Dit is dan ook de 'klassieke' reden waarom veel ware goeroej's
van Aziatische bodem hun discipelen -voordat ze hen in de
Transcendentale Magie inwijden- voor alle mogelijke vormen
van ZELFBEDROG waarschuwen.
Een monnik ging op bezoek bij Te Shan, die de deur voor zijn
neus dicht gooide. De monnik klopte op de deur en Te Shan
vroeg: "Wie is daar?" De monnik antwoordde: "De
Leewenwelp." Toen heeft Te Shan de deur geopend en de
monnik bij zijn keel vastgrijpend sprong hij op zijn rug terwijl
hij luid uitriep: "Ezel, waar ga je nu naar toe?" De monnik wist
geen antwoord te geven.
Het begrip Leeuwenwelp wordt in het Zenboeddhisme
gebruikt om een discipel aan te duiden, die in staat is om de
waarheid Zen te verstaan. Wanneer de Meesters het
begripsvermogen van een discipel willen prijzen, of wanneer
ze hem willen beproeven, plachten ze dit begrip in de mond te
nemen.
In dit geval had de monnik, vol verwaandheid, zichzelf een
Leeuwenwelp genoemd, maar toen Te Shan hem op de proef
stelde door hem als een ware Leeuwenwelp te behandelen, hem
bij de keel pakte, op zijn rug sprong en hem een esoterische
vraag stelde, wist de monnik geen antwoord te geven.
Dit was het bewijs dat de monnik het authentieke begrip, dat
hij beweerde te bezitten, in feite ontbeerde.
Die bewuste monnik was in feite een mens met ingeslapen
Bewustzijn, een oprecht iemand die het nochtans bij het
verkeerde eind had, een Mythomaan.
Op zekere dag hebben de monniken van de oostelijke vleugel
van het Klooster van Nan Chuan een twist met de monniken
van de westelijke vleugel over het bezit van een kat. Allen
deden een beroep om Nan Chuan om als rechtschepper op te
treden.
Zwaaiend met een mes in zijn enen hand en de kat in zijn
andere zei Nan Chuan: "Als één van jullie het voor elkaar krijgt
om te zeggen wat er gezegd moet worden, zal de kat het
overleven, anders snijd ik hem in tweeën." Geen van de
monniken wist iets te zeggen. Toen heeft Nan Chuan zijn
dreigement uitgevoerd.
Toen Chao Chou die avond in het Klooster terugkeerde vroeg
Nan Chuan hem wat hij zou hebben gezegd indien hij
aanwezig was geweest. Chao Chou trok zijn sandalen van stro
uit, zette ze op zijn hoofd en liep weg. Nan Chuan gaf als
commentaar: "Oh, als jij hier was geweest had de kat het
gered!"
Het is duidelijk dat Chao Chou een man met ontwaakt
Bewustzijn was, een ware Verlichte.
Het is niet mogelijk om het Bewustzijn te ontwaken, hem
volkomen objectief te maken, zonder eerst de subjectieve
elementen van de zintuiglijke waarneming geëlimineerd te
hebben.
Die infra-menselijke elementen zijn samengesteld uit die
menigte twistzieke en schreeuwerige Ikken, die tezamen het
Ego, het Mijzelve vormen.
De Essentie die gevangen zit in al die subjectieve en
onsamenhangende entiteiten verkeert in een diepe slaap.
De vernietiging van elk van die infra-humane schepselen is
noodzakelijk om de Essentie te bevrijden.
Alleen wanneer men de Essentie emancipeert, kan men Hem
doen ontwaken. Dan wordt de verlichting een feit.
De Hindoestaanse yogi's streven ernaar het Bewustzijn te doen
ontwaken door middel van het Kundalini; jammergenoeg
verkondigen zij de didactiek, de methode niet.
Ze zeggen dat wanneer het Kundalini ineengerold in het
Chakra Muladhara slaapt, de mens wakker is in dit dal van
tranen, maar dit is voor de volle honderd procent onwaar, want
de intellectuele humanoide is -waar hij zich ook moge
bevinden, hetzij in de fysieke wereld, hetzij in de hogere
dimensies van de natuur- altijd onbewust.
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Ze zeggen dat wanneer het Kundalini ontwaakt, de mens in dit
land der verbitteringen inslaapt, het Bewustzijn van de
wereldse dingen verliest en in zijn causaallichaam dringt. Deze
bewering blijkt in de grond van de zaak om twee redenen
UTOPISCH:
1. Het 'driebreinige' of trigecentreerde tweevoetige schepsel dat
per abuis mens wordt genoemd verkeert hier en nu altijd in een
diepe slaap. Hij heeft niet alleen het planetaire Bewustzijn
verloren maar bovendien -en dat is het ergste- is hij zich
blijven ontaarden.
2. Het rationele dier heeft geen causaallichaam; hij moet die
nog fabriceren door middel van de Seksuele Alchemie in de
Brandende Smidse van Vulcanus.
Het belangrijkste principe is dat wanneer het Kundalini
ontwaakt, hij ophoudt een statisch vermogen te zijn en in een
dynamische potentie verandert.
Het actieve vermogen om het Kundalini te leren (be)sturen is
dringend nodig om het Bewustzijn te ontwaken.
In volle chemische coitus dienen wij de straal van het
Kundalini op intelligente wijze tegen de Rode Duivels -de
Ikken- te richten, waarin de Essentie, het Bewustzijn helaas
gevangen zit.
De jager die tegelijkertijd op tien hazen wil jagen vangt er geen
één. Zo zal ook de gnosticus die ernaar hunkert om
verscheidene Ikken tegelijkertijd af te breken, jammerlijk
mislukken.
Het esoterisch werk dat erop gericht is een willekeurige
psychologische tekortkoming af te breken, blijkt een ware
puzzel te zijn. Wij dienen niet alleen de desbetreffende
tekortkoming vooraf in elk en ieder van de onderbewuste
niveaus van het mentaalvermogen te begrijpen, maar
bovendien elk van de Ikken die hem kenmerken af te breken.
Het is zondermeer overduidelijk dat er langdurige en
geduldige werken, inspanningen, noodzakelijk zijn om een
willekeurige psychologische tekortkoming te elimineren.
Veel aspiranten die in deze driedimensionale wereld van
Euclides de absolute kuisheid hebben bereikt, faalden
jammerlijk in de bovenzintuiglijke werelden wanneer ze
werden beproefd. Ze hebben daarmee met definitieve en
concrete feiten aangetoond dat zij hoererij plegen en overspelig
zijn.
Een willekeurige psychologische tekortkoming kan uit de
intellectuele waarnemingszone verdwijnen en toch in de
diverse onderbewuste regionen blijven voortbestaan.
Iemand zou een eervol en rechtvaardig mens kunnen zijn in de
fysieke wereld en zelfs in achtenveertig regionen van de
onderbewuste zones en toch in de negenenveertigste falen.
Nu dienen onze geliefde lezers dit te overdenken en te
begrijpen hoe moeilijk het is om het Bewustzijn te ontwaken,
in een Leeuwenwelp te veranderen, de Waarheid Zen te
bevatten, de Tao te ondervinden.
Het is niet zo gemakkelijk om het Bewustzijn te doen
ontwaken. Het is nodig om de Essentie te bevrijden uit zijn
onderbewuste verblijfsoorden, die kerkers af te breken, ze tot
stof te herleiden. Dit is een heel geleidelijk proces dat heel
langzaam en moeilijk verloopt en veel inspanning kost.
Naarmate de Essentie wordt bevrijd, groeit het percentage
Bewustzijn.
De intellectuele humanoiden die per abuis mensen worden
genoemd, bezitten in waarheid slechts drie procent Bewustzijn.
Als zij tenminste tien procent bezaten, zouden oorlogen op
Aarde onmogelijk zijn.
Het is ontegensprekelijk dat de oorspronkelijke Essentie die
zich bij het aanvangen van het Stervensproces bevrijdt, in de
Seminare Parel -dat mathematisch punt van het Bewustzijn dat
in het Evangelie van de Tao vermeld wordt -verandert. Zo
begint het Mysterie van de Gouden Bloei werkelijkheid te
worden.
De Mythomaan doet voorkomen dat hij een Verlichte is, zonder
dat hij de Essentie ooit bevrijd heeft, zonder dat hij zelfs de
Seminare Parel bezit.
De mensen met een subjectieve psyche zijn voor de volle
honderd procent utopisch. Ze veronderstellen ten onrechte dat
men een Verlichte kan zijn zonder de dood van het Ego op
radicale en definitieve wijze te hebben bereikt.
Die mensen zijn niet bereid te begrijpen dat wanneer er sprake
is van 'zelfopsluiting', de objectieve authentieke Verlichting
volkomen onmogelijk blijkt te zijn.
Het is duidelijk dat wanneer de Essentie in het meervoudige Ik
gevangen zit, er sprake is van 'zelfopsluiting'.
De ingekapselde Essentie kan slechts functioneren in
overeenstemming met zijn conditionering.
Het Ego is subjectief en infra-humaan. Het is zonneklaar dat de
gewaarwordingen die de Essentie via de zintuigen van het
meervoudige Ik krijgt vervormd en absurd blijken te zijn.
Dit nodigt ons uit te begrijpen hoe moeilijk het is om de ware,
objectieve Verlichting te bereiken.
De prijs voor de Verlichting betaalt men met het eigen Leven.
In het Heilig land der Veden zijn er Chela's -discipelen- die na
dertig jaren van intens werken pas aan het begin staan, in het
proloog van hun werk.
De Mythomaan wil van de één op de andere dag een Verlichte
zijn. Hij geeft zich voor een wijze uit, hij waant zich een
Godheid.
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Als de gedachten bestendig zijn, zaal het zaad het ook zijn. Als
dit bestendig is, zo zal de kracht het ook zijn. Als deze
bestendig is, dan zal het Spirituele ook bestendig zijn.
De kracht van de nieren staat onder het Teken van het Water.
Wanneer de innerlijke impulsen zich beroeren, vloeit de kracht
naar beneden, wordt naar buiten gericht en produceert
schepselen. Wanneer zij naar achteren gericht wordt door
middel van de kracht van het denken, naar boven naar de
smeltkroes vloeit en hart en lichaam verfrist en voedt, is er
sprake van de methode van terugvloeien." -Dit is letterlijk uit
de voornoemde taoïstische tekst.Laten we nu een andere tantrische Asana van de prinselijke
auteur van de Anangaranga weergeven. Dit is de Uttbiahouding:
"De geslachtsdaad wordt staande gedaan, alleen fysiek zeer
sterke mannen gebruik van deze houding.
A -Allereerst gaat de etc etc etc"
B–
C-

Het is van vitaal, kardinaal en definitief belang, om nooit in het
leven de seminale vochten te ejaculeren.
Het is dringend nodig om de seksuele energie naar binnen en
naar boven te doen terugkeren zonder ooit de Beker van
Hermes uit te storten.
"Deze methode van het terugvloeien of terugkeren,
bewerkstelligt die draaiende beweging van het licht, waardoor
in het lichaam de krachten van hemel en aarde in de vorm van
een gouden bloem uitkristalliseren.
De naar buiten gerichte seminale kracht -die naar beneden
vloeit- produceert een verspilling en verlaging van het
Spirituele Bewustzijn."
Door middel van de sublimatie van het leven en van de
krachten van de voortplanting kan men het verschijnsel van het
herboren worden bereiken: de kern van het levenselixer, de
Seminale Parel, wordt geboren en daaruit ontstaat het Gouden
Embryo of Puer Aeternus (Latijns: "eeuwig kind", vert.), dat
onze onsterfelijke zielebeginselen komt ontwikkelen en
transformeren.
De wijze auteur van de Anangaranga leert een andere zeer
interessante tantrische Asana die ik hierna zal weergeven:
"Olifant-houding: "
De Purushayita-Banda....
De gewijde vrouw, ...
Het is niet overbodig en zelfs opportuun om hieraan het
volgende toe te voegen: in het geval men door een spasme
overvallen wordt, dient men toch de seminale ejaculatie te
vermijden door zich ogenblikkelijk te verwijderen en de grond
op de rug te gaan liggen.
Op zulke momenten sluit men de rechter- en linker neusgaten
door ze met wijsvinger en duim van de rechterhand dicht te
knijpen. Zorg er voor de adem tot het uiterste in te houden.
Stuur de zenuwstroom naar de seksuele sluitspieren -de
ontsnappingspoorten- met het doel de uitstorting van de Beker
van Hermes te vermijden. Verbeeldt U dat de seminale energie
via Ida en Pingala naar de hersenen opstijgt.
De tantrische Asana's die door de grote ingewijden van het
Heilig Land van de Ganges zijn verkondigd, blijken
wonderbaarlijk te zijn voor de Sahaja Maithuna.
De chemische copulatie, de metafysische copulatie van de
Tantra-inwijding is werkelijk van transcendentale aard.
Op die momenten van ontegensprekelijke paradijselijke
verrukkingen dienen wij onze persoonlijke God-Moeder
Kundalini te smeken -want ieder mens heeft zijn eigen Vurige
Slang- om uit ons innerlijk de tekortkomingen te verwijderen
die wij in alle verborgen hoekjes van het mentaalvermogen
hebben begrepen.
Zij, de Aanbiddelijke, zal de Lans van Eros vastgrijpen en die
Ik-Duivel, die de tekortkoming die we hebben begrepen
personifieert, tot as herleiden.
Zo zal de Essentie zich langzaam maar zeker bevrijden
naarmate wij de Ikken vernietigen.
Op deze manier en op deze wijze zal de Seminale Parel zich
door middel van het toenemende percentage Essentie
ontwikkelen totdat zij in de Gouden Embryo verandert.
Het is ontegensprekelijk dat het ontwaken van het Bewustzijn
een schitterend resultaat is van het Mysterie van de Gouden
Bloei.
Het Gouden Embryo verschaft ons Zelfbewustzijn en
Transcendentale Objectieve kennis.
Het Gouden Embryo verandert ons in bewuste burgers van de
hogere werelden.
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zijn, als wij de fout zouden begaan de vrouw te onderschatten.
Het heerlijke Woord van ISIS ontspringt uit de diepe schoot
van alle tijdperken, wachtend op het ogenblik dat hij wordt
verwezenlijkt.
De verheven woorden van de Godin Neith zijn met gouden
letters op de glanzende muren van de tempel der wijsheid
gebeiteld:
"IK BEN ZIJ DIE WAS, EN EN ZAL ZIJN EN GEEN
STERVELING HEEFT MIJN SLUIER OPGELICHT"
De oerreligie van Janus of Jainos, dat wil zeggen de gouden,
supramenselijke zonneleer van de Jinas-mensen, die gebaseerd
was op de Mysteries van de Lans, heeft een absoluut seksueel
karakter. Jij weet het.
Met brandende houtskolen is er in het Levensboek opgetekend,
dat tijdens het Gouden Tijdperk van Latium en Liguria, de
Goddelijke Koning Janus of Saturnus -I.A.O., Bacchus, Jehova,
Iod-Heve -met grote wijsheid over de heilige mensen- allen
Arische stammen, hoewel uit verschillende tijdperken van
diverse oorsprong- heeft geregeerd.
God allemachtig!... Je zou kunnen zeggen dat in die tijd, net als
in vergelijkbare periodes van andere volkeren van het oude
Arcadie, Jinas-mensen en gewone mensen gelukkig hebben
samengeleefd.
Binnen de onbeschrijflijke mystieke idylle dat men De
Mysteries van Goede Vrijdag placht te noemen, voelen wij in
het diepst van ons hart dat er in de seksuele organen een
geweldige kracht bestaat, die de mens net zo goed kan
bevrijden als tot slaaf onderwerpen.
De seksuele energie bevat in zichzelf het levende archetype van
de authentieke Zonne-mens, die gestalte moet krijgen binnen
onszelf.
Veel Zielen die lijden zouden het transcendente Monsalvat
binnen willen gaan, maar dit is iets meer dan onmogelijk
tengevolge van de sluier van ISIS, dat wil zeggen de seksuele
adamische sluier.
In de onbeschrijfelijke gelukzaligheid van de paradijselijke
Jinas-oorden bestaat er zeer zeker een goddelijke mensheid, die
onzichtbaar is voor de zintuigen van de sterfelijken als gevolg
van hun zonden en beperkingen, die uit het misbruik van de
seksualiteit voortkomen.
Met vurige karakters staat er geschreven in het grote
Levensboek, dat het onzegbare geheim van het Grote Arcanum,
de wonderbaarlijke sleutel van de seksuele transmutatie, op
schitterende wijze in het Jaina- of Jinaskruis verborgen gaat.
Het is niet moeilijk om te begrijpen dat genoemd Magisch
Kruis hetzelfde Kruis van alle grote mysteriën is.
Tijdens de heerlijke extase van de hunkerende Ziel kunnen en
moeten wij ons zelfs in mystiek contact stellen met Janus, de
sobere en sublieme Jina-Hierofant die op het oude Continent
Mu (Lemurie, vert.) de Jinas-Wetenschap heeft verkondigd.
In het geheime Tibet bestaan er twee scholen die elkaar
onderling bestrijden: ik bedoel heel duidelijk de Mahayana- en
de Jinayana-instelling.
In het volgende hoofdstuk zullen wij het hebben over de eerste
van deze twee instellingen; nu zullen wij slechts aandacht
besteden aan de Jinayana-school.
Het is zonneklaar dat de Jinayana-Weg in de grond van de zaak
zeer Buddhisch en Christisch blijkt te zijn.
Op deze mysterieuze weg treffen wij met mystieke
verwondering de trouwe bewakers van het Heilig Graal, of van
de Steen der Inwijding, dat wil zeggen van de opperste ReligieSynthese die in de oertijden van de mensheid de heersende
religie is geweest: de leer van de Seksuele Magie.
Jana, Swana of Jaina is daarom de leer van die oude Godheid
van de strijd en de actie, die Janus, de Goddelijke Heer met
twee gezichten werd genoemd. Hij is een androgyne
weerspiegeling van de Egyptische Hermes en van vele andere
Goden van de Maya's, Quiches, en Azteken, wier
indrukwekkende en imposante in ruwe rots uitgehouwen
beelden heden ten dage nog in Mexico te bezichtigen zijn.
De Grieks-Romeinse mythe bewaart nog steeds de herinnering
aan de verbanning van Janus of Jainos naar Italië, omdat hij
Chronos of Saturnus uit de hemel geworpen had. Met andere
woorden: dit is de legendarische herinnering aan zijn afdaling
naar de Aarde als instructeur en leider van de mensheid, om
deze de Natuurlijke Oerreligie van de Jinas of Jaina te geven.
Janna of Jaina is vanzelfsprekend ook de Chinees-Tibetaanse
Leer van Dan, Chhan Dzan, Shuan, Ioan, Huan of DhyanChoan, die dezelfde kenmerken hebben als alle esoterische
scholen van de Arische wereld die hun wortels in het
verzonken Atlantis hebben.
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De Geheime Leer, de Jaina-Leer uit de oertijden, is gebaseerd
op de Filosofische Steen, op de seksualiteit, op de Sahaja
Maithuna.
De Leer van de Jinayana-school van de oertijden, de Leer die
het smalle Pad dat naar het Licht leidt verkondigde, is een
oneindig verheven Gnostische Leer, die zelfs ouder is dan het
Brahmanisme.
Het is een werkelijk bewonderenswaardige Verlossingsleer,
waarvan er in Centraal-Azie en China talloze herinneringen
voortbestaan, zoals ook in de Universele Vrijmetselarij, waar
men bijvoorbeeld de diepere beleving van het symbolische
Jaina-Kruis kan terugvinden: de Swan, de Hamsa, de Zwaan, de
Phoenix-vogel, de duif van de Heilige Geest of Paraclitus, de
Ziel van de Graal-tempel, de Nous of Spiritueel Zijn, die niets
anders is dan het Zijn of Dhyani van ieder mens.
Zelfs in deze moderne tijden kunnen wij in Ierland nog sporen
terugvinden van die 23 Jina-Profeten of veroveraars van Zielen,
die in alle windrichtingen van de wereld werden uitgezonden
door de grondlegger van de Jaina-school, de Rishi Baja-Deva.
Op het moment dat ik deze regels schrijf, schieten er
transcendentale herinneringen door mijn geheugen.
In één van de vele gangen van een oud paleis, de dag en het uur
doen er niet toe, terwijl ik in gezelschap van een zeer select
groepje Elohim citroenwater met suiker uit heerlijke kelken
van het fijnste Baccarat-kristal dronk, zei ik: "Ik heb er de
behoefte aan, voor enige tijd in het Geluk uit te rusten. Ik help
de mensheid al gedurende menige Mahamvantara en ik begin
me moe te voelen."
"Het grootste geluk bestaat hieruit, dat men God in zich
draagt," antwoordde een zeer bevriende Aartsengel...
Die woorden lieten mij perplex staan, in grote verwarring. Ik
dacht aan het Nirvana, aan het Mahaparanirvana, etc.
Zou één van die schepselen die in die regionen van zulk een
intens Geluk leven, dan wellicht niet gelukkig kunnen zijn?
Hoe bestaat het? Hoe is dat mogelijk? Omdat zij de Monade
niet in zich dragen?
Vol twijfels besloot ik toen de oude wijze Janus, de levende
Godheid van de Jinas-wetenschap, te raadplegen.
Voordat ik zijn woning binnenging, maakte ik voor de Wachter
een geheime groet. Ik trad vervolgens de Bewakers tegemoet en
groette hen met een ander groet en uiteindelijk had ik het
geluk mij voor het aangezicht van de Godheid Janus te
bevinden.
"Er ontbreekt nog een groet", zei de eerbiedwaardige.
"Er is geen betere groet dan die van een rustig hart!" zo
antwoordde ik terwijl ik eerbiedig de handen op de cardias
legde.
"Dat is goed", zei de Wijze.
Toen ik Hem vragen wilde stellen om mijn eerder genoemde
twijfels op te lossen, deponeerde de Grijsaard zonder een
woord uit te spreken het antwoord in de diepte van mijn
Bewustzijn.
Dat antwoord kunnen wij als volgt samenvatten:
"Zelfs als een mens zich in het Nirvana of in een willekeurige
andere streek van oneindig geluk zou bevinden, als hij God
niet in zich heeft, zal hij niet gelukkig zijn. Echter, als hij in de
Hellewerelden of in de meest onreine gevangenis van de Aarde
zou wonen, zal hij gelukkig zijn als hij God in zich draagt."
We zullen dit hoofdstuk besluiten, zeggende: Met haar
diepgaande Esoterie leidt de Jinayana-school ons via de
seksuele weg naar de incarnatie van het Woord en naar de
Eindbevrijding.
Oremus...
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Definiëren betekent in werkelijkheid dat men intellectuele
grenzen stelt aan of de betekenis verklaard van een bepaald
iets.
Grijpen betekent, in de betekenis waarin het hier is gebruikt,
dat men iets begrijpt en in het geheugen vasthoudt.
Aangezien de daad van het definiëren zelf vanzelfsprekend
hieruit bestaat, dat men iets binnen bepaalde grenzen opsluit,
zal het wat zijn natuur betreft noodzakelijkerwijs dus eindig,
beperkt en exclusief zijn; aangezien begrijpen betekent dat
men iets verstandelijk vastgrijpt, maar niet in zijn geheel, zal
het op dezelfde wijze ook beperkt en éénzijdig moeten zijn.
De ultieme Prayna-waarheid die de Zen-school wil aanduiden,
kan op geen enkele wijze iets nauws, eindigs of exclusiefs zijn;
het moet iets uitgestrekts, universeel en oneindigs zijn, iets dat
alles bevat en omvat, iets dat het definiëren en aanduiden te
boven gaat.
Het woord definiëren zelf veronderstelt duidelijkerwijs een
menselijke vinger die een bepaald voorwerp aanwijst en het
woord grijpen duidt een hand aan, die iets vast grijpt en het
niet loslaat.
Gegeven deze jammerlijke beperkingen en dit vastklampen dat diep geworteld is in de ratio van het intellectuele dier dat
per abuis mens wordt genoemd- is het niet verrassend dat de
vrije en allesomvattende Prayna-waarheid werkelijk
ongrijpbaar wordt, dat altijd op een mysterieuze wijze elke
denker ontwijkt.
Verlichting. Dit in essentie en potentie groots woord wordt in
dit hoofdstuk gebruikt om met nadruk de transcendentale
mystieke ondervinding aan te duiden, die bestaat uit het
ervaren van de Tao, de Zen-Waarheid, het Werkelijke.
Het is niet genoeg om iets te begrijpen; wij dienen zijn diepere
betekenis te vatten, te grijpen, te vangen.
De zesde Patriarch vroeg aan Bodhidharma: "Hoe zou men de
Tao kunnen bereiken?"
Bodhidharma antwoordde: "Uiterlijk houdt elke vorm van
activiteit op. Innerlijk houdt het mentaalvermogen op zich te
beroeren. Wanneer het mentaalvermogen een muur is
geworden, dan komt de Tao tot jou."
Het is dringend en nodig te weten dat de Japanse Zen hetzelfde
is als de Hindoestaanse Dhyana, de Jhana van Pali, de Chinese
CH'ANNA: een geweldige uitdrukkingsvorm van het
Mahayana-Boeddhisme.
Het is ontegensprekelijk dat de studies en de oefeningen van
de Zen ons in staat stellen om de diepere betekenis van de
Boeddhistische leerstellingen te vatten, die door de Mahayanaschool -wonderlijke antithese en complement tegelijkertijd van
Jinayana-school voor de innerlijke Zelfverwezenlijkingworden verkondigd.
Het blijkt onmogelijk te zijn de Verlichtende Leegte met
menselijke woorden te beschrijven. Ze is niet definieer- of
omschrijfbaar. De Zen-Meester Huai Juang zei het als volgt:
"Wat je ook zegt, het faalt op het belangrijkste punt."
De Boeddhistische leer over de Leegte is veelomvattend en
diepzinnig, en vereist ontzettend veel studie voordat men haar
kan bevatten.
Alleen in afwezigheid van het Ego kunnen wij op rechtstreekse
wijze de Verlichtende Leegte ondervinden.
Het mentaalvermogen willen vergoddelijken is absurd want dit
is op zich slechts een fatale kerker voor het Bewustzijn.
Beweren dat het mentaalvermogen de Boeddha is, dat het de
Tao is, blijkt onzinnig te zijn, want het intellect is slechts een
kooi voor het Bewustzijn.
De mystieke ondervinding van de Verlichtende Leegte wordt
altijd buiten het bereik van het intellect verwezenlijkt.
De Boeddhistische Verlichting bereikt met nooit door het
ontwikkelen van de mentale kracht of door de ratio op een
voetstuk te plaatsen; integendeel, men bereikt haar door elke
band die ons aan het mentaalvermogen vastbindt los te laten.
Alleen wanneer wij ons uit de gevangenis van het intellect
bevrijden, zullen wij het geluk van de vrije en volledige
substantieloze Verlichtende Leegte kunnen beleven.
De Leegte is eenvoudig gezegd een duidelijke en exacte
Boeddhistische term om de niet-substantiële en nietpersoonlijke natuur van de wezens aan te duiden, alsook een
aanwijzing van de toestand van absolute onthechting en
radicale vrijheid buiten de kring van de tijd van het
mentaalvermogen.
Drink dus de wijn van de meditatie in de heerlijke kelk van de
perfecte concentratie.
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Met andere woorden: nadat men extase heeft bereikt, moet men
deze cultiveren totdat de complete ontwikkeling en rijpheid is
bereikt.
Het esoterisch werk bestaat daardoor uit twee hoofdaspecten:
de Visie en de Actie.
Om een visie te hebben dient men tot het hoogste punt van de
berg op te stijgen en van daaruit te kijken; om de reis te
beginnen dient men tot de bodem van de afgrond af te dalen en
van daaruit beginnen te lopen.
Hoewel het Zen-Heiligdom -dat een wonderlijke vorm van
Mahayana-Boeddhisme is- door de twee pilaren van de Visie en
de Actie wordt ondersteund, is het duidelijk dat hij bijzondere
nadruk op de eerste legt.
Dit wordt heel duidelijk erkend door de Goeroeji I Shan die
zei: "Jouw visie en niet jouw actie is wat mij aangaat."
Het is hierom dat de Zen-Meesters alle nadruk op de Extase, op
de Samadhi, op de Satori leggen, en al hun inspanningen
concentreren om hun discipelen of chela's er rechtstreeks
naartoe te leiden.
Het is niet overdreven om in dit hoofdstuk te bevestigen dat de
aspiranten van de Mahayana-school werkelijk en met
oneindige hunkering naar de rechtstreekse ondervinding van
de Verlichtende Leegte verlangen.
We overdrijven niet wanneer we met zekere felheid beweren
dat de discipelen van de Jinayana-school aanhoudend werken
in de Smederij der Cyclopen -de seksualiteit- met het
intelligente voornemen in de innerlijke Zelf-Verwezenlijking
van de Verlichtende Leegte te bereiken.
Wanneer het mentaalvermogen in rust is, wanneer het
mentaalvermogen van binnen, van buiten en in het midden stil
is, komt de mystieke ondervinding van de Leegte; het is echter
duidelijk dat de Zelfverwezenlijking ervan een heel andere
zaak is.
De Leegte is niet al te makkelijk uit te leggen. In alle waarheid
zeg ik U dat ze niet definieerbaar of beschrijfbaar is.
De taal van deze mensachtigen die het aanschijn van de Aarde
bevolken, is geschapen om bestaande dingen en gevoelens aan
te duiden; ze is ongeschikt om datgene uit te drukken, dat het
lichaam, de affectie en het mentaalvermogen te boven gaat.
De Verlichtende Leegte is geen kwestie van al dat niet kennen;
haar rechtstreeks ondervinden is de aangewezen weg.
VISIE EN ACTIE VULLEN ELKAAR WEDERKERIG AAN. De
twee genoemde scholen blijken onontbeerlijk te zijn.
Met oneindige helderheid kunnen zien is alleen mogelijk in
afwezigheid van het Ego, van het Mijzelve van het Zichzelve;
hem afbreken is dringend nodig.
Bewuste actie is het resultaat van de geleidelijke voortgang van
het werk in de Smidse der Cyclopen -de sexualiteit-.
De Gouden Bloem vestigt een volmaakt harmonieus evenwicht
tussen de Visie en Actie.
Het Gouden Embryo, de Sublieme Bloem, is het buitengewone
fundament van de innerlijke Boeddha.
Archaïsche tradities die duizenden jaren teruggaan, vermelden
dat er twee soorten Boeddha’s zijn:
A -Boeddha's van voorbijgaande aard
B -Boeddha’s van permanente aard
Verder met deel 2 van 2.
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Het spreekt voor zich dat de eersten op doortocht zijn, van sfeer
naar sfeer, strijdend om de Verlichtende Leegte in zichzelf te
verwezenlijken.
Het is onbetwistbaar dat de tweede soort Boeddha’s van
Contemplatie zijn; diegenen die de Verlichtende Leegte al in
zichzelf hebben verwezenlijkt.
In de esoterische studies van de Zen -een wonderbaarlijke
vorm van de Mahayana-school- bestaan er twee zeer
interessante Chinese termen: Chien en Hsing.
Als werkwoord gebruikt betekent Chien zien of kijken; als
zelfstandig naamwoord gebruikt betekent het het gezicht, het
begrip of waarneming.
Hsing betekent de praktijk, de actie, het esoterisch werk. Het
kan ook als werkwoord of als zelfstandig naamwoord gebruikt
worden.
Chien omvat in zijn diepere betekenis het complete mystieke
begrijpen van de Boeddhistische leer; maar binnen de Zen
duidt het niet alleen het heldere en duidelijke begrip van de
beginselen en van de Prajna-waarheid aan, maar het impliceert
ook de ontwaakte visie die ontspruit aan de Zelfondervinding,
Wu genoemd -dit is Satori, Extase, Samadhi-.
In deze transcendentale en goddelijke betekenis kan men
Chien verstaan als doorgronde werkelijkheid of als een visie
van de Werkelijkheid.
Hoewel dit betekent dat men de Werkelijkheid heeft gezien,
impliceert het nog niet het bezit of beheersing ervan.
Hsing, het vruchtbare en scheppende werk in de Brandende
Smidse van Vulcanus, is van fundamenteel belang wanneer
men het bezit en de beheersing van het Werkelijke wil
verkrijgen.
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Tiën Jan.
De ontwaakte monnik Tiën Jan geheten ging eens de
Eerwaarde Meester Hui Chang opzoeken.
Toen hij er aankwam, vroeg hij op zeer plechtige wijze aan een
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asceet-helper of de Ware Meester thuis was.
De mysticus antwoordde: "Ja, maar hij ontvangt geen bezoek".
Tiën Jan zei: "Oh! Wat je zegt is ontzettend diepgaand en
vreemd!"
De kluizenaar-helper antwoordde: "Zelfs de ogen van de
Boeddha kunnen hem niet zien."
Toen wierp Tiën Jan tegen: "De Vrouwtjesdraak werpt een
Draakje en de Feniks een kleine Feniks!" Toen verwijderde hij
zich.
Later, toen Hui Chang uit de meditatie geraakte waarin hij zich
bevond en vernam wat er in z'n huis was gebeurd, gaf hij het
hulpje een pakslaag.
Toen Tiën Jan hiervan hoorde, gaf hij het volgende
commentaar: "Die oude verdient het, de Ware Meester te
worden genoemd."
De volgende dag ging Tiën Jan, de man met ontwaakte
Bewustzijn, weer bij Goeroe Hui Chang op bezoek.
In overeenstemming met de exotische gewoontes van het
Oosten strekte hij, toen hij de Goeroe zag, zijn mantel op de
grond uit -alsof hij zich klaar maakte om te gaan zitten om
diens leerstellingen te ontvangen-. Hui Chang zei: "Het is niet
nodig, het is niet nodig."
Tiën Jan deinsde enkele stappen terug en de Ware Meester zei
met zekere nadruk: "Goed dan, het is goed."
Maar onverwachts deed Tiën Jan opnieuw enkele stappen
voorwaarts. Toen zei de Ware Meester: "Nee, nee."
Maar Tiën Jan had alles begrepen: hij liep een symbolische
rondje om de Hiërofant heen en ging weg.
Later gaf de Eerwaarde het volgende commentaar: "Er is heel
veel tijd voorbij gegaan sinds de dagen van de Gelukzaligen.
Nu zijn de mensen heel lui geworden. Over dertig jaar zal het
heel moeilijk zijn een man als deze te vinden."
Wat voor vreemde houdingen toch! Wat een ogenblikkelijke
telepathische gesprekken! Bliksemsnelle intuïtieve
boodschappen...
Dit alles uitleggen zou gelijk staan met het castreren van de
Leer: onze zeer geliefde lezers moeten zelf de diepere betekenis
vatten...
Hui Chang was in het bezit van het Gouden Embryo: het is
zonneklaar dat hij de Verlichtende Leegte in zichzelf had
verwezenlijkt.
Tiën Jan was ook een man met ontwaakt Bewustzijn, iemand
die de Gouden Bloem in bezit had, hoewel hij Zelf de Leegte
nog niet in zichzelf Verwezenlijkt had.
Huan Po
Op zekere dag kwam Huang Po een ontwaakte monnik tegen
en ze liepen samen verder. Toen ze bij een onstuimige rivier,
die woest tussen de rotsen naar beneden stortte, aankwamen,
nam Huang Po heel eventjes zijn bamboehoed af en zijn
wandelstok ter zijde latend, stond hij te overdenken hoe ze de
rivier zouden kunnen oversteken.
Toen hij in deze overpeinzingen verdiept was, gebeurde er
plotsklaps iets ongewoons; de andere monnik liep over de
onstuimige wateren van de rivier zonder dat zijn voeten het
water aanraakten en hij bereikte weldra de overkant.
Oude tradities die in de nacht der eeuwen verloren gaan,
vertellen dat toen Huang Po het wonder aanschouwde, hij op
z'n lippen beet en zei: "Oh, ik wist niet dat hij dat kon doen; als
ik het had geweten, had ik hem in het diepe water geduwd."
Deze wonderlijke vermogens zijn eenvoudigweg de
natuurlijke producten van de ware Verlichting en de ware
ontwaakte mensen, diegenen die het Gouden Embryo al in de
Brandende Smidse van Vulcanus -de seksualiteit- hebben
gefabriceerd, bezitten ze.
Pua Hua
Chang Chen-Chi doet ons het volgende relaas:
"De Zen-Meester Pu Hua was een helper van Lin Chi geweest.
Op een dag besloot hij dat het tijd geworden was om te sterven
en toen richtte hij zijn stappen naar de markt en vroeg de
mensen hem uit barmhartigheid een kleed te geven. Maar toen
enkele mensen hem een kostuum en andere kledingstukken
aanboden, weigerde hij ze in ontvangst te nemen en liep met
zijn staf in de hand door.
Toen Lin Chi dit hoorde, haalde hij enkele mensen over om Pu
Hua een doodskist te schenken. Zo hebben ze Pu Hua een
doodskist aangeboden. Hij glimlachten en zei tegen de
schenkers: "Die kerel Lin Chi is werkelijk een slechterik en
charlatan".
Vervolgens nam hij de doodskist in ontvangst en kondigde in
het openbaar aan: "Morgen verlaat ik de stad via de Oostpoort
en zal ergens in een uithoek van de oostelijke voorsteden
sterven."
De volgende dag begeleidde een menigte mensen, de dooskist
dragend, hem tot de Oostpoort. Maar plotseling stond hij stil en
riep uit: "Oh, nee, nee, volgens de Geomantie is deze dag niet
geschikt. Het is beter dat ik morgen in een zuidelijke voorstad
sterf."
Zo gingen allen de volgende dag naar de Zuidpoort, maar Pu
Hua bedacht zich nogmaals en zei tegen de mensen dat hij
liever de volgende dag in een westelijke voorstad zou sterven.
Veel minden mensen begeleidden hem de volgende dag en
opnieuw veranderde Pu Hua van gedachten, zeggende dat hij
z'n vertrek uit deze wereld nog een dag uitstelde en dat hij dan
in een voorstad van het noorden zou sterven. Maar tegen die
tijd waren de mensen het zat en daarom begeleidde niemand
hem de volgende dag.
Pu Hua moest zelf zijn doodskist dragen naar de voorstad van
het Noorden. Toen hij er aankwam, kroop hij in de doodskist,
steeds met zijn staf in de hand, een wachtte tot er mensen langs
zouden komen. Toen vroeg hij hun de doodskist dicht te
spijkeren wanneer hij eenmaal gestorven zou zijn. Toen ze
hadden toegestemd ging hij liggen en overleed.
Toen -vertelde Chang Chen-Chi ons verder- hebben de
voorbijgangers de kist dichtgespijkerd zoals ze hadden
beloofd.
Het bericht bereikte spoedig de stad en de mensen kwamen in
groten getale toestromen. Iemand stelde toen voor dat ze de
doodskist zouden openmaken om een blik op het lijk te
werpen. Maar toen ze dat deden, vonden ze tot hun grote
verrassing niets.
Voordat ze van de verrassing konden herstellen hoorden ze uit
de hemel de bekende belklanken van de staf die Pu Hua in
leven altijd bij zich had.
Aanvankelijk waren de belklanken hevig want hij was nog
dichtbij, maar daarna werd ze steeds zachter en zachter totdat
ze uiteindelijk helemaal verstomden. Niemand is te weten
gekomen waar Pu Hua zich had begeven."
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In verheven sublieme extase roept Goethe zijn God-Moeder
Kundalini uit tot authentieke bevrijdster:
"Verhef de ogen naar de verlossende blik, U allen tere
berouwvolle zielen, opdat U een verandering kunt ondergaan,
dankvol om een gelukkig lot. Dat elk zintuig gelouterd tot haar
dienst moge staan. Maagd, Moeder, Koningin, wees mij
welgezind!"
Goethe wist maar al te goed dat zonder de hulp en bijstand van
Devi Kundalini - de Vurige Slang van onze magische
vermogens - het afbreken van het dierlijke Ego iets meer dan
onmogelijk zou zijn.
Het staat onomstotelijk vast, dat de meest bekende
liefdesrelaties van Goethe -vanzelfsprekend die, die hij met
Christine Vulpius had, buiten beschouwing gelaten- zonder
enige uitzondering eerder van erotische dan van seksuele aard
waren.
Waldemar zegt: "Wij geloven dat het geen al te grote pretentie
van ons is te zeggen dat bij Goethe de genieting van de
verbeelding het belangrijkste aspect van zijn relaties met
vrouwen was: Hij spande zich in om het gevoel van de
geestdriftige vertroosting gewaar te worden, met andere
woorden, het opwekkende element van de muze in de vrouw,
dat geest en hart in vlam zet en absoluut niet de bevrediging
van zijn stoffelijk aspect verschaft.
De hartstochtelijke verliefdheid die hij voor Charlotte Buff, Lili
of Frederica Brion gevoelde, kan de bijbehorende situatie niet
helemaal naar het seksuele vlak overplanten.
In vele literaire kronieken heeft men al zonder veel omhef van
woorden geprobeerd aan te wijzen tot welk punt de relatie van
Goethe met mevrouw Von Stein is gekomen. De onderzochte
feiten laten geen ruimte voor het idee dat het een ideële
briefwisseling betrof.
Dat Goethe -zoals bekend- toen hij in Italië was geen complete
seksuele onthouding betrachtte en dat hij bij zijn terugkomst
in zijn vaderland heel spoedig een band met Christina Vulpius
-die hem niets weigerde- aanging, rechtvaardigt de conclusie
dat hij voorheen iets had moeten missen.
Het leidt geen twijfel -vervolgt Waldemar- dat Goethe op de
meest hartstochtelijke wijze lief had wanneer hij van het
voorwerp van zijn verlangen afgezonderd was; alleen in zijn
overdenking nam zijn liefde gestalte aan en zette hem in vuur
en vlam.
Wanneer hij de gevoelens van zijn hart voor mevrouw Von
Stein aan zijn pen laat ontspringen, staat hij in werkelijkheid
steevast heel dicht bij haar... veel dichter bij dan hij ooit fysiek
zou kunnen zijn."
Hermann Grimm zegt terecht: "We hebben gezien dat zijn
relatie met Lotte alleen te begrijpen valt, wanneer we al zijn
hartstocht toeschrijven aan de uren waarin hij zich niet bij haar
bevindt."
Het is niet overdreven om in dit hoofdstuk de gedachte te
benadrukken dat Goethe afschuw had van de coïtus der
hoererijplegers: 'Omne animal post coïtum triste' (Elk dier is
bedroefd na de coïtus, vert.)
"Jij biedt mij dus liefde aan, dat rampzalige genot. Neem weg
die begeerte naar zoveel liederen, neem het korte genot maar
weer met je mee. Neem het mee en geef de bedroefde borst, de
eeuwig bedroefde borst, iets verheveners."
Wat zegt de dichter nu?! Laat hem uitspreken wat hij voelt! In
"Dichtung und Wahrheit" schrijft hij:
"Ik ging zelden uit, maar onze brieven -Frederick aanduidendwaren des te levendiger. Ze stelde me op de hoogte van haar
omstandigheden... om ze voor ogen te hebben, zodat mijn ziel
haar verdiensten met genegenheid en passie kon
gewaarworden.
De afzondering maakte mij vrij en mijn genegenheid bloeide
alleen als gevolg van onze gesprekken op afstand. Op zulke
ogenblikken kon ik me zelfs laten verblinden door de
toekomst."
In zijn gedicht 'Gluck der Entfernung' drukt hij heel duidelijk
zijn neiging voor de metafyschische erotiek uit:
"Drink, oh jongeling, het heilig geluk van de bloem de daglang
de zo geliefde blik van de geliefde!... Maar dit geluk is altijd
nog veel groter wanner men zich afgezonderd weet van het
voorwerp van z'n liefde. Nergens kan ik haar vergeten, maar
wel, rustig aan tafel plaatsnemen, met blije geest en in volle
vrijheid. En het subtiele bedrog dat de liefde doet vereren en de
begeerte in illusie verandert."
Dit stuk becommentariërend zegt Waldemar:
"De dichter had absoluut geen belangstelling -dit moet
vastgesteld worden- voor mevrouw Von Stein, voor hoe zij
werkelijk was, maar voor hoe hij haar onder de druk van zijn
eigen scheppend hart zag.
Zijn metafysische verlangen voor het eeuwig vrouwzijnde
projecteerde zich zo sterk op Charlotte dat hij in haar de
Moeder en de geliefde zag, in één woord, het universele
principe, of nog beter gezegd, zijn eigen beeld van Eva. Reeds
in 1775 schreef Goethe: 'Het zou een groots spektakel zijn te
zien hoe het universum zich in die ziel weerspiegelt. Zij ziet
het universum precies zoals het is, en zeer zeker door middel
van de liefde.'
Terwijl Goethe in staat was om het meisje dat hij lief had in
gedichten om te gieten -dat wil zeggen, een ideaal te scheppen
in overeenstemming met de hoge vlucht van zijn verbeeldingwas hij trouw en gehecht; maar wanneer dat dichterlijk proces
zich ontspande- hetzij door eigen schuld of die van een andertrok hij zich terug. Hij verschafte zich steevast poëtischerotische gewaarwordingen tot op het moment dat de zaken
serieus dreigden te worden om zich dan in de afzondering
veilig te stellen."

Verder met deel 2 van 2.
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Geef ons de vrijheid om het met Goethe oneens te zijn over dit
stekelige punt van zijn leerstelling.
Iemand op afstand liefhebben, veel beloven en de zaak
vervolgens vergeten, lijkt ons te wreed; in de grond van de zaak
is er hier sprake van morele fraude...
In plaats van aanbiddelijke harten neer te steken is het beter de
Sahaja Maithuna met de priester-echtgenote te beoefenen, haar
lief te hebben en haar gedurende het hele leven trouw te zijn.
Deze man heeft het transcendentale aspect van de seksualiteit
begrepen, maar hij faalde op het meest delicate punt, daarom
bereikte hij de intieme Zelfverwezenlijking niet...
Zijn God-Moeder Kundalini vererend, roept Goethe uit:
"Reine Maagd in de puurste zin, vererenswaardig moeder, door
ons verkozen koningin, in conditie gelijk aan de Goden...!"
Ernaar hunkerend om hier en nu in zichzelf te sterven tijdens
de chemische coïtus, om Mefistofeles te willen vernietigen,
roept hij uit:
"Pijlen, doorspies mij, lanzen, onderwerp mij, knotsen, tref mij,
laat alles verdwijnen, laat alles vervagen. Laat de
onvergankelijke ster schitteren, brandpunt van de eeuwige
liefde."
Het is onbetwistbaar dat deze geniale bard in het bezit was van
een wonderbaarlijke intuïtie; als hij zich uitsluitend in één
enkele vrouw herontdekt had, als hij in haar de geheime Weg
gevonden had, als hij gedurende zijn hele leven met haar in de
Negende Sfeer had gewerkt, dan spreekt het voor zich dat hij
de Eindbevrijding had bereikt.
In zijn 'Faust' zet hij met grote precisie het Geloof en de
mogelijkheid van de verheffing van het bevrijde Gouden
Embryo tot de toestand van een Hogere Ziel uiteen. (de Hogere
Manas van de Theosofie)
Wanneer dit gebeurt, dringt dat theosofische beginsel in ons
en, versmolten met het Gouden Embryo, ondergaat hij
geweldige innerlijke transformaties; dan zegt men van ons dat
wij Mensen met een Ziel zijn geworden.
Wanneer wij deze hoogte hebben bereikt, verwerven wij het
Meesterschap, het Adeptschap, worden we actieve leden van de
Occulte Broederschap.
Dit betekent nog geen Perfectie in de meest volledige zin van
het woord. De goddelijken en de menselijken weten maar al te
goed hoe moeilijk het is de Volmaaktheid in de Meesterschap
te bereiken.
Tussen twee haakjes, het is dringend nodig te weten dat die
Volmaaktheid slechts verworven wordt nadat men diepgaande
esoterische werken in de werelden van de Maan, Mercurius,
Venus, de Zon, Mars, Jupiter, Saturnus en Neptunus heeft
verricht.
Het is hoe dan ook zo, dat de incarnatie van de Menselijke Ziel
of derde aspect van de Hindoestaande Trimurti, die bekend
staat als Atma-Buddhi-Manas in ons, en zijn vermenging met
het Gouden Embryo, een geweldige gebeurtenis van kosmische
aard is, die ons radicaal komt veranderen.
De incarnatie van de Hogere Manas in ons betekent nog niet
dat de Atmische en Buddhische beginselen in het binnenste
van ons lichaam dringen. Dit laatste behoort tot de navolgende
werken, waarover wij in het boek "DE DRIE BERGEN"
diepgaand zullen spreken.
Na deze korte, doch noodzakelijke uitweiding, vervolgen we
het onderhavige thema met het volgende relaas:
Lang geleden overkwam me op m'n levenspad iets
buitengewoons en onverwachts. Op een nacht toen ik mij bezig
hield met mijn zeer interessante esoterische werkzaamheden
buiten het fysieke lichaam, kwam ik met mijn Eidolon in de
reusachtige stad Londen aan.
Ik kan me heel helder herinneren dat toen ik langs een
bepaalde plek in de stad liep, ik met mystieke verwondering de
schitterende aura van een zekere intelligente jongeman die op
de hoek van een straat stond, heb kunnen waarnemen.
Ik ging een heel keurig café‚ van die metropool binnen en
zittend aan een tafel vertelde ik het voornoemde geval aan een
man van een zekere leeftijd die bezig was van een heerlijke
kop arabisch aandoende drank te genieten.
Plotsklaps gebeurt er iets ongewoons. Iemand nadert ons en
gaat bij ons zitten. Toen ik hem gedetailleerd opnam, kon ik
met verbazing vaststellen, dat het diezelfde jongeman met een
schitterend gele aura betrof, die mij enkele ogenblikken
tevoren zo verwonderd had.
Na het gebruikelijke voorstellen kwam ik te weten dat de
betrokkene niemand minder was dan degene die in het leven
'Faust' had geschreven; ik bedoel Goethe.
In de astrale wereld gebeuren er wonderlijke dingen,
geweldige feiten, wonderen; het is niet raar dat je er mensen
tegenkomt die al zijn overleden; figuren als Victor Hugo, Plato,
Socrates, Dante, Moliere, etc.
Ik wilde, gekleed in mijn Eidolon, een gesprek met Goethe
voeren buiten Londen, aan de oevers van de onmetelijke zee; ik
nodige hem uit en het mag duidelijk zijn dat hij mijn
uitnodiging niet afwees.
Al sprekend liepen we langs de kust van dat groot Eiland
Brittanië waar de engelse hoofdstad zich bevindt; we hebben
toen enkele mentale golven van een bloederig rode kleur
kunnen zien, die zwevend over de stormachtige oceaan tot ons
kwamen.
Ik hen die jongenman met een schitterende aura moeten
uitleggen dat die mentale vormen afkomstig waren van een
zekere dame die in Latijns-Amerika seksuele begeerte voor mij
voelde. Dit voorval liet niet na een zekere droefheid bij ons te
veroorzaken.
De sterren schitterden in de eindeloze ruimte en de woeste
golven brulden op geweldige wijze en beukten onophoudelijk
op het zanderige strand.
Hij en ik vervolgden ons gesprek op de steile klippen van de
kust en wisselden van gedachten met elkaar. Toen besloot ik
hem recht voor z'n raap -zoals men dat hier in de fysieke
wereld zegt- de volgende vragen te stellen: Heb je nu opnieuw
een fysiek lichaam? Het antwoord was bevestigend. Is je huidig
voertuig mannelijk of vrouwelijk? Toen antwoordde hij: 'Mijn
huidige lichaam is vrouwelijk'. In welk land ben je
gereïncarneerd? 'In Nederland'. Heb je iemand lief" 'Ja, -zei hijik bemin een Nederlandse prins en ik denk hem op een
bepaalde datum te trouwen.'
Ik dacht dat de liefde van strikt universele aard was; heb je de
rotsen lief- zei ik tegen hem- de bergen, de rivieren, de zeeën,
de vogel die vliegt en de vis die in de diepe wateren voortglijdt.
'Is de menselijke liefde soms niet een vonkje van de goddelijke
liefde?' Dit antwoord, in de vorm van een vraag uitgesproken
door hem die in zijn vorige reïncarnatie Goethe heette, liet mij
zonder woorden, perplex, verbaasd staan. Zonder twijfel had de
vermaarde dichter mij iets onweerlegbaars, onbetwistbaar,
exacts gezegd.
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De Bagavad Guita -het heilige boek van de Heer Krishna- zegt
letterlijk het volgende:
"Het Zijn wordt niet geboren, sterft niet en reincarneert niet:
Hij heeft geen oorsprong, hij is eeuwigdurend, onveranderlijk,
de eerste van allen, en hij sterft niet wanneer ze zijn lichaam
doden."
Dat onze gnostische lezers nu de volgende tegengestelde en
tegenstrijdige alinea overdenken:
"Zoals iemand zijn versleten kleren terzijde doet en nieuwe
aantrekt, zo verlaat het belichamende Zijn zijn versleten
lichaam en gaat andere nieuwe binnen."
Twee tegengestelde verzen van de grote Avatar Krishna. Als we
niet op de hoogte waren geweest van de sleutel, zouden we
vanzelfsprekend in verwarring geraken:
"Bij het verlaten van het lichaam volgen de kenners van
Brahma het pad van het vuur, van het licht, van de dag, van de
twee lichtgevende weken van de Maan en van de noordelijke
zonnewende, en gaan ze tot Brahma.
De Yogi die, bij het sterven, de weg van de rook, van de
donkere twee weken van de Maan en van de zuidelijke
zonnewende volgt, belandt in de sfeer van de Maan (de astrale
wereld) en wordt vervolgens opnieuw geboren (keert terug,
neemt een nieuw lichaam aan).
Deze twee paden, het lichtende en het donkere, worden voor
permanent gehouden. Via de eerste bevrijdt men zich en via de
tweede wordt men opnieuw geboren (men keert terug)."
Laten we de stelling poneren, dat het Zijn, de Heer die in een of
ander volmaakt schepsel geïncarneerd is, kan wederkomen,
reïncarneren...
"Wanneer de Heer (het Zijn) een lichaam aanneemt of het
verlaat, verbindt Hij zich met de zes zintuigen of laat ze juist
los en gaat weg als het briesje dat het parfum van de bloemen
met zich meeneemt.
Wanneer Hij het gehoor, de ogen, de organen van de tastzin, de
smaak en de reuk, alsook het mentaalvermogen leidt,
ondervindt Hij de voorwerpen van de zintuigen.
De onwetenden en gehallucineerde zien Hem niet wanneer Hij
een lichaam aanneemt, het verlaat of ervaring opdoet door zich
met de Guna's te verbinden; zij die de Ogen der Wijsheid
bezitten zien Hem echter wel."
Als buitengewone aanvulling op de leer van Reïncarnatie is het
de moeite waard op het volgende vers van de Heer Krishna te
mediteren:
"Oh Bharata! Telkens als de religiositeit in verval raakt en de
ongodsdienstigheid heerst, incarneer IK opnieuw (dwz
reïncarneer IK) om de goeden te beschermen, de kwaden te
vernietigen en de religie te grondvesten, IK incarneer mij (of
eigenlijk reïncarneer) in diverse tijdperken."
Uit al deze verzen van de Heer Krishna kunnen op logische
wijze twee conclusies gededuceerd worden:
A) De kenners van Bhrahma gaan naar Brahma en kunnen,
indien zij dat willen, wederkomen, een lichaam aannemen,
reïncarneren om in het Grote Werk van de Vader te werken.
B) Diegenen die het Ego, het Ik, het Mijzelve niet hebben
ontbonden, volgen na de dood het pad van de rook, van de
donkere twee weken van de Maan en van de zuidelijke
zonnewende; zij bereiken de sfeer van de Maan en worden dan
opnieuw geboren, ze keren terug; ze nemen een nieuw lichaam
aan in dit pijnlijke Dal van Samsara.
De leer van de Grote Avatar Krishna leert dat alleen de Goden,
Half-Goden, Goddelijke koningen, Titanen en Deva's
reïncarneren.
Terugkeer is iets heel anders; de Terugkeer van de Kalpa's,
Yuga's, Mahamvantara's, etc etc etc, is ontegensprekelijk.
De Wet van het Eeuwig Terugkeren aller dingen gaat altijd
samen met de Wet van de Recurrentie.
De Ego's keren onophoudelijk terug om hier en nu drama's,
scènes, taferelen te herhalen. Het verleden projecteert zich via
het slop van het heden naar de toekomst.
Het woord Re ïncarnatie is veeleisend; het dient niet te pas en
te onpas gebruikt te worden: niemand zou kunnen reïncarneren
zonder eerst het Ego te hebben afgebroken, zonder werkelijk
de Geheiligde Individualiteit te bezitten.
Reïncarnatie is een zeer eerbiedwaardig woord; het hout in
feite het opnieuw in een menselijk lichaam dringen van het
Goddelijke.
Reïncarnatie is de herhaling van die kosmische gebeurtenis;
een nieuwe manifestatie van het Goddelijke...
Wij overdrijven niet wanneer we het transcendentale idee
benadrukken, dat de Reïncarnatie slechts mogelijk is voor de
Gouden Embryo's, die in een willekeurige cyclus van
manifestatie de glorieuze vereniging met de Hogere Ziel
hebben bereikt, is weggelegd.
Het zou absurd zijn om de Reïncarnatie met de Terugkeer te
verwarren. Beweren dat het Ego -een legioen duistere, sinistere
en kwade Ikken- kan reïncarneren, zou betekenen dat men een
fout van de ergste soort begaat.
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Om met de deur in huis te vallen kunnen en moeten wij stellen
dat er drie menselijke vormen in het graf gaan:
A)

Nieuwe vertalingen

B)

Het fysieke lijk.

Het vitaallichaam of Lingam Sarira

Contact

C)

De persoonlijkheid

Het staat buiten kijf -en iedereen weet het- dat de
grondstoffelijke vorm zich in een geleidelijk proces in het graf
ontbindt.
Het is zonneklaar dat het tweede aspect, het vitaallichaam of
Lingam Sarira voor het graf blijft zweven als een
fosforescerend spook die soms zichtbaar is voor psychisch zeer
gevoelige mensen, en zich langzaam maar zeker tegelijkertijd
met het fysieke lichaam ontbindt.
Voor de helderziende blijkt de derde vorm interessant te zijn:
ik bedoel de energetische persoonlijkheid...
Het zou zeer zeker een dwaasheid zijn de gedachte van een
mogelijke reïncarnatie van de persoonlijkheid te willen
benadrukken. De persoonlijkheid is altijd een dochter van haar
tijd, ze wordt binnen een bepaalde tijdspanne geboren en sterft
binnen die tijd...Er is geen enkele toekomst voor de
persoonlijkheid van de gestorvenen...
In naam der Waarheid moeten we zeggen dat de
persoonlijkheid gedurende de eerste zeven levensjaren, in de
kindertijd gevormd wordt en zich in de loop der tijd door
middel van de levenservaringen versterkt...
Na de dood van het vleselijk lichaam dringt de persoonlijkheid
in het graf, maar zij kan ontsnappen om over het kerkhof rond
te dolen.
Onze barmhartigheid zou zich ten zeerste moeten uitstrekken
naar deze verworpen persoonlijkheden, die van het graf hun
woonplaats hebben gemaakt...
De volkeren van vroeger waren hiermee niet onbekend en
daarom vulden ze het graf van hun geliefde doden met dingen
en voedsel waar deze in leven van hadden gehouden. Dit
hebben vele archeologen kunnen verifiëren bij het opgraven
van Indiaanse graftomben, oeroude grafheuvels, praalgraven,
grafnissen, woningen, sarcofagen...
De bloemen en het bezoeken van de rustplaatsen van de
overledenen verblijdt de verworpen persoonlijkheden zeer.
Het ontbindingsproces van genoemde persoonlijkheden pleegt
over het algemeen afschuwelijk langzaam te verlopen.
Op het ogenblik dat ik deze regels opschrijf doemen in mijn
herinnering mijn kameraden op, die tijdens de Mexicaanse
Revolutie op het slagveld zijn gevallen. Het staat vast dat hun
doodse persoonlijkheden uit hun graftomben kwamen om mij
te ontvangen toen ik ze op een oude begraafplaats ging
bezoeken; het spreekt voor zich dat ze mij herkenden en dat ze
mij ondervroegen, om te weten te komen, na te vorsen hoe mijn
huidig bestaan en manier van leven is.
Devi-Kundalini, de gewijde Koningin van Shiva, onze eigen
individuele, Kosmische God-Moeder neemt in elk schepsel vijf
transcendentale mystieke aspecten aan, die wij dringend
moeten opsommen:
1)

De niet gemanifesteerde Prakriti

2)

De kuise Diana, Isis, Tonanzin, Maria of beter gezegd
RAM-IO

3)

De verschrikkelijke Hekate, Proserpina, Coatlicue, de
koningin van de hellewerelden en van de dood,
ontzetting van liefde en wet.

4)
5)

Onze eigen, individuele Moeder Natuur, schepster en
maakster van ons fysieke lichaam.
De Elementale Fee aan wie we elke vitale impuls en elk
instinct te danken hebben
De gezegende God-Moeder-Dood heeft de macht ons te

bestraffen wanneer wij de Wet overtreden en het vermogen om
ons leven te nemen.
Zij is zonder twijfel slechts een magnifiek facet van onze
Mystieke Twee-eenheid, een schitterende vorm van ons eigen
Zijn. Zonder haar toestemming zou geen enkel Engel des
Doods het aandurven om de Levensdraad, het zilveren koord,
het Antaskarana, te verbreken.
Wat na het graf doorgaat is het Ego, het Ik, het Mijzelve, een
zekere som Ik-Duivels die onze psychologische
tekortkomingen personifiëren.
Genoemde psychische aggregaten ontplooien zich normaliter in
de astrale- en mentale werelden. Zeer zeldzaam zijn de
Essenties die zich voor enige tijd uit deze subjectieve
elementen weten te bevrijden, om van een vakantie in de
causale wereld te genieten voor hun terugkeer in dit dal van
tranen.
In deze duistere tijden van het Kali-Yuga is het leven tussen
dood en opnieuw geboren worden in de hemelse sferen
onmogelijker geworden... De oorzaak van deze abnormaliteit
ziet hem in de versterking van het dierlijke Ego; in ieder mens
is de Essentie erg verstrikt geraakt in het meervoudige Ik.
De Ego's verzinken normaliter in het minerale rijk in de
hellewerelden, of keren onmiddellijk of op een later tijdstip
terug in een nieuw lichaam.
Het Ego blijft voortbestaan in de zaadkiemen van onze
nakomelingen. Wij komen steeds weer terug om altijd dezelfde
drama's, dezelfde tragedies te herhalen.
Wij moeten er met nadruk op wijzen dat niet alle psychische
aggregaten het menselijke terugkeren meemaken; in
werkelijkheid gaan velen IK-Duivels verloren omdat zij, hetzij
in het minerale rijk verzinken, hetzij in het vervolg dierlijke
lichamen aannemen, hetzij omdat ze hardnekkig aan bepaalde
plekken vastklampen, hechten.
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Het staat vast dat de eierstokken elke achtentwintig dagen een
eicel afgeven die door één van de eierstokken wordt opgenomen
en op intelligente wijze naar de wonderbaarlijke uterus wordt
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geleid, waar zij de mannelijke kiem -zoosperm- kan ontmoeten in
het geval een nieuw leven dient te beginnen.
Hoewel de Sahaja Maithuna, de Sexo-Yoga, met al zijn tantrische
Asana's en zijn beroemde Coïtus Reservatus het aantal
bevruchtingen beperkt, is het niet een obstakel voor een enkele
bevruchting.
Een willekeurige rijpe zoosperm kan tijdens de Sahaja Maithuna
ontsnappen om de bevruchting tot stand te brengen.
Het blijkt interessant te zijn dat uit de zes of zeven miljoen
zaadcellen die een willekeurige leek tijdens de coïtus verliest,
slechts één gelukkige zoosperm in de eicel weet te dringen.
Het spreekt voor zich dat de bevruchte zaadcel die in staat is om
in de eicel te dringen over een grotere kracht beschikt.
Het is niet overbodig de gedachte te benadrukken, dat de
dynamische kracht achter de bevruchte zaadcel te danken is aan
de Essentie die terugkeert om een nieuw lichaam aan te nemen.
Het blijkt dus zonder meer absurd te zijn de Beker van Hermes
uit te storten, miljoenen zoospermen te verspillen, wanneer er
slechts één bevruchte zaadcel nodig is...
Wij Gnostici scheppen met het vermogen Kriya-Shakti, het
vermogen van de wilskracht en de Yoga. Nooit en te nimmer
storten wij de Beker van het Filosofische Mercurium uit.
Er is in het leven geen aandrijvingskracht die om zich uit te
drukken een dergelijk grote inspanning verricht als die van de
mannelijke- en vrouwelijke zaadkiemen om elkaar te ontmoeten.
De uterus is het vrouwelijke geslachtsorgaan waarin de foetus
zich ontwikkeld, de foyer van deze wereld waar het schepsel zich
op zijn komst voorbereid.
Met groot gelijk heeft men ons verteld dat het mogelijk is om op
vrijwillige wijze het geslacht van het schepsel te kiezen en te
bepalen; dit is mogelijk wanneer de Wet van het Karma ermee
instemt.
In de imaginatie van iedere man bestaat altijd het levende
prototype van de ideale vrouwelijke schoonheid...
In de imaginatie van elke vrouw ontbreekt nooit één of andere
'prins op het witte paard'; dit is al bewezen...
Als tijdens de duur van de coïtus het mannelijke verlangen
overheerst zal de vrucht van de liefde een vrouwtje zijn...
Als tijdens het precieze moment van de copulatie het vrouwelijke
verlangen naar voren komt zal het schepsel van het mannelijke
geslacht zijn...
Op dit beginsel gebaseerd kunnen wij als volgt formuleren;
indien beide, Adam en Eva, het met elkaar eens worden om te
scheppen, spreekt het vanzelf dat zij vrijwillig het geslacht van
het schepsel kunnen bepalen.
Indien tijdens het transcendente ogenblik van de chemische
copulatie, echtgenoot en echtgenote in onderlinge psychologische
overeenstemming werkelijk een kind van het mannelijke geslacht
zouden verlangen, zou het resultaat zeer zeker een jongetje zijn.
Als tijdens het wonderbaarlijke ogenblik van de metafysische
coïtus hij en zij vurig een meisje zouden verlangen, zou het
resultaat een meisje zijn.
Met brandende kolen staat er op zekere bladzijde van het
Levensboek geschreven, dat elke bevruchting onder de
kosmische invloeden van de Maan plaatsvindt wanneer deze zich
in het teken Kreeft bevindt.
De Dood en de Bevruchting zijn innerlijk met elkaar verbonden.
De uitersten raken elkaar. Het levenspad is gevormd met de
sporen van de hoeven van het paard van de dood.
De laatste ogenblikken van de stervenden zijn verbonden met de
erotische genietingen van de minnende paren...
In de laatste seconde van het leven, op het juiste moment dat wij
de laatste adem uitblazen, projecteren we een bepaalde eigen
kosmisch ontwerp naar het toekomstige lichaam dat ons over de
grenzen van tijd en afstand opwacht, en dat in de bevruchte eicel
komt uit te kristalliseren...
Het is via het zilveren koord -het beroemde Antakarana-, dat wij
verbonden worden met de bevruchte zaadcel...
Het is niet overdreven te beweren dat de Essentie pas op het
ogenblik dat wij onze eerste inademing verrichten in het fysieke
lichaam komt te dringen...
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Waldemar zegt:
"De zogenaamde ZWANGERSCHAPSANGST van de vrouw is
zo bekend, dat wij daar uitgebreid op in zullen gaan. Het
betreft de speciale gemoedstoestanden die op de tere vrucht
inwerken, die zich in de schoot van de moeder bevindt. Het is
dan ook opvallend, dat er nooit voldoende is beseft van welk
enorm belang een psychische invloed voor de foetus is.
Reeds een simpele voortstelling van een voorwerp kan al een
fysieke verandering in de foetus teweegbrengen; zo bracht een
vrouw enige tijd geleden in een Berlijns ziekenhuis een
monster ter wereld, dat de oren en de snuit van een hond had
en de pels van een dier. Onder mijn kennissen gebeurde het,
dat de vrouw van een industrieel in Chemnitz, die tijdens de
zwangerschap dikwijls de dierentuin bezocht omdat zij de
leeuwenjong zo leuk vond, het leven schonk aan een tweeling
met een kop als van een leeuw en met klauwen. Beide
schepsels waren gespeend van menselijke intelligentie en
stierven toen zij respectievelijk elf en twaalf jaar oud waren.
Van zwangeren die een hevige schrik hebben doorstaan heeft
men vaak gehoord, dat de nieuwgeborene een plek of
moedervlek had, die er uitzag als de huis van een muis, precies
op de plaats waar de moeder had hand gehouden had op het
moment dat zij schrok.
In de Oudheid -vervolgt Waldemar- wendde het bijbehorende
gevolg uit de schrik van de vrouwen bewust aan; het kon
negatieve, maar ook positieve resultaten insluiten. Zo
openbaart Oppians ons, dat de vrouwen van Sparta
buitengewoon mooie en welgevormde schepselen ter wereld
brachten, wat te danken was aan het feit, dat zij in hun
slaapkamers beelden van Apollo, Hyacintos, Narcissus en de
Dioskuren hadden en bovendien genoten zij gedurende de
zwangerschap van harp- en fluitmuziek.
Ook legde men de Spartaanse echtgenoten op, dat zij
gedurende de zwangerschap van hun vrouwen nooit een
gefronst, dreigend of humeurig gelaat zouden tonen, maar
altijd een tevreden gezicht. Heliodorus vertelt dat uit een
ontzettend lelijk stel een buitengewoon mooie telg geboren
werd, omdat de moeder in haar slaapkamer altijd een prachtig
beeld op ware grootte van Adonis voor zich zag.
Ook de Tiran van Cyprus misvormd en lelijk, was desondanks
de vader van verrassend mooie kinderen, omdat hij zijn
slaapkamer had opgesierd met stralende figuren van Goden.
In de loop van de Geschiedenis is het herhaaldelijk gebeurd
dat vrouwen als gevolg van zwangerschapsangst van ontrouw
werden verdacht.
De donkerkleurige echtgenote van de eveneens donkere
Hydaspo, Persina genaamd, kreeg na een onvruchtbaar
huwelijk van tien jaar een totaal blanke dochter. In haar
wanhoop -omdat haar man niet in haar onschuld zou geloven
en haar ervan zou beschuldigen dat zij met een vreemde
omging- liet zij het schepsel in de steek. Zij gaf haar de naam
Charikleia, en het gebeurde dat zij haar na vele jaren weer
terugvond. Overgelukkig vertelde zij toen haar dochter: Omdat
je bij je geboorte wit was, een kleur die tegengesteld is aan de
natuur van de Ethiopiërs, herkende ik zelf de reden ervoor. In
de armen van mijn echtgenoot had ik een voorstelling van de
naakte Andromeda, toen zij door Perseus van de rotsen werd
geroofd, en daarom heb jij die huiskleur gekregen. Vervolgens
biechtte Persina haar man op dat zij een dochter had; ze liet de
afbeelding van Andromeda naast Cherikleia zetten en,
inderdaad, de gelijkenis was verbijsterend. Hydaspo liet zich
vol verbazing overtuigen, en het volk, buiten zichzelf van
vreugde, overlaadde de drie met lofuitingen.
Ook een criticus met zulk een scherpe geest als Lessing heeft
nadrukkelijk verklaard, dat vooral de beeldende kunsten,
buiten de onfeilbare invloed die zij hebben op de karakter van
een natie, in staat zijn om zulk een invloed uit te oefenen, dat
een nauwkeurige controle door de Staat op zijn plaats zou zijn.
Als schone mensen mooie beelden maken, werken deze weer
op de mensen in en de Staat heeft aan mooie beelden, schone
burgers te danken. Bij ons schijnt de gevoelige imaginatie van
de moeder zich alleen maar te uiten in monsters."
Het is noodzakelijk naar het oorspronkelijke uitgangspunt
terug te keren en met een bijzonder verlangen de schoonheid
van de Geest te cultiveren...
De bruidskamer moet in de tempel van kunst veranderen; deze
is in feite het magnetische centrum van de liefde...
De vrouwen van de heilige voorbestemming (het moederschap,
vert.) mogen nooit het vermogen tot VERWONDEREN
verliezen...
Beschouw, o dochters van Venus, de goddelijke beelden in
jullie kamers, zodat de vrucht van jullie liefde werkelijk mooi
zal zijn...!
Schep schoonheden, zeg ik jullie in naam van de Liefde en van
de Waarheid... Wees blije geliefden, wees gelukkig met jullie
scheppingen...
De echtelijke bruidskamer is het Heiligdom van Venus.
Ontwijd haar nooit met onwaardige gedachten.
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De Magische, esoterische voortplanting zonder uitstorting van
het zaad, de ideoplastische impregnatie van de foetus, zou
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beste karaktereigenschappen en de mogelijkheid tot een lang
en actief leven vol licht te bezorgen...
Het geschikte moment om gezonde en intelligente kinderen
voort te brengen bevindt zich in de stijgende levenscurve,
wanneer de wonderschone Essentie van het kind, door de eerste
grote ademtocht naar de Zon gedragen, in de vrolijke, subtiele
verrijzenis van de Grote Natuur, in de algemene bloei van het
Universeel Leven wordt opgenomen.
In vlammende woorden staat geschreven dat de potentiële
kracht van de actie en de psychische en de fysieke energie op
heel bijzondere wijze door de magische voortplanting in de
maand mei, in het eerste kwartier van de maan en bij
zonsopgang bereikt wordt.
De zogeheten kinderen van de eerste huwelijksnacht en die
ongelukkigen die verwekt zijn na copieuze zwelgpartijen en
drinkgelagen, zijn de dragers van zeer inferieure geestelijke
waarden...
Zij die aan zenuwzwakte of aan complexen van welk aard dan
ook lijden, lafaards, misantropen, schizofrenen, masochisten,
allerlei soorten moordenaars, onverbeterlijke dronkaards,
geestelijk afgestompte lieden, stompzinnigen, imbecielen en
idioten, die bovendien aan hun walgelijk gebrek een miezerig
of misvormd lichaam toevoegen, komen voort uit abominabele
paringen op een ongelukkig of risicovol moment of zijn te
wijten aan de aanwezigheid van geslachtsziekte...
De ongecontroleerde voortplanting van schepselen in een
toestand van dronkenschap, onbewustheid, vaak onder de
verderfelijke invloed van alcohol, werkt als een vloek op de
navolgende generaties...
Alleen wanneer Adam en Eva, in een zelfverheffende,
constructieve en essentieel waardige staat samenleven, wordt
die uitwisseling van geestelijke krachten via elke cel bereikt,
waardoor zij werkelijk een 'kind van de zon' kunnen
verwekken, een fysiek mooi en gelukkig schepsel...
Het is eigenlijk onbegrijpelijk, dat de mensen die als veeboer
of als tuinman zijn uiterste best doet om met de grootste zorg
de beste soorten vee, vruchten en de mooiste, bontgekleurde en
heerlijk geurende planten te ontwikkelen door middel van
selectie en kruising van geselecteerde producten en zaden, in
het algemeen voor de voortplanting van zijn eigen soort deze
voorzorgen, zorgvuldigheid en opmerkzaamheid uitsluit.
De kwaliteit van het menselijk zaad is innig verbonden met het
voorstellingsvermogen. Als men de misdaad begaat dit
wonderbaarlijke elixer uit te storten, wordt het scheppend
vermogen, het 'doorschijnend vermogen', de
voorstellingskracht verarmd. Het is dan al niet mogelijk met
dezelfde helderheid van geest een willekeurig mooi beeld, dat
wij zouden kunnen gebruiken om leven en vorm te geven aan
een stralend schepsel, vast te houden.
Plato, die in zijn "Feestmaal" de leer van de schoonheid de
geheimen van Eros noemt, definieert de Liefde als het
goddelijke verlangen dat uit een Grote Universele Kracht in de
mens ontstaat, die het hart enthousiast maakt om gezonde en
mooie kinderen te scheppen...
Het is bekend dat er zich iedere maand tijdens volle maan een
eitje losmaakt uit de eierstokken van de vrouw, wat een
bloeding veroorzaakt. Dit noemt men menstruatie.
Het eitje dat niet door een zaadcel bevrucht wordt, verlaat na
enige dagen de uterus, waarna een nieuwe levenscyclus begint.
Men heeft ons verteld, dat op de plaats waar het eitje zich
losgemaakt heeft het zogenaamde gele lichaam gevormd wordt,
dan oneindig klein is.
Dit is de fantastische vrucht die de kostbare substantie van de
nerveuze kracht bezit, waardoor het hele lichaam energetisch
wordt geladen en structureel wordt gevormd.
De bloedstroom evenals alle levende cellen worden dan, als het
ware, opnieuw elektrisch opgeladen.
Hoe kuiser de vrouw is, hoe meer zij de seksuele energie
transmuteert en sublimeert, zoveel te meer wordt in haar een
fysieke een geestelijke levendigheid opgewekt...
Het lijdt geen twijfel dat hoe meer spasmen en orgasmen zij
heeft, er een vermindering van de innerlijke structurerende
afscheiding zal optreden. De kostbare organische kernen van
de geslachtsklieren zullen zich dan niet kunnen transformeren
in die etherische substantie van subtiel weefsel, die aan de
cellen van het fysieke lichaam spanning en hernieuwing
verleent, en vroegtijdige veroudering en ziekte zullen optreden.
Ook het langzamere of snellere ritme van de ademhaling van
de moeder bepaalt tijdens de bevalling de kwaliteit van de
eerste ademtocht van het kind. Met dit ritme van de
ademhaling doet zij aantrekking en afstoting, moed en
oppervlakkigheid van de aarde toevloeien en aan de aarde
teruggegeven.
De blinde passie bij de vleselijke daad brengt ongeordende
elektro-magnetsiche beroeringen, krachtvelden of 'draaikolken'
teweeg, die als overgeërfde vitale trillingen in de cellen van het
schepsel een des te groter dissonantie veroorzaken, omdat het
positieve deel van de ouderlijke invloed zich geen weg naar
hem kan banen...
Het spreekt voor zich dat wanneer er Wetenschappelijke
Kuisheid, Schoonheid en Liefde heerst, het bevruchte eitje
doortrokken zal worden van een ver ontwikkelde Essentie en
het resultaat zal dan een zoon of dochter zijn met rijke,
geestelijke waarden.
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Als we het gaan hebben over transcendente metafysische
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gebruik van het Eidolon...
Zonder mij hoe dan ook te willen beroemen op bepaalde
ontdekkingen van esoterische orde zal ik op eenvoudige,
bescheiden wijze een zekere opmerkelijke innerlijke
gebeurtenis vertellen.
Op een nacht besloten wij, Meesteres Litelantes en ik, ons in
afwezigheid van de dichte grofstoffelijke vorm bevindend, ons
in contact te stellen met het Heiligdom van de Dierenriem.
Het is duidelijk en het spreekt voor zich -en een ieder zou het
kunnen begrijpen- dat het iets meer dan onmogelijk zou
blijken te zijn dat Heiligdom hier in de driedimensionale
wereld van Euclides te vinden...
Het feit dat wij voor dit soort proefondervindelijk onderzoek
gebruik maakten van het Eidolon, is niet vreemd, opmerkelijk
of ongebruikelijk.
Ik wil dus niet wijsheid voorwenden, is stel me nu slechts ten
doel uit te leggen dat het contact fantastisch lukte...
Het maagdelijke Heilige der Heiligsten van de Zodiak schittert
glorieus in de vurige ritmen van Mahavan en Chotavan, die het
universum stevig op gang houden.
Een kosmisch heiligdom, Basiliek van het zodiakale licht met
twaalf kapellen, sideraal Huis van het Goddelijke...
Sublieme cirkelvormige Tempel van onweerstaanbare
bekoringen, tegengestelde en tegenover elkaar liggende
Sancta's (nissen) die elkaar wederzijds aanvullen...
Ons in de toekomst projecterend, verder dan onze huidige
reïncarnatie, drong Litelantes vastbesloten in de Sancta van het
schitterende teken Libra (Weegschaal)...
Op de drempel van het Oratorium stond een beeld die op een
engel leek; met de ene hand hield hij de Balans van de
kosmische Gerechtigheid vast en in de andere omknelde hij het
Zwaard.
Litelantes deed enkele stappen in de gewijde ruimte en ging
toen op een vereeringswaardige steen staan...Ga jij door met de
Weegschaal? Ja! Maar merk toch op dat de Steen van dit
sterrenteken veel te koud is...! Dat maakt niets uit...! Zo
antwoordde de Ingewijde dame...
Omdat deze Dame-Adept zich nu voorbereidt om een heel
bijzondere missie in een mannelijk lichaam uit te voeren,
spreekt het voor zich dat het sterrenteken Weegschaal haar heel
gunstig zal zijn, des te meer omdat haar taak op het gebied van
de wetten zal liggen...
Wat mij betreft drong ik vol diepe ingetogenheid en geweldige
verering, op vastbesloten wijze in het sublieme Sancta van het
sterrenteken Leeuw.
De drempel van de kapel schitterde versierd met een paar
stralende leeuwen van puur goud...
In toestand van extase ging ik in stilte op mijn rug liggen op
een heerlijke divan, wier glanzende armleuningen de vorm van
leeuwen hadden...
Mijn bedoeling was om in dat heiligdom op de sublieme
Archonten van het Lot te wachten...
Het spreekt vanzelf dat zij het Antakarana -het Levenskoordmanipuleren door hem te verbinden met de bevruchte zaadcel...
Ieder levend schepsel neemt bij het sterven een kiem-atoom
van het fysieke lichaam over de grenzen van de dood met zich
mee...
De heren van het Karma deponeren dat atoom in de
bevruchtende zaadcel zodat wij een nieuw lichaam kunnen
aannemen...
Het andere uiteinde van dat Magnetisch Koord is verbonden
met voornoemd atoom... Elk schepsel verlaat het lichaam
tijdens de slaap om vaak naar ver gelegen oorden te reizen; het
Levenskoord rekt zich tot in het oneindige uit en stelt ons in
staat om in het fysieke lichaam terug te keren...
Na het sterven knippen de Engelen van de Dood dat
zilverachtige koord door en is het duidelijk dat wij dan niet
meer in het fysieke lichaam kunnen terugkeren...
Vooruit gevorderd in de tijd was ik niet onbekend met dit alles
en geduldig wachtte ik op de Heren van de Wet, ik hunkerde
ernaar te reïncarneren onder het sterrenteken van de Leeuw...
Dit alles echter overdenkend zei ik tegen mijzelf: Wat doe ik
eigenlijk hier? Ik moet wachten op de orders van mijn Vader;
men heeft mij bovendien verteld dat ik gedurende dit
Mahamvantara geen fysiek lichaam meer zal hebben... Verdiept
in deze overpeinzingen stond ik op en verliet dat heilig oord.
Het spreekt vanzelf dat Meesters vrijwillig het sterrenteken
kunnen uitkiezen waaronder ze gaan reïncarneren...
In de Zodiakale Heiligdom wachten de Ingewijden in de
verkozen Sancta op de Heren van het Karma om zich psychisch
in contact te stellen met de bevruchtende zaadcel, die varend op
de wateren van het leven, hen naar de fysieke wereld zal
moeten leiden onder het regentschap van het uitgekozen
sterrenteken.
Voor de onbewuste Buddhatas -Essenties- van het tranendal
van Samsara is alles anders. Zij overlijden zonder het te
bemerken en ze worden automatisch geboren onder een
willekeurig sterrenteken...
In deze kwestie van het onbewust terugkeren is er geen
onrechtvaardigheid; de Meesters van het Karma kiezen het
sterrenteken voor diegenen die 'slapen'...
Wanneer wij voor het eerst inademen, worden wij innerlijk
doordrongen door de ster die ons nieuw bestaan zal regeren...
In de wonderlijke Boek van Zodiak staat het lot opgetekend
van ieder schepsel die in de wereld terugkomt...
Men betaalt niet alleen Karma voor het kwaad dat men
aanricht, maar bovendien ook voor HET GOEDE DAT MEN
NALAAT TE DOEN terwijl men het had kunnen doen...
Elke slechte daad is een wissel die wij ondertekenen om in het
navolgende leven te betalen...
De Wet van Actie en Gevolg regeert het verloop van onze
gevarieerde existenties en elk leven is het resultaat van het
voorgaande...
Het is noodzakelijk de fundamenten en de modus operandi
(werkwijze) van de Wet van het Karma volledig te begrijpen
om het schip van ons leven op een positieve en constructieve
wijze door het bestaan te loodsen...
Een groot Meester van de Goede Wet, getooid met een wit
linnen kleed, kwam heel zachtjes naar mij toe en gaf me de
volgende leerstelling:
"Wanneer een lagere wet door een hogere wet wordt
overtroffen, schakelt de hogere wet de lagere wet uit."
Gedurende de esoterische processen van de inwijdingen van
het Vuur heb ik de volgende postulaten op totale wijze moeten
begrijpen:
"De Leeuw van de Wet wordt bestreden met de Balans."
"Diegene die kosmisch kapitaal heeft om mee te betalen,
betaalt zijn schulden en doet goede zaken..."
"Diegene die niets heeft om mee te betalen moet met leed
betalen..."
Verder met deel 2 van 2.

Het Mysterie van de Gouden Bloei

Home

Het Mysterie van de Gouden Bloei

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde
Revolutionaire
Psychologie

Hoofdstuk 37: De Wet van het Karma.

Deel 2 van 2

Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

Nieuwe vertalingen

"Doe goede werken om je schulden af te betalen..."
Het is mogelijk om krediet te krijgen bij de Meesters van het
Karma en dit is iets waar velen onbekend mee zijn...
Echter, het is dringend te weten dat elk krediet met goede
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werken of met uiterste pijn betaald moet worden...
Ik was Karma van vorige levens verschuldigd en dat werd mij
vergeven. Men had mij al een speciale ontmoeting met mijn
God-Moeder Kundalini aangekondigd. Ik wist maar al te goed
dat ik bij het bereiken van een bepaalde esoterische graad voor
haar aangezicht zou worden gebracht.
En zonder twijfel brak de lang verwachte dag aan en ik werd
voor Haar geleid; een Adept van de Occulte Broederschap
haalde mij uit het fysieke lichaam naar het Eidolon over en
bracht mij naar het Kapelletje...
Ik zag op de muren van de Sancta een mysterieuze obelisk,
waarop een geweldig goddelijke madonna schitterde: het was
mijn Moeder...
Op de grond geworpen, knielende, gebogen in geweldige
aanbidding, huilde, jammerde, smeekte ik...
Die Madonna maakte zich van de obelisk los en kwam tot mij
als een wonderbaarlijke synthese van Wijsheid, Liefde en
Macht...
Het is onmogelijk om met menselijke woorden uit te leggen
wat ik op die momenten van extase heb gevoeld; in Haar was
het allerbeste voorgesteld van al die schone moedertjes die ik
in mijn diverse reïncarnaties heb gehad.
Echter..., het mag duidelijk zijn dat Zij er bovenuit stak als
gevolg van Haar oneindige volmaaktheden.
Wij gingen in twee comfortabele leunstoelen heel dicht
tegenover elkaar zitten, kind en Moeder...Ik moest haar iets
vragen en ik sprak met een stem die mij zelf versteld deed
staan.
Ik smeek je dat je mij alle delicten die ik in voorgaande levens
heb begaan vergeeft, want je weet dat ik heden ten dage niet
meer in staat zou zijn in diezelfde fouten te vervallen.
'Dat weet ik mijn kind', antwoordde mijn God-Moeder met een
paradijselijke stem, vol van oneindige tederheid.
Ik zou nog voor geen miljoen dollars diezelfde fouten willen
herhalen, vervolgde ik...
'Wat zeg je nou over dollars, mijn zoon? Waarom zeg je dat?
Waarom spreek je zo?.'
Excuseer mij, mijn Moeder, wat er aan de hand is, is dat men
ginds in de ijdele en illusoire wereld waar ik op leef op deze
manier spreekt...
'Ik begrijp het mijn zoon' -antwoordde mijn Moeder -en met
deze woorden van de Aanbiddelijke voelde ik mij opgebeurd...
Welnu, mijn Moeder, ik vraag je dat je mij zegent en vergeeft,
riep ik in opperste vroomheid uit...
Het moment waarop mijn Moeder, geknield, ter aarde, mij met
oneindige nederigheid zegende met de woorden: 'Mijn zoon, je
bent vergeven,' was overweldigend...
Sta mij toe uw voeten te kussen, Moeder, riep ik uit. En toen...,
Oh Goden! Toen ik de mystieke kus op haar voetzolen drukte,
ontdekte ik een zeker symbool die gelijk is aan de heilige
voetwassing tijdens de Laatste Avondmaal.
Het spreekt voor zich dat ik intuïtief de diepere betekenis van
dat symbool begreep...
Ik had het meervoudige Ik al ontbonden in de minerale
regionen van onze planeet Aarde, maar ik moest nog verder
gaan met het sterven in de hellewerelden van de Maan,
Mercurius, Venus, de Zon, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en
Neptunus...
Later, toen ik een bepaalde zeer betreurenswaardige fout uit
mijn vorige reïncarnatie had onderzocht, ontdekte ik dat ik op
het punt had gestaan om in Mexicostad door een auto te
worden geschept. Het lijdt geen twijfel dat indien mijn Karma
niet eerder vergeven was, ik op het kerkhof of in het
ziekenhuis was beland...
Toen ik het Boek van mijn Levenslot in handen kreeg -want
ieder mens heeft de zijne- trof ik de bladzijden blanco aan; de
openstaande schulden waren door mijn God-Moeder Kundalini
uitgewist; alleen op een bepaalde pagina trof ik de naam van
een berg aan waar ik later zal moeten wonen...
Is dit een of ander Karma? vroeg ik aan de Heren van de Wet.
"Het is geen Karma', werd mij geantwoord. "U zult er gaan
wonen voor het welzijn van de Grote Zaak'. Dit laatste is echter
niet verplicht; mij wordt de vrijheid gegeven om te kiezen...
Ik ben geen gewoon menselijk Karma meer schuldig, maar het
is duidelijk dat ik nog belasting moet betalen aan de Heren van
de Wet. Alles heeft zijn prijs en het recht om een fysiek lichaam
te hebben en op deze wereld te leven, moet betaald worden.
Wij, adepten van de Occulte Broederschap, betalen met goede
werken...
Het is mogelijk met de Heren van de Wet te onderhandelen via
de Meditatie: bid, mediteer en concentreer U op Anubis, de
meest verheven Regent van de Goede Wet...
Voor de onwaardige zijn alle poorten gesloten behalve één: die
van het berouw... Vraag en u zal vergeven worden, klop en u
zal worden opengedaan.
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Met een serie ongewone verhalen wil ik nu uitleggen wat de
Wet van Recurrentie is.
De genoemde Wet was voor mij niets nieuws, vreemds of
buitensporigs, dat staat vast. In naam van Datgene wat
goddelijk is, moet ik op een speciale manier bevestigen dat ik
die pragmatische regel alleen door middel van mijn ongewone
levenservaringen heb leren kennen.
Getuigenis afleggen van al datgene wat we werkelijk op
rechtstreekse wijze hebben ondervonden, is een plicht naar
onze naaste medemensen toe.
Nooit hen ik er tussenuit willen knijpen of intellectuele
uitvluchten willen zoeken voor die grote variëteit van
herinneringen die verband houden met mijn drie voorgaande
existenties en datgene wat betrekking heeft op mijn huidig
leven.
Voor het welzijn van de Grote Zaak waarvoor wij bezig zijn
intens te strijden, geef ik er de voorkeur aan om deze dingen
voor mijn rekening te nemen, de verantwoordelijkheid ervoor
op te eisen, mijn schulden te betalen, heel oprecht mijn fouten
op te biechten ten overstaan van het plechtige oordeel van het
openbare bewustzijn.
Het is opportuun om nu waarheidsgetrouw en zonder omhaal
van woorden te verklaren, dat ik in Spanje de Markies Jan
Conrado, de derde Grote Heer van de Provincie Granada ben
geweest.
Het mag duidelijk zijn dat dat het Gouden Tijdperk van het
beroemde Spaanse Imperium was: de wrede veroveraar Hernan
Cortes, verraderlijk en listig als geen ander, had met zijn
zwaard het hart van Mexico doorstoken, terwijl de
meedogenloze Pizarro in Peru de honderdduizend maagden op
de vlucht joeg.
Omdat vele nobelen en gepeupel, avonturiers en perversen zich
-op zoek naar fortuin- constant naar Nieuw Spanje (Mexico,
vert.) inscheepten, heb ik niet een uitzondering kunnen zijn.
In een simpele karveel, fragiel en licht, voer ik maanden
achtereen over de stormachtige oceaan met het doel die
landstreken van Amerika te bereiken.
Het is niet overdreven te verzekeren dat ik nooit de intentie
heb gehad de heilige tempels van de verheven Mysteries te
plunderen, volkeren te veroveren of burchten te verwoesten.
Ik heb wel degelijk rondgetrokken in die landen van Amerika
op zoek naar fortuin; ongelukkig genoeg heb ik enkele fouten
begaan.
Die bestuderen is noodzakelijk om parallelle gebeurtenissen in
navolgende levens te herkennen en op een bewuste manier de
wijze Wet van Recurrentie te verifiëren.
Dat waren mijn tijden als gevallen Bodhisattwa en ik was zeer
zeker geen mak schaap.
Er zijn enkele eeuwen voorbijgegaan en omdat ik wakker
Bewustzijn heb, heb ik die vele blunders nooit kunnen
vergeten.
De eerste parallel die wij dienen te bestuderen, betreft juist
mijn huidig fysieke lichaam.
Toen ik op dat fragiele vaartuig uit mijn vaderland was
aangekomen, vestigde ik mij dicht bij de steile klippen aan de
Atlantische kust.
In die tijden van de Spaanse verovering bestond ongelukkig
genoeg de internationale handel, de schandelijke handel in
zwarte Afrikanen.
Ik heb toen te goeder of kwader ure een nobele zwarte familie
leren kennen, die afkomstig was uit Algerije.
Ik herinner mij nog een jonge vrouw, zo zwart en schoon als
een wonderlijke droom van Duizend-en-één-Nacht.
Dat ik toen het bed der verrukkingen in de tuin der lusten met
haar heb gedeeld, was het werkelijk gedreven door de prikkel
van nieuwsgierigheid; ik wilde het resultaat van deze kruising
van rassen kennen.
Dat hieruit een mullatentelg geboren werd doet niet raar aan;
later kwam het kleinkind, het achterkleinkind en het achterachterkleinkind.
In die tijden als gevallen Bodhisattwa had ik de beruchte
astrale merktekens, die tijdens de coïtus ontstaan en die iedere
gestorvene in zijn Karmasaya met zich meedraagt, vergeten.
Het blijkt zonneklaar en onmiskenbaar te zijn, dat die
merktekens de betrokkene in verbinding stellen met de
mensen en bloedverwanten die verbonden zijn via de
chemische coïtus. Het is opportuun om hier te vermelden dat de
Hindoestaanse Yogi's al diepgaande studies hiernaar hebben
gedaan.
Overbodig is het niet te verzekeren dat mijn huidig fysieke
lichaam een nazaat van de voornoemde metafysische copulatie
is. Met andere woorden zeg ik, dat ik via deze weg aan het
vleselijke kleed kwam, dat ik in mijn huidig bestaan draag.
Mijn voorouders van vaders zijde waren precies de
nakomelingen van die seksuele daad van de Markies.
Het is verwonderlijk dat onze nakomelingen in de loop van de
tijd en de afstand in onze voorouders veranderen. Het is
wonderbaarlijk dat wij ons na enkele eeuwen met ons eigen
vlees komen te kleden, de kinderen van onze eigen kinderen
worden.
Onophoudelijke reizen in deze landstreken van Nieuw Spanje
hebben het leven van de Markies gekenmerkt en die hebben
zich in mijn navolgende existenties, de huidige inbegrepen,
herhaald.
Litelantes heeft, als van oudsher, altijd aan mijn zijde gestaan
en geduldig al die gekkenmansstreken van die tijden als
gevallen Bodhisattwa verdragen. Ik biecht zonder omhaal van
woorden op, dat wanneer de herfst van het leven in elke
reïncarnatie aanbrak, ik altijd er vandoor ging met de
begraafster, ik bedoel een vroegere Ingewijde waarvoor ik mijn
echtgenote altijd in de steek liet en die in elke existentie weer
opnieuw de plicht vervulde mij een christelijke teraardestelling
te bezorgen.
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In de nadagen van mijn huidig leven kwam die vroegere
Ingewijde opnieuw tot mij; ik herkende haar onmiddellijk, maar
omdat ik niet meer gevallen ben, heb ik haar met zachtheid
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afgewezen. Diep bedroefd verwijderde zij zich.
Bekleed met die arglistige en zelfs onbeschaamde persoonlijkheid
van de Markies ondernam ik na een zekere walgelijke ruzie naar
aanleiding van een transport ruwe diamanten, die uit een zeer
rijke mijn waren gewonnen, de terugreis naar het moederland.
Voor het welzijn van vele lezers is het niet teveel gezegd recht
voor zijn raap en met zekere nadruk te verzekeren, dat ik na een
korte tussentijd in de streek der doden opnieuw het levenstoneel
heb moeten betreden door in Engeland te reïncarneren.
Ik trad toe tot de schoot van de illustere familie Bleler en ik werd
gedoopt met de vrome naam Simeon.
In de bloei van mijn jeugd verhuisde ik naar Spanje, gedreven
door de innerlijke hunkering om naar Amerika terug te keren. Zo
werkt de Wet van Recurrentie.
Het spreekt voor zich dat dezelfde scènes, identieke drama's,
vergelijkbare afscheid en dergelijke zich in ruimte en tijd hebben
herhaald, de reis over de stormachtige oceaan vanzelfsprekend
inbegrepen.
Onverschrokken sprong ik aan de tropische kusten in ZuidAmerika aan wal, die toen door diverse stammen werden
bewoond.
Tijdens de verkenning van diverse streken van de jungle, die
door wilde beesten werden bewoond, bereikte ik in Nieuw
Granada (tegenwoordig Colombia, dat in het koloniale tijdperk
de omliggende landen omvatte, vert.) het diepe vallei aan de
voeten van de bergen van Monserrat en Guadalupe (de Sabana hoogvlakte- van Bogata, vert.): het prachtige land, dat geregeerd
werd door Onderkoning Solis.
Het leidt geen twijfel dat ik in die tijd in feite Karma, die ik
schuldig was uit de tijden van de Markies, begon af te betalen.
Onder de Creolen van Nieuw Granada bleken mijn inspanning
om één of ander goed betaald werk te krijgen nutteloos; tot
wanhoop gedreven door mijn slechte financiële situatie nam ik
als simpele soldaat dienst in het leger van de vorst. Daar had ik
tenminste eten, kleren en onderdak.
Het gebeurde op een feestdag heel vroeg in de ochtend, toen de
troepenmacht van zijne majesteit zich gereed maakte om
bijzondere honneurs te brengen aan hun leider en zich om deze
reden her en der verspreidde en manoeuvres met het doel de
gelederen te vormen.
Ik herinner mij nog steeds een zekere sergeant, met een onguur
en schreeuwerig voorkomen, die zijn bataljon reviseerde en
daarbij kreten slaakte, vloekte, klappen uitdeelde, etc.
Opeens stond hij voor mij en beledigde mij zeer omdat mijn
voeten niet in een correcte militaire opstelling stonden en daarna,
nadat hij gedetailleerd stil had gestaan bij de details van mijn
vest, sloeg hij verraderlijk in het gezicht.
Wat er toen gebeurde is niet al te moeilijk om te raden: niets
goeds kan men ooit verwachten van een gevallen Bodhisattwa.
Zonder enig nadenken, op domme wijze, stak ik mijn
bloeddorstig stalen bajonet in zijn krijgshaftige borst.
De man viel dodelijk getroffen ter aarde, terwijl men overal
kreten van ontzetting slaakte, maar ik was sluw en precies van de
wanorde en schrik gebruik makend vluchtte ik van de plek, van
heel dichtbij achtervolgd door de goed bewapende
soldatenhorde.
Ik doolde over vele wegen in de richting van de woeste kust van
de Atlantische Oceaan; overal werd ik gezocht en om die reden
vermeed ik altijd de weg langs de wachtposten door vele
omwegen door de jungle te maken.
Op de wegen die geschikt waren voor rijtuigen -die in die tijden
uiterst zeldzaam waren- werd ik voorbij gereden door koetsen
die getrokken werden door een stel vurige rossen: in die
voertuigen reisden vermogende lieden, mensen die niet een
Karma hadden zoals ik.
Op een dag trof ik langs de weg vlakbij een dorp een eenvoudige
winkel aan en ik ging er binnen met het doel een glas te heffen,
om mij een beetje op te peppen.
Onthutst, in opperste verwarring, verbaasd ontdekte ik dat de
eigenares Litelantes was! Oh! Hoezeer had ik haar bemind en nu
kwam ik haar getrouwd en als moeder van diverse kinderen
tegen. Welk verwijt kon ik haar maken? Ik betaalde de rekening
en ging weg met een verscheurd hart...
Ik vervolgde mijn weg langs dat pad toen ik met enige angst heb
kunnen vaststellen dat iemand mij achtervolgde: de zoon van die
mevrouw, een soort plattelandsburgemeester. De jongeman nam
het woord om tegen mij te zeggen: 'Conform artikel 16 van het
Wetboek van de Onderkoning arresteer ik U.' Nutteloos waren
mijn pogingen om hem op te kopen: die goed bewapende ruiter
leiden mij voor het rechtbank en vanzelfsprekend heb ik -nadat ik
was veroordeeld- een heel lange gevangenisstraf moeten uitzitten
voor de dood van de sergeant.
Toen ik weer vrij kwam, heb ik rondgedoold op de woeste en
verschrikkelijke kusten van de waterrijke rivier Magdalena, zeer
harde fysiek arbeid verrichtend waar ik ook maar de kans toe
kreeg.
Als een interessante aanvulling van het thema van dit hoofdstuk
moet ik zeggen, dat de Essentie van die burgemeester, die er de
oorzaak van was dat ik opgesloten in een walgelijke kerker
zoveel verbitteringen onderging, in een vrouwelijk lichaam is
teruggekeerd; hij is nu een dochter van mij en het is maar al te
waar dat ze nu een huisvrouw is. Zij heeft me enkele
kleinkinderen geschonken.
Voor haar terugkeer heb ik die Ziel in de bovenzintuiglijke
werelden ondervraagd; ik vroeg haar naar het motief dat haar er
toe bracht mij als vader op te zoeken; ze antwoordde zeggende,
dat zij spijt had voor het kwaad dat ze mij had aangedaan en dat
ze zich goed wilde gedragen naar mij toe om haar fouten te
corrigeren. Ik geef toe dat ze tot dusver haar woord heeft
gehouden.
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In die tijd heb ik mij aan de kust van de Atlantische Oceaan
gevestigd, na oneindige karmische verbitteringen, zodoende
alle stappen van de onbeschaamde Markies Juan Conrado
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herhalend...Het beste wat ik toen gedaan heb was de esoterie,
de natuurlijke geneeskunde en plantenkunde te hebben
bestudeerd...
De nobele inboorlingen van die tropische landstreken boden
mij hun liefde aan als dank voor mijn werk als dokter: ik genas
hen altijd op onbaatzuchtige wijze...
Op zekere dag gebeurde er iets onverwachts: het betrof de
spectaculaire verschijning van een grote heer die uit Spanje
kwam. Die heer van adel vertelde mij zijn rampspoed. In zijn
schip had hij zijn hele fortuin bij zich en de piraten zaten hem
achterna. Hij zocht een veilige plek voor zijn grote rijkdom.
Op broederlijke wijze troostte ik hem en stelde hem zelfs voor
een grot uit te houwen om er zijn schatten te bewaren: die heer
accepteerde mijn advies, maar niet voordat hij een plechtige
belofte van eerlijkheid en trouw van mij had geëist.
Met de geur van de oprechtheid en het parfum van de
beleefdheid zijn we tot een akkoord gekomen. Toen heb ik
mijn mensen, een zeer selecte groep inheemsen, opdrachten
gegeven. Zij hebben de korst van de aarde opengelegd.
Toen het gat klaar was, hebben wij er met spoed er een grote
koffer en een iets kleinere kist, die staven van massief goud en
kostbare juwelen van onschatbare waarde bevatten, in
begraven.
Door middel van zekere magische bezweringen lukte het mij
de joyosa guarada (verborgen schat) -zoals Don Mario Rosa de
Luna placht te zeggen -te betoveren-, met het doel hem
onzichtbaar te maken voor de akelige ogen van de hebzucht.
Die heer heeft mij heel goed beloond door mij grootmoedig een
buidel geldstukken te overhandigen en toen verwijderde hij
zich van dat oord, met het doel naar zijn moederland terug te
keren en zijn gezin op te halen, want hij wilde zich als een heer
vestigen in deze schone landstreken van Nieuw Spanje.
De zandloper van het lot staat echter nooit stil; de dagen gingen
voorbij, de maanden en de jaren en de goede man is nooit
teruggekomen. Wellicht is hij in zijn land overleden of is hij
het slachtoffer van de piraterij geworden, die toen de zeeën
teisterde, ik weet het niet.
Er doen zich in het leven fantastische gevallen voor; op een dag
in mijn huidige reïncarnatie, toen ik mij ver van mijn
Mexicaanse vaderland bevond, besprak ik het genoemde geval
met een zekere groep gnostische broeders waarin Meester
Gargha Cuichines om zijn wijsheid uitblonk. Toen heb ik een
geweldige verrassing gekregen. Ik heb met mystieke
verwondering gezien hoe de soevereine commandeur Cargha
Cuichines opstond om op nadrukkelijke wijze mijn woorden te
bevestigen.
De genoemde Meester informeerde ons dat hij persoonlijk dat
relaas in gulden verzenhad gelezen. Hij vertelde ons van een
oud, stoffig boek en hij beklaagde zich dat hij het had
uitgeleend. God en de Heilige Maria sparen mij! Maar ik heb
nooit geweten van die verhandeling.
Zeer oude tradities vertellen dat veel mensen van de Caribische
kust op zoek zijn geweest naar de schat van Bleier.
Het is merkwaardig dat die nobele inboorlingen, die destijds
zo'n enorm fortuin begraven hebben, nu opnieuw een lichaam
bezielen en onze eerste gnostische groep vormden. Zo werkt de
Wet van Recurrentie.
Ik herinner mij nog al te goed dat ik na dat stormachtige
bestaan met de voornoemde Engelse persoonlijkheid constant
werd aangeroepen door die lieden die zich aan het spiritisme of
het mediumnisme wijden. Zij wilden dat ik hen de plek
vertelde waar het heerlijke goud bewaard was, ze begeerden de
schat van Bleler. Maar het is duidelijk dat ik -trouw aan mijn
belofte- zelfs in de streek der doden nooit het geheim heb
willen prijsgeven.
De stappen van de onbeschaamde Markies Juan Conrado in
mijn daaropvolgend bestaan herhalend, kwam ik in Mexico te
reïncarneren. Ik werd gedoopt met de naam Daniël Coronado.
Ik werd in het noorden geboren, in de omgeving van
Hermosillo, een streek die in andere tijden door de Markies
gekend was. Mijn ouders hadden het beste met mij voor en zeer
jong schreven zij mij bij de Militaire Academie in, maar alles
was tevergeefs.
Op zekere dag bracht ik een weekend feestend door, met
zwelgpartijen en drinkgelagen in gezelschap van losbollige
vrienden. Ik geef nog steeds met een zekere schaamte toe dat ik
toen met een vuil, gescheurd en bemodderd kaddetenuniform
thuis ben gekomen... Het zal duidelijk hebben dat mijn ouders
zich teleurgesteld voelden.
Vanzelfsprekend keerde ik nooit meer terug op de Militaire
Academie: vanaf dat moment ben ik zonder twijfel een weg van
verbitteringen ingeslagen.
Gelukkig ben ik toen Litelantes opnieuw tegengekomen; zij
was gereïncarneerd met de naam Ligia Paca of Francesca. Te
goeder ure ontving zij mij als echtgenoot...
Een willekeurig leven biograferen is in feite een heel moeilijke
bezigheid met zeer diepgaande verwikkelingen, daarom haal ik
slechts bepaalde details met een esoterisch doel naar voren.
Het is ontegensprekelijk dat ik niet in weelde baadde. Met
moeite wist ik mijn dagelijks brood te verdienen. Vaak heb ik
van het miserabele salaris van Liga moeten eten. Zij was een
arme juffrouw van de plattelandsschool en tot overmaat van
ramp kwelde ik haar zelfs met mijn walgelijke jaloezie. Ik kon
het niet goed verdragen dat al haar mannelijke collega's haar
hun vriendschap aanboden…
Toch heb ik in die tijd iets nuttigs gedaan; ik heb een prachtige
esoterische gnostische groep gevormd in District Federal (de
hoofdstad, Mexicostad, vert.) zelf. De studenten van de
instelling zijn in mijn huidig bestaan in overeenstemming met
de Wet van Recurrentie bij mij teruggekeerd…
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Tijdens het bloedige bewind van Porfirio heb ik, dat is maar al
te waar, een niet al te aangename functie gehad als
plattelandsagent. Ik heb de onvergeeflijke fout begaan de
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beroemde 'Golondrino' -de Zwaluw- voor het gerecht te slepen,
een gevaarlijke bandiet die de streek geselde. Het mag
duidelijk zijn dat die criminineel gefusilleerd werd...
In mijn huidig bestaan kwam ik hem opnieuw tegen, herboren
in een vrouwelijk menselijk lichaam. Zij leed aan
achtervolgingswaanzin, zij vreesde dat zij voor diefstal
gevangen gezet zou worden, ze probeerde uit alle macht te
ontsnappen uit bepaalde imaginaire strikken. Ze geloofde dat
zij op het punt stond om gefusilleerd te worden... Het is
duidelijk dat ik mijn schuld heb ingelost door die zieke vrouw
te genezen. De psychiaters hadden jammerlijk gefaald: zij
waren niet in staat geweest om haar te genezen...
Toen de opstand tegen Don Porfirio Diaz uitbrak, heb ik die
rampzalige politiepost op het platteland verlaten. Toen heb ik
met eenvoudige landarbeiders, proletariërs die met houweel en
spa op het land werkten, arme uitgebuite pionnen van de
haciënda’s van de grote heren, een bataljon georganiseerd. Dit
moedige groepje eenvoudige mensen die slechts met
kapmessen gewapend waren -want niemand had geld om
vuurwapens aan te schaffen- was werkelijk
bewonderenswaardig. Gelukkig heeft Generaal Francisco
(Pancho) Villa ons in de Divisie-Noord ontvangen. Daar
werden wij van paarden en geweren voorzien.
Het leidt geen twijfel dat wij in die tijd van onderdrukking
voor een grote zaak hebben gestreden. Het Mexicaanse volk
kreunde onder de laarzen van de dictatuur...
In naam der waarheid moet ik zeggen dat mijn persoonlijkheid
als Daniël Coronado werkelijk een mislukking was: het enige
waarvoor het de moeite waard was te leven was die esoterische
groep in District Federal en mijn offer tijdens de revolutie...
Aan mijn kameraden tijdens de opstand zeg ik: ik heb de
gelederen verlaten toen ik ernstig ziek werd. In de nadagen van
dat stormachtige leven doolde ik door de straten van de
hoofdstad, blootsvoets, met gescheurde kleren, hongerig, oud,
ziek en bedelend...
Met grote spijt geef ik oprecht toe dat ik in een onreine hut
kwam te overlijden.
Ik herinner mij nog dat ogenblik toen de dokter, zittend in een
stoel nadat hij mij had onderzocht, het hoofd schudde en
uitriep: "Dit is een verloren geval" en toen vertrok hij.
Wat er direct daarna gebeurde is indrukwekkend: ik voelde een
afschuwelijke koude als de vorst van de dood, kreten van
wanhoop dringen tot in mijn oren: "Heilige Petrus, Heilige
Paulus, help hem!" Zo riep de vrouw uit, die ik eerder de
begraafster heb genoemd.
Vreemde skeletachtige handen grijpen mij bij mijn middel en
trekken mij uit het fysieke lichaam. Het is duidelijk dat de
Engel van de Dood ingegrepen heeft. Vastbesloten knipt Hij
met zijn Zeis het Zilveren Koord door en vervolgens zegent hij
mij en verwijdert zich.
Gezegend de dood! Hoe lang wachtte ik al op jou! Uiteindelijk
ben je mij te hulp gekomen! Mijn bestaan was nogal bitter!
Vol geluk rustte ik na ontelbare verbitteringen in de hogere
werelden uit: het menselijke leed van de sterfelijken heeft
uiteraard ook zijn grens waarna de vrede heerst.
Jammer genoeg duurde die rust in de diepe schoot van de
eeuwigheid niet al te lang: op een dag kwam één van die
schitterende Heren van de Wet heel stilletjes naar mij toe. Hij
nam het woord en zei: "Meester Samaël Aun Weor, alles is
reeds in gereedheid, volgt U mij."
Ik antwoordde onmiddellijk: "Ja, eerwaarde Meester, het is
goed, ik zal U volgen". Samen liepen wij langs diverse plekken
en uiteindelijk gingen wij een herenhuis binnen. We staken de
patio over, liepen vervolgens door de zitkamer en gingen de
slaapkamer van de vrouw des huizes binnen. Ik hoorde dat zij
kreunde onder de weeën voor de bevalling...
Dat was het mystieke ogenblik toen ik met verwondering het
Zilveren Koord van mij huidig bestaan, dat psychisch
verbonden was met het kind dat op het punt stond geboren te
worden, voor het eerst zag.
Enige tellen later ademde het schepsel gretig het levensprana
in: ik voelde me aangetrokken naar het binnenste van dat
kleine lichaampje en toen heb ik met alle krachten van mijn
ziel gehuild...
Ik zag enige mensen om me heen die glimlachten en ik geef toe
dat een reus die met genegenheid naar mij keek op bijzondere
wijze mijn aandacht trok. Het was mijn aardse verwekker.
Het is ter zake met zekere nadruk te stellen dat die goede
auteur van mijn dagen in de Middeleeuwen, tijdens het
tijdperk van de ridders, een nobele heer was geweest, die ik in
een bloedige strijd wist te verslaan. Hij heeft toen gezworen
wraak te zullen nemen en het is duidelijk dat hij dat in mijn
huidig bestaan heeft gedaan.
Heel jong heb ik -gedreven door pijnlijke omstandigheden- het
ouderlijke huis verlaten en al die plekken bezocht waar ik in
voorgaande existenties was geweest.
Dezelfde drama's, dezelfde taferelen herhaalden zich:
Litelantes verscheen opnieuw op mijn weg, ik ontmoette
opnieuw mijn oude vrienden. Ik heb ze willen toespreken,
maar ze herkenden mij niet. Nutteloos waren mijn
inspanningen om hen onze voorbije tijden te doen herinneren.
Er is echter iets nieuws gebeurd in mijn huidige reïncarnatie:
mijn Innerlijk Waar Zijn heeft wanhopige, geweldige
krachtsinspanningen gedaan om mij op de Rechte Weg waarvan ik al een heel lange tijd van was afgedwaald- te
brengen.
Ik geef oprecht toe dat ik het Ego heb afgebroken en dat ik mij
uit het slijk der aarde heb opgericht.
Het is duidelijk dat het Ik onderhevig is aan de Wet van
Recurrentie. Wanneer wij het mijzelve ontbinden, verwerven
wij de Vrijheid. Wij maken ons onafhankelijk van genoemde
Wet.
De praktijk heeft mij geleerd dat de diverse taferelen van de
achtereenvolgende existenties zich binnen de Kosmische
Spiraal afspelen, zich altijd herhalend, hetzij op hogere, hetzij
op lagere windingen van de spiraal.
Alle feiten van de Markies, zijn ontelbare reizen inbegrepen,
herhaalden zich altijd op steeds lagere windingen in de drie
navolgende reïncarnaties.
Er zijn in de wereld personen met een automatische, exacte
herhaling. Mensen die altijd in hetzelfde dorp en in dezelfde
familie herboren worden.
Het is duidelijk dat dergelijke Ego's hun rol al van buiten
weten en ze permitteren zich zelfs de weelde dingen uit hun
leven te voorzeggen. Het spreekt vanzelf dat de constante
herhaling ervoor zorgt dat zij die gebeurtenissen niet kunnen
vergeten. Daarom lijken zij waarzeggers.
Genoemde personen verbazen over het algemeen hun
familieleden met de exactheid van hun voorspellingen.
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Met het kosmische amfitheater als toneel wil ik op deze
pagina's enkele herinneringen gieten...
Nog lang voordat de Maan-keten waarover zoveel
vooraanstaande theosofische auteurs hebben geschreven, uit de
Chaos was ontstaan, heeft er een zeker universum bestaan,
waarvan er nu slechts sporen in de intieme registers van de
Natuur overblijven...
Het was op één van die werelden waar hetgeen ik hierna zal
vertellen, met het duidelijke doel de Doctrine van de
Transmigratie der Zielen te verklaren, zich heeft afgespeeld...
In overeenstemming met de Kosmische Wetten zijn er op die
planneet zeven menselijke wortelrassen geëvolueerd en
geïnvolueerd, die zeer veel op die van onze wereld leken...
Ten tijde van de vijfde wortelras van die wereld, die veel te
veel op onze huidige mensheid leek, heeft er een abominabele
civilisatie van het Kali-Yuga of IJzeren Tijdperk bestaan, zoals
wij dat op dit moment hier op aarde hebben...
Toen was ik, die slechts een arm intellectueel dier was,
veroordeeld tot de staf van het moeten leven, onophoudelijk
mannelijke of vrouwelijke lichamen bezielend in
overeenstemming met het debet en credit van het Karma, steeds
slechter geworden...
Ik geef zonder omwegen toe dat mijn Moeder Natuur nutteloos
het ene na het andere lichaam schiep. Ik verwoestte ze altijd
met mijn slechte gewoonten en begeerten.
Alsof er een onverdraaglijke vloek op mij rustte, herhaalde elk
van mijn existenties zich op de spiraallijn op steeds lagere
windingen...Ik had mij, het spreekt voor zich, in de dalende
involutieve weg gestort.
Ik wentelde mij als een zwijn in het verachtelijke slijk van alle
begeerten en ik had zelfs in de verste verte geen belangstelling
voor spirituele thema's...
Het is ontegensprekelijk dat ik een onverbeterlijke cynicus was
geworden; het is zonneklaar dat welke soort straf dan ook, hoe
streng die ook mocht zijn, in feite gedoemd was te mislukken...
Men zegt dat het halssnoer van Boedhha 108 kralen telt en dit
geeft ons een aanwijzing van het aantal levens dat aan elke Ziel
wordt toegekend...
Ik moet met zekere nadruk vertellen dat de laatste van die
honderdacht existenties voor mij iets definitiefs was... Toen
ben ik de Involutie van het verzonken minerale rijk
binnengegaan.
De laatste van die persoonlijkheden was van het vrouwelijke
geslacht en het mag duidelijk zijn dat ze mij -nadat ze in het
Procrustesbed had gewenteld- als paspoort voor de
Hellewerelden diende...
In het minerale binnenste van die aardbol sprak ik
godslasteringen uit, vloekte, kwetste, beledigde, pleegde
hoererij op verschrikkelijke wijze en ontaardde steeds meer en
meer zonder ooit een teken van berouw te tonen...
Ik voelde mij in de verste verte van het verleden terugvallen; de
menselijke vorm ergerde mij; in de diepten van de afgrond gaf
ik er de voorkeur aan de figuur van beesten aan te nemen;
daarna leek ik op een plant, een schaduw die her en der, overal
naartoe gleed; uiteindelijk voelde ik mezelf fossileren...
In een steen veranderen? Wat een verschrikking...! Maar omdat
ik al zo gedegenereerd was, kon zelfs dat mij niet meer
schelen...
Als een melaatse van de stad der levende doden zag ik mijn
vingers, mijn oren, mijn neus, armen en benen van mijn lijf
afvallen; dit is zeer zeker geen prettige gewaarwording, maar
zelfs dit kon me niet meer aangrijpen...
Onophoudelijk hoereerde ik in het bed van Procrustes met
welke larve mij benaderde en ik voelde mij als een kaars
uitgaan, als een vuur doven...
Het leven in de minerale diepten van die planeet leek mij
vanzelfsprekend ontzettend saai en vervelend; daarom
wentelde ik -alsof ik die langdradige tijd probeerde te dodenals een zwijn in de onreinheid.
Ik verzwakte op ontzettende wijze en viel in stukken uiteen,
een pijnlijke dood stervend; ik ontbond me op afschuwelijke
trage wijze...
Ik had zelfs geen kracht meer om te denken -al voelde ik me zo
beter-; uiteindelijk kwam de Tweede Dood waarover de
Apocalyps van Johannes spreekt; ik blies mij laatste adem uit...
De Essentie kwam vrij; ik zag me in een schoon kind
veranderd; zekere Deva's lieten mij, nadat ze me zorgvuldig
hadden onderzocht, door de atomaire poorten, die je naar het
planetaire oppervlakte onder het zonlicht terugleiden.
Het is ontegensprekelijk dat het Ego, het Mijzelve, het Ik,
gestorven was. Vrij nam mijn Ziel nu de schone vorm van een
teer kind aan...! Mijn God, wat een geluk! Hoe groots is de
barmhartigheid Gods...!
De van het Ego bevrijdde Essentie is volkomen onschuldig en
puur. Het Ik was in het binnenste van die wereld tot kosmisch
stof verworden...
Hoe lang heb ik in de hellewerelden geleefd? Ik weet het niet;
misschien wel acht of tienduizend jaren...
Maar toen keerde ik, van Ego ontbloot, op het pad van
evolutieve aard terug; ik trad tot het rijk der Gnomen of
Pygmeeën toe, schepselen die met het element aarde werken,
onschuldige elementalen van de mineralen...
Later ging ik de elementale paradijselijke oorden van het
vegetale rijk binnen, waar ik voortdurend planten, bomen en
bloemen belichaamde. Hoe gelukkig voelde ik mij in de
tempels van Eden bij het ontvangen van leringen aan de voeten
van de Deva's...!
Het geluk van de paradijselijke Jinas-oorden is onvoorstelbaar
voor de menselijke ratio.
In Eden heeft iedere familie zijn eigen tempels en instructeurs;
men raakt in geestvervoering wanneer men het heiligdom van
de sinasappelachtigen binnengaat, of de kapel van de
elementale familie van de muntkruiden, of de tempel van de
eucalyptussen...
Met betrekking tot de evolutieve processen moeten we de
volgende stelling poneren: Natura non facit saltus -de natuur
maakt geen sprongen-. Het is dus vanzelfsprekend dat de meest
geavanceerde staten van het vegetale rijk mij in de gelegenheid
stelden om naar het animale rijk over te gaan.
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steeds meer complexe organismen...
Als er bovenuit springend detail van deze alinea's, moet ik
verzekeren dat ik nog steeds zeer interessante herinneringen
bewaar aan één van die vele existenties aan de oevers van een
prachtige rivier met kabbelend water, die vrolijk voortgleed in
zijn bedding die gevormd was door rosten die duizenden jaren
oud waren...
Ik was toen een nederig schepsel, een bijzonder exemplaar van
het geslacht der kikvorsachtige. Ik bewoog al springend her en
der in het struikgewas.
Het is duidelijk dat ik vol Bewustzijn had van mijzelf; ik wist
dat ik eertijds tot het gevaarlijke rijk der intellectuele dieren
had behoord... Mijn beste vrienden waren de elementalen van
de vegetalen die hun wortels op de oevers van de rivier hadden.
Met hen sprak ik de universele taal...
Heerlijk woonde ik in dat schaduwrijke gebied ver van de
rationele mensachtigen; wanneer ik enige gevaar voelde
aankomen, zocht ik onmiddellijk toevlucht in de kristalheldere
wateren...
Nog heel vaak ben ik teruggekeerd in allerlei organismen
voordat ik het voorrecht had een exemplaar van een zekere
soort zeer intelligente amfibieën te belichamen, die vrolijk uit
de woelige wateren van de Zee kwamen om de zonnestralen op
het zanderige strand te ontvangen...
Toen de verschrikkelijke en soevereine schikgodin die alle
sterfelijken van angst doet sidderen, ten tonele verscheen, nam
ik voor de laatste keer afscheid van de drie lagere rijken en
keerde in een mensachtig lichaam terug; zo heb ik de staat van
rationeel dier, die ik eertijds had verloren, met moeite
herwonnen...
In die nieuwe staat van driebreinig of trigecentreerde
Tweevoeter herinnerde ik mij of riep ik zelf de ongewone
gebeurtenissen van de afgrond op; ik wilde absoluut niet meer
in de ondergrondse wereld terugkeren; ik hunkerde ernaar de
nieuwe cyclus van honderdacht (108) levens die mij nu werden
toegekend op een intelligente wijze voor mij innerlijke
Zelfverwezenlijking te benutten...
De vergane belevenis had pijnlijke littekens in de diepten van
mijn Ziel achtergelaten; ik was niet bereid de involutieve
processen in de hellewerelden nogmaals te herhalen.
Ik wist maar al te goed dat het Wiel van Samsara
onophoudelijk op involutieve en involutieve wijze ronddraait
en dat de Essenties op hun tocht door het rijk van intellectuele
dieren duizenden keren in de afschuwwekkende afgrond dalen
om de subjectieve elementen van de gewaarwordingen af te
breken; maar ik wilde hoe dan ook die lijdensweg van de
afgrond niet meer ondergaan en daarom was ik des te eerder
bereid mijn nieuwe cyclus existenties als rationeel mensachtige
te benutten.
In die tijd had de civilisatie van die planeet het toppunt
bereikt; de bewoners van die wereld bezaten vaartuigen en
luchtschepen, gigantische ultramoderne steden, machtige
industrieën en handel, universiteiten van allerlei aard, etc etc
etc. Ongelukkig genoeg hielden deze zaken geen enkele tred
met de spirituele hunkering.
In één van die nieuwe existenties als mensachtige, besloot ik gedreven door mijn rusteloze Bewustzijn alsof ik een vreemde
ontzetting voelde- het Geheime Pad te zoeken, te onderzoeken
en na te trekken...
Een spreuk van de oeroude wijsheid luidt: "Wanneer de
discipel voorbereid is, verschijnt de Meester."
De Goeroe, de Gids, verscheen om mij uit de Duisternis naar
het Licht te leiden; hij leerde mij de Mysteries van Leven en
Dood, hij wees mij het Pad van het Scherp van de Snede.
Zo is het Mysterie van de Gouden Bloei tot stand gekomen in
mij; ik begreep mij eigen situatie maar al te goed; ik wist dat ik
slechts een arme rationele mensachtige was, maar ik hunkerde
ernaar in een Waar Mens te veranderen, en het is duidelijk dat
ik dat tijdens die Grote Kosmische Dag heb bereikt, tijdens dat
siderisch "eergisteren", nog lang voordat het huidige
Mahamvantara van Padma of Gouden Lotus was aangebroken.
Ongelukkigerwijze genoot ik in die ver verlogen tijden, toen ik
mijn esoterische studies aan de voeten van de Meester pas
begon, geen enkele vorm van rijkdom of voorspoed; mijn
familie -bewoners van die wereld- leefden in armoede; een zus
die voor het huishouden zorgde, verdiende een armzalig
bedrag op de markt met de verkoop van vruchten en groenten;
ik placht met haar mee te gaan...
Bij zekere gelegenheid werd ik in een afschuwelijke
gevangenis opgesloten zonder enige reden van welk soort dan
ook...
Lange tijd heb ik achter de wrede tralies van de gevangenis
gezeten; echter, en dat is uiterst merkwaardig, niemand
beschuldigde mij van iets; er was geen delict om te vervolgen;
het betrof een bijzonder geval en tot overmaat van ramp prijkte
mijn naam niet eens op de lijst van gedetineerden. Het is
zonneklaar dat er een zekere soort geheime vervolging van de
Ingewijden bestond; zo kwam ik te begrijpen.
Geduldig lag ik op de loer, wachtend op een gelegenheid, een
gelukkig moment dat ik zou kunnen vluchten...
Verschillende keren heb ik het vruchteloos geprobeerd, maar
op een dag -zonder te weten waarom of hoe de bewakers een
bepaalde deur open hadden laten staan- lukte het mij
uiteindelijk. Het mag duidelijk zijn dat ik niet bereid was de
lang verwachtte gelegenheid verloren te laten gaan. In kwestie
van seconden verliet ik die gevangenis en liep toen rondjes op
een marktplein om enkele agenten die mij hadden gezien en
mij volgden op een dwaalspoor te brengen; ik slaagde hoe dan
ook in mijn poging en verwijderde mij voorgoed van die stad.
Ik zal dit hoofdstuk concluderen zeggende dat het mij toen
slechts door het werken in de Brandende Smidse van Vulcanus
lukte mij in een hoger mens te veranderen.
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Vanuit puur grammaticaal orthodox standpunt verklaar ik: het
begrip Involutie betekent omgekeerde vooruitgang, terugval,
destructie, ontaarding, decadentie, etc.
Het is vanzelfsprekend dringend nodig het transcendente idee
te benadrukken, dat de Wet van de Antithesen coëxistent is met
elk willekeurig puur natuurlijk verschijnsel of proces. Deze
stelling is absoluut ontegensprekelijk, onweerlegbaar,
onbetwistbaar.
Concrete voorbeelden: dag en nacht, licht en duister,
constructie en destructie, groei en decadentie, geboorte en
dood, etc etc.
Het uitsluiten van om het even welke van de twee voornoemde
wetten -Evolutie en Involutie- zou een statische toestand,
absolute rust, radicale verlamming van de natuurlijke
mechanismen tot gevolg hebben.
Het ontkennen van om het even welke van deze twee
richtlijnen houdt daarom het vervallen in een vorm van
barbarisme in...
Er is Evolutie in de plant die ontkiemt, zich ontwikkelt en
groeit. Er is Involutie in de plant die veroudert en langzaam
inkrimpt, totdat hij uiteindelijk tot een hoop dorre takken
verwordt.
Er is Evolutie in elk lichaam dat ontstaat, geboren wordt en zich
ontwikkeld. Er bestaat Involutie in elk schepsel dat vervalt of
aftakelt en sterft.
Er is Evolutie in een willekeurige kosmische eenheid die uit de
chaos ontstaat. Er bestaat Involutie in elk planeet in staat van
uitputting, die geroepen is in een maan, in een kadaver te
veranderen...
Er is Evolutie in elk stijgende civilisatie. Er is Involuitie in elk
cultuur van decadente aard...
Het is zonneklaar dat de twee voornoemde wetten de
belangrijkste mechanische as van de natuur vormen.
Zonder deze belangrijke as zou het wiel van de natuurlijke
mechanismen zonder twijfel niet kunnen draaien. Het leven
ontwikkelt zich in golven die mat Arcanum X (Tien) van de
Tarot ronddraaien...
Golven van Essenties beginnen hun Evolutie in het minerale
rijk, vervolgen in een vegetale toestand, gaan verder op de
animale trede en bereiken uiteindelijk het niveau van de
verstandelijke humanoïde...
Golven leven dalen vervolgens involuerend af in het binnenste
van het planetaire lichaam, via de animale en vegetale treden
afdalend totdat ze in het minerale rijk dringen.
Het Wiel van Samsara draait rond: aan de rechterkant stijgt
Anubis evoluerend op, aan de linkerkant daalt Typhon
involuerend af.
Het verblijf in de staat van intellectueel humanoïde is iets zeer
relatiefs en afhankelijk van de omstandigheden.
Zeer terecht heeft men ons verteld dat elke periode van
humanoïde bestaan uit honderdacht (108) existenties van
evolutieve en involutieve aard bestaat, die elkaar min of meer
afwisselen.
Ik licht toe: aan elke cyclus als rationeel humanoïde worden
honderacht levens toegekend, die strikte wiskundige
concordantie houden met het aantal kralen van het halssnoer
van de Boedhha.
Na elk tijdperk als humanoïde draait het wiel van Arcanum X
van de Tarot onvermijdelijk in overeenstemming met de
wetten van de tijd, ruimte en beweging verder. Het blijkt dan
ook zonneklaar en manifest te zijn, dat de golven van leven
involuerend in het binnenste van de planetaire lichaam afdalen
om veel later evoluerend opnieuw op te stijgen...
Drieduizend keren draait het Wiel van Samsara rond. Dit
begrijpen, de diepere betekenis ervan grijpen, is onontbeerlijk
en onuitstelbaar, indien wij werkelijk naar de Eindbevrijding
hunkeren...
Dit hoofdstuk vervolgend is het nodig de aandacht van de lezer
te vestigen op de volgende stelling: als de Drieduizend cycli
van het grote rad voltooid zijn, wordt elke vorm van innerlijke
Zelfverwezenlijking onmogelijk.
Met andere woorden, het is nodig het onontkoombare feit te
bevestigen dat elke Monade mathematisch drieduizend cycli
voor zijn diepere innerlijke Zelfverwezenlijking worden
toegekend. Na de laatste omwenteling van het rad gaan de
poorten zonder twijfel dicht.
Wanneer dit laatste gebeurt, neemt de Monade, de onsterfelijke
Vonk, ons Ware Zijn, de Essentie en al zijn waarden in zich op
om definitief opgenomen te worden in de schoot van datgene
wat geen naam kent -het Opperste Parabrahatman-.
Het is duidelijk dat de mislukte Monaden geen Meesterschap
hebben verworven. Zij zijn in het bezit van goddelijk Geluk,
maar ze hebben geen ware Zelfbewustzijn. Ze zijn slecht
vonkjes van het Grote Vuur, het is hun niet gelukt om
Vlammen te worden...
Deze vonken kunnen geen enkel excuus aandragen, want de
drieduizend omwentelingen van het rad ontplooien zich altijd
gedurende vele kosmische dagen en op uiteenlopende tonelen
van het universum, oneindige mogelijkheden biedend.
Bovenop het rad van Arcanum X zien we een Sfinx die versierd
is met een kroon met negen metalen punten. Die Egyptische
figuur bevindt zich uiteraard noch aan de rechterkant, noch aan
de linkerkant van het grote rad.
De kroon duidt ons de negende sfeer, de seksualiteit, het
esoterische werk in de Brandende Smidse van Vulcanus aan.
Dat hierarchische beeld, dat zover gescheiden is van de
evolutieve en involutieve wetten, die door de rechter en
linkerkant van het rad voorgesteld worden, toont ons zonder
enige twijfel het Pad van de Bewustzijnsrevolutie, de
Koninklijke Wijsheid van de Inwijding...
Alleen wanneer men de Weg van de innerlijke Opstand
betreedt, alleen wanneer we ons afzonderen van de evolutieve
en invoutive paden van het Rad van Samsara, kunnen wij in
legitieme, ware, Authentieke Mensen veranderen.
De starre uitsluiting van de Leer der Transmigratie der Zielen,
die door Krishna, -de Grote Hindoestaanse Avatar- verkondigd
werd, zou ons in feite in het dogma van de Evolutie inkapselen.
Op het gebied van esoterie, oriëntalisme, sinologie, occultisme,
etc, zijn de experts volkomen vrij om te schrijven wat ze
verkiezen, maar ze dienen nooit het Gouden Boek te vergeten.
Ik de bedoel de Standaard Maatstaf: de Tarot...
Niemand kan ongestraft de wetten van de Tarot overtreden
zonder zijn verdiende loon te ontvangen. Denk eraan dat er een
Wet van Katansia, het hogere Karma, bestaat...Er is
verantwoording voor de woorden die men zegt of schrijft...
Het dogma van de Evolutie overtreedt de kosmische Wetten
van Arcanum X van de Tarot. Het verbreekt de richtlijn van het
Gouden Boek...Het leidt veel mensen in de verkeerde richting.
Elke kenner van occultisme en esoterie moet vanzelfsprekend
altijd een beroep doen op de Standaard, de Tarot, wil hij niet in
het absurde vervallen.
Pax Inverencial!
Samaël Aun Weor
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"De inwijding is je eigen leven. Wil je haar bereiken? Schrijf haar
dan op een staf!"
De goede verstaander zal dit verstaan, want hier is wijsheid. De
Inwijding is niet te koop. Laten wij vluchten voor die scholen die
inwijdingen per postorder aanbieden. Laten wij uit de weg gaan
voor allen die inwijdingen verkopen.
De Inwijding is een heel intieme aangelegenheid die de ziel
aangaat. Het Meervoudige Ik ontvangt geen inwijdingen. Zij die
beweren: "Ik heb zoveel inwijdingen en zoveel esoterische
graden", zijn eigenlijk leugenaars en charlatans, want het Ik
ontvangt geen inwijdingen of graden.
Er zijn acht kleine inwijdingen of Kleine Mysteries en vijf
belangrijke Grote Inwijdingen of grote Mysteries. Maar Atma (het
innerlijke Zijn) is degene die de Inwijdingen ontvangt. Dat is een
heel intieme zaak; daar loop je niet mee te koop; dat moet je aan
niemand vertellen.
Al die inwijdingen en graden die toegekend worden door vele
scholen in de fysieke wereld hebben in werkelijkheid geen enkele
waarde in de hogere werelden. De meesters van de Witte
Broederschap erkennen slechts de ware inwijdingen van de ziel.
De Inwijding is een volkomen innerlijke aangelegenheid.
De discipel kan onder de acht arcaden van de Kleinere Mysteries
doorgaan zonder met het Arcanum A.Z.F., de Seksuele Magie, te
hebben gewerkt. Het is echter volstrekt onmogelijk om toegang
te krijgen tot de Grote Mysteries zonder de Seksuele Magie,
zonder het grote Arcanum.
In het oude Egypte ontving hij die de Negende Sfeer bereikte (na
de 8 Kleinere Inwijdingen te hebben doorlopen) onvermijdelijk
het geweldige geheim van het grote arcanum, het machtigste
Arcanum, het Arcanum A.Z.F. Dat geheim werd hem echter onder
vier ogen verteld.
DE BEWAKER VAN DE DREMPEL
De eerste beproeving die de kandidaat moet ondergaan, is die
van de Bewaker van de Drempel. Deze bewaker is niets anders
dan een weerspiegeling van het meervoudig ik, de diepste wortel
van het Ik. Velen mislukken bij deze beproeving.
In de innerlijke werelden komt de kandidaat tegenover zijn eigen
bewaker van de drempel te staan. Een vreselijk elektrische storm
kondigt de angstaanjagende verschijning aan.
Het gedrocht van de drempel is gewapend met een geweldige
hypnotische kracht. Eigenlijk is die akelige lelijkheid van dit
monster niets anders dan een weerspiegeling van onze eigen
zonden en ondeugden (Ikken, psychische gebreken, dierlijke
hartstochten, begeerten, enz.)
De strijd is vreselijk: van aangezicht tot aangezicht, lijf aan lijf,
man tegen man. Als de kandidaat het onderspit delft, blijft hij
onderworpen aan dat vreselijke monster. Als de kandidaat het
monster weet te overwinnen, vlucht deze verschrikt weg. Een
metalen geluid doet het heelal dan sidderen en de kandidaat
wordt ontvangen in de zaal der Kinderen (van de
Inwijdingsschool in de Astrale Wereld). Dit herinnert ons aan de
uitspraak van de Hierofant Jezus de Christus:
"Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderen, zult gij
in het Koninkrijk van de Hemelen niet ingaan". Matth 18:3. In de
zaal der Kinderen wordt de kandidaat feestelijk onthaald door de
Heilige Meesters. De vreugde is onmetelijk want eentje meer
heeft het Pad van de Inwijding betreden. Alle Kinderen, dat wil
zeggen het hele College van Ingewijden feliciteren de kandidaat,
want hij heeft de eerste bewaker overwonnen. Dit alles vindt
plaats in de Astrale Wereld.
DE TWEEDE BEWAKER
De Bewaker van de Drempel heeft een tweede aspect: het
mentale aspect. We dienen te weten, dat de mentale gestalte van
de huidige mens nog niet menselijk is. Die bevindt zich nog in
een dierlijke ontwikkelingsfase.
Op het mentale vlak heeft elke persoon een voorkomen, dat
typerend is voor zijn overwegende karaktertrekken. Een sluwe,
geslepen persoon heeft daar werkelijk het voorkomen van een
listige vos. De ontuchtige lijkt er op een hond of op een bok.
Enzovoorts.
De ontmoeting met de Bewaker van de Drempel in de mentale
wereld is nog vreselijker en angstaanjagender dan op het astrale
vlak. De tweede bewaker is in werkelijkheid de grote bewaker
van werelddrempel.
Gewoonlijk is de strijd met de Tweede Bewaker ontzettend. De
kandidaat moet hem te lijf gaan. Aan de verschijning van het
Monster gaat een schrikwekkende elektrische storm vooraf. Als
kandidaat overwint, wordt hij feestelijk onthaald in de zaal de
Kinderen op het mentale vlak. Als hij echter mislukt, blijft hij
slaafs onderworpen aan dat vreselijke Monster, dat wanstaltig
gedrocht, dat al onze mentale delicten en misdrijven belichaamd.
DE DERDE BEWAKER
De ontmoeting met de Derde Bewaker vindt plaats in de Causale
Wereld, de Wereld van de Hogere Wil. De duivel van de onwil is
de vreselijkste van de Drie Bewakers. De mensen voeren hun
persoonlijke wil uit; de meesters van de Witte Broederschap
verrichten uitsluitend de wil van de Vader, zowel op aarde als in
de hemel.
Als de kandidaat als overwinnaar uit de strijd komt, wordt hij
nogmaals gehuldigd in de zaal der Kinderen. De muziek is
onbeschrijfelijk... , het feest... plechtig.
DE ZAAL VAN HET VUUR
Nadat de kandidaat de drie beproevingen van de Bewaker van de
"uitgestrekte streek" met succes heeft doorstaan, dient hij de
Zaal van het Vuur te bezoeken. Daar worden zijn innerlijke
voertuigen gelouterd door het Vuur.
DE ZAAL VAN HET VUUR
In het Oude Egypte van de Farao's moest men de vier proeven
van de Elementen moedig ondergaan in de fysieke wereld.
Tegenwoordig dient de kandidaat deze proeven te doorstaan in
de bovenzintuiglijke werelden.
DE BEPROEVING VAN HET VUUR
Deze dient om na te gaan, of de kandidaat over voldoende
zelfbeheersing en zachtzinnigheid beschikt.
Driftige en opvliegende personen mislukken onvermijdelijk bij
deze beproeving. De kandidaat voelt dat hij wordt vervolgd,
beledigd, beschimpt, versmaad, enz. Dan reageren velen op
onstuimige wijze en keren dan volledig mislukt terug in hun
fysieke lichaam.
De overwinnaars worden in de zaal der Kinderen ontvangen en
gehuldigd met heerlijke muziek: de Muziek van de Sferen. De
zwakken trillen echter van afschuw en ontzetting bij het zien van
de vlammen.
DE BEPROEVING VAN LUCHT
Zij die in vertwijfeling raken bij het verliezen van geliefde dingen
of personen, zij die bang zijn voor de armoede, zij die geen
afstand kunnen of willen doen (onthechten) van hun dierbaarste
dingen... Zij mislukken bij deze beproeving. Bij deze proef wordt
de kandidaat in de diepe Afgrond gegooid. De zwakkeling begint
te gillen en keert verschrikt terug in zijn fysieke lichaam. De
overwinnaars worden ontvangen in de zaal der Kinderen; daar
wordt hij gevierd en gehuldigd.
DE BEPROEVING VAN WATER
De grote beproeving van het Water is werkelijk ontzettend. De
kandidaat wordt in de oceaan geworpen en denkt stellig dat hij
verdrinkt. Zij die zich niet kunnen aanpassen aan de diverse
omstandigheden van de samenleving, zij die niet kunnen leven in
mindere omstandigheden, zij die de strijd opgeven als ze
schipbreuk hebben geleden op de levenszee en verkiezen te
sterven, zij -arme zwakkelingen- mislukken onherroepelijk bij de
Waterproef. De overwinnaars worden echter ontvangen in de zaal
der Kinderen met Kosmische feesten.
DE BEPROEVING VAN AARDE
Wij dienen te leren munt te slaan uit de grootste tegenspoed. De
tegenslagen bieden ons de beste mogelijkheden. Wij moeten
leren glimlachen als wij geconfronteerd worden met tegenspoed.
Dat is de regel! Zij die van verdriet wegkwijnen wanneer de
tegenspoed in hun leven toeslaat, die zullen de Proef van de
Aarde niet met succes kunnen doorstaan.
In de hogere werelden ziet de kandidaat zichzelf tussen twee
enorme bergen, die dreigen in te storten. Als de kandidaat het
uitschreeuwt van de angst, keert hij mislukt terug in het fysieke
lichaam. Als hij echter zijn kalmte bewaart, komt hij als
overwinnaar tevoorschijn en wordt in de zaal der Kinderen
ontvangen met een groots feest en onmetelijke vreugde.
DE INWIJDINGEN VAN DE KLEINE MYSTERIES
Wanneer de kandidaat alle voorbereidende beproevingen heeft
doorstaan, wordt hij toegelaten tot de Kleine Mysteries. Elk van
de acht inwijdingen van de Kleine Mysteries wordt door het
innerlijk Bewustzijn ontvangen.
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Als de student een goed werkend innerlijk geheugen heeft, kan
hij de herinneringen van de inwijdingen naar zijn fysiek
geheugen meebrengen. In het andere geval is de arme neofiet in
de fysieke wereld onwetend van zijn innerlijke vorderingen en
van alles wat hij daar leert en krijgt. Zij die in de fysieke wereld
niets willen missen van wat hen innerlijk overkomt bij de diverse
inwijdingsprocessen, moeten hun innerlijk geheugen ontplooien.
Het is dringend noodzakelijk dat de kandidaat zijn geheugen
ontwikkelt; het is dringend nodig dat de kandidaat de bewuste
astrale uittreding leert beheersen. Het is uiterst dringend dat de
kandidaat zijn bewustzijn doet ontwaken.
De acht inwijdingen van Kleine Mysteries zijn eigenlijk een
proeftijd, waarin de discipel blijk moet geven van geschiktheid
voor de Grote Mysteries.
De getrouwde discipelen die het Arcanum A.Z.F. beoefenen
kunnen deze acht elementaire inwijdingen vrij snel veroveren.
Maar ook de alleenstaande discipel kan de acht inwijdingen in
een langzamer tempo verwerven, mits hij absolute kuisheid
betracht. Zij die het Ens Seminis uitstorten kunnen geen enkele
inwijding ontvangen.
DE INWIJDINGEN VAN DE GROTE MYSTERIES
Er zijn vijf grote inwijdingen van Grote Mysteries. Er zijn echter
zeven Slangen: twee groepen van drie met de sublieme
bekroning van de zevende Vuurtong, die ons verenigt met de Ene,
met de Wet, met de Vader. Wij dienen de zeventredige Ladder
van het Vuur te bestijgen.
De Eerste Inwijding van de Grote Mysteries heeft te maken met
de Eerste Slang, de Tweede Inwijding met de Tweede Slang, de
Derde Inwijding met de Derde Slang, de Vierde Inwijding met de
Vierde Slang, de Vijfde Inwijding met de Vijfde Slang. De Zesde
en Zevende Slang behoren respectievelijk bij Boeddhi of zielBewustzijn en Atma, het innerlijk Wezen van de Mens.
DE EERSTE INWIJDING VAN GROTE MYSTERIES
De Eerste Slang hoort bij het fysiek lichaam. Het is nodig om deze
Eerste Slang te laten stijgen via het ruggenmergkanaal van het
fysieke lichaam. Als de Slang bij het magnetisch centrum van de
wortel van de neus aankomt, bereikt de kandidaat de eerste
inwijding van de grote mysteries. De ziel en de geest(vonk)
verschijnen voor de Witte Broederschap zonder de Lagere
Voertuigen en in totale afwezigheid van net Meervoudig IK. Zij
kijken elkaar aan en versmelten met elkaar, zoals twee vlammen
een worden. Zo ontstaat de goddelijke hermafrodiet. Deze
ontvangt een troon om te regeren en een tempel om de dienst te
houden. De mens is geroepen om koning en priester van de
natuur te worden, naar de orde van Melchisedec. Degene die de
eerste inwijding van de Grote Mysteries ontvangt, ontvangt ook
het Vlammendragend Zwaard, dat hem macht verschaft over de
Vier Elementen van de Natuur. (42)
Intense beoefening van de Seksuele Magie is noodzakelijk om de
Slang te verheffen op de staf, zoals Mozes deed in de woestijn.
De liefde is de grondslag en het fundament van de inwijding. Men
moet weten lief te hebben. De strijd om de Slang te doen stijgen
is heel moeilijk. De Slang moet langzaam stijgen van graad tot
graad. Er zijn drieëndertig (33) wervels; er zijn dus drieëndertig
(33) graden. De duistere krachten gaan vreselijk te keer tegen de
kandidaat, bij elke wervel weer opnieuw. Het Kundalini stijgt
heel langzaam in overeenstemming met de verdiensten van het
hart. Wij dienen al onze zonden (Ikken) uit te roeien.
Wij dienen onze sporen te verdienen op de weg van de volstrekte
heiligheid. De Seksuele Magie dient beoefend te worden zonder
dierlijke hartstocht of begeerte. Wij moeten niet alleen de
hartstocht doden, maar zelfs de schaduw ervan. In dit opzicht
dienen wij als de limoen te worden.
De geslachtsdaad moet een waarlijk religieuze plechtigheid
worden. De Ik van de minnenijd dient ontbonden te worden. U
moet weten dat de hartstochtelijke jaloezie de vrede des huizes
bederft.
DE TWEEDE INWIJDING VAN GROTE MYSTERIES
De Tweede Slang gaat heel moeilijk omhoog in het
ruggenmergkanaal van het etherische lichaam. Als de Tweede
Slang het magnetische centrum van de wortel van de neus heeft
bereikt, betreedt de ingewijde de tempel om de tweede inwijding
van Grote Mysteries in ontvangst te nemen. Het is op zijn plaats
om erop te wijzen, dat de menselijke persoonlijkheid niet
meegaat naar binnen. Zij blijft bij de ingang om haar zaken te
regelen met de Heren van het Karma.
In de Tempel zelf maakt Atma met zijn etherisch lichaam het
proces van de kruisiging mee. Met andere woorden: Atma tooit
zich met het etherische lichaam om gekruisigd te worden. Zo
bereikt dit lichaam zijn christificatie. Er vindt nog iets heel
belangrijks plaats bij deze tweede inwijding: het To Soma
Puchicon wordt geboren, dit is het bruiloftskleed van de ziel, het
vurige (vitaal)lichaam. Dit lichaam wordt gevormd door de twee
hogere ethers. Het etherische lichaam bevat vier ethers; twee
hogere en twee lagere. Met het Bruiloftskleed van de ziel kan de
ingewijde alle departementen van het Rijk (Vierde Dimensie of
Etherische Wereld, het Hof van Eden of Paradijs) bezoeken.
Deze inwijding is erg moeilijk. De student-kandidaat moet
strenge beproevingen ondergaan. Als hij als overwinnaar
overeind blijft, schittert de middernachtzon en maakt de
Vijfpuntige Ster met een oog in het midden zich ervan los om
plaats te nemen op het hoofd van de neofiet; zo wordt hij
bekrachtigd. Het resultaat van deze overwinning is dus de
tweede inwijding van Grote Mysteries.
DE DERDE INWIJDING VAN GROTE MYSTERIES
De Derde Slang stijgt in het ruggenmerg van de astrale schim. De
Derde Slang moet ook het magnetische centrum van de wortel
van de neus bereiken, maar in tegenstelling tot de eerste twee,
moet deze dan vervolgens zijn weg vervolgen in dalende richting
tot het hart; dit gaat via een geheime weg die zeven heilige
kamer aandoet.
Als de Derde Slang het hart heeft bereikt, wordt er een wonder
schoon kind geboren: het astraallichaam van vuur. Het resultaat
hiervan is de derde inwijding van Grote Mysteries. De neofiet
moet met dat astraallichaam het hele drama van de Passie van de
Christus meemaken. Hij dient te worden gekruisigd, gedood en
begraven, maar dan staat hij ook op en moet hij de hellevaart
ondernemen, die 40 dagen duurt, eer de Hemelvaart plaatsvindt.
De grootste ceremonie van de derde inwijding wordt bijgewoond
in het Astrale Vuurlichaam. Voor het altaar verschijnt Sanat
Kumarah, de oude van de dagen. Hij kent de inwijding toe.
Ieder die de derde inwijding van grote mysteries bereikt,
ontvangt de Heilige Geest.
De man dient zijn vrouw te leren beminnen, en de vrouw haar
man, om de inwijding te kunnen bereiken. De seksuele
vereniging moet met onmetelijke tederheid worden verricht. De
fallus dient altijd heel zachtjes in de vulva te dringen om de
innerlijke organen van de vrouw niet te beschadigen. Elke kus,
elk woord, elke liefkozing dient helemaal vrij te zijn van
hartstochtelijk verlangen. De dierlijke begeerte is een zeer
ernstige belemmering voor de inwijding.
Bij het lezen hiervan zullen veel puriteinse personen ons van
onzedelijkheid betichten, maar diezelfde personen nemen geen
aanstoot aan bordelen of aan de prostitutie. Zij schelden ons uit,
maar zij zijn niet in staat om de straat op te gaan om de goede
weg te wijzen aan de ontuchtigen. Zij haten ons, maar zij zijn
niet in staat om hun eigen zonden te verafschuwen. Zij
veroordelen ons omdat wij de leer van de seksualiteit
verkondigen, maar zij zijn niet in staat om hun eigen ontucht te
veroordelen. Zo, is de mensheid nu eenmaal!
DE VIERDE INWIJDING VAN GROTE MYSTERIES
Als de Vierde Slang erin is geslaagd om via het
ruggenmergkanaal van de mentale schim te stijgen, wordt de
vierde inwijding van Grote Mysteries een feit. Ook de Vierde
Slang bereikt het punt tussen de wenkbrauwen en daalt dan naar
het hart.
In de mentale wereld wordt de kandidaat altijd verwelkomd door
Sanat Kumarah met de volgende woorden:
"Je hebt je bevrijd van de vier lichamen van de zonde (de lagere
voertuigen of schimmen). Je bent een nieuwe Boeddha.
Iedereeen die zich van de vier lichamen van de zonden bevrijdt is
een Boeddha. Jij bent een Boeddha! Jij bent een Boeddha! Jij
bent een Boeddha!".
Het kosmische feest dat bij deze inwijding hoort is groots. De
hele wereld, ja, het hele universum trilt van vreugde en roept uit:
"Er is een nieuwe Boeddha geboren!"

Verder met deel 3 van 7

Het Volmaakte Huwelijk

Home

Het Volmaakte Huwelijk

Inleiding tot de Gnosis

Over de Liefde

Hoofdstuk 19 Initiatie

Revolutionaire
Psychologie

Deel 3 van 7

Inwijdingen en
Beproevingen
Hel, Duivel en Karma

Oefeningen

De Goddelijke Moeder Kundalini stelt haar kind voor in de Tempel
met de volgende woorden:

Nieuwe vertalingen

"Dit is mijn welbeminde zoon (dochter)! Hij (zij) is een nieuwe
Boeddha! Hij (zij) is een nieuwe Boeddha!"

Contact

De Heilige Vrouwen (ingewijde dames) feliciteren de kandidaat
met een heilige kus. Het feest is vol goddelijke luister en
schittering. De grote meesters van de mentale sferen halen een
wonderschoon kind tevoorschijn uit de mentale schim: het
mentale vuurlichaam. Dit lichaam wordt dus geboren bij de
vierde inwijding van de Grote Mysteries.
Iedereen die de Vierde Inwijding ontvangt, verdient daarmee het
Nirwana. Het Nirwana is de wereld van de heilige Goden.
Zij die deze hogere inwijding bereiken, ontvangen tevens de
globe van Imperator van de mentale sferen. Op deze globe
schittert het teken van het kruis.
Het mentaallichaam moet worden gekruisigd en gestigmatiseerd
bij de Inwijding.
In de mentale wereld schittert het kosmische Vuur. In elk van de
drieëndertig (33) zalen van het mentale inwijdingsproces leert
de ingewijde geweldige waarheden.
DE VIJFDE INWIJDING VAN GROTE MYSTERIES
De Vijfde Slang stijgt via het ruggenmergkanaal van dat zieleembryo dat vanaf onze geboorte vlees is geworden (de essentie).
De Vijfde Slang moet het punt tussen de wenkbrauwen bereiken
en vervolgens tot het hart afdalen.
Bij de vijfde Grote Inwijding wordt het Lichaam van de Vrije- of
Bewuste Wil geboren. Ieder die in de wereld van de Bewuste Wil
geboren wordt, bereikt tevens de Vleeswording van de ziel; dit is
onvermijdelijk. Hij die de Vleeswording van de ziel bereikt, wordt
in feite een ware mens met ziel. Elke ware, onsterfelijke en
complete mens is een echte Meester. Men dient niemand met
"meester" te betitelen eer hij (zij) de vijfde inwijding van de
Grote Mysteries heeft bereikt.
Bij deze Vijfde Inwijding leren wij de Wil van de Vader uit te
voeren. Wij dienen de Vader te gehoorzamen. Dat is de regel!
Er gebeurt iets heel belangrijks bij de Vijfde Inwijding, de
Ingewijde moet een keuze maken tussen twee wegen: hij kan
verkiezen om in het Nirwana te blijven, genietend van de
onmetelijke Gelukzaligheid van de Abstracte Grenzeloze Ruimte,
het lot van de onuitsprekelijke Goden delend. Of hij kan afzien
van die onmetelijke zaligheid en in dit Dal van Tranen blijven
wonen om de arme lijdende mensheid te helpen. Dit laatste is de
weg van de dure en zure plicht. Hij die af stand doet van het
Nirwana uit liefde voor de mensheid, bereikt veel later de
Inwijding van Venus, nadat hij nog vele Nirvana's heeft verdiend
en vervolgens prijsgegeven. (42)
Ieder die de Inwijding van Venus verwerft, bereikt op deze
manier de Incarnatie (Vleeswording) van de Innerlijke Christus.
In het Nirwana zijn er miljoenen Boeddha’s die de Incarnatie van
de Christus niet hebben bereikt. Het is beter om afstand te doen
van het Nirwana uit liefde voor de mensheid en gezegend te
worden met de Incarnatie van de Christus. De Mens-Christus
betreedt de werelden (sferen) van supranirvanische
gelukzaligheid en kan zich veel later zelfs in het Absolute
terugtrekken.
HET VOLMAAKTE HUWELIJK
Het pad van de kosmische verwezenlijking is de weg van het
Volmaakte Huwelijk. Victor Hugo, de grote ingewijde humanist,
heeft letterlijk gezegd:
"De man is het meest verhevene van alle schepselen. De vrouw
het subliemste ideaal.
De man is de hersenen, de vrouw het hart. De hersenen brengen
licht voort, het hart de liefde. Het licht bevrucht, de liefde doet
opstaan uit de dood. De man is sterk door de ratio, de vrouw is
onoverwinnelijk door de tranen. De ratio overtuigt, de tranen
ontroeren.
De man is tot alle heldendaden in staat, de vrouw verdraagt alle
martelingen. Heldenmoed veredelt, het martelaarschap verheft
tot de subliemste hoogten.
De man is een wetboek, de vrouw is een evangelie. Het wetboek
corrigeert, het evangelie vervolmaakt.
De man is een tempel, de vrouw is een tabernakel. Om de tempel
binnen te gaan nemen we onze hoed af, maar voor het tabernakel
knielen we neer.
De man denkt, de vrouw droomt. Denken is een larve hebben in
je schedel,
dromen is een lichtkrans hebben op je voorhoofd.
De man is een oceaan, de vrouw een meer.
De oceaan brengt de parel voort die tot versiering dient.
Het meer is de poëzie die verblindt met zijn schittering.
De man is de adelaar die door de lucht vliegt, de vrouw is de
nachtegaal die zingt.
Vliegen is de ruimte beheersen,
zingen is het veroveren van de ziel.
Enfin, de man is geplaatst waar de aarde eindigt, de vrouw waar
de hemel begint."
Deze sublieme zinnen van de grote ingewijde humanist Victor
Hugo nodigen ons uit om het pad van het Volmaakte Huwelijk te
volgen. Gezegend zij de liefde, gezegend de schepselen die elkaar
aanbidden.
VOEDINGSSTOFFEN VAN DE SLANG
Het hele inwijdingspad is gegrondvest op de Slang. Deze heeft
haar bijzondere kosmische voedingsstoffen. Er bestaan vijf
bekende hoofdelementen waarmee de Slang zich voedt, te weten:


de filosofische aarde,



het elementale water van de wijzen,



het elementale vuur,



de elementale lucht en



de ether.

In deze elementen wonen de elementale schepselen van de
natuur. De Gnomen bewonen de filosofische aarde. De Ondinen
leven in het water. De Sylfiden in de lucht, de Salamanders in het
vuur.
De Gnomen werken in het binnenste van de grote bergketen.
Deze stelt de ruggengraat voor. Al het werk dat de Gnomen
uitvoeren bestaat uit het transmuteren van het lood van de
persoonlijkheid in het spirituele goud. De belangrijkste grondstof
is het geslachtsvocht. Het fornuis of de oven van het
laboratorium, is het chakra van het stuitbeen. Het water is het
geslachtsvocht en de sympathische zenuwkoorden vormen de
grote schoorsteen, waarlangs de dampen van het geslachtsvocht
naar het destilleertoestel van de hersenen stijgen. Het hele werk
van de gnomen is pure alchemie. De metalen transmutatie is de
basis van de inwijding. De basisgrondstof moet getransmuteerd
worden in het goud van de filosofen. De Gnomen hebben het vuur
van de Salamanders en het water van de Ondinen nodig. Ook
hebben de Gnomen de vitale lucht en de Sympathieke Sylfiden
van het verstand nodig, om de dampen van het getransmuteerde
geslachtsvocht naar boven en naar binnen te stuwen. Het
resultaat is de transmutatie van het lood in goud. Wanneer de
aura van de ingewijde helemaal van puur goud is geworden, is
het werk volbracht.
Het gebied van het element aarde bestrijkt dat deel van het
menselijk lichaam dat van de voeten tot aan de knieën gaat, het
bijbehorende mantram is LA.
Het gebied van het water bevindt zich tussen de knieën en de
anus, zijn mantram is VA.
Het gebied van het Vuur bevindt zich tussen de anus en het hart,
zijn mantram is RA.
Het gebied van de lucht ligt besloten tussen het hart en de punt
tussen de wenkbrauwen, zijn belangrijkste mantram is YA.
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Het gebied van de ether strekt zich uit van de punt tussen de
wenkbrauwen tot het topje van het hoofd en zijn mantram is HA.
De Slang van het Vuur voedt zich met deze vijf hoofdelementen.
Nu zullen we begrijpen waarom de beginneling de beproevingen
van de aarde, het water, het vuur en de lucht moet ondergaan.
De louteringen en het verwerven van de deugden die verband
houden met deze vijf elementen van de natuur voeden de Slang
en maken haar stijging mogelijk via de heilige bergketen van het
ruggenmerg. De stijging van de Slang blijkt onmogelijk zonder de
louteringen en het verwerven van de deugden van deze vier
elementen.
Brahma is de god (genius) van de aarde. Narayana is de god van
het water. Rudra is de god van het Vuur. Ishwara is de god van
de lucht. Sudashiva is de god van de ether.
Wanneer men mediteert over deze goddelijke onbeschrijfelijke
schepsels, kunnen wij gedaan krijgen dat zij ons helpen bij het
doen ontwaken van onze chakra's, draaikolken, wielen of
schijven van het astraallichaam. Het is passend en van belang om
de schijven en chakra’s intens te doen trillen en hen voor te
bereiden op de komst van het vuur. Mediteer en vocaliseer het
mantra van elk element. Mediteer over elk van deze elementale
goden en smeek met heel uw hart dat zij uw chakra's doen
ontwaken. Ontwikkel uw chakra's zodat u praktische occultisten
wordt.
HET LABORATORIUM VAN DE DERDE LOGOS
De aarde heeft negen lagen en in de negende laag bevindt zich
het laboratorium van de Derde Logos. In werkelijkheid bevindt
zich de negende laag van de aarde precies in het middelpunt van
de planetaire massa. Daar bevindt zich de heilige acht. Dit is het
heilige symbool van het oneindige. In dit symbool worden de
hersenen, het hart en de geslachtsdelen van de planetaire genius
voorgesteld. De naam van deze genius is Chamgam.
Het middelpunt van de heilige acht komt overeen met het hart en
de hogere en lagere delen respectievelijk net de hersenen en de
geslachtsdelen. Op deze basis zijn alle schepselen van de aarde
georganiseerd. De strijd is ontzettend: verstand tegen geslacht,
geslacht tegen verstand. En wat nog veel erger is, ernstiger en
pijnlijker, is de kwestie van hart tegen hart.
De heilige Slang krult zich in het hart van de aarde, precies in de
negende sfeer. Zij is zevenvoudig in haar samenstelling en elk
van haar zeven vurige aspecten komt overeen met elk van de
zeven Slangen van de mens.
De scheppende energie van de Derde Logos brengt de
scheikundige elementen van de aarde voort, met hun complexe
veelvuldigheid aan vormen. Wanneer deze scheppende energie
zich terugtrekt uit het middelpunt van de aarde, zal de aarde
veranderen in een kadaver. Zo komen de werelden te sterven.
Het Slangenvuur van de mens komt voort uit het Slangenvuur
van de aarde. De geweldige Slang verkeert in diepe slaap, in haar
mysterieus nest van holle ijle sferen, die ontzettend veel lijken
op een Chinese puzzel. Dit zijn astrale concentrische sferen van
subtiele aard. Zoals de aarde in werkelijkheid negen concen
trische sferen heeft en in de grond van alles zich de geweldige
Slang bevindt, zo is dit ook het geval in de mens. Deze is de
microkosmos die afgeleid is van de macrokosmos. De mens is een
universum in miniatuur. Het oneindig kleine is analoog aan het
oneindige grote.
Waterstof(H), koolstof(C), stikstof(N) en zuurstof(O) zijn de vier
basiselementen waarmee de derde Logos werkt. De scheikundi
ge elementen worden gerangschikt volgens hun atomisch
gewicht. Waterstof is de lichtste van allemaal en zijn atomisch
gewicht is gelijk aan een eenheid (1). Het rijtje eindigt bij
Uranium met een atomisch gewicht van 238.5 en dit is in feite
het zwaarste van alle bekende elementen (na het verschijnen van
dit boek zijn nog enkele elementen ontdekt).
De elektronen vormen een brug tussen het spirituele en het
stoffelijke, tussen de geest en de materie. Waterstof is op zich
het lijstje van alle bekende elementen. De eerste manifestatie
van de Slang en elk voedingselement en elk organisme of lichaam
wordt gevormd door een bepaalde soort waterstof. Zo komt de
seksuele energie overeen met Waterstof-12 (H-12) en zijn
muzikale noot is SI. (Daarom wordt de seksuele energie H-SI-12
genoemd.
De elektronische materie van de zon is het heilige Vuur van het
Kundalini. Wanneer wij deze energie bevrijden, betreden we de
weg van de ware inwijding.
DE CHAC MO-OL
De Chac Mo-ol van het Azteekse Mexico is wonderbaarlijk. De
Chac Mo-ol heeft werkelijk bestaan. Het was een geïncarneerde
adept (meester), een van de grote ingewijden van de machtige
Slangen-civilisatie van het oude Mexico en het grote
Tenochtitlan. Men heeft het graf van de Chac Mo-ol gevonden en
zijn resten opgegraven. Zo kan er geen twijfel meer bestaan dat
de Chac Mo-ol werkelijk heeft bestaan.
Als men de houding bestudeert waarin de Chac Mo-ol ligt, kunnen
we vaststellen dat hij in dezelfde houding ligt als de egyptische
ingewijden, wanneer zij in astraallichaam wilden uittreden door
middel van het mantra FA-RA-ON.
Maar nu zien we iets heel interessants bij de navel van de Chac
Mo-ol. Deze ziet eruit als een kommetje of een schotel en het lijkt
net alsof hij iets in ontvangst wil nemen. In werkelijkheid is dit
de Solar Plexus (zonnevlecht) en de Chac Mo-ol liet een grote
lering na voor de mensheid.
Het Kundalini of de Vuurslang van onze magische vermogens
heeft een groot reservoir van zonne-energie in de streek van de
navel en het chakra van de Solar Plexus. Dit magnetisch centrum
is heel belangrijk voor de inwijding, want juist hij ontvangt de
belangrijkste energie die onderverdeeld wordt in tien
schitterende stralen.
Deze basisenergie vloeit door de secundaire zenuwkanalen om de
chakra’s te animeren en te voeden. De Solar Plexus
(zonnevlecht) wordt geregeerd door de zon. Als de student over
een sterke en werkelijke objectieve helderziendheid wil
beschikken in de meest volledige zin van het woord, moet hij
leren om de zonne-energie vanuit het reservoir in de Solar Plexus
naar het voorhoofdschakra te brengen.
Het mantram SUI-RA is de sleutel die ons in staat stelt om de
zonne-energie uit de Solar Plexus te halen en naar het
voorhoofdschakra te voeren. Het moet als volgt gevocaliseerd
worden:
SWIIII-RAAAAA, een uur dagelijks vocaliseren en het resultaat
zal het ontwaken van het voorhoofdschakra zijn op een positieve
manier.
Als wij de zonne-energie naar het chakra van de keel willen
voeren moeten wij het mantram: SUE-RA als volgt vocaliseren:
SWEEEE-RAAAAA.
Als wij zonne-energie nodig hebben voor de lotusbloem van het
hart moeten wij het mantram SUO-RA als volgt vocaliseren:
SWOOOOO-RAAAAA.

Alles wordt samengevat met het grote SUA-RA, waarin zich
volgens de Veda’s en de Sastra’s (heilige boeken van Indie) de
stille Ghandarva (de hemelse muzikant) bevindt.

Het is nodig om de zonne-energie, opgeslagen in de Solar Plexus,
te leren benutten. Het is nuttig dat de aspiranten tot de inwijding
op hun rug gaan liggen, met hun voeten plat op het bed en de
knieën opgetrokken precies zoals de figuur van de Chac Mo-ol
aangeeft. Het spreekt vanzelf dat wanneer men de voetzolen op
het bed zet, de knieën opgetrokken moeten worden, ten hemel
gericht, naar Urania. In deze houding verbeeldt de aspirant zich
dat de zonne-energie in zijn zonnevlecht dringt en dit chakra
doet trillen en draaien van links naar rechts zoals de wijzers van
een klok, wanneer wij er naar kijken.

Deze oefening kan dagelijks een uur lang worden gedaan. Het
hoofdmantra van dit magnetisch centrum is de klinker U, echter
uitgesproken als OE. Deze klinker kan gevocaliseerd worden door
de klank "OE" te rekken. Een goed ontwikkelde Solar Plexus
verlevendigt alle andere chakra’s van het lichaam op een
wonderbaarlijke manier. Zo bereiden wij ons voor op de
inwijding.

De Chac Mo-ol werd vereerd door de Slangenkultuur van Mexico.
Twee kasten van strijders vereerden hem. De Chac Mo-ol werd in
grote processies of optochten gedragen en ging naar de tempels
van de Azteken, waar hij door de menigten werd vereerd. Tot
hem werden ook beden om regen gericht. Deze grote meester
helpt zij die hem aanroepen. Men zou zelfs amuletten met de
figuur van de Chac Mo-ol kunnen maken, om ze aan een
halsketting te dragen, of kleine beeldjes van de Chac Mo-ol
neerzetten.
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SLANGENCULTUREN
In de grote mysterietempels van de Slangenculturen werd de
ware inwijding ontvangen. Alleen de culturen van de Slang zijn
ware culturen. Het is nodig dat de geestelijke voorhoede van
onze huidige menselijke evolutie, gevormd door al onze geliefde
broeders uit de Theosofie, de Rozenkruisers, de Yoga, de
Hermetisten enz., enz., hun oude vooroordelen en angsten laten
varen, om zich te verenigen en met zijn allen een nieuwe
Slangencultuur te scheppen.
Het is dringend nodig om te weten dat het huidige barbarisme,
die men onterecht moderne beschaving noemt, op zijn
eindcatastrofe afstevent. De wereld worstelt in een
angstaanjagende chaos en als wij de wereld werkelijk willen
redden, moeten wij ons verenigen om een nieuwe Slangencultuur
te scheppen; de cultuur van Aquarius. We moeten een uiterste en
wanhopige inspanning doen om de wereld te redden, want zoals
de dingen er nu voorstaan is alles verloren.
De Universele Christisch Gnostische Beweging is geen sekte. De
Gnostische Beweging wordt gevormd door het
wereldreddingsleger, door alle geestelijke scholen, door alle
loges, religies en overtuigingen.
DE EXOTERISCHE- EN ESOTERISCHE CIRKEL
De mensheid ontwikkelt zich in twee cirkels; de exoterische
cirkel en de esoterische cirkel. De exoterische cirkel is openbaar,
de esoterische is geheim. In de exoterische cirkel leeft de
menigte, in de esoterische de adepten van de grote Witte
Broederschap.
Het is een plicht van alle ingewijde broeders om de mensen in de
openbare cirkel te helpen. Het is nodig om velen naar de geheime
cirkel van de Witte Broederschap te brengen. De weg van de in
wijding is een ware bewustzijnsrevolutie. Deze revolutie heeft
drie perfect gedefinieerde aspecten: ten eerste geboren worden,
ten tweede sterven en ten derde zichzelf opofferen voor de
mensheid, het leven geven voor de mensheid, strijden om
anderen naar het Geheime Pad te brengen.
Geboren worden is een absoluut seksueel probleem. Sterven is
het werk van de ontbinding van het Ik, het ego. Zelfopoffering
voor de medemensen is liefde.
In de openbare cirkel bestaan er duizenden scholen, boeken,
sekten, tegenstellingen, theorieën enz. Dat is een labyrint
waaruit alleen de sterkste weet te ontsnappen. Al die scholen zijn
in werkelijkheid nuttig. In al die scholen vinden we korrels van
de waarheid. Alle religies zijn heilig en goddelijk. Allen zijn
nodig. Maar de geheime weg wordt alleen gevonden door de
sterksten. De infraseksuelen koesteren een dodelijke haat tegen
deze weg. Zij voelen zich volmaakter dan de Derde Logos. Zij
zullen nooit het geheime pad kunnen vinden, het pad van het
scherp van de snede van het mes. Via deze smalle, enge en
moeilijke weg bereiken wij de esoterische cirkel, het heilige rijk
van de magie.
DE CHAKRA’S EN DE VLECHTEN
De kandidaat tot de inwijding moet de piek waar de chakra’s en
de vlechten zich bevinden grondig kennen.
Het basischakra bevindt zich in de basis van de ruggengraat, in
de vierde wervel, in het stuitbeen, ook wel sacro coccyx
(heiligbeen) genoemd.
Het chakra van de milt bevindt zich in de eerste wervel van de
lende. Dit centrum zou overeen komen met de Solar Plexus. We
moeten echter erkennen dat het tweede centrum in werkelijkheid
het prostaatcentrum (baarmoederchakra bij de vrouw) is en niet
het miltcentrum.
Het chakra van de navel bevindt zich in de achtste borstwervel en
komt overeen met de Solar Plexus.
Het chakra van het hart is verbonden met de achtste nekwervel
en komt overeen met de plexus van het hart.
Het chakra van de keel, bij de schildklier, is verbonden met de
derde halswervel en behoort bij de plexus van de keel.
Het voorhoofdschakra op het punt tussen de wenkbrauwen is ver
bonden met de eerste nekwervel.
Het is dringend nodig om te weten dat de chakra's en de vlechten
(plexi) verbonden zijn door middel van zenuwdraden. Naar mate
de Slang in het ruggenmerg stijgt, treden de chakra’s van de
ruggengraat in werking en door de inductie treden ook de
vlechten in werking. De chakra’s bevinden zich in het
zenuwstelsel van hersenen en ruggenmerg, de vlechten in het
sympatisch zenuwstelsel.
Naarmate de Slang door het ruggenmerg stijgt, zet zij
achtereenvolgens de kerken of chakra's van de ruggengraat in
volle activiteit. Deze op hen beurt doen, door elektrische inductie,
de bijbehorende sympathische plexi trillen. Het is dringend nodig
om te weten dat elke chakra van de ruggengraat en elke
sympathische plexus in zijn samenstelling zevenvoudig is,
precies zoals de zevenvoudige Slang, de zevenvoudige Vuurslang
van onze magische vermogens.
De eerste Slang opent de chakra’s in de fysieke wereld, de
tweede opent die in de etherische (vitale wereld), de derde in de
astrale, de vierde in de mentale, de vijfde in de causale, de zesde
in de Buddhische en de zevende in de spirituele wereld van Atma.
Dit proces is precies hetzelfde voor alle plexi, want de chakra’s
en kerken zijn verbonden met de plexi via de bijbehorende
takken van het zenuwstelsel. De ingewijde moet dus niet
wanhopen wanneer de eerste Slang de astrale chakra niet heeft
geopend. Deze gaan pas open met de derde Slang, de Slang van
het astraal-lichaam. Met de eerste Slang gaan alleen die delen
van het goddelijke open die bij het fysieke lichaam horen.
Vergeet niet dat het goddelijke de tegenpool is van het fysieke.
TOELICHTINGEN
De Inwijding kan niet tegen betaling worden verkregen of per
postorder bezorgd worden. De Inwijding kan niet gekocht of
verkocht worden. De Inwijding is je eigen leven en gaat gepaard
met de feesten in de innerlijke tempels.
Het is nodig om afstand te nemen van al die bedriegers die
inwijdingen verkopen. Het is dringend nodig om te breken met
allen die inwijdingen per postorder aanbieden. De Inwijding is
iets heel intiems, iets heel geheims, iets heel goddelijks.
Vlucht voor ieder die zegt: "ik heb zoveel inwijdingen, ik heb
zoveel graden." Vlucht voor ieder die zegt: "ik ben een meester
van grote mysteries, ik heb zoveel inwijdingen ontvangen." Denk
eraan, beste lezer, dat het Ik en de persoonlijkheid geen Inwij
dingen ontvangen. De Inwijding is een zaak van de innerlijke
God. Het zijn zaken van het bewustzijn. Zeer subtiele dingen van
de ziel, over die dingen praat je niet. Geen enkele ware adept
(meester) zou ooit dingen kunnen zeggen als: "ik ben een
meester van de Witte Broederschap, ik heb die en die graad
bereikt, ik heb zoveel Inwijdingen, ik heb die vermogens, enz.,
enz."
HET PROBLEEM VAN DE INNERLIJKE VERLICHTING
Vele studenten van occultisme verlangen naar de innerlijke
verlichting en zij lijden verschrikkelijk, want na zeer vele jaren
van studie en esoterische oefening zijn ze nog steeds even blind
en onbewust als toen zij de eerste boeken begonnen te lezen.
Wij, de broeders van de tempel, weten uit zelfondervinding dat
het chakra van het hart de sleutel is voor de innerlijke
verlichting. Het boek: Shiva Samhita, een belangrijk
hindoestaans boek, spreekt nauwgezet over de voordelen die een
yogi verkrijgt, wanneer die mediteert over een rustig hartchakra:
"De yogi verkrijgt onmetelijke kennis. Hij leert het verleden, het
heden en de toekomst kennen. Hij verwerft helderhorendheid en
helderziendheid en hij kan zich door de lucht verplaatsen
waarheen hij maar wil. Hij kan de adepten en de yogi-godinnen
zien. Hij verwerft het vermogen Khechari, zich door de lucht
kunnen verplaatsen en Bruchari, zich vrijwillig naar elke
gewenste plek op aarde begeven."
Zij die vrijwillig willen leren uittreden in astraallichaam, zij die
het gebied van de Jinas-wetenschap willen betreden om met hun
fysieke lichaam in de vierde dimensie te dringen en zich met het
fysieke lichaam te verplaatsen zonder een vliegtuig te gebruiken
naar elke gewenste plek op aarde, zij die dringend behoefte
hebben aan de helderziendheid en helderhorendheid, moeten
dagelijks hun geest concentreren op het hartchakra en diep
mediteren over dit wonderbaarlijke centrum.
Dagelijks een uur meditatie over dit chakra heeft wonderlijke
resultaten. De mantra van dit chakra is de klinker 0, die
gevocaliseerd wordt door de klank te rekken: 0000000000 (als
de 0-klank in het woord toch). Men moet tot de Christus bidden
tijdens deze oefening, vragende dat hij het hartchakra doet
ontwaken.
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SAMENVATTING VAN DE VIJF GROTE INWIJDINGEN
Eerste inwijding: het innerlijke en het ziel-Bewustzijn (Boeddhi)
versmelten en zo ontstaat een nieuwe ingewijde, een meer die
toetreedt tot de stroom.
Tweede inwijding: het etherische lichaam wordt geboren, het
zogenaamde Soma Puchicon (bruiloftskleed in het Grieks).
Derde inwijding: de chakra’s van het astraallichaam gaan open
en het Vuurastraallichaam wordt geboren als een wonderschoon
kind.
Vierde inwijding: het Vuurmentaallichaam wordt geboren als een
ontzettend kostbaar kind. De ingewijde wordt geboren als een
nieuwe Boeddha.
Vijfde inwijding: de menselijke ziel, causaallichaam of lichaam
van de hogere wil, versmelt met de innerlijke meester, dat wil
zeggen met de Atma-Buddhi (het Innerlijke en het Geweten
Bewustzijn). Zo worden de drie vlammen een. Dit is een nieuwe
en ware meester van grote mysteries van de Witte Broederschap.
Wie de vijfde inwijding bereikt kan het Nirwana binnengaan. Wie
de vijfde inwijding bereikt wordt in de causale wereld geboren.
Wie de vijfde inwijding bereikt incarneert zijn ziel. Alleen zij die
de vijfde inwijding bereiken zijn mensen met een ziel, dat wil
zeggen ware (hogere) mensen.
DE VOERTUIGEN VAN VUUR
De huidige lichamen: etherische, astrale, mentale en
causaallichamen waar de Theosofie over spreekt, zijn slechts
schaduwlichamen. Simpele mentale vormen of spoken die wij op
het inwijdingspad moeten ontbinden. De mens kan met zijn
astraalspooklichaam astrale reizen uitvoeren en dat doet hij
normaliter ook tijdens de uren van de slaap, of wanneer hij op
een bewuste en een positieve manier leert reizen in
astraallichaam.
Maar toch is het nodig om het Vuurastraallichaam te verwekken.
Dit nieuwe Vuurlichaam is onmetelijk beter dan het spookastraal.
Hetzelfde kunnen we zeggen met betrekking tot de overige
voertuigen. We hebben de Vuurlichamen nodig. Deze
Vuurlichamen worden niet uit het niets geboren. Deze lichamen
worden uit hun kiemen geboren, precies zoals alle dingen die
bestaan. De kiem van elk Vuurlichaam bevindt zich in ons
seksueel systeem. Het probleem is dus van absoluut seksuele
aard en alleen door middel van de Seksuele Magie kan de kiem
van elk Vuurlichaam ontkiemen. Zoals de boom op latente wijze
slaapt in zijn levenskiem, zo slaapt ook elk voertuig in zijn
seksuele kiem.
GEDULD EN VOLHARDING
De vermogens verkrijg je niet spelenderwijs. Dit is een kwestie
van ontzettend veel geduld. Onstandvastige mensen, zij die op
resultaten uit zijn, zij die na een paar maanden oefening al
resultaten eisen, zijn in werkelijkheid nog niet aan occultisme
toe. Zulke mensen zijn niet geschikt voor deze studies, zulke
mensen zijn niet rijp genoeg. Die personen raden wij aan om zich
aan te sluiten bij de een of andere godsdienst en even te wachten
tot zij wat meer gerijpt zijn.
Om het pad van het scherp van de snede van het mes te
bewandelen moet men het geduld van de heilige Job hebben. Om
het pad van het scherp van de snede van het mes te bewandelen
heeft men stalen volharding van heel goede kwaliteit nodig.
BEWUST GELOOF
De personen vol twijfels, die zich op het gebied van het
praktische occultisme begeven, mislukken helemaal. Zij die
twijfelen aan onze leerstellingen zijn niet klaar voor het pad van
het scherpst van de snede van het mes. Zulke mensen kunnen
zich beter aansluiten bij een of andere godsdienst en tot de Grote
Werkelijkheid bidden om het zonnevermogen van het bewuste
geloof te schenken.
Wanneer zij het bewuste geloof hebben verworven zijn zij pas
klaar om het smalle, enge en moeilijke pad te betreden. Wie
twijfels heeft over occultisme moet dit moeilijke pad niet
bewandelen totdat hij het vermogen van het bewust geloven
heeft verworven. Een occultist die twijfelt, kan in geestelijke
problemen geraken. Het geloof is een wonderbaarlijk
zonnevermogen.
RELIGIES EN SCHOLEN
Alle religies en geestelijke scholen die er op aarde bestaan zijn
zeer noodzakelijk en dienen als wachtkamer voordat men in de
Zaal van de Wijsheid kan binnengaan. Wij moeten ons nooit
uitspreken tegen die scholen en godsdiensten, want zij zijn
allemaal nodig voor de wereld. In die scholen en religies hebben
wij ook de eerste lichtstralen van de spiritualiteit ontvangen.
Het ergste is een volk zonder religie, een volk waar zij die zich
aan de spirituele studies wijden worden vervolgd. Een volk
zonder religie is werkelijk monsterlijk. Elke menselijke
groepering heeft zijn eigen school, religie, sekte en zijn
instructeurs nodig. Elke menselijke groepering is verschillend en
daarom zijn de verschillende scholen en religies nodig. Wie het
pad van de inwijding bewandelt moet de geloofsovertuigingen
van anderen weten te respecteren.
NAASTENLIEFDE
Wie het pad van het Volmaakte Huwelijk bewandelt moet de
naastenliefde ontwikkelen. Wrede en onbarmhartige mensen
kunnen niet vooruitgaan op deze weg. Het is nodig om te weten
lief te hebben en altijd bereid te zijn, tot de laatste bloeddruppel
toe, te leven voor de medemens. De warmte van de naastenliefde
opent alle deuren van het hart. De warmte van de naastenliefde
brengt zonne-geloof in het verstand. Naastenliefde is bewuste
liefde. Het Vuur van de naastenliefde ontwikkelt het chakra van
het hart. Het Vuur van de naastenliefde maakt het mogelijk dat
de seksuele Slang snel stijgt via het ruggenmerg. Wie snelle
vorderingen wil maken op het Pad van het scherp van de snede
van het mes moet de Seksuele Magie intens beoefenen en zich
volledig overgeven aan de grote universele naastenliefde. Hij die
op deze manier zich helemaal opoffert voor zijn medemensen en
zijn bloed en zijn leven voor hen schenkt, zal zich snel
Christificeren.
DE PSYCHISCHE ONTWIKKELING
Elke indruk of waarneming is een elementaire verandering in de
psychische toestand. Er bestaan indrukken in elk van de zes
hoofddimensies van de natuur en de mens en allen gaan gepaard
met elementaire veranderingen in de psyche. De indrukken of
waarnemingen die wij ervaren laten altijd een spoor achter in
onze herinnering.
Er zijn twee soorten herinnering: de spirituele en de dierlijke. De
eerste bewaart de herinneringen van de indrukken en
waarnemingen die wij hebben ervaren in de hogere dimensies
van de ruimte. De tweede bewaart de herinneringen van de
fysieke indrukken of waarnemingen.
De herinneringen aan deze indrukken vormen onze
gewaarwordingen. Elke fysieke- of psychische gewaarwording is
in werkelijkheid de herinnering aan een indruk. De herinneringen
aan de indrukken en gewaarwordingen worden gestructureerd in
groepen, die zich associëren of ontleden, die elkaar aantrekken
of afstoten.
De gewaarwordingen scheiden zich in twee perfect gedefinieerde
stromen. De eerste gehoorzaamt het karakter van de indrukken,
de tweede is verbonden met het moment van ontvangst van de
indrukken.
Het gecumuleerde resultaat van een aantal indrukken die zich tot
een oorzaak verbinden, projecteert zich naar buiten als een
object. Dan zeggen wij: "deze boom is groen, hoog of laag, hij
heeft een aangename of onaangename geur enz. enz."
Wanneer de gewaarwording in de astrale- of mentale wereld
heeft plaatsgevonden zeggen wij: "dit object of subject heeft die
kenmerken, die kleur enz.." In dit laatste geval is het
gecumuleerde resultaat van de indrukken iets innerlijks en de
projectie is ook innerlijk en behoort tot de vierde-, vijfde- of
zesde dimensie enz.
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De fysieke gewaarwordingen beschouwen we vanuit het fysieke
standpunt, met het fysieke apparaat en de psychische
gewaarwordingen vanuit het psychische standpunt. Zoals wij
fysieke zintuigen hebben voor de gewaarwording, zo hebben wij
ook psychische zintuigen, waarmee wij ook kunnen waarnemen.
Ieder die het pad van de inwijding volgt moet deze psychische
zintuigen ontwikkelen.
Denkbeelden worden altijd gevormd met de herinnering van de
gewaarwordingen. Zo zijn de denkbeelden die de grote meesters
of adepten, stichters van religies, hebben uitgesproken,
veroorzaakt door de transcendentale herinnering aan hun
psychische gewaarwordingen. Het uitdrukken van
gewaarwordingen leidt tot het formuleren van woorden en het
verschijnen van de taal. Het uitdrukken van innerlijke
gewaarwordingen leidt tot de taal van de mantras en tot het
verschijnen van de gouden taal die gesproken wordt door
adepten en engelen.
De taal zou onmogelijk kunnen bestaan zonder denkbeelden en
er zijn geen denkbeelden als er geen gewaarwordingen zijn
geweest. Zij die denkbeelden verkondigen over de innerlijke
werelden zonder dat zij die ooit gewaar hebben kunnen worden,
vervalsen gewoonlijk de werkelijkheid, zelfs als ze goede
bedoelingen hebben.
Op de elementale niveaus van het psychische leven worden vele
waarnemingen uitgedrukt als schreeuwen, kreten, geluiden enz.,
die blijdschap of angst, plezier of pijn vertolken. Dit gebeurt in de
fysieke wereld en ook in de innerlijke werelden.
De verschijning van de taal betekent een verandering in het
bewustzijn. Zo ook wanneer de discipel de kosmisch universele
taal begint te spreken. Dan vindt er een verandering in zijn
bewustzijn plaats. Alleen het universele Vuur van de Slang en de
ontbinding van het wederkerende (reïncarnerende) ego (Ikken)
kan een dergelijke verandering teweeg brengen.
Denkbeeld en woord zijn eenzelfde substantie. Het denkbeeld is
innerlijk en het woord is uiterlijk. Dit proces is precies hetzelfde
op alle niveau’s van het bewustzijn en in alle dimensies van de
ruimte. De ideeën zijn slechts abstracte denkbeelden. Deze
ideeën zijn afgeleid van grotere denkbeelden die behoren tot de
wereld van de spirituele oertypen. Alle dingen die bestaan in de
fysieke wereld zijn kopieën van die oertypen. Tijdens de Shamadi
kan de ingewijde door middel van astrale reizen of supra-astrale
reizen, de wereld van de spirituele oertypen bezoeken.
De mystieke inhoud van de transcendentale waarnemingen en
emoties kunnen onmogelijk worden uitgedrukt in de gewone taal.
De woorden kunnen ze slechts suggereren of aanwijzen. In
werkelijkheid kan alleen de Ars Regio (de Hogere Kunst, de
Koninklijke Kunst) van de natuur deze superlatieve en
transcendentale emoties definiëren.
In elke cultuur van de Slang is de Ars Regio bekend geweest. De
piramiden van Egypte en Mexico, de duizenden jaren oude Sfinx,
de oude monolieten, de heilige hiëroglyfen, de beeldhouwwerken
die goden voorstellen enz. enz. zijn allemaal de archaïsche
(oeroude) getuigenissen van de Ars Regio, die slechts spreekt tot
het bewustzijn en het gehoor van de ingewijde. De ingewijde
leert deze Ars Regio tijdens de mystieke extase kennen.
De ruimte en zijn kenmerken zijn een uitdrukkingsvorm van ons
zintuiglijke vermogen om indrukken op te nemen. Dit kunnen wij
vaststellen wanneer wij door middel van de ontwikkeling van de
chakra’s, de hele ruimte in zijn vier-dimensionale vorm leren
gewaarworden in plaats van de drie-dimensionale vorm waaraan
wij gewend zijn.
De kenmerken van de wereld veranderen wanneer het psychische
apparaat (dat naar die wereld kijkt) verandert. De ontwikkeling
van de chakra’s zorgt ervoor dat de wereld verandert voor de
ingewijde. Met de ontwikkeling van de chakra’s bannen wij de
subjectieve elementen van de zintuiglijke waarnemingen uit onze
geest. Subjectief noemen we datgene wat geen eigen
werkelijkheid bezit. Objectief is het spirituele, het werkelijke.
Met het ontwaken van de chakra’s door middel van de innerlijke
zelfdiscipline ontstaat er een toename van de psychische
kenmerken. De nieuwe psychische gewaarwordingen stellen de
verandering, die tegelijkertijd plaatsvindt in de waarneming van
de fysieke wereld, in de schaduw.
Men voelt dat nieuwe, maar de ingewijde is nog niet in staat om
op een logische en axiomatische wijze het wetenschappelijke
verschil tussen het oude en het nieuwe te definiëren. Het
resultaat van een dergelijk onvermogen is het ontbreken van een
volmaakt evenwicht in de denkbeelden. Het is dus van dringend
belang om evenwicht te bereiken in de denkbeelden, zodat het
uitdragen van de leerstellingen door de ingewijde op een juiste
manier kan plaatsvinden.
De transformatie van het bewustzijn is de ware doelstelling van
de esoterische zelfdiscipline. Wij hebben het kosmische
bewustzijn nodig; dat wil zeggen in de betekenis van bewustzijn
van de kosmos, met andere woorden van het leven en van de
ordening in het universum. Het kosmische bewustzijn brengt een
ander soort intellectualisme in het leven: het verlichte intellect,
het verlichte vermogen van het begrip. Dit vermogen is een
kenmerk van de hogere mens.
Er zijn drie soorten bewustzijn:
Ten eerste : het elementale bewustzijn
Ten tweede : het individuele zelfbewustzijn
Ten derde : het kosmische bewustzijn
Het eerste hebben de beesten. Het tweede het intellectuele dier
dat mens genoemd wordt. Het derde de goden, de hogere
mensen.
Wanneer het kosmische bewustzijn in de mens wordt geboren,
voelt hij dit, alsof het Vuur van de Slang hem innerlijk zou
verteren. De schittering van de stralenkrans van Brahma dringt
in zijn geest en in zijn bewustzijn en vanaf dat moment wordt hij
ingewijd in een nieuwe en hogere ordening van ideeën.
De genieting van het Licht van Brahma heeft de smaak van het
Nirwana. Wanneer de ingewijde verlicht is geworden door het
Vuur van Brahma, dringt hij in de esoterische- of geheime kring
van de mensheid. In deze kring vinden we een onbeschrijfelijke
familie, gevormd door die oude hierofanten die in de wereld
bekend zijn als avatars, profeten, goden enz. De leden van deze
voorname familie komen uit alle rassen van de mensheid voort.
Deze wezens zijn de grondleggers van het Boeddhisme, het
Taoïsme, het Christendom, het Soefisme enz. enz. In
werkelijkheid zijn deze wezens met weinigen, maar desondanks
zijn ze toch werkelijk de leiders en bestuurders van het
menselijke ras.
Het kosmische bewustzijn heeft oneindige graden van
ontwikkeling. Het kosmische bewustzijn van een nieuwe
ingewijde is lager dan dat van een engel en dat van een engel
kan nooit de ontwikkeling van een aartsengel hebben. Hierin zijn
graden en graden. Dit is de ladder van Jacob.
Het is onmogelijk gebleken om het kosmische bewustzijn te
bereiken zonder heiligheid. Het is onmogelijk om de heiligheid te
bereiken zonder de liefde. De liefde is de weg van de heiligheid.
De grootste uitdrukkingsvorm van de liefde bereikt men tijdens
de Seksuele Magie. In die momenten zijn man en vrouw een
enkel hermafrodiet wezen, geweldig goddelijk. De Seksuele
Magie biedt alle innerlijke condities die nodig zijn om de
stralenkrans van Brahma te ontvangen.
De Seksuele Magie verschaft de discipel alle elementen van Vuur,
die nodig zijn om de geboorte van het kosmische bewustzijn te
bewerkstelligen. Voordat het kosmische bewustzijn kan
verschijnen is een zekere cultuur vereist, dit is het kweken van
de elementen die verwant zijn aan het kosmische bewustzijn en
het afbreken van de elementen die tegengesteld zijn aan het
kosmische bewustzijn.
Het meest opvallende kenmerk van die individuen die klaar zijn
om het kosmische bewustzijn te ontvangen, is dat zij de wereld
als Maya zien, als illusie. Zij voelen aan dat de wereld, zoals de
mensen die zien, slechts een illusie is en zoeken naar de grote
(diepere) werkelijkheid, het spirituele, het werkelijke, datgene
wat verder staat dan de illusie, datgene wat de illusie overstijgt.
Voor de geboorte van het kosmische bewustzijn is het nodig dat
de mens zich volledig overgeeft aan het spirituele, aan het
innerlijke. De Seksuele Magie biedt de ingewijde alle
mogelijkheden die nodig zijn om de schittering van Brahma en de
geboorte van het kosmische bewustzijn te bereiken. Het is
dringend nodig om de Seksuele Magie te combineren met de
innerlijke meditatie en met de heiligheid. Zo bereiden wij ons
voor om de schittering van Brahma te ontvangen.
In werkelijkheid zijn de engelen volmaakte mensen. Wie de
volmaakte staat van mens bereikt, wordt een engel. Zij die
beweren dat de engel een lager wezen is dan de mens, vervalsen
de waarheid. Niemand kan de staat van engel bereiken als hij
niet eerst de staat van volmaakt mens bereikt. Niemand kan de
staat van volmaakt mens bereiken, als hij niet eerst zijn ziel
incarneert. Dit is een seksueel probleem. Alleen in de ware
mensen wordt de engel geboren. Alleen in de ware mensen wordt
het kosmisch bewustzijn geboren.
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Klik op de regel achter de stip om naar de inhoud te gaan.
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Omdat deze boeken nog niet vertaald zijn hebben we een
verzameling gemaakt van onderwerpen die over
inwijdingen en beproevingen gaan en bieden die hieronder
aan.
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Het achtvoudige Pad
De Hogere Mens komt tot stand door het werk met de Drie
Factoren van de Bewustzijnsrevolutie. Met de Zelfopoffering voor
de medemens en de Ontbinding van de psychische gebreken
('ikken') worden de VERDIENSTEN VAN HET HART verworven.
Met deze VERDIENSTEN en de Alchemische Transmutatie van het
Ens Seminis ontwaakt en ontwikkelt zich het Heilige Vuur in
positieve zin, dus 'NAAR BINNEN EN NAAR BOVEN'.
Het Vuur der Wijzen is echter geen mechanische kracht, want dit
Vuur is in feite het 'Vuur van de Heilige Geest! Veel wordt er
geëist van hem of haar die het Pad volgt... Hoe zou het anders
kunnen? Daar staat echter ook tegenover, dat degene die met de
3 Factoren werkt, bijgestaan wordt in vele opzichten. Er staat
geschreven: "Veel kan men verwerven door eigen verdiensten,
veel ontvangt men om niet (bij genade)".
Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden, dat de aspirant
bepaalde deugden moet bezitten, c.q. verwerven, om vorderingen
te kunnen maken in het Magisterium Ignis (het Werk met het
Vuur, de Transmutatie). Deze vereiste deugden worden in de leer
van de Boeddha 'het achtvoudige Pad' genoemd. Daarom spreekt
de Gnosis van 'acht deugden' van de Hogere Mens, of van 'de
deugden die nodig zijn om het Kundalini op positieve wijze te
ontwikkelen'.
Niet dat er precies of slechts 8 deugden zouden zijn (vereist),
maar deze acht vatten in feite een heleboel andere samen. Tot
deze conclusie zal de lezer ongetwijfeld wel zelf komen...
Nog een kanttekening is hier op zijn plaats: Voor het leven op de
Horizontale Weg van het leven zijn deze deugden niet per se
noodzakelijk, maar voor degene die het Verticale Pad wil volgen
dus wel. Het zijn geen regels die van buitenaf opgelegd worden,
maar krachten die de aspirant IN ZICHZELF, vrijwillig en
zelfbewust, dient te ontwikkelen, hier en nu... Dit zal direct
blijken bij de deugd die wij als eerste bespreken.
De volgorde houdt niet in dat deze acht deugden een voor een
moeten worden veroverd, of dat iedereen ze in dezelfde volgorde
moet verwerven. Tegenover elke deugd staan diverse 'ikken',
gebreken of fouten. Naarmate men aan de ontbinding van deze
ondeugden werkt, komt de tegengestelde deugd geleidelijk tot
stand. Dus geen enkele deugd zal eensklaps ontplooid worden,
en eer men een bepaalde deugd tot volmaaktheid heeft gebracht,
zal men ook al aan de andere moeten hebben gewerkt.

1. JUIST INZICHT (BEGRIP)
Vaak hoort men iemand zeggen, dat hij geen begrip vindt bij zijn
naaste medemensen, alsof het zo makkelijk zou zijn om iemand
anders te begrijpen. Het is al zo moeilijk om zichzelf te begrijpen,
laat staan om tot dieper inzicht te komen betreffende de
verschijnselen in de Natuur, in de samenleving, enz. 'Ken uzelf,
en gij zult het Heelal en de Goden (leren) kennen'. Dit houdt in,
dat indien wij de mysteries van het Leven en van de Kosmos
willen doorvorsen, wij eerst onszelf moeten leren kennen.
Hoe zou iemand de hogere dimensies van het Heelal kunnen
begrijpen, als hij zijn eigen innerlijke werelden (nog) niet heeft
onderzocht? En hoe zal iemand zichzelf kunnen leren kennen, als
hij zich niet op het psychologische Werk werpt?
Het zijn immers de vele psychische drijfveren, de componenten
van het Meervoudige 'Ik' (de 'ikken'), die het Bewustzijn in een
soort hypnotische slaap houden, waardoor het dieper inzicht, de
innerlijke Verlichting, maar steeds buiten ons bereik blijft. Er zijn
speciale 'ikken' die op een bijzondere wijze ons de pas afsnijden
naar het dieper inzicht: de trots, de ijdelheid, de hoogmoed
(eigenwaan), eigenliefde, paranoia (het niet kunnen inzien van
andermans standpunt), egolatrie (aanbidding van welke vorm
van 'ik' dan ook), enz.
Wij dienen dus in ieder geval aan de ontbinding van deze
psychische elementen te werken, om de weg naar het dieper
inzicht toegankelijk te maken. Aan de ontbinding dienen echter
altijd de ZELFWAARNEMING, de diepe MEDITATIE en de
ZELFVEROORDELING vooraf te zijn gegaan...
Als wij hieraan gaan werken, aanvankelijk op het fysieke vlak,
maar naderhand ook in de diepere regionen van onze psyche (de
49 regionen van Jaldabaoth volgens de oude Gnostieke
stromingen), dan komt er steeds meer Bewustzijn (Essentie) vrij,
en worden wij in staat gesteld om de mysteries van het Heelal te
doorgronden.
Je kunt een theorie op verstandelijke wijze 'begrijpen', maar de
Gnosis, de Wijsheid, kan slechts worden verworven met
persoonlijke zelfondervinding. Met de 3 Factoren wordt dit
mogelijk. Het verstand kan een zaak slechts oppervlakkig of
vanuit een bepaald standpunt zien, namelijk de
verschijningsvorm van die zaak in de fysieke wereld. Het
Bewustzijn, eenmaal vrij en actief, kan veel dieper dringen,
waardoor dieper INZICHT mogelijk wordt.
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Deze wordt wel de 'eerste van alle deugden' genoemd, want
zonder wilskracht kan men heel weinig bereiken op welk gebied
dan ook. De spreuk van de Gnostici is dan ook:
'THELEMA' (wilskracht in het Grieks)! Zonder deze deugd komt
niemand erg ver op de innerlijke Weg.
Met behulp van zijn zoon TELEMACHUS (de wilskracht) en de
Moeder-Godin (de innerlijke Goddelijke Moeder), richt Odysseus
een slachting onder de ongewenste vrijers (de 'ikken', de
handelaars van de Tempel) van zijn vrouw (het Bewustzijn, de
Prinses die slaapt)...
De luiheid, de onwil, het steeds maar uitstellen van morgen tot
morgen, enz., zijn het tegengestelde van de oppermachtige Wil.
Wanneer iemand de Wil bevrijdt, kan hij de wonderen verrichten
die Mozes bewerkte. 'Als gij geloof bezat ter grootte van een
mosterdzaad, zoudt gij bergen kunnen verzetten', zegt het
Evangelie van de Christus. Dit geloof is de bevrijde WIL van de
hogere mens.
De persoon die het Pad niet heeft bewandelt bezit die hogere WIL
niet. Hij bezit vele tegenstrijdige 'willetjes', want elk 'ik' heeft
immers zijn eigen standpunten, zijn eigen wil... Evenmin dient
men de kracht van het VERLANGEN te verwarren met de ware
WIL. De ware WIL komt pas tot stand in een definitieve vorm,
met het ontplooien van de CAUSALE PERSOONLIJKHEID, het
vijfde van de zeven lichamen van de hogere mens. Hoe meer
Essentie (Bewustzijn) men echter uit de 'ikken' bevrijdt, hoe
groter de Wilskracht wordt.
De Ware WIL stelt de ingewijde in staat, om steeds en altijd 'de
Wil van de Vader die in het verborgene is' uit te voeren. De Wil
wordt enorm versterkt met de ontbinding van bovengenoemde '
ikken' (in het bijzonder), maar ook met de Transmutatie en met
de innerlijke Zelfondervinding.
3. JUIST DENKEN
De gedachte is het onzichtbare roer van ons leven. Het woord is
de uitgesproken gedachte, en wij hebben al de scheppende
kracht van het woord bestudeerd. Wanneer iemand de gedachte
en het woord op zelfbewuste wijze leert beheersen, kan hij het
succes tegemoet treden.
"De beste manier van denken is NIET DENKEN". Wanneer de
verstandelijke tweestrijd van het denkproces ophoudt, komt het
Bewustzijn (tijdelijk) vrij. Dat kan men bereiken tijdens de
Meditatie.
In het dagelijkse leven dienen wij onze gedachten te bestuderen
door middel van de innerlijke Zelfwaarneming. Zo maken wij de
weg vrij voor de Meditatie, en ontdekken wij bovendien de
verschillende 'denkers' (de 'ikken') erachter. Een gedachte kan
immers niet spontaan ontstaan: er moet steeds een denker zijn.
Elke gedachte komt in feite van een verschillende denker (een 'ik'
in ons denkcentrum).
Met de ontbinding van de talloze 'ikken' komt het denkproces
definitief tot een eind. Dan bereikt men de totale Verlichting. Het
Vrije Bewustzijn bezit vermogens die het verstandelijke denken
kunnen vervangen, o.a. de intuïtie. Wij dienen echter onderaan te
beginnen en onze gedachten waar te nemen, te belichten met de
Zelfwaarneming. Zo kunnen wij de negatieve gevolgen en het
zelfbedrog van de negatieve gedachten voorkomen en/of
ontmaskeren .
De Hogere Wet (de Goddelijke Gerechtigheid, het Karma) houdt
bij de gewone persoon slechts rekening met zijn handelingen.
Naarmate men op het pad vordert, worden echter ook de
gedachten in rekening gebracht. Het is duidelijk dat men zijn
eigen gedachten moet leren beheersen, eer men deelachtig kan
worden aan de vermogens van de hogere mens.
4. JUIST HANDELEN (JUISTE DAAD)
Iets is goed, wanneer het op zijn plaats is. Water is een zegen
zolang hij op zijn plaats is (in de rivier, in de waterleiding, enz.),
maar een ramp wanneer hij buiten zijn perken treedt. Hetzelfde
geldt voor de daden van de mens. Zelfs met een deugd of
vermogen kun je anderen leed berokkenen als je die deugd niet
op de juiste piek of op het juiste ogenblik gebruikt.
Om de Weg met succes te kunnen bewandelen, dient de aspirant
eerst een goede burger, een goede zoon of dochter, een goede
huisvader of moeder, enz. te zijn. Hoe zou iemand die in het
dagelijkse leven geen verantwoording kan dragen, die zijn
plichten niet vervult, etc, zich op het pad kunnen handhaven? De
praktijk heeft uitgewezen, dat mensen die geen evenwichtig
leven kunnen leiden, die de problemen van het dagelijkse leven
niet aankunnen, niet ver komen op de innerlijke Weg. Het gaat
daarbij niet om wat wij denken dat wij zijn, maar om de feiten...
5. DE KOST OP EEN EERLIJKE MANIER VERDIENEN
Het gaat hier niet om het voorschrijven van wat wel goed of niet
goed zou zijn, maar om erop te wijzen dat er beroepen zijn, die
wellicht aanvaard worden in de maatschappij als heel normaal of
als een noodzakelijk kwaad, maar die de aspirant van de
Geheime Weg kunnen doen stilstaan of zelfs op den duur
mislukken.
Het is bijvoorbeeld toegestaan om een redelijke winst te maken
in de handel, ook vanuit het standpunt van de hogere Wet; het
aan de man brengen van ondeugdelijke producten of het maken
van woekerwinsten kunnen echter niet als correct worden
bestempeld.
De Derde Factor leert ons bijvoorbeeld om de kennis aan anderen
over te dragen. Vanuit het standpunt van de Verticale Weg kun je
echter beter niets doen dan er een geldelijke beloning voor te
vragen. Er is dan immers geen sprake van Zelfopoffering voor de
medemens, maar juist het tegengestelde.
Deze zaak is dus belangrijk genoeg om er aandacht aan te
besteden en te onderzoeken. Men dient echter uit zijn eigen
begrip en overtuiging te handelen, want zoals een Gnostische rite
zegt: 'Doe wat uw hart behaagt, dat is de enige wet, maar
vergeet niet dat je van al je daden verantwoording moet
afleggen' (voor ons eigen Innerlijk Wezen en voor de Hogere
Gerechtigheid).
6. JUIST STREVEN ( DOORZETTINGSVERMOGEN)
De vorderingen op de Weg vereisen zelfbewuste en vrijwillige
inspanningen. Soms lijken de inspanningen geen resultaat op te
leveren: op dat moment dient men er een schepje bovenop te
doen. Dit heet in de Gnostische Esoterie 'super-inspanning'.
Om een 'ik', gebrek of trauma volledig te kunnen uitroeien, dient
men bijvoorbeeld vaak enorme crises te ondergaan: als het water
niet kookt, wordt het eten immers niet gaar. Toch is de verleiding
groot om op een dergelijk moment het werk op te geven. Met
andere woorden, wij dienen door te zetten als alles van een leien
dakje gaat, maar ook als het minder goed gaat. Het Boek van
Toth zegt hierover: 'Met de wind mee, of tegen alle winden in!'
7. VREDE (juiste meditatie)
Vrede is geen kwestie van woorden, verdragen, propaganda,
ontwapeningsconferenties, betogingen, vredeslegers, enz. Zolang
de 'ikken' van de haat, van de afgunst, van de gewelddadigheid,
van de hebzucht, enz. in de menselijke psyche blijven bestaan,
zullen er uiteraard oorlogen bestaan. Zolang het individu vol
tegenstrijd is, zal die tegenstrijd zich ook op het wereldtoneel
voordoen.
Er bestaan ontzettend veel ingewikkelde denkbeelden over de
Vrede, maar weinigen begrijpen de ware Vrede of hebben haar
ERVAREN. Op onze geteisterde Aarde is 'vrede' synoniem
geworden van 'voorbereiding voor de volgende oorlog(en)'.
De Gnosis leert dat de Ware VREDE een zeer subtiele kracht of
stroom is, die vanuit het Innerlijk Wezen (vanuit de hogere
dimensies) tot ons komt. De 'ikken' beletten echter, dat die
stroom ons werkelijk bereikt of uitgestraald wordt om ons heen.
De Vrede kan zich slechts uiten in de rust van het hart. Door de
Meditatie bereiken we deze(tijdelijke rust; met de Ontbinding
van het Meervoudige 'Ik' wordt deze rust permanent.
Er zijn personen die vrede uitstralen, want zij hebben die Vrede
een 'vrije doortocht' gegeven in hun hart en in hun
persoonlijkheid. Er zijn van die bijzondere momenten, waarop
iemand zich overweldigd kan voelen door die innerlijke Vrede.
Maar wij kunnen allemaal nog veel meer bereiken op dit gebied,
niet waar?
8. LIEFDE
Net als de Vrede, is ook de Liefde, de grootste van alle deugden,
een elektrische stroom die vanuit de Geestvonk, het Innerlijk
Wezen, tot ons komt. De hogere mens heeft die kracht bevrijd, en
daarom kan hij zijn of haar leven voor de lijdende mensheid
geven. Wanneer iemand waarlijk liefheeft, kan hij evenzo zijn
leven opofferen voor de beminde...
"Hoe groots is de liefde! Alleen de grote zielen weten wat liefde
is, alleen zij kunnen waarlijk beminnen. " (uit Het Volmaakte
Huwelijk door Meester Samael Aun Weor). De Ware Liefde is de
kroon van alle deugden.
Vaak wordt hartstocht verward met liefde, maar als de hartstocht
eenmaal is bevredigd, blijft de rauwe waarheid over: er is geen
liefde, want die was er evenmin in een begin! Liefde heeft
evenmin iets uit te maken met sentimentele aandoeningen, want
die komen voort uit het lagere emotionele centrum.
De Liefde zou de Aarde opnieuw in een paradijs kunnen doen
veranderen. De Liefde kan de mens, het individu, volkomen
veranderen... Jammergenoeg geven de mensen de voorkeur aan
de afbrekende krachten van de haat, de wraak, sensueel genot,
enz. De aspirant van de eeuwige Wijsheid moet hier in ieder
geval werk van maken…
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Inleiding
De Inwijding is geen kwestie van theorieën, denkbeelden,
overtuigingen, enzovoorts, maar van een heel concrete
werkelijkheid. Goethe zei het al: "Alle theorieën zijn grauw,
alleen de boom van de gulden vruchten, het Leven, is groen."
De eerste vereiste is de ontwaking van het Bewustzijn.
Normaliter lopen de mensen gedurende de uren dat hun lichaam
slaapt, in de astrale wereld te dromen. Dan houden ze zich bezig
met dezelfde zaken van overdag. Dromers zijn niet geschikt als
Ingewijden. Vandaar dat ONTWAKEN een eerste vereiste is.
Hiervoor dienen de ZELFWAARNEMING en de ZELFHERINNERING:
wat gebeurt er op dit moment in de diverse psychische centra
van onze 'machine'? '.Waar bevinden we ons? 'Wat heeft ons hier
gebracht? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe?
Wie zijn we eigenlijk? In welke dimensie bevinden we ons? Dit
heet ONDERSCHEIDEN...
Veelweterij, geveinsde zachtmoedigheid en vroomheid, titels,
geld en goed, menselijke eerbetoon... dit zijn allemaal uiterlijke
zaken die niets hebben uitstaan met de ware Inwijding. De
INWIJDING is niet te koop. Het is schandalig dat er 'inwijdingen
per post' worden aangeboden.
De Inwijding is een heel intieme en individuele aangelegenheid,
die alleen de ZIEL aangaat. Het 'IK' ontvangt geen Inwijdingen,
noch de persoonlijkheid, noch het lichaam. Zij die lopen te
verkondigen, dat zij bepaalde Inwijdingen of Esoterische Graden
hebben ontvangen, zijn komedianten, want de Inwijding komt de
ZIEL en het INNERLIJK ZIJN toe; het Ik kan alleen in het kwaad
vorderingen maken! De Inwijding is niet om er mee te koop te
lopen, want het is een heel intieme aangelegenheid.
De graden die per postorder worden aangeboden, zijn in de
grond van de zaak niets waard, want de uiterlijke eerbewijzen
veroorzaken geen innerlijke vorderingen. De ware Inwijding is de
geleidelijke bevrijding van het Bewustzijn-geweten door middel
van de DRI E FAKTOREN van de Bewustzijns-revolutie. Voor de
volledigheid zullen we deze drie factoren opnoemen:
1.

Transmutatie van de levenswateren om de
Tweede Geboorte te bereiken (d.w.z. de
Incarnatie van de Innerlijke Meester).

2.

De Ontbinding (afbreking) van de Ikken
(gebreken, hartstochten, trauma's, etc.)

3.

Dienstbetoon aan de naaste medemens,
zelfopoffering voor de mensheid.

Iemand kan van alles doen in het leven (hoewel je op den duur
verantwoording moot afleggen tegenover je eigen Innerlijk Zijn
van je doen en laten), maar als hij nalaat te werken met de Drie
Factoren, verliest hij zijn tijd, want dan kan hij geen stap doen op
de 'Weg van de Inwijding. "Geef de keizer (de uiterlijke wereld)
wat hem toebehoort, maar geef God (het Innerlijke Zijn, de
Innerlijke Meester) ook wat Hem toekomt."
De Inwijding heeft 4 belangrijke fasen. De eerste fase is de
voorbereiding: hierover gaat dit onderwerp. Misschien is het
juister om te zeggen dat de Inwijding pas bij de volgende fase
BEGINT, in de daaropvolgende wordt BEKRACHTIGD en in de
vierde en laatste fase wordt VOLTOOID. Deze fasen heten in de
Gnostische Esoterie ook ' DE 3 BERGEN VAN DE INWIJDING.
Samenvattend hebben we dus:
1.

De voorbereiding.

2.

De Eerste Berg van de inwijding: vorming van
de hogere voertuigen (astraal, mentaal en
causaal). De Derde Logos.

3.

Berg van de Kruisiging, Dood en Opstanding.
Incarnatie van de Tweede Kracht (de
Innerlijke Christus).

4.

Berg van de Hemelvaart: eenwording met de
Vader.

DE VOORBEREIDING
In deze etappe dient de aspirant de deugden en gaven te
verwerven, die nodig zijn om de Weg te kunnen vervolgen, d.w.z.
om toegelaten te worden tot de Eerste Berg.
a) Het allereerste is het Meervoudige IK te verloochenen, "de
oorlog te verklaren" als het ware. Dit gebeurt in drie etappes.
1.

De hartstochten aanpakken, waardoor de aspirant
een grotere vrijheid verwerft. De hartstochten zijn
nog niet uitgeroeid of afgebroken, maar hun
hypnotische kracht wordt wel enigszins gebroken.
Hiermee bespaart de aspirant ook krachten,
waardoor hij in staat wordt gesteld, om bewuster op
te treden in de Astrale wereld.

2.

De gedachten aanpakken, zich bevrijden van de
hypnotische kracht van de invloeden van ras,
maatschappij, enz. , op de denkwijze. Hierdoor wordt
de aspirant verlicht door zijn eigen Licht. Hij is meer
de baas over eigen denken, maar zijn verantwoording
tegenover de Kosmische Wetten is ook groter.
Bevrijd van (voor)oordelen kan hij de mysteries van
het leven onderzoeken en zien zoals ze werkelijk zijn.

3.

Zich bevrijden van de verdeelde wil (elk 'IKje' heeft
immers zijn eigen wil) en de Wil van de Vader leren
uitvoeren ('zowel in de hemel als op aarde', zowel in
de fysieke als in de hogere dimensies).

b) De zogenaamde deugden van de Elementen verwerven.


Van het Vuur de Zelfbeheersing. Het tegengestelde
is de toorn, woede, geweld, wraakzucht, driftig en
opvliegend zijn, etc.



Van de Lucht, het afstand kunnen doen van dingen
en personen, het zich kunnen onthechten, geen
angst voor de armoede koesteren.



Van het Water het doorzettingsvermogen, het
kunnen doorvechten zelfs in uitzichtloze situaties.
De moed niet laten zakken, al zou men zich midden
in de Oceaan bevinden, gesleept door stormachtige
golven. Aanpassingsvermogen, steeds opnieuw
durven beginnen.



Van het element Aarde, munt weten te slaan uit de
grootste tegenslagen. Leren glimlachen in de
tegenspoed.

c) Diverse deugden, ook bekend als "kleine mysteriën" of "kleine
inwijdingen". Geduld, eerlijkheid, rechtvaardigheid, trouw en
dergelijke. In tegenstelling tot het onder (a) en (b) genoemde,
wordt hier geen identieke volgorde gevolgd voor elke aspirant.
Als iemand met de Drie Factoren zou werken (met alle drie dus),
kan hij deze voorbereiding in relatief korte tijd afleggen. Doch
ook de alleenstaande kan de eerste gedeelte van de Weg
afleggen, mits hij zijn tijd benut. De Transmutatie is echter
noodzakelijk op de "Drie Bergen".
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DE BEPROEVINGEN
Hoe verwerft men de bovengenoemde deugden om verder "te
kunnen op het Pad? Hoe BEREIDEN we ons voor? Waar?
In de diepten van onze psyche zijn er talloze schepselen ('Ikken')
die precies het tegengestelde doen van wat we eigenlijk willen.
Soms kunnen we dit in onze dromen merken. 'Wanneer we deze
gang van zaken bestuderen, beseffen we dat er een tweede
natuur bestaat in ons, een helse schepping waar we geen vat op
hebben. Proberen we in een Meditatie bijvoorbeeld een bepaalde
hartstocht te begrijpen, te doorzien, des te actiever en brutaler
wordt die 'IK' in de diepere regionen van het Onderbewuste...
Deze schepselen, die we zelf in het leven hebben geroepen in het
verleden, verzonken in de onbewuste regionen van onze psyche,
leiden een onafhankelijk bestaan; ze ontsnappen aan ons
verstand en aan onze Wil. Toch zijn het geen buitenstaanders,
vreemden of indringers, maar ' ikken', 'mijzelf', 'zichzelf...
De aspirant begint deze dingen te beseffen, te begrijpen, te
doorzien. Het is een pijnlijke ervaring te moeten erkennen, dat
hij dat innerlijk gedrocht niet controleren kan. Dan blijft hem
geen andere keuze dan de hulp van God-Moeder in te roepen...
De aspirant onderzoekt zichzelf; als hij een gebrek ontdekt heeft,
mediteert hij daarover om het te doorzien; dan roept hij de hulp
in van de Moeder. ZIJ kan een van te voren begrepen 'IK'
verpulveren...
De INNERLIJKE BEPROEVINGEN brengen een didactische
volgorde aan in het werk. De esoterische beproevingen zijn geënt
op een kosmische didactiek. Enen en telkenmale wordt de
aspirant-ingewijde beproefd. Als hij de proef niet doorstaat in de
psychische werelden (in het Astrale Licht, in de hogere
dimensies), is dat een teken dat het 'ik' waarop die beproeving
betrekking heeft, nog steeds bestaat in diepere regionen van zijn
onderbewuste. Dan moet hij het werk verdiepen, de hulp van de
Moeder inroepen, haar smeken om dat IK—oorzaak van de
mislukking— te ontbinden.
De beproevingen hebben dus betrekking op onze eigen gebreken:
de woede, de hebzucht, de ontucht, de afgunst, de luiheid, de
gulzigheid, de trots, enzovoorts, doch in een heel speciale
volgorde, voorgeschreven door het Innerlijk Zijn.
De aspirant bevindt zich in zo'n beproeving -in een situatie die
als het ware tot een andere orde en tot een andere tijd behoort;
dan herinnert hij zich deze esoterische studies in de verste verte
niet; dan denkt hij niet aan de Weg. . . Dan reageert hij precies
zoals hij innerlijk IS... Op deze manier zijn de esoterische
beproevingen een uitstekend middel om de aspirant te laten
inzien, waar de prioriteiten liggen, waar hij het hardst aan moet
werken.
De juiste gang van zaken is dus; in de fysieke wereld werken aan
het ontdekken, begrijpen en ontbinden van onze gebreken; de
beproevingen in de hogere werelden tonen dan aan, of diezelfde
gebreken nog steeds voortbestaan in diepere regionen van onze
psyche. Bestaan ze niet meer, dan doorstaan we de proef met
succes, waarna de aspirant in de innerlijke werelden beloond
wordt met een gave. Mislukken we, dan dienen we ons te
verdiepen in het werk, de oorzaken zoeken en ontbinden met de
hulp van God-Moeder.
Man en vrouw hebben uiteraard dezelfde mogelijkheden.
De Inwijding is een aangelegenheid die de Ziel (Essentie) en
Atman (het Innerlijk Wezen, de Vader) aangaat. Zogenaamde
inwijdingen die op het lichaam, de persoonlijkheid, het intellect,
of(nog erger) het Meervoudige IK gericht zijn, zijn dus in
werkelijkheid niets waard.
De Inwijding is geen ceremonie of rite. Deze komen pas achteraf,
nadat het feitelijke werk al is verricht in het dagelijkse leven
(werk met de 3 factoren van de Bewustzijnsrevolutie).
Bij elke Inwijding hoort wel een of andere vorm van beproeving,
meestal in de hogere dimensies. Het Bewustzijn van de kandidaat
wordt op de proef gesteld om na te gaan of hij de
'ikken' (gebreken) voldoende onder de knie heeft (en dus de
deugden in voldoende mate bezit).
Soms kunnen de Meesters die toezien op de vorderingen van de
kandidaten, deze in de fysieke wereld beproeven. Vroeger was
dat normaal, tegenwoordig heel uitzonderlijk. De meeste
moeilijkheden uit ons dagelijks leven zijn het (karmische)
resultaat van de ' ikken' in onze psyche. Elke fout, elk gebrek of
'ik' is een 'toppunt', een hinderpaal die ons belet om verder te
gaan. Deze 'toppen' zijn echter geen beproevingen in de diepste
betekenis van het woord.
Bij de 'beproevingen' op het linkerpad speelt de zedelijke
loutering geen rol; daar gaat het slechts om brute kracht. Niet zo
dus bij de beproevingen en Inwijdingen op het ' rechterpad'. Op
het linkerpad wordt het 'IK' versterkt; vorderingen op het
Rechterpad zijn slechts mogelijk na de ontbinding van bepaalde
'ikken', hartstochten, gebreken, enz.
DE DRIE BERGEN VAN DE INWIJDING
De Eerste Berg van de INWIJDING begint met de Eerste van de
VIJF GROTE MYSTERIES van het Vuur. Al het voorafgaande dient
slechts als voorbereiding. Om die voorbereidende beproevingen
te kunnen doorstaan, dienen wij ons uiteraard al getraind te
hebben in het dagelijkse leven...
Hoe zou iemand bijvoorbeeld de hypnotische kracht van de
Eerste Bewaker kunnen weerstaan, als hij zich altijd zonder slag
of stoot aan zijn hartstochten overgeeft? Of hoe zou iemand de
Vuurproef kunnen doorstaan, ais hij in het dagelijkse leven altijd
met geweld reageert op de onaangename bejegeningen van de
naaste medemensen?
Zo zijn ook de beproevingen van de Kleinere Mysteries 'een
ketting die men dient te doorbreken' om toegang te krijgen tot de
Grote Mysteries, want daar gaat het tenslotte om...
Aan elke STIJGING gaat een AFDALING vooraf: men dient in zijn
eigen innerlijk af te dalen om bepaalde gebreken ('ikken') te
bestuderen en te elimineren. In zijn Divina Comedia beschrijft
DANTE ALIGHIERI eerst zijn hellevaart, de afdaling, eer hij de
Berg der Hemelen kan beklimmen. De DIVINA GOMEDIA
(Goddelijk Schouwspel) is een beschrijving van het
Inwijdingsproces.
Wij zullen vervolgen met een stuk uit het Kerstboodschap 1982
van de Eerwaarde Meester Rabolu:
"Bij elke inwijding moet de kandidaat het hoofd bieden aan
bepaalde psychische gebreken (ikken), die hij moet zien te
BEGRIJPEN. Eerst begrijpen en dan pas uitroeien. Die helse
schepsels dienen eerst BESTUDEERD te worden, anders kunnen
ze niet worden ONTBONDEN.
Dat is dus het geval met de Hellevaart van Dante, en dat
overkomt ELKE INGEWIJDE: hij moet afdalen in zijn lagere
werelden (dimensies) om de diverse aspecten van de psychische
elementen te bestuderen en deze daarna te kunnen uitroeien.
De Hellevaart van de Dante is een Inwijdingsproces en geen
droom! Het is een proces die wij allemaal moeten meemaken
indien wij werkelijk willen stijgen, dan dienen wij eerst af te
dalen om 'goed en kwaad’, 'blank en zwart te leren kennen,
d.w.z. de twee zijden van de munt.
Het specifieke WERK dat de kandidaat dient te verrichten bij elk
van de 'DRIE BERGEN', dus vanaf het moment dat hij zich
toegang heeft verschaft tot de Grote Mysteries, is hetzelfde
'Werk van Dante: AFDALEN OM TE KUBBEN STIJGEN. Dit Werk
gaat samen met de beproevingen, en naargelang de vorderingen
in het werk, verovert de kandidaat zekere graden, inwijdingen,
vermogens, enz. Alles hangt dus af van het Esoterisch Werk van
de kandidaat (de vorderingen met de 3 Factoren).
Met dit 'afdalen' raakt men dus niets kwijt! Integendeel: men kan
die uitbuiten om bepaalde aspecten van zijn eigen psyche te
bestuderen en dan met die Wijsheid op te stijgen. Uit de studie
van de twee polen van onze psyche, positief en negatief, ontstaat
het ware LIGHT…
In de 'EERSTE BERG' worden de 'ZONNE-lichamen' of 'LICHAMEN
VAN VUUR' vervaardigd, in het leven geroepen, een voor een. Het
succes bij dit werk hangt af van de loutering (de ontbinding van
de 'ikken'). In Esoterische taal zeggen de Meester: "HET LATON
MOET GEZUIVERD WORDEN, ANDERS KAN HET LICHT NIET
SCHIJNEN".
"Het LATON ZUIVEREN" betekent: de gebreken ontbinden zodat
het Licht (de Essentie) of de Wijsheid vrijkomt en tot uitdrukking
kan komen in de kandidaat. Het zijn immers die gebreken
('ikken') die ons dat Licht, de Esoterische 'wijsheid, ontnemen,
zodat wij die niet kunnen uitstralen of uiten.
De Wijsheid komt van Atman, het Innerlijk Wezen, en niet van
het verstand of van de mentale vermogens van de mens. De
Wijsheid gaat de mentale en verstandelijke kennis ver te boven.
Dit proces gaat dus stapsgewijs volgens de verdiensten van het
hart, zoals Meester Samael zei. HET HANGT VAN ONSZELF AF, van
ons werk! Als iemand zich geheel aan het Werk overgeeft,
zichzelf voor de mensheid opoffert, zijn Energie transmuteert en
zijn eigen gebreken geleidelijkaan uitroeit, dan kan hij snel
STIJGEN, snelle vorderingen maken…
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Het kan echter ook gebeuren, dat aan iemand duidelijk wordt
gemaakt (in de hogere dimensies) dat hij mank loopt. Dat
betekent dan, dat hij (zij) niet goed werkt met de 3 Factoren;
ergens is de kandidaat niet goed bezig. Dat laten ze hem (haar)
dan zien met dat 'mank lopen', of hij vindt zich lopend met een
schoen: vanuit esoterisch standpunt gaat die persoon niet goed...
Dan moeten wij ons in het dagelijkse leven gaan verbeteren,
want dit is de 'school' waar wij onze sporen moeten verdienen.
In het proces van de Eerste Berg worden dus de Lichamen van
Vuur gewekt. Deze ' Zonne-lichamen' zijn echter nog niet de
'Lichamen van Licht of 'van Goud', de 'hogere existentiële
lichamen van het Wezen' die Meester Samael in zijn Werken
noemt. Deze worden pas op de Tweede Berg gevormd."

DE TWEE WEGEN
In hoofdstuk 18 van De 3 Bergen van de Inwijding schrijft
Meester Samael:
De Rechter van het Karma vervolgde met deze woorden:
"Jouw specifieke taak is het scheppen van (hogere) mensen; de
mensen leren hoe zij hun Astrale, Mentale en Causale Lichamen
kunnen verwekken om hun menselijke Ziel te kunnen incarneren.
(.....) " Zonder veel omhaal van woorden beweren wij met
nadruk: "Het is dringend nodig dat wij de (ware of hogere) mens
doen ontstaan in onszelf, hier en nu!" Omdat ik de mensen de
Leer heb gebracht, ben ik in feite een 'schepper van (ware)
mensen'. Het is nodig dat wij de bereidwilligheid tot de (hogere)
mens wekken in onszelf. Laten wij eraan denken dat de
Eindtijden al zijn aangebroken...
DE 3 BERGEN VAN DE INWIJDING (2de en 3de)
In de Occulte literatuur is er veel geschreven over de twee
wegen. Ik bedoel heel concreet de SPIRAAL en de DIREKTE WEG.
Het staat onomstotelijk vast, dat de Twee wegen slechts voor de
ware mens opengaan en nooit voor het 'intellectuele dier' (de
mens zonder de Lichamen van Vuur).
Ik zal het slot van de Vijfde Inwijding van het Vuur nooit kunnen
vergeten. Na alle processen die bij deze recapitulatie horen,
moest ik dapper verschijnen voor een vreselijk goddelijke
Wachter van het Nirvana. De gezegende Heer der Volmaaktheid
liet mij de Nirvanische Spiraalweg zien en zei:
Dit is een goed werk! Daarna toonde hij mij de Directe weg en
riep met een geweldige stem uit, als een brullende Leeuw: “Dit is
een beter werk!”
Vervolgens kwam hij op mij af met die indrukwekkende tred van
de verheven majesteit. Hij ondervroeg mij en zo ontstond het
volgende gesprek:


Voor weke van deze twee wegen kiest u nu?



Geef mij tijd om na te denken.



U moet niet denken, maar onmiddellijk kiezen. Er is geen
uitstel!



Ik kies de Directe Weg die naar het Absolute leidt.



Maar wat zegt u toch! Beseft u niet dat die weg ontzettend
pijnlijk is?



Ik herhaal: Ik ga naar het Absolute!



Hoe durft u die weg te kiezen? Wilt u niet begrijpen, dat u
vreselijk zult moeten lijden? Wat is er met u aan de hand?



Ik ga naar het Absolute!



Mij goed! U bent gewaarschuwd!

Dit waren de laatste woorden van de Wachter; daarna trok hij
zich terug.
Op een nacht daarna bevond ik mij buiten mijn bovenzintuiglijke
lichamen, als Atma of mens-geest, in het NIRVANA zelf. Eenzaam
bevond ik mij op de wonderschone terras van de verblijfplaats
der gelukzaligen in de Tuin van de Liefde... En ik zag de bewoners
van die regionen in steeds groter aantallen in de heilige ruimte
zweven... stralend van geluk namen zij plaats om mij heen
tussen de wonderbaarlijk geurende bloemen. Goddelijke vreugde.
. . Onbeschrijflijke dichterlijke geestvervoering. .. Onvergetelijke
inspiratie...
Het waren allemaal ATMA-B0EDDHI-MANAS: trimurti's van
volmaaktheid...(41). (.....) Een van die Vurige Wezens sprak
namens het Eerbiedwaardige College met deze geïmproviseerde
woorden:


Beste broeder, waarom wilt u die ontzettend harde Weg
volgen? Hier in het Nirvana zijn wij gelukkig... Blijf toch
met ons!

Mijn antwoord was even energiek als oprecht:


De intellectuele 'zoogdieren' hebben mij niet aangekund
met hun verleidingen... U, Goden, zult nog minder kunnen
bereiken! Ik ga naar het Absolute!

De Eerbiedwaardige Wezens zwegen en ik verwijderde mij
overhaast uit dat Oord.
De Stem van de Stilte vermeldt:"De Boddhisattwa die afstand
doet van het (verdiende) Nirvana uit liefde voor de mensheid
wordt drie keer rechtschapen verklaard, en na vele verdiende en
om diezelfde reden verzaakte Nirvana's verovert hij het recht om
in een wereld van Super-Nirvanische gelukzaligheid binnen te
gaan"...
(.....) De Weg van de 'dure en zure plicht' (de directe weg) is dus
verschillend: het vereist absolute (zelf)verzaking, daar staat
echter tegenover dat zij ons direct naar het ABSOLUTE voert.
(.....) 18 Jaar later... Ik wordt verscheurd door de pijn... Au! Au!
Au! Dan zegt een Maagd van het Nirvana tegen mij: "Zo is de Weg
die je zelf hebt gekozen! Voor ons de bewoners van het Nirvana
zijn de overwinningen geringer, daarom lijden wij ook minder.
Maar omdat jouw overwinningen groter zijn, moeten jouw
ontberingen ook strenger zijn'"
Toen ik een iets wilde uitrusten, gaven de agenten van het Karma
mij direct een standje: "Wat is er aan de hand, meneer? Wilt u
doorlopen, goede vriend? Doorlopen'. Opschieten een beetje!"
Geduldig vervolgde ik de stenige Weg die naar de Uiteindelijke
Bevrijding voert.
Tot hier de vertaling uit Hoofdstuk 18 van De 3 Bergen van de
Inwijding.
De Tweede Berg wordt voorgesteld door de eerste 9 werken van
Hercules.
1.

Vangst van de Leeuw van Nemea, die een voorstelling is
van ongecontroleerde hartstochten en instincten die alles
verwoesten en verslinden.

2.

Dood van de Hydra van Lerna. Deze stelt de mentale
gebreken voor.

3.

De vangst van de Hinde en van het Everzwijn van
Erymanthus. Deze twee viervoeters stellen respectievelijk
de Menselijke Ziel en de lagere hartstochten voor.

4.

De reiniging van de stallen van Augias, een symbolische
voorstelling van onze eigen verzonken onbewuste
regionen.

5.

Vernietiging van de mensetende vogels in het moeras van
stymphalis, voorstelling van de sinistere krachten van
'heksen en heksenmeesters', vreselijke 'elementen' (ikken)
in de menselijke psyche.

6.

Het halen van de vuurspuwende stier van Kreta, symbool
van de seksuele verleidingen.

7.

Vangst van de paarden van Diomedes; ook deze beesten
stellen hartstochten voor in het diepst van de psyche.

8.

Het doden van de dief Cacus, de slechte dief die met Jezus
de Christus werd gekruisigd. Cacus stelt voor het misbruik
van de seksuele energie voor de bevrediging van dierlijke
hartstochten. De 'goede dief' Agatus stelt de transmutatie
van het Ens Seminis voor.
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Verovering van de gordel van Hippolyte, de Koningin der
Amazonen, het vrouwelijke aspect van de ziel. Deze moet
veroverd worden met ware Liefde en niet met bruut
geweld. Dat 'geweld' dient eerst uitgeroeid te worden.

De laatste drie werken van Hercules horen bij de Derde Berg.
Nieuwe vertalingen

10.

Contact

Het roven van de runderen van de reus Geryon, bewaakt
door de Honden Ortros en Eurythion, symbool (nogmaals)
van de dierlijke hartstocht. Afrekening met alle seksuele
verbintenissen uit het verleden (voorgaande levens).
Tijdens deze tocht richtte Hercules ook de twee zuilen "J"
en "B" op: de betekenis hiervan is 'herstelling', terugkeer
naar het uitgangspunt, naar het paradijs.

Elke Ingewijde die zo ver is, wordt in feite een 'Goede Herder'.
Op zo iemand kun je absoluut vertrouwen: de Innerlijke Christus
kan zich vrij uitdrukken in Hem. Hij kan de 'runderen' veilig
overbrengen naar de andere kant van de Oceaan, zoals Hercules
dat deed.
11.

Het bemachtigen van de Gouden Appels van de Hesperiden,
de Nimfen dochters van Hesperos (Atlas). De tuin van de
Hesperiden werd bewaakt door een Draak; Hercules doodde
deze en kreeg toen drie appels uit handen van de Nimfen.
Terug in Griekenland offerde hij de Appels aan Athena,
godin van de Wijsheid, zijn goddelijke beschermster. Dit
verhaal is hetzelfde drama uit het Paradijs; de Draak is de
verleidende Slang; het verschil is echter dat Hercules de
verboden vruchten niet beproefd... Wanneer de Ingewijde
dit proces met succes heeft bekroond en alle verleidingen
heeft overwonnen, wordt hij een met de Vader, de 'Oude
der Dagen'.

12.

Het laatste werk van Hercules was het halen van de
Hellehond Cerberus uit de Onderwereld, zonder geweld of
wapens te mogen gebruiken. Als hij het monster heeft
overmeesterd, wijst Hermes hem de Weg terug. Cerberus
liep voorop en trok hem zo naar boven... Cerberus is het
seksuele instinct, de seksuele drift die overmeesterd moet
worden zonder wapens, maar met behulp van Hermes
(Transmutatie ) en Minerva (Wijsheid). Wanneer de
Ingewijde dit heeft bereikt, zijn de 3 Oerkrachten een
geworden. Hij is volmaakt. Dan wordt HIJ een steen meer
in de 'beschermende muur' van de mensheid, d.w.z. de
Meesters van Barmhartigheid die alle gelukzaligheid
verzaken uit liefde voor de Mensheid. Dan zijn ze
onsterfelijk en blijven eeuwen en eeuwen werken voor het
'grote weeskind' (de mensheid).

TOT SLOT
De 12 werken van Hercules hebben een direct verband met de 12
Sterretekens van de Zodiak en met de 12 Planeten: Maan
(Aarde), Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus, Pluton en nog twee niet nader bij naam genoemd. Bij
elke Inwijding moet de Ingewijde zich de Wijsheid van die
Planeten of Sferen eigen maken.
In zijn werk DE 3 BERGEN VAN DE INWIJDING heeft Meester
Samael Aun Weor het hele proces van de Inwijding uitvoerig
beschreven. In het voorwoord zegt hij: "Wat in dit boek staat, is
gebaseerd op transcendentale zelfbeleefde ervaringen, op wat
wij zelf hebben meegemaakt, op wat wij op directe wijze hebben
ondervonden. Het is noodzakelijk om de Weg in kaart te brengen,
er een kaart van te schetsen, elke stap met precisie aan te
duiden, de aandacht te vestigen op de gevaren, enz. Enige tijd
geleden hebben de Bewakers van het Heilige Graf tegen mij
gezegd: 'We weten dat je weggaat, maar voor je vertrekt, moet
je de Mensheid de Kaarten van de Weg en jouw woorden
achterlaten.' Ik antwoordde met deze woorden:
'Dat zal ik zeker doen!' Ik verplichtte mij toen plechtig om dit
boek te schrijven."
De studie van dit onderwerp heeft dan ook als doel, de student
vertrouwd te laten maken met de 'kaarten van de weg'. Dan
kunnen we het belang van het Werk, HIER EN NU, beter inzien.
Want alleen het werk kan ons op de Weg doen vorderen.
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Klik hier om de engelse versie van “De Drie Bergen” te
downloaden in pdf format.
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De seksuele transmutatie van het ENS SEMINIS in scheppende
kracht wordt mogelijk wanneer wij de verachtelijke climax, de
onreine orgasme, zorgvuldig voorkomen.
De polarisatie van dit type kosmische energie in het menselijke
organisme werd al in de Oudheid bestudeerd aan de
Inwijdingsscholen van Egypte, Mexico, Peru, Griekenland,
Ghaldea (Babylonie), Rome, Fenicie, enz.
De stijging van de getransmuteerde Energie tot de hersenen
vindt plaats via twee zenuwsnoeren die zich in de vorm van een
acht langs de wervelkolom slingeren. Zo zijn we dus gekomen bij
de Mercuriusstaf met de altijd geopende vleugels van de Geest...
Het genoemde paar zenuwsnoeren zal nooit gevonden kunnen
worden op de operatietafel, want ze zijn half etherisch (vierde
dimensie) en half fysiek. Ze zijn de twee 'getuigen' uit de
Apocalypsis, "de twee olijven en de twee kandelaren die voor de
God der Aarde staan, en zo iemand hen wil beschadigen, komt er
vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden" (Openbaring 11).
In het Heilige Land van de Veda's (heilige schriften der Hindoes)
zijn deze twee zenuwsnoeren bekend onder de Sanskritische
namen IDA en PINGALA; de eerste is verbonden met het linker
neusgat, de tweede met het rechter neusgat.
Het is duidelijk dat de eerste van deze twee nadi's (zenuwsnoer
in het Sanskriet) of kanalen aangeduid kan worden als tot de
Maan behorend (dat wil zeggen: elektrisch negatief); het spreekt
dan vanzelf dat de tweede tot de Zon behoort (elektrisch
positief). (44)
Het kan veel Gnostische studenten verbazen, dat hoewel Ida van
nature bij de Maan hoort, hij zijn wortels heeft in de rechter
zaadbal; zo zullen ook vele van onze discipelen zich verwonderen
over de mededeling, dat Pingala strikt genomen bij de Zon hoort,
maar toch zijn oorsprong vindt in de linker zaadbal.
Wij dienen echter niet te vergeten, dat alles in de Natuur
opgebouwd is volgens de wet van de polariteit. De rechter
zaadbal vindt zijn juiste tegenpool in het linker neusgat, en dat is
al voldoende bewezen. De linker zaadbal vindt zijn volmaakte
tegenpool in het rechter neusgat en dit moet uiteraard ook zo
zijn.
De Esoterische Fysiologie leert, dat de twee 'getuigen' bij de
vrouw hun beginpunt hebben in de eierstokken. Het staat vast,
dat bij de vrouw de 'twee olijven van de tempel' in omgekeerde
volgorde voorkomen (als bij de man; dus IDA van de linker
eierstok naar het rechter neusgat en PINGALA van de rechter
eierstok naar het linker neusgat). Zo zijn de polariteiten in
harmonieus evenwicht.
Oeroude tradities die uit de diepe nacht der talloze eeuwen
voortkomen, vertellen dat wanneer de Zonne- en Maan-atomen
van het Ens Seminis met elkaar in contact komen in het 'tribeni'
bij het stuitbeen (onderste deel of punt van de wervelkolom), er
dan door elektrische inductie een derde kracht ontstaat; wij
bedoelen het wonderbaarlijke Vuur van de Liefde.
Er staat geschreven in de oude teksten van de vroegere Wijsheid,
dat de onderste toegang tot het kanaal van de wervelkolom
hermetisch gesloten is bij de gewone mensen; de dampen van
het getransmuteerde Ens Seminis openen hem, zodat het Heilige
Vuur van de Seksualiteit binnen kan dringen .
In de ruggengraat vindt men een wonderbaarlijk stel kanalen die
elkaar doordringen zonder dat ze echter in de war raken, want zij
bevinden zich in verschillende dimensies. Laten wij er enkele
noemen: SUSHUMNA, VAJRA, CHITTRA, CENTRALIS en de
beroemde BRAHMANADI. Via deze laatste stijgt het Vuur van het
seksuele genot, wanneer wij nooit de misdaad begaan om het
Ens Seminis te verspillen.
Het is ongerijmd om te beweren, dat het erotische vuur der
gelukzaligheid terugkeert naar het stuitbeen nadat de Incarnatie
(vleeswording) van het Innerlijk Wezen, de JIVATMA (Geestvonk,
de Vader die in het verborgene is), in het hart van de mens heeft
plaatsgevonden.
Die dwaze bewering, dat de Goddelijke Vlam van de Liefde, nadat
zij heeft genoten van de vereniging met PARAMASHIVA (het
Innerlijk Wezen), zich opnieuw scheidt om via de oorspronkelijke
weg terug te gaan, berust op een gruwelijke vergissing, op een
vreselijk bedrog.
Dat fatale terugkeren of afdalen naar het stuitbeen wordt slechts
mogelijk wanneer de Ingewijde zijn Ens Seminis loost, dan stort
hij neer, getroffen door de geweldige straal van de Kosmische
Gerechtigheid.
De stijging van het Seksuele Vuur via het ruggenmergkanaal
vindt heel geleidelijk plaats IN OVEREENSTEMMING MET DE
VERDIENSTEN VAN HET HART (deze 'VERDIENSTEN' worden
verkregen met het werk aan de drie factoren van de
Bewustzijnsrevolutie, alle drie dus.) De Vuren van het Cardias
(Chakra of 'magnetisch centrum' van het hart) regelen met beleid
de wonderbaarlijke stijging van de Vlam van de Liefde.
Het moet duidelijk zijn, dat de erotische Vlam GEEN automatische
of mechanische zaak is zoals vele oprechte en nochtans vergiste
personen veronderstellen. Dit Slangevuur ontwaakt uitsluitend
met waarachtig en liefdevol seksueel genot.
Nooit zal de erotische Vlam stijgen in het ruggenmergkanaal van
paren die enkel en alleen op eigen voordeel bedacht zijn en zich
om persoonlijke belangen verenigen. De heilige Vlam kan
onmogelijk stijgen in de ruggengraat van overspelige mannen en
vrouwen. Nimmer zal het Vuur der Seksuele Verrukkingen
kunnen stijgen in de wervelkolom van degenen die hun Goeroe
verraden.
Nooit zal het Seksuele Vuur stijgen in de ruggenmergsholte van
drankzuchtigen, drugverslaafden, moordenaars, dieven,
leugenaars, kwaadsprekers en lasteraars, uitbuiters,
hebzuchtigen, godslasteraars, heiligschenners, enz, enz, enz.
Het Vuur van het seksuele genot gelijkt een wonderbaarlijke
Slang die, eenmaal ontwaakt, een geluid produceert als van een
opgehitste slang. Het Seksuele Vuur, in het Sanskriet KUNDALINI
genaamd, ontwikkelt zich en stijgt op in de schitterende aura van
Maha-Chohan (de Grote-Heer).
De stijging van de Vlam van de vurige gelukzaligheid in het
ruggenmergkanaal, van wervel tot wervel, of wat op hetzelfde
neerkomt: van graad tot graad, gaat in werkelijkheid heel
langzaam; het gaat nooit ineens, eensklaps of met sprongen,
zoals sommige personen die niet over juiste informatie
beschikken ten onrechte veronderstellen.
Wellicht ten overvloede beweren we zonder veel omhaal van
woorden, dat de 33 graden van de Occulte Vrijmetselarij
esoterisch overeenkomen met de 33 wervels van de
wervelkolom. Wanneer de Alchemist (degene die de transmutatie
beoefent) de misdaad begaat om de Beker van Hermes uit te
storten, dat wil zeggen het Ens Seminis te lozen, dan verliest hij
uiteraard graden op de ladder van de Occulte Vrijmetselarij, want
het Vuur der seksuele verrukkingen daalt dan een of meer
wervels, naargelang de omvang van de schuld.
Gewoonlijk is het ontzettend moeilijk om verloren graden te
heroveren; er staat echter geschreven, dat er in de kathedraal
van de ziel meer vreugde is om een berouwvolle zondaar dan om
duizend rechtvaardigen die geen bekering behoeft.
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In het Magisterium van de Liefde worden wij altijd bijgestaan
door de Elohim. Zij geven ons raad en helpen ons.
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De ADJATMISCHE Universiteit der Wijzen (in de hogere
werelden) examineert van tijd tot tijd de aspiranten die met
wijsheid van de verrukkingen van de Liefde genieten in het
huwelijksbed, NADAT zij MAMMOM hebben verzaakt, dat wil
zeggen: INTELLEKTUELE GELEERDHEID EN MATERIELE RIJKDOM.
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In de ruggenmerg en in het Ens Seminis bevindt zich de sleutel
van de verlossing, en alles wat daar geen rekening mee houdt,
die weg niet volgt, betekent in feite een nutteloos verlies van
tijd.

Chakra Muladhara of (kerk)gemeente van Efeze met de opgerolde
Slang
Het Slangevuur of KUNDALINI bevindt zich in opgerolde
toestand, net als elke gewone slang, met drieëneenhalve
wentelingen, en wel in een magnetisch centrum in het stuitbeen,
de onderste punt van de ruggengraat.
Wanneer de seksuele slang ontwaakt om de Weg NAAR BINNEN
EN NAAR BOVEN te volgen, dan beleeft men zes verschillende
mystieke en transcendentale ervaringen. Deze kunnen en moeten
duidelijk worden gedefinieerd als volgt, gebruik makend van
Sanskritische termen:
1.

ANANDA: een zekere geestelijke verrukking.

2.

KAMPAN: hypergevoeligheid van elektrische en psychische
aard.

3.

UTTHAN: geleidelijke toename van het ZELF-BEWUSTZIJN.
astrale uittredingen, mystieke transcendentale ervaringen
in de hogere werelden, enz.

4.

GHURNI: vurige verlangens naar het goddelijke.

5.

MURGHA: een zekere fysieke matheid, met natuurlijke en
spontane ontspanning van spieren en zenuwen tijdens de
meditatie.

6.

NIDRA: een specifieke vorm van slaap, die in combinatie
met de diepe innerlijke meditatie, een schitterende
Shamadi of geestvervoering (extase) oplevert.

Het staat onomstotelijk vast, dat het Vuur van de Liefde ons
onmetelijke transcendentale vermogens verschaft. De seksuele
Vlam is zonder enige twijfel een waarheid die zowel in de
esoterische tradities van de Heer JEHOVA als van de VEDANTA
(esoterische leer uit de Veda's, heilige schriften van de
Brahmanen) thuishoort.
De seksuele Vlam is de Godin van het door de Wijzen aanbeden
Woord; als zij ontwaakt, geeft zij ons de Verlichting...
De erotische Vlam verschaft ons die goddelijke Wijsheid die niet
uit verstandelijke geleerdheid voortkomt en die niet gebonden is
aan de tijd.
Zij is het ook, die de MUKTI van de volmaakte heiligheid en de
GNANA van de bevrijding (verlossing) bezorgt.
DI-ON-IS-IO. DIONYSUS.(45) Door de lettergrepen van dit
magische woord, deze wonderbaarlijke mantram, tijdens de
paradijselijke geslachtsdaad te fluisteren, wordt de vrijwillige
transmutatie van de libido enorm bevorderd. De magische
resultaten van dit Mantra zijn:
DI...... Verhevigde werking van de geslachtsorganen.
ON...... Intelligente voortstuwing van het (getransmuteerde) Ens
Seminis door het hele zenuwstelsel totdat het uiteindeiijk in het
Bewustzijn dringt.
IS...... Deze mantralettergreep brengt ons de Mysteriën van ISIS
in herinnering. Het moet duidelijk zijn, dat de klinker I en de
letter S —uitgesproken als een langgerekt, zacht en lieflijk
gesis— de seksuele Slang aanroept (bezweert) om triomfantelijk
te stijgen via het ruggenmergkanaal.
IO...... ISOLDA, ( symbool van) de androgene(46) toestand ZonMaan
Isis-Osiris, die door de ontelbare eeuwen tot ons komt
met zij geweldig goddelijke schittering (De Monade, het Wezen,
God in het diepst van iedere mens, bezit ook de androgene
natuur: HIJ is immers de Vader-Moeder die in het verborgene
is.). De I heeft een diepe betekenis: ongetwijfeld stelt hij de
LINGAM of Phalus voor, de Hebreeuwse IOD. De 0 is het
vrouwelijke aspect van het eeuwige, de uterus (baarmoeder) of
YONI, het beroemde HE uit het Hebreeuws (Iod-He-Vau-He of
Iod-Heve). Wanneer men deze laatste lettergreep I0 inzet
gedurende de seksuele vervoering, dan wordt de totale
transmutatie van de libido een feit.
Zo ontwaakt de Vurige Slang van onze magische vermogens om
haar exodus via het ruggenmergkanaal te beginnen.
Het moederlijke aspect van de Heilige Vlam moet zonder meer
duidelijk zijn, de Vlam die in de vorm van een slang in de
ruggengraat stijgt. Een Vlam in de vorm van een Slang...
Goddelijke seksuele vlam... de allerheiligste Moeder
KUNDALINI...
Buiten het fysieke lichaam neemt onze persoonlijke kosmische
moeder, iedereen heeft immers de zijne, altijd het verrukkelijke
aanschijn van een Moeder-Maagd.
Op een keer —de datum en het uur doen er niet toe— bevond ik
mij buiten het fysieke lichaam en ontmoette mijn heilige Moeder
in een schitterende tempel…
Na de bekende omhelzing tussen moeder en zoon naam Zij plaats
in een gerieflijke leunstoel tegenover mij. Ik maakte van de
gelegenheid gebruik om dringende vragen te stellen...


Maak ik nu goede vorderingen op het Pad, Moeder?



Ja, mijn zoon, nu ga je goed.



Heb ik nog steeds behoefte aan seksuele magie
(transmutatie)?



Ja, je hebt het nog steeds nodig.



Is het mogelijk dat iemand daar in de fysieke wereld zijn
ZELFVERWEZENLIJKING bereikt zonder de Seksuele Magie
te behoeven te beoefenen?

Het antwoord op deze laatste vraag was ontzettend:


Onmogelijk, mijn zoon, dat is niet mogelijk!

Ik geef eerlijk toe, en zonder veel omhaal van woorden, dat deze
woorden van de Aanbiddelijke mij deden verstommen. Ik dacht
toen met uiterste smart aan die talloze mensen die Pseudoesoterische en Pseudo-Occulte leringen aanhangen, die werkelijk
hunkeren naar hun eindbevrijding, maar die niets afweten van de
SAHAJA MAITHUNA, dat wil zeggen de Seksuele Magie, de
wonderbaarlijke sleutel van de Grote Arcanum.
Het staat onomstotelijk vast, dat de weg die naar de afgrond
leidt, geplaveid is met goede bedoelingen.
Samael Aun Weor
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Beste lezer,
Hier vindt u ons e-mail adres: gnosis-samael-rabolu@live.nl
Mocht u vragen hebben die u aan ons wilt stellen dan kunt u
die naar dat adres mailen. Ook opmerkingen b.v. typefouten
of links die bij het aanklikken een foutmelding geven zijn
welkom.
Wij zullen ons best doen uw vraag zo snel mogelijk te
beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Over de Liefde

Over de liefde
Home
Beste lezer,
Inleiding tot de Gnosis

Hier vindt u de boeken van Meester Samaël Aun Weor en Meester Rabolu die
over de Liefde gaan.

Over de Liefde

Nog niet vertaalde hoofdstukken kunt u nog niet aanklikken.

Revolutionaire
Psychologie
Inwijdingen en
Beproevingen

Op de pagina van de “nieuwe vertalingen” vindt u een overzicht van de recente
vertalingen.
De onderstaande plaatjes geven de boeken aan waar we van streven in het
nederlands aan te bieden.

Hel, Duivel en Karma
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Klik op de regel achter de stip om naar de inhoud ervan te gaan.



Het volmaakte huwelijk



Het mysterie van de Gouden Bloei
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De meest eenvoudige oefening om de Meditatie te bereiken, dat
wil zeggen de rust en de stilte van het verstand, is de Koan.
Als wij in onze handen klappen (met twee handen) geeft dit een
geluid, nietwaar? Nu ga ik met een hand "klappen"...
Welk geluid produceer ik nu? Als een van u het kunt horen, laat
hij het me dan vertellen. Hoort een van u dit geluid?
Nee (antwoord uit de zaal).
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Welnu, je klapt een, twee of drie keren met twee handen om dat
geluid van het handklappen te horen. Dan slaapt u in terwijl u
probeert het geluid te horen dat wordt geproduceerd wanneer
je met een hand klapt.
Je moet in slaap vallen, want de Meditatie moet altijd vergezeld
gaan van de slaap. Als er geen slaap is, is er geen Meditatie,
want dan is er afleiding.
Meester Samael heeft mij deze oefening op een avond gegeven
tegen een uur of zeven, toen ik mij in Mexico bevond en Hij
voegde eraan toe: "Morgen geef je me het resultaat".
Die nacht ging ik slapen en ik heb die oefening gedaan. Het
spreekt vanzelf dat mijn Essentie zich bevrijdde. Ik heb de
Causale Wereld bezocht en ik heb er dingen onderzocht die voor
mij nodig waren.
Er was een groot feest in de causale wereld met allemaal grote
Hiërarchieën toen mijn Ziel, dat wil zeggen de Essentie, daar op
een bewuste wijze binnenkwam.
Een bewuste Essentie is een goddelijk schepsel, die in staat is
om alles te onderzoeken wat Hij wil. Hij is een goddelijk
schepsel.
Toen hebben de Hiërarchieën in koor gezongen, terwijl er
muziek weerklonk - hemelse muziek- en in koor riepen Zij:
"Laat er een Turiya zijn" (een Verlichte, iemand met doorlopend
Bewustzijn, Vertaling.) Ze bedoelden niet dat ik een Turiya was,
maar "laat er een Turiya zijn".
We moeten leren om bewust te zijn. Je moet jezelf leren
bewegen met een bewuste Essentie. Wanneer het Bewustzijn
van de Essentie ontwaakt, noemt men Haar een Turiya.
Het is natuurlijk zo dat men dit stapje voor stapje bereikt,
Naarmate men oefent, neemt het Bewustzijn steeds meer en
meer toe. Het is niet zo dat je de eerste keer al het turiyaschap
verwerft. Nee, daarom riepen ze in koor:
"Laat er een Turiya zijn". Het was de eerste keer dat ik dat
woord Turiya hoorde.
Wanneer je je eenmaal in de Causale Wereld bevindt, verandert
alles voor honderd procent. In de causale Wereld zie je het
leven trillen in de planten, in de steentjes, in alles. Het is
allemaal levend.
Je ziet het leven trillen, je ziet het vibreren. Het zijn geen
skeletten of spoken, maar puur leven. Je ziet het leven in alles.
Het is iets onbeschrijfelijks.
Er zijn geen woorden om de wonderen van de Causale Wereld te
beschrijven. De Causale Wereld is het eerste hemelse vlak en
hier zijn al geen woorden om dit te beschrijven. Nog veel
minder kunnen wij de wonderlijke dingen van de hogere
vlakken beschrijven.
Ik zal u een ander Koan geven. Wij weten dat alle dingen tot de
eenheid herleidt kunnen worden...
"Alles kan tot de eenheid herleidt worden. Maar waartoe kun je
de eenheid herleiden?"
Dit voorwerp, dat ik in mijn hand houd, kunnen we in stukken
delen en steeds weer delen tot we bij de eenheid komen. Maar
waartoe kun je de eenheid herleiden?
Dit is een probleem, waar het verstand geen antwoord op kan
vinden. Dit is een Koan.
Wel, laten we nog een Koan noemen. Wat zou u doen als u zich
onverwachts in een reusachtige boom zou bevinden, hangend
aan een touw, dat u met uw tanden vasthoudt, en uw handen
en voeten zijn gebonden? Wat zou u doen om er levend vanaf te
komen?

Als u uw mond open doet om te schreeuwen valt u dood neer en
de bedoeling is om er levend vanaf te komen. Wat zou u op zo'n
moment doen?
Wat je ook zegt is waar, maar dan ben je dood, je laat los. Als je
iets zegt, open je je mond en je laat het touw los en je bent
dood.
De bedoeling is dat je er levend vanaf komt. Dat is het
probleem.
Er is dus geen antwoord. Het verstand kan geen antwoord
bedenken. Dit is dus ook een Koan.
Meester, hoe moet je de Imaginatie hierbij gebruiken?
Met je Imaginatie zoek je op alle mogelijke manieren een
antwoord en je vind het niet. Je stelt jezelf voor hangende aan
die boom. Je imagineert dat je aan handen en voeten gebonden
bent, geblinddoekt, en onder je een diepe afgrond.
Dat moet je je voorstellen en het resultaat komt dan vanzelf
want het verstand zoekt een oplossing en vindt het niet. Hij
moet dan wel stilte betrachten. Dan wordt de Essentie bevrijd.
Je stelt jezelf de vraag en je imagineert dat je je in die conditie
bevindt. "Wat moet ik doen om er levend vanaf te komen?" Als
ik het touw loslaat val ik dood. Maar nee, het doel is om er
levend vanaf te komen. Dat is het probleem.
Dit is een andere Koan voor de Bevrijding van de Essentie, voor
de Meditatie. Al die Koans leiden tot hetzelfde resultaat: ze
leiden tot de Bevrijding van de Essentie uit de lagere
voertuigen. Dat wil zeggen, het Bewustzijn van de Essentie
wordt ontwaakt.
U hebt u allemaal veel inspanningen moeten getroosten om
deze reis te ondernemen om hier te kunnen komen. Daarom heb
ik u een basis willen geven waarop u zich kunt ontwikkelen en
anderen kunt leren om zich ook te ontwikkelen, zodat u uw tijd
niet verdoet met zoveel theorieën en zoveel nutteloze dingen,
maar dat u een solide basis legt wat een ieder te doen heeft
hier en nu.
Als u zo'n lange reis zou ondernemen om slechts wat theorieën
aan te horen, dan is die reis de moeite niet waard. Dit is voor u
weliswaar nog steeds een theorie, maar ik weet dat indien u het
in de praktijk toepast, u resultaten zult krijgen.
Als u de dingen die ik u heb geleerd praktisch toepast zullen de
resultaten voor honderd procent positief zijn. Ik ben helemaal
zeker van datgene wat ik u leer.
Als u bijvoorbeeld gaat liggen om een Meditatieoefening te doen
en u gebruikt een van deze sleutels, maar u denkt: "Wat zal ik
straks gaan doen in de Causale Wereld", dan hebt u de oefening
al onderbroken. Dan is de oefening al mislukt.
Wat wij willen bereiken is het Bewustzijn van de Essentie te
doen ontwaken. Want eenmaal bewust weet de Essentie, die
goddelijk is, zelf wel wat Haar te doen staat. Wij hoeven de
Essentie niets te vertellen of te leren, niets, want de Essentie
weet zelf alles.
Het feest bijvoorbeeld, waarmee je wordt ontvangen is zo
groots, maar mijn ijdelheid werd met dit alles niet gestreeld. Ik
ging onderzoeken waar ik behoefte aan had. Ik ging doen wat
ik moest doen.
Ik stond niet stil bij dat ontvangst of bij dat feest. Nee, ik ging
om te onderzoeken wat ik moest onderzoeken, want datgene
wat je onderzoekt is de Kennis die je verwerft. Die Kennis is
wat je nodig hebt.
Het woord Kennis is afgeleid van het woord "kennen". Als je de
dingen niet kent, bezit je geen Kennis.

Verder met deel 2 van 2.
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Er zijn velen die een goede babbel hebben, die een goed
geheugen hebben en veel dingen uit boeken van veel auteurs
kunnen herinneren. Deze personen bezitten veel informatie en
dan zeggen de mensen: "Die kerel weet het pas goed, die heeft
veel kennis".
Kennis waarvan? Laten we een ding beseffen, dat op zich heel
logisch is: als u deze zaken, die ik u aan het leren ben, aan
iemand anders gaat uitleggen, zo letterlijk, dan is dat voor u
een leugen en iedereen zal tegen u kunnen zeggen dat u een
leugenaar bent zolang u dit niet hebt verwezenlijkt.
Wanneer je het hebt verwezenlijkt, kun je het bevestigen en
met zekerheid zeggen dat het zo is. Zolang je het niet hebt
verwezenlijkt kan iedereen tegen je zeggen dat je een
leugenaar bent. Maar wanneer je het hebt verwezenlijkt, ben je
geen leugenaar meer. Dan spreek ]e met kennis van zaken, dan
verandert alles. Elke gnosticus moet dus zijn eigen kennis
verwerven.
Voorlopig zult u het moeten doen met andermans kennis totdat
u het gebied van de kennis betreedt, want dan zult u kunnen
spreken over datgene wat u hebt beleefd, nietwaar? Dan zult u
spreken vanuit uw eigen Kennis en niet vanuit andermans
Kennis.
Alles wat Meester Samael in zijn boeken zegt is waar, want ik
heb het beetje bij beetje kunnen aantonen en het is exact zo.
Als ik me zou beperken tot uitspraken als: "Meester Samael
zegt in dat boek, in dat hoofdstuk op die bladzijde zus en zo",
dan zou u tegen mi] kunnen zeggen dat ik een leugenaar ben.
Hebt u dat kunnen nagaan? Men kan je een leugenaar noemen
en het is juist. Men moet dus spreken over datgene wat men
kent. Dat is Kennis.
Meester Samael heeft zijn Kennis verwoord in zijn boeken en
dat is voor ons nuttig als richtlijn zodat we rechtstreekse eigen
Kennis kunnen verwerven.
De Meester heeft de basis gelegd zodat we de Kennis kunnen
bereiken, maar de Kennis is heel individueel.
Als een van u bijvoorbeeld door uw verdiensten een graad
verdient in het Gnostische Heiligdom, of in een ander Heiligdom
in de astrale wereld, dan zouden er duizend studenten
aanwezig kunnen zijn, maar niemand zal in het openbaar
zeggen: "Die en die heeft zich die en die Kennis eigen
gemaakt".
Nee, de Goeroe neemt hem apart in een geheime Kamer en
onder vier ogen wordt hem die Kennis gegeven, want het is
privé, het is het resultaat van zijn eigen inspanningen.
Die Kennis wordt dus niet in het openbaar gegeven. Hiervoor
zijn de geheime Kamers in de Tempels, zodat de student die
geheimen ontvangt die hij met al zijn Werk en inspanningen
heeft verdiend.
Daar betalen ze hem uit en de Goeroe vertelt hem dit onder vier
ogen. Het wordt niet in het openbaar gedaan. Die kennis is een
hele individuele zaak.
Er zijn etappes waarin men die draad van de Zelfherinnering te
pakken krijgt, maar vervolgens -juist wanneer men denkt het te
pakken te hebben- raakt men het weer kwijt. Dan duurt het een
tijd voordat men het opnieuw te pakken heeft...
Dit is te wijten aan het gemis aan Werk aan jezelf, aan het
ontbreken van Werk. Het is nodig om meer geconcentreerd
datgene te doen waarmee je bezig bent. Je bent bezig met een
oefening, bijvoorbeeld de astrale uittreding, dan moet u niet
denken aan uw schoonmoeder of schoonvader of aan iets
anders. Nee: "ik ben bezig om uit mijn lichaam te gaan". Houd
je aandacht daarbij en je treedt met gemak uit. Het probleem is
dat men bezig is met een oefening en tegelijkertijd denkt men
aan andere zaken. Daar zit hem het probleem bij ons.
Het is nodig om je te leren concentreren op datgene waarmee je
bezig bent. Daarom moet je in je dagelijkse activiteiten
geconcentreerd zijn op datgene wat je aan het doen bent.
Wanneer je dan een oefening gaat doen ben je reeds gewend,
opgevoed, om je te concentreren op datgene wat je aan het
doen bent en dan doe je het met gemak.
Het overkomt mij bijvoorbeeld ontzettend vaak dat ik in bed
stap en dat ik binnen vijf minuten al uitgetreden ben, vijf
minuten! Dit bereik je door oefening, pure oefening, die ik al
jaren doe. Daarom heeft Meester Samael veel vertrouwen in mij
gehad. Om die reden. Van elke oefening die hij me gaf, gaf ik
hem de volgende dag het resultaat. De volgende dag ging ik
naar hem toe en gaf hem het resultaat van datgene wat ik de
avond of de dag ervoor had geleerd. De volgende dag al gaf ik
hem het resultaat, want het lukte mij om het met gemak uit te
voeren, door de Concentratie waarin ik mezelf had opgevoed.
Van de Concentratie naar de Meditatie is een kleine stap. Als u
op een voorwerp, een persoon, een plaats of op iets anders
geconcentreerd bent, zoekt u het tegengestelde van dat
voorwerp of datgene waar u op geconcentreerd bent, de
Dualiteit ervan. U voegt die twee tegengestelde aspecten samen
en het verstand is in een keer leeg. Het is een kwestie van jezelf
opvoeden. Een pure opvoedingskwestie, zonder dat het nodig is
om je in dat mystieke gedoe te begeven. Dat vind ik
verschrikkelijk.
Voor de fanatiekeling heb ik grote vrees. De fanatiekeling dient
nergens voor, noch voor het goede, noch voor het kwade. Hij
dient nergens voor! Op dit gebied gaat het om Revolutie. Geen
passiviteit, geen fanatisme. Met mannelijkheid zoals de
Mexicanen het zeggen. Zonder angst de strijd aangaan en je
gaat vooruit. Dat kan niet anders.
Het is me opgevallen dat de Meditatie oefening om vijf uur in de
ochtend goede resultaten oplevert.
Dat komt omdat in de ochtenduren de atmosfeer rustiger is. De
ochtend is altijd beter voor de oefeningen totdat men de
praktische ervaring heeft. Om te beginnen zijn de ochtenduren
het beste voor elke oefening.
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Meester, waarom is het voor de groepen en voor de studenten
belangrijk iets met het onderwerp van de Intuïtie te doen?
De Intuïtie is het communicatiekanaal van de Essentie, met
andere woorden van de Ziel. Het vermogen van de Intuïtie kun
je door middel van de klank "0" ontwikkelen en wel door deze
klank langgerekt uit te spreken.
De Intuïtie is het enige kanaal waardoor het Goddelijke zich kan
uitdrukken. Het is een rechtstreeks kanaal tussen de Goddelijke
Hiërarchieën en onszelf.
Op deze Weg moet je heel alert zijn op de ingevingen van het
hart. In de wereld van alledag schenken de mensen niet veel
aandacht aan dit kanaal, maar bij deze Weg gaan we aan dat
soort impulsen juist de nodige aandacht schenken.
Die ingevingen van het hart zijn een boodschap, een
waarschuwing die ons wordt gegeven. Het is een waarschuwing
dat er iets goeds of slechts op het punt staat te gebeuren.
Maar omdat we gewoonlijk in slaaptoestand verkeren, schenken
we er geen aandacht aan en als gevolg daarvan komen de
mislukkingen.
Vergeet dit dus nooit: de Intuïtie is de enige uitdrukkingsvorm
van het Goddelijke.
De lagere centra, dat wil zeggen intellectueel, emotioneel,
motorisch, instinctief en sexueel centrum, zijn niet geschikt als
uitdrukkingskanaal van de Essentie, omdat deze door Ikken
beheerst worden. De Intuïtie niet en daarom kun je er volledig
op vertrouwen dat die impulsen op waarheid berusten.
Meester, wat heeft de Zelfwaarneming met de Intuïtie te
maken?
Niets! Die heeft er niets mee te maken. Verwar deze twee niet
met elkaar. "Men dient het magnesium niet te verwarren met
het gymnasium."
Meester, U hebt ons heel vaak voorgehouden. dat we ons niet
met het vocaliseren van klanken moeten bezighouden. Nu zegt
U dat we de klank '0' moeten gaan vocaliseren. Hoe zit dat nu?
Goed, ik wil de reden uitleggen waarom ik dat neb gezegd. De
lagere centra worden door de Ikken gebruikt, niet waar? Maar
de Intuïtie kan niet door de Ikken gebruikt worden. Dus is het
zaak dat iedereen daaraan gaat werken. Ik zou willen dat
iedereen die gave zou bezittent Niemand uitgezonderd
Dat is de reden dat vrouwen minder overkomt. Want wij
mannen zijn op de ratio ingesteld, de vrouwen meer op de
Intuïtie. Ze zijn in ieder geval Intuitiever dan wij. Op dat gebied
hebben zij een voorsprong op ons.
Dus moeten wij aan de slag gaan om de Intuïtie te ontwikkelen.
Met de Intuïtie kunnen we namelijk geen kwaad en geen
misdrijf begaan. De Ikken kunnen die Intuïtie niet gebruiken
om kwaad aan te richten.
Vergist de Intuïtie zich nooit?
Neen.
U raadt ons dus niet aan om bijvoorbeeld de klanken “U” en “M”
enz. te vocaliseren om de bijbehorende gaven te ontwikkelen?
Nee, nee, nee! Alleen de "0" om de Intuïtie te ontwikkelen. Niet
meer!
Wij nemen waar dat er zich steeds meer kritieke situaties voor
de mensheid voordoen en dat dat in een steeds hoger tempo
gaat. Is deze oefening om deze redenen dringender? Wat vindt
u daarvan?
Hoe verder de tijd voortschrijdt, hoe groter onze behoefte aan
Intuïtie, hoe groter de noodzaak om die gave te bezitten. Ik heb
bijvoorbeeld m’n leven verschillende malen aan de Intuïtie te
danken, want op een gevaarlijk moment waarschuwen de
Hiërarchieën je. Op het kritieke moment ontvang je de
boodschap en ga je onmiddellijk tot handelen over Je doet wat
je moet doen.
Meester, kan de Intuïtie ons helpen om ons van allerlei gevaren
te vrijwaren?
Ja, en niet alleen jezelf, maar ook anderen. Je kunt deze gave
van de Intuïtie nooit verkeerd gebruiken, want het is het
instrument van de Innerlijke Meester, van de Essentie.
Wat moet je je verbeelden wanneer je de "0' vocaliseert?
Het chakra van het hart, dat draait... Maar ik wil wel iets aan
deze uitleg toevoegen: Wat ik tot nu toe heb gezegd gaat over
het oppervlakkige aspect van de intuïtie. De ware Intuïtie wordt
pas ontwikkeld door het werk met de Drie Factoren. Het
oppervlakkige aspect van de Intuïtie is als een 'voorschot',
zodat de mensen zich alvast kunnen behelpen en voorbereiden.
Moet je je tijdens dat vocaliseren en het concentreren op het
hart ook een bepaalde kleur voorstellen?
Het hart-chakra is als een lotusbloem met een aantal blaadjes
van verschillende kleuren.
Meester, kan een mythomaan de Intuïtie ontwikkelen?
Nee, niks daarvan. De mythomaan kan geen enkele (ware) gave
ontwikkelen en is ongeschikt voor de esoterie.
U hebt ons vaker verteld, dat er in de Innerlijke werelden in
symbolen tot ons wordt gesproken. Kun je die met de Intuïtie
begrijpen?
Met de Intuïtie kun je inderdaad elk symbool en elk getal van de
innerlijke werelden interpreteren.
Deze gave helpt ons dus ook om kennis te verwerven?
Ja, zowel hier (fysiek) als in de Innerlijke wereld en overal. Het
is een gave die je ontzettend van dienst is, want je kunt haar
overal gebruiken.
Meester, wilt U ons een richtlijn geven om dit gevoel, deze
gave, te leren benutten, zonder het te hoeven beredeneren?
Wanneer je zo'n ingeving krijgt, zo'n waarschuwing, handel dan
onmiddellijk. Ga niet zttten nadenken of het kan of niet, maar
handel. Niet beredeneren, maar handelen. Als je begint te
beredeneren, komen de Ikken tussenbeide en dan bederf je de
zaak. Dus nogmaals: Niet denken, maar gelijk handelen.
Meester. U hebt ooit eens verteld. dat je de ratio moet proberen
uit te schakelen door het te legen: ja zelfs 'uit te putten'.
Bedoelt U dat de Intuïtie dan echt op gang komt?
Inderdaad. Wanneer je de ratio 'uitput'. Geeft deze zich
gewonnen en blijft de Intuïtie alleen over.
Kunt U ons dan uitleggen hoe je het verstand 'uitput'?
Niet denken. Volg je eigen hartcentrum (hart-chakra), je
Intuïtie. Wanneer je een ingeving krijgt, doe het dan, voer het
uit, doe wat het hart je zegt. Dat is het verstand "uitputten'. Zet
de Intuïtie aan het werk.
Meester, zou U ons een of andere anekdote over de Intuïtie
kunnen vertellen?
Ik zou er heel erg veel kunnen vertellen. Hier in Colombia, maar
ook in andere landen waar ik heb vertoefd, heb ik meer dan
eens door de Intuïtie m'n hachje gered en ook dat van vele
anderen, eveneens door de Intuïtie. Op een bepaald moment
gebruik je dat centrum als je meest waardevolle bezit om de
mensheid te dienen.
Heeft het liegen dat wij doen invloed op de Intuïtie?
Kijk eens, elke leugen, hoe onbelangrijk ook, en misschien met
de beste bedoelingen gezegd is tegen de Vader gericht. De
Vader is de Waarheid in ons. De leugen is de tegenpool van de
Waarheid. Dus bij elke leugen verwijdert de Vader zich een
stapje van ons. Je moet dus heel goed op deze dingen letten en
altijd koste wat kost de waarheid zeggen!
Meester. als iemand met de Drie Factoren werkt en bovendien
met de vocalisatile van de klank "O", maakt dat voor hem dan
enig verschil?
Ja, hij ontwikkelt die gave veel sneller, want dit centrum wordt
door de getransmuteerde energie aan het draaien gezet. Onze
energie is met de zeven 'Kerken' behorende bij de zeven hoofdChakra's, waarover in de Apocalyps wordt gesproken,
verbonden.
Wat ik vandaag onder de aandacht breng is hierop een
voorproefje, zodat de mensen zich kunnen behelpen. Maar
wanneer zij verderop voldoende werk met de Drie Factoren
hebben verricht, komen die gaven gemakkelijker.
In het begin heeft meester Samael ons dagelijks een uur lang
laten vocaliseren. Als Ik dan op het land (In de bergen) aan het
werk was, gooide ik daar nog een schepje bovenop. Toen begon
ik flitsen van helderziendheid te krijgen, maar ik was met dit
resultaat niet blij. Ik dacht bij mezelf: "Zonder gaven ben ik al
zo slecht, hoe zou het dan wel zijn met al die gaven?!"
Ik stelde mij deze vraag en besloot niet meer te vocaliseren.
Toen we aan het eind van de dag afgedaald waren (naar de plek
waar meester Samael woonde) want daar gingen we altijd naar
toe om te vocaliseren, zei meester Samael: “Iedereen aan het
vocaliseren!”
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Maar ik bleef rustig zitten en deed niet mee. De meester zei
tegen me: "Joaco, vocaliseren, want we hebben de gaven
nodig!"
Ik antwoordde de meester: 'Van al die mensen hier ben ik de
slechtste en dat ben ik zonder gaven te bezitten. Hoe zal dat
wel niet zijn als ik die vermogens erbij krijg?! Wat denkt U
ervan? Ik ben van plan om niet meer te vocaliseren.'

Oefeningen

De Meester zei "Oké, dan vocaliseer jij niet meer'"

Nieuwe vertalingen

Ik had hem dus mijn uitleg gegeven en dat respecteerde hij.
Daana heeft hij mij niet meer opgedragen te vocaliseren.

Contact

Ik vind dat heel logisch: als we zonder gaven al zo negatief zijn,
hoe zal dat dan met die gaven zijn? Want de Ikken maken zich
alles eigen en vernietigen zo alles.
Meester, is het correct om te zeggen dat de Intuïtie je kan
helpen om een 'Ik' beter te begrijpen?
Dat is juist. Daar is zij juist voor! Om de dingen beter en dieper
te begrijpen. En ook om de dingen beter te kunnen
onderzoeken. Puur op Intuïtie.
Ik zal jullie wat vertellen. Eens waren we met meester Samael
In een “gevorderde Fase”. In die groep zaten velen met een
hoge opleiding, met een intellectuele instelling. Die keer zei
Meester Samael: "Er zijn drie torens. Eentje brandt de tweede
heeft net vlam gevat en de derde blijft voor jouw over'.
Dat zei de Meester tegen mij. Ik antwoordde: 'Ja, Meester, dat
klopt. Je moet wachten tot de eerste valt, de tweede een duw
geven en dan met de derde aan de slag gaan. Het is een
doorlopend werk.'

Iedereen was stil. En ze vroegen waarover we het nu eigenlijk
hadden. Zo kan je in de menigte op basis van de Intuïtie
spreken. zonder dat de anderen dat kunnen volgen. Puur
Intuïtie. In de innerlijke werelden gaat dat altijd zo. Puur met
Intuïtie. Het is een wonderbaarlijke taal!
Dat deze gave je hier fysiek helpt is een feit, maar in de
innerlijke werelden is dat nog veel meer, om de symbologie te
begrijpen en alles wat je daar te zien krijgt. Zelfs de Kabbala,
want deze is pure symboliek. In de innerlijke werelden leggen
ze je niet uit hoe iets in elkaar zit; ze geven je een symbool en
dat is het antwoord.
De Intuïtie is dus ontzettend belangrijk. Ik zou wel willen dat
iedereen zonder uitzondering aan de slag ging om deze gave te
ontwikkelen.
Hoe lang zou je die O klank moeten vocaliseren?
Zeg maar zo'n twintig (20) minuten per dag, maar wel dagelijks
dus.
Kun je dat ook mentaal (in gedachten) doen?
Ja, dat kan ook, maar als je het hardop kan zeggen is dat nog
veel beter, want het woord is een scheppend vermogen. En zo
kristalliseert die gave veel sneller uit.
Meester, wat zegt U ervan als we die klank om de drie dagen
vocaliseren? Werkt het dan ook?
Dagelijks vocaliseren is veel beter.
Zie je de resultaten dan niet?
Aanhoudend is beter. Kijk eens, als je dat dagelijks twintig
minuten doet dan versterk je ook je wilskracht. Maar als je het
een keer per week doet wat voor soort wil kun je dan bereiken?
Niks toch?
Als we zeggen vocaliseren, dan bedoelen we ook vocaliseren,
want zo versterk je je wilskracht!
Wanneer je jezelf dit soort taken oplegt, versterk je de
wilskracht. We hebben eigenlijk geen ware wilskracht, maar
toch versterken we het een ietsje. Op deze manier scheppen we
langzaam deze kracht in onszelf.
Gisteravond vertelde U ons dat we vaak tot stilstand komen op
de Weg, omdat we ons geen doelen stellen. U raadde ons aan
om onszelf iedere dag bij het opstaan een doel voor ogen te
stellen om van start te kunnen gaan.
Ja, je zou een agenda voor die dag moeten opstellen, met
daarin een dagindeling. en bovenaan die lijst zet je de meest
belangrijke dingen voor die dag. En dan probeer je, voor zover
je er tijd voor hebt die zaken c.q. taken zo goed mogelijk en een
voor een uit te voeren.
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Stelt u zich voor dat deze figuur een boom voorstelt met veel
wortels. Hij heeft zijn hoofdwortel en een groot aantal
ontzettend kleine haarworteltjes die aan de hoofdwortel
hangen.
Stelt u zich voor dat deze wortel, die vrij groot is, een Ik
voorstelt, bijvoorbeeld de Ik van de Boosheid, de Ik van de
Hoogmoed of een andere hoofd-Ik. Het is voor ons onmogelijk
om deze Ik te kunnen bevatten, want hij heeft ontzettend veel
afgeleide deeltjes die in feite de boom voeden.
Een willekeurige boom heeft altijd zijn hoofdwortel. Deze
ondersteunt de boom zodat hij niet kan vallen, maar
tegelijkertijd heeft deze hoofdwortel andere dikke zijwortels,
zodat de wind de boom niet omver kan blazen.
Aan die dikke wortels, die ik in het plaatje aangeef, hangen
duizenden ontzettend kleine worteltjes. Deze zijn het die de
boom voeden. Niet de andere dikke wortels. Nee, die zijn er
alleen om de boom te ondersteunen, om hem recht te houden.
De boom voedt zich door middel van al die ontzettend kleine
vertakkingen van de wortels, die aan de grote wortels groeien.
Die dringen in de aarde om de voedingsstoffen die de boom
nodig heeft op te nemen.
Welnu, precies hetzelfde gebeurt met onze Ikken. We hebben
bijvoorbeeld de Ik van de Boosheid, maar van deze Ik zijn
talloze andere Ikken afhankelijk, die hem in feite voeden.
Het Ego houdt zich staande door middel van al die grote
wortels, maar het zijn die onbeduidend kleine vertakkinkjes,
dat wil zeggen de details, waardoor het Ego in leven blijft.
Als wij beginnen om hem die fijne worteltjes te ontnemen,
begint hij vernietigd te worden en te sterven. Op een andere
wijze lukt ons dat niet.
Laten we beseffen hoeveel Ikken of hoeveel manifestaties deze
hoofd-Ik van de Boosheid heeft. Hoe zou men dan zo'n hoofd-Ik
kunnen bevatten? We kunnen hem niet begrijpen. Maar als je
het Ego zijn voeding begint te ontnemen, begin je hem te
begrijpen en begint hij kracht te verliezen. Dit is onvermijdelijk.
Meester Samael heeft dit met andere bewoordingen gezegd,
precies zoals ik het nu uitleg, maar hij gebruikte een andere
terminologie. Hij zei: "men dient van ogenblik tot ogenblik, van
moment tot moment te sterven".
Aanvankelijk begreep ik deze zin niet. Ik vroeg me dan ook af,
hoe men "van ogenblik tot ogenblik en van moment tot moment
zou kunnen sterven". Hij bedoelde al deze onbeduidende
manifestaties van het Ego, waaraan we geen aandacht besteden
en die de voeding geven aan het Ego.
Een tekortkoming voedt zich door middel van die onbeduidend
kleine worteltjes. Geleidelijk aan voeden ze de tekortkoming..
Als wij hem dus die worteltjes ontnemen, sterft die
tekortkoming, het Ego sterft. Het begint voorgoed te vervallen,
kracht te verliezen. Want hij voedt zich met al deze details, dat
is zijn leven. Als wij hem die details ontnemen is het resultaat
de Dood (het Afbreken).
Ik ben bij deze details begonnen. Dit zijn geen theorieën
waarover ik spreek. Ik spreek vanuit de praktijk, want zo was
mijn werk vanaf het moment dat ik in de Gnosis begon. Ik
begon met deze details maar ik wist niet eens wat het sterven
betekende. Door te beginnen met deze details ging ik op weg.
Je wordt soms bijvoorbeeld geroepen om een Inwijding, die je
reeds verdiend hebt, te ontvangen, maar onderweg treden zeer
veel details naar voren en door een van die details kan die
Inwijding of die graad aan je neus voorbij gaan.
In de Innerlijke Wereld kwam ik bij de beproevingen er slecht
vanaf wanneer ik een graad ging ontvangen; door een van die
details miste ik die stap. In plaats daarvan kreeg ik van de
Meesters een flinke uitbrander, want op strenge toon zeiden ze
dan tegen me: "ga terug naar de school, want jij weet niets".
Daarna begon ik in het fysieke aspect hard te werken aan de
details en toen begon het mij goed te gaan bin de beproevingen
waaraan zij mij onderwierpen. Dan kreeg ik mijn graad, de
beloning die ze mij gaven.
Ik begon dus te werken met de details vanaf het moment dat ik
in de Gnosis kwam, maar ik wist niet eens dat dit de Dood (het
Afbreken) was. Ik deed het om een goede beurt te maken bij de
beproevingen, om de beloning te kunnen ontvangen.
Ze roepen je om je voor jouw werk te belonen, maar onderweg
komen de details te voorschijn. Als je een klein muntje vindt en
je eigent het je toe -dat is zo'n detail-, dan misluk "je! Om zulke
onbelangrijke dingen gaat het. Je denkt zelf dat het geen
beproeving is.
Als je bij deze details begint, begint het Ego op deze manier te
sterven. Hij raakt ondervoed en begint te sterven, dat is
onvermijdelijk. Dit is het Afbreken!
Dit heb ik werkelijk gevonden door middel van diepgaand
onderzoek. Zoals Meester Samael het heeft uitgelegd is het niet
goed begrepen. Ik wil niet voordoen alsof ik meer weet, want
zoals ik reeds aangaf heeft Hij geleerd dat "men van ogenblik
tot ogenblik, van moment tot moment moet sterven". Dat heeft
betrekking op de details. Het ontbrak hem aan tijd om de
details uit te leggen.
Als voorbeeld van hoe de terminologie bij elke Meester anders
is, vermeld ik dat Meester Judas dit werk "polijsten en
polijsten" noemt.
Zouden we precies hetzelfde moeten doen met onze gedachten?
Ja, met alles. Zo pas je het Afbreken-onderweg toe. Er komt
zo'n detail naar voren en dan zeg je onmiddellijk: "Mijn Moeder,
breek deze tekortkoming af. " Onmiddellijk! Je moet niet tot
morgen wachten, onmiddellijk, ogenblikkelijk. God-Moeder kan
met haar macht een van deze details, die niet zo sterk zijn, met
gemak afbreken.
Kunnen we 's avonds dan ook nog de analyse van die Ikken
doen?
Nee, overdag werken we hard met het Afbreken-onderweg. Sla
er maar op los, verlies geen tijd meer, maar sla er op los van
ogenblik tot ogenblik en van moment tot moment en je zult het
resultaat zien.
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Noemen ze dit ook "het Laton witten"?
"Het Laton witten, zodat het Licht kan schijnen."
Misschien ontbreekt het ons aan Wilskracht om met die
overtuiging te werken. Hoe kunnen wij de Wilskracht
intensiveren, om zo Revolutionair te kunnen werken?
Op jezelf letten, waakzaam zijn. Wanneer je jezelf vergeet bega
je fouten. Je moet altijd op jezelf letten, anders vergeet je jezelf
en bega je een groot aantal fouten.
Is dit begrepen, wat het Afbreken-onderweg is en hoe je het
Ego begint af te breken, hem zijn kracht, zijn potentie
ontneemt?
Het lijkt mij dat wij het tot nu toe niet goed hebben begrepen
en dat dit misverstand zich al lange tijd heeft staande
gehouden. Het misverstand is dat wij overdag op een heel
gebrekkige manier het werk verrichten en alles 's-avonds willen
doen, in een uurtje.
Oh, nee. Dit is van ogenblik tot ogenblik. Zoals Meester Samael
het zei, dat is de Waarheid. Jezelf in de gaten houden en wat
bereik je ermee? Je begint te ontwaken. Je Bewustzijn begint
onmiddellijk te ontwaken, je vergeet jezelf niet. Dit is een
ontzettend goede oefening.
Betekent dit nu, dat het Afbreken-onderweg het werk dat wij
voorheen aan het afbreken van het Ego hebben gedaan komt te
vervangen?
Let op want dit heeft ontzettend mijn aandacht getrokken. Ik
ben altijd bezig een manier te zoeken om de mensheid te
helpen, hoe de mensen vooruit te helpen. Daarom heb ik
diepgaand onderzoek verricht.
Daarom spreekt iedereen over het afbreken -en iedereen wil
wel 'sterven'-, maar waarom is het nog niemand gelukt om het
Ego af te breken? Dit heeft ontzettend mijn aandacht
getrokken. Het is duidelijk dat het de mensen ontbroken heeft
dit werk te doen.
Zo globaal zoals men de Leer van Meester Samael heeft willen
opvatten, "de boosheid afbreken, de hoogmoed afbreken, enz.",
dat lukt niemand. Niemand zal op die manier het Ego kunnen
afbreken. Hoe kun je de Ik van de Boosheid of van de
Hoogmoed begrijpen als hij duizenden onbeduidende kleine
manifestaties heeft, waarvan je denkt dat ze geen enkele
betekenis hebben? Toch hebben ze het, want zo voedt het Ego
zich.
Is het nodig om te weten waar een detail vandaan komt, of het
van Boosheid of van Hoogmoed is, of is dit niet nodig?
Maakt niet uit Wat u te doen heeft is God-Moeder ogenblikkelijk
te vragen om die tekortkoming af te breken. Onmiddellijk.
Moet je je daarbij iets voorstellen (imagineren)?
Zodra je een manifestatie van het detail gewaar wordt, vraag je
aan je God-Moeder hem af te breken. Daarbij moet je je niet
voorstellen waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat,
maar de bede op een bewuste wijze doen en je voorstellen dat
God-Moeder hem afbreekt.
Meester, moet je een beetje voelen wat je aan het doen bent?
Natuurlijk. Als je jezelf in de gaten houdt, ontdek je elk
willekeurig detail dat naar voren komt of zich manifesteert.
Ik bedoel de kwestie van de spijt, het berouw...
Op het ogenblik dat je aan God-Moeder vraagt, moet je die
zekerheid hebben dat ze hem afbreekt. Je moet die zekerheid
hebben, dat geloof in God-Moeder.
Meester Samael zei een keer in een vergadering met de
sprekers: "van al mijn studenten is de enige die bezig is te
sterven Joaquin, want hij is werkelijk bezig Ikken af te breken".
Ik was alleen bezig te werken met al die details. Ik was niet
bezig om me op die grote Ikken te richten, helemaal niet, maar
slechts op de details.
Aan dit werk heb ik het Bewustzijn te danken waarover ik nu
beschik. Aan dat werk. Ik spreek u nu dus niet toe vanuit een
theoretische achtergrond, maar vanuit datgene wat ik heb
beleefd. Ik spreek alleen over datgene wat ik heb beleefd
Meester, nadat U die details had afgebroken, wijdde U zich
vervolgens aan het bestuderen en dieper begrijpen van die
details, of was dit dagelijks werk van het Afbreken-onderweg
voldoende voor U?

Kijk, zo'n klein onbeduidend detail heeft niet zoveel kracht. God
-Moeder kan het ogenblikkelijk vernietigen, ontbinden. Omdat
hij afgebroken is hoef je je ook niet meer het hoofd te breken
over dat detail om het te begrijpen, helemaal niet. Je moet de
zekerheid hebben dat God-Moeder het heeft vernietigd.
Moet je je bij de Meditatie, die je 's avonds of ’s nachts doet om
de dood van het Ego te bewerkstelligen, dan wel richten tot die
grote Ikken?
Ik ga dat aspect uitleggen want dit is heel belangrijk. Ik heb
nog nooit die "Meditatie voor het afbreken van net Ego"
gedaan! Nooit! Waarom niet? Omdat wij beetje bij beetje,
etappe voor etappe, dimensie voor dimensie "sterven". Hier in
het fysieke voeren we een schonings-actie uit, etappe voor
etappe.
Laten we een voorbeeld nemen. Als je een wit, vuil hemd wilt
wassen, doe je hem ook een paar keer in de was totdat hij
helemaal wit is geworden. Precies hetzelfde moeten wij met het
Ego doen, precies hetzelfde. We worden niet in een enkele was
beurt 'wit'.
Wij moeten er rekening mee houden dat de Ik-oorzaak er ook
nog is en die wordt met dit werk niet afgebroken. De Ik-oorzaak
wordt op een heel bewuste wijze afgebroken. Dit is het laatste
werk dat men dient te verrichten. We moeten dus etappe voor
etappe gaan.
U ging dus liever naar de astrale wereld om de Ikken te
bewerken?
Wij moeten hier fysiek, in het astrale, in het mentale en een
hele tijd in het causale werken. Alles in de juiste volgorde. In
dit werk hier fysiek begin je veel Bewustzijn te herwinnen, wat
je vervolgens in staat stelt om vrijwillig en bewust in andere
dimensies te bewegen en je werk te verdiepen.
Hoe kunnen wij dit werk van het Afbreken van ogenblik tot
ogenblik combineren met het andere werk wat U en Meester
Samael hebben uitgelegd om je uitsluitend op een enkele Ik te
richten?
Dat was een fout van mij. Ik schaam mij niet om het toe te
geven. Het is element voor element. Maar toen ik dat zei hield ik
geen rekening met de details. Toen geloofde ik ook niet dat je
met het werk met de details zover kunt komen.
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Nu ik ontdekt heb hoe het sterven precies gaat, corrigeer ik dat.
Het andere laten we dus even voor wat het is. We gaan dus aan
alle Ego's werken, aan alle: van Hoogmoed, van Hebzucht, van
Ontucht, van Vraatzucht, enz. Alle Ikken in het algemeen. Alles
wat maar ook naar voren komt. Onmiddellijk geef je hem ervan
langs. Je geeft hem ervan langs en je geeft hem ervan langs en
zo begin je te sterven.
Wij moeten dus met alle Ikken tegelijk werken?
Met alles wat zich manifesteert.
Op welke Ik moet je je tijdens de Alchemie (de transmutatie)
dan richten?
Wel, er zijn details die God-Moeder niet onmiddellijk kan
vernietigen omdat ze veel te sterk zijn. Je ziet dat zo’n element
zich blijft manifesteren. Tijdens de Alchemie vraag je aan je
God-Moeder de vernietiging van dat element.
Meester, excuseer mij dat ik doorvraag, maar het is geloof ik
voor iedereen belangrijk.
Ga gerust door, want dit is ontzettend belangrijk! Dit is de basis
voor ons allemaal.
Stel dat ik vandaag een heel sterk detail van Hoogmoed ontdek.
In de nacht, tijdens het Werk van de Alchemie, vraag ik GodMoeder het afbreken van de Hoogmoed. Maar het kan
voorkomen dat de Afgunst morgen een sterk detail is. Moet ik
dan (morgen) het afbreken van de Afgunst vragen?
Dat element wat naar voren komt. Maak geen enkele
uitzondering. Het element dat bij jou naar voren komt, dat geef
je ervan langs.
Waarom zegt Meester Samael dan dat je niet op tien hazen
tegelijk moet jagen?
Dat klopt. De Ikken komen een voor een naar voren. Het zijn er
ook niet tien of vijf tegelijk. Ze komen een voor een. Je geeft
dat ene detail ervan langs.
Ook als de volgende dag een detail van een andere hoofd-ik
naar voren komt?
Ja, dat maakt niet uit, de volgende dag of eventjes later. Nee, ik
bedoelde in het werk tijdens de Alchemie?
Daar werk je met dat ene detail waarvan je het meest last hebt.
Die geef je er tijdens de Alchemie van langs.
Op deze manier breng je het peil van alle Ikken dus omlaag?
Alle Ikken, de hele stam begint te sterven, het Ego zelf. Alles
begint te sterven, want hij begint zijn grote kracht te verliezen.
Als iemand bijvoorbeeld ontdekt dat bij hem het zelfmedelijden
het sterkst is en er komen spontaan heel veel details overdag
naar voren, zou die persoon dan al die details moeten
aanpakken maar toch ook meer aandacht moeten besteden
tijdens de Alchemie aan dat zelfmedelijden?
Kijk, het zit zo. Een tekortkoming die sterk is bij jou, zeg maar
dat dat je belangrijkste is, die zal zich vaak manifesteren en
elke keer als hij zich manifesteert geef je hem ervan langs. Je
geeft hem ervan langs en je geeft hem ervan langs. Die ene die
het meest naar voren komt geef je ervan langs. Zo werkt het.
Maar, neem nou bijvoorbeeld de Luiheid: die heeft ons in deze
toestand gebracht, nietwaar? We zijn te lui om te werken.
Wanneer wij ons voornemen om aan de Luiheid te werken,
raken we gemotiveerd en oefenen we een week lang, maar
daarna vervallen we weer in passiviteit...

Kijk, die passiviteit zorgt ervoor dat er een 'geestelijke nacht' in
ons ontstaat en we tot stilstand komen. Dit is te wijten aan het
feit dat je de oefeningen op een verkeerde manier doet.
Wanneer je een oefening goed doet en je ziet het resultaat dan
heb je nog meer kracht om verder te gaan. Dit veroorzaakt een
nieuwe ochtendstond in je. Als je een oefening op een
verkeerde manier doet en je ziet geen resultaat, dan komt de
passiviteit en de Luiheid.
Je moet de oefeningen altijd met Concentratie doen. Geen van
de oefeningen die Meester Samael geeft, mislukt, geen enkele.
Het zijn wij die mislukken! Wij doen een oefening hier en we
denken aan dingen elders, aan zaken doen of aan iets anders. Er
is dan geen Concentratie en dan kan zo'n oefening geen positief
resultaat geven.
Dat kan niet, dat zijn dus de tekortkomingen. Je wijdt niet het
moment aan datgene waaraan je bezig bent. Zoals ik eerder zei:
in het dagelijks leven, in uw fysiek werk moet u aan elke zaak
zijn tijd wijden. Het is een opvoeding die je jezelf aldoende
oplegt.
Om het dagelijks leven te benutten?
Dagelijks, dagelijks.
Het dagelijks leven, in dienst van bet Afbreken stellen?
Dat is duidelijk.
Niet in dienst van andere zaken?
Precies.
Zouden we kunnen zeggen dat het niet voldoende is om
dagelijks een oefening van het Afbreken van het Ego van een
uur te doen? Dat wij de oefening van ogenblik tot ogenblik, van
moment tot moment moeten toepassen?
Van moment tot moment! Of je je nu op je werk bevindt, of je
aan het zaken doen bent, of in gesprek met iemand anders
bent: je moet altijd alert zijn, jezelf in de gaten houden Om te
zien welk psychisch element zich zou kunnen manifesteren op
dat ogenblik.
Met een uur per dag zullen we het Afbreken niet kunnen
bereiken?
Oh, nee, nee, nee! Het is de hele tijd Als je wilt sterven, is het
de hele tijd. Onvermoeibaar!
En die oefening van de Retrospectie dan, proberen terug te
gaan naar je jeugd wanneer zo'n tekortkoming zich begon te
manifesteren?
Met dit werk heb je niets van dat alles nodig. Het enige wat je
nodig hebt is van ogenblik tot ogenblik en van moment tot
moment 'sterven'.
Dit is een complete revolutie van het Werk van bet Afbreken
van het Ego.
Ja, een revolutie! Toen ik begon dacht ik dat iedereen ook op
deze manier werkte, maar nu ik al die brieven gezien heb
waarin iedereen zegt, schrijft en spreekt over het Afbreken zus
en zo, blijkt dat niemand sterft. Hoe kan het dan? Wel, het is
duidelijk. Men wil de dikke Ikken aanpakken en de details links
laten liggen, maar met deze details voedt het Ego zich. Ja, dat is
de conclusie die ik getrokken heb.
Meester, als je bijvoorbeeld overdag een van die details ontdekt
op het moment dat je iets slechts doet en je voelt die pijn heel
diep in je, zou je dan als je weer thuis komt je even moeten
terugtrekken en er voor gaan zitten om aan God-Moeder
nogmaals te vragen om die tekortkoming af te breken?
Nee, het belangrijkste is alert te zijn, jezelf in de gaten te
houden, zodat wanneer die tekortkoming zich opnieuw
manifesteert je hem ervan langs kunt geven. Dit is veel beter.
Zo bega je minder fouten en je bent bezig om in jezelf te
sterven. Het probleem komt wanneer je jezelf vergeet. Dat is
het probleem, dan bega je ernstige fouten.
Moeten we dan begrijpen dat de details willekeurige
onbeduidende kleinigheidjes zijn?
Ja, onbeduidend kleine dingen.
Als we bijvoorbeeld een ander tijdens het spreken onderbreken,
zijn dat details?
Dat is in de innerlijke dimensies heel ernstig. Als u bijvoorbeeld
bezig bent om met die ander te spreken en ik kom binnen en
richt onmiddellijk het woord tot u, mij gedragende alsof ik heel
belangrijk ben en ik onderbreek uw gesprek, oei, oei,
oei! Dan krijg ik een fikse straf. Ik schaam mij niet te zeggen
dat ik gestraft ben voor zulke onvoorzichtige handelingen. Ik
ben streng gestraft!
Wat betreft de belangrijkste psychologische wortel, die
karakteristieke wortel van ieder mens, hoe kunnen we die
opsporen?
Met dit werk treed je praktisch gezien als een echte soldaat een
groot leger tegemoet om je te verdedigen. De eerste die op je af
komt, die geef je ervan langs. Precies zoals ik zeg, je geeft hem
er onmiddellijk van langs.
Die strijd moet wel verschrikkelijk zijn?
Dit is de Grote Eindstrijd waarover in de Bijbel wordt
gesproken: een tegen duizenden! Daarvoor moet je alles op het
spel zetten, je laatste troef spelen.

