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INLEIDING 
 
Vanaf december 1910 tot en met januari 1919 zond Max Heindel maande-
lijks een les aan zijn studenten die vergezeld ging van een brief. 
   Toen Max Heindel de leer, die hij van de Broeders van het Rozenkruis 
had ontvangen, in 1909 publiceerde onder de Nederlandse naam De Wereld-
beschouwing der Rozenkruisers, werd dit boek met veel enthousiasme ont-
vangen. In dit boek staat informatie die nooit eerder gepubliceerd werd. 
Maar al snel werd Heindel duidelijk dat heel veel mensen die het boek la-
zen, niet bereid bleken hier ook naar te gaan leven. Toen Heindel dan ook 
in december 1910 zijn eerste les aan studenten verzond, liet hij die verge-
zeld gaan van een brief. Hierin probeert hij de lezer erop te wijzen dat 
het verzamelen van esoterische kennis zonder dat men die in het leven 
toepast en doorgeeft, van weinig nut is. Omdat de meeste mensen die 
door de Rozenkruisersleer worden aangetrokken meer verstandelijk zijn 
ingesteld dan gevoelsmatig, doet Heindel in deze brieven op de student 
een beroep ook de gevoelszijde te ontwikkelen. De manier waarop dit ge-
beurt doet nu soms wat overdreven aan. Maar Heindel verklaart waarom 
hij dit doet en voegt er aan toe dat deze brieven ook de laatste gegevens 
bevatten van zijn onderzoek waarmee hij op dat moment bezig is. Deze 
brieven bevatten naast de stichtelijke woorden dan ook veel esoterische 
kennis van onschatbare waarde. Maar ook waarschuwingen en raadgevin-
gen en waar nodig, bemoedigende woorden. 
   De lessen die Heindel de studenten toestuurde zijn in boekvorm ver-
schenen en hebben als titel: 
 
     Leringen van een ingewijde 
     Sprokkelingen van een mysticus 
     Vrijmetselarij en katholicisme 
     Inwijding vroeger en nu 
     De mysteriën van de grote opera’s 
          De mysteriën van het Rozenkruis 
     Het web van het lot 
     Rozenkruisers Christendom 
 
In deze Brieven wordt er van uitgegaan dat de lezer enige kennis van de Ro-
zenkruisersleer bezit. Voor hen die niet vertrouwd zijn met de leer die in 
De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers beschreven staat, volgt hier een toe-
lichting op de termen die gebruikt worden. Aan de hand van deze basis-
principes zal iedereen de inhoud van dit boek gemakkelijk kunnen begrij-
pen.  



De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers leert dat de mens een samengesteld 
wezen is in het bezit van: 
 
1e Een grofstoffelijk lichaam, samengesteld uit de vaste stoffen, vloeistoffen 
en gassen van de stoffelijke wereld. Het is het zichtbare instrument dat 
de geest gebruikt voor allerlei stoffelijke activiteiten. Dit is het lichaam 
dat doorgaans als de gehele mens wordt beschouwd. 
 
2e Een levenslichaam, dat uit vier ethers is samengesteld en het zichtbare li-
chaam doordringt zoals ether allerlei vormen doordringt, met dit verschil 
dat de mens een grotere hoeveelheid universele ether tot zich trekt dan 
andere vormen. Dit etherisch lichaam, dat ongeveer 4 cm buiten ons stof-
felijk lichaam uitsteekt, is ons instrument voor het opnemen van de le-
vengevende zonne-energie en het op gang houden van de functies als as-
similatie, groei en voortplanting. 
 
3e Een begeertelichaam, dat onze gevoelsaard vormt. Dit fijnere voertuig 
doordringt zowel het grofstoffelijk lichaam als het fijnstoffelijke levensli-
chaam. Bij helderziende waarneming ziet men het ongeveer 40 cm buiten 
het zichtbare lichaam uitsteken dat zich in het midden van deze eivormi-
ge wolk bevindt zoals een dooier in het midden van een ei. Het begeerteli-
chaam bevat waarnemingscentra die, bij juiste ontwikkeling, de middelen 
vormen waarmee de mens in de begeertewereld waarneemt. 
 
4e Het verstand, een spiegel die de buitenwereld weerkaatst en de geest in 
staat stelt zijn bevelen in gedachten en woorden om te zetten en tot han-
delen te dwingen. Het heeft nog maar een wolkachtige vorm. 
 
5e Het ego of de drievoudige geest die deze voertuigen gebruikt om in de 
levensschool ervaring op te doen en deze ervaring om te zetten in zielen-
kracht.   
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Brief 1, Kerstmis 1910. 
 

VRIENDSCHAP ALS IDEAAL 
 
In een godsdienstige beweging is het de gewoonte elkaar met zuster en 
broeder aan te spreken, uit erkentelijkheid voor het feit dat iedereen een 
kind van God is, onze gemeenschappelijke Vader. Broers en zusters zijn 
niet altijd eensgezind. Soms zijn zij zelfs zo verblind dat zij elkaar haten. 
Maar vrienden mogen elkaar alleen maar graag.  
   Het was de onderkenning van dit feit die Christus, ons grote en verheven 
ideaal, er toe bracht tegen zijn leerlingen te zeggen: ‘Ik noem jullie geen sla- 
ven meer … vrienden noem ik jullie …’ Joh. 15:15. Wij kunnen niet beter 
doen dan onze grote leidsman hierin te volgen evenals in andere opzich-
ten. Laten wij daarom niet alleen maar tevreden zijn met broederlijke be-
trekkingen maar ernaar streven vrienden te zijn in de verhevenste en ver-
trouwelijkste zin van het woord. 
   De prachtige leer van de Oudere Broeders die ons op het Pad samen-
bracht, respecteren hun leerlingen op dezelfde manier als Christus zijn vol- 
gelingen, door hen ‘vrienden’ te noemen. Als u op dezelfde manier vol-
houdt zoals u begonnen bent, zult u zich eens in hun midden bevinden 
en dat woord op zo een tedere, hartelijke en vriendelijke manier horen 
uitspreken dat het iedere beschrijving en voorstelling te boven gaat. Van-
af dat moment zal u iedere opdracht willen vervullen om die vriendschap 
waard te zijn. Het zal uw enige wens zijn hun te dienen. Er bestaat geen 
aardse onderscheiding die met die vriendschap te vergelijken is.  
   Mij werd het voorrecht verleend de leer van de Oudere Broeders be-
kend te maken; vooral aan studenten, proefleerlingen en discipelen van 
de Rosicrucian Fellowship. Op uw verzoek werd uw naam op de corres-
posndentielijst geplaatst en als vriend reik ik u graag de hand. Uw vertrou-
wen in mij stel ik zeer op prijs en verzeker u dat ik zal proberen u te hel-
pen voor zover dit in mijn vermogen ligt, uw vertrouwen waardig. Even-
eens hoop ik dat u mij in mijn werk voor u en anderen wilt bijstaan door 
een mild oordeel over tekortkomingen die u in mij of mijn geschriften 
zult ontdekken. Niemand heeft zoveel behoefte aan het gebed van ande-
ren dan degene die geroepen is een leidsman te zijn. Gedenk mij dus in 
uw gebeden; u kunt ervan verzekerd zijn dat u in die van mij wordt ge-
noemd. 
   Hierbij sluit ik mijn eerste les in, in de hoop dat de volgende onze ver-
houding in oprechte wederzijdse vriendschap zal bevestigen.  
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Brief 2, februari 1911. 
 

ZIELENGROEI DOOR TE HANDELEN 
 
Ik hoop dat u de kerstles grondig hebt bestudeerd en volkomen vertrouwd 
bent met het verschijnsel van geestelijke eb en vloed in het heelal zodat u 
in staat bent een reden voor uw geloof in de heilige nacht hebt. In de les van 
deze maand is deze gedachte verder uitgewerkt, zoals niet eerder in het 
openbaar werd gedaan. Er zijn in deze les nog andere facetten die een 
helder licht werpen op de onbevlekte geboorte. Daarom hoop ik dat u 
deze maand die les goed zult bestuderen en de verheven schoonheid van 
de Rozenkruisersleer over dit onderwerp zult beseffen.  
   Maar of u de kerstles hebt bestudeerd en in staat bent over geestelijke eb 
en vloed te discussiëren of aan het eind van de maand een uiteenzetting 
zult kunnen geven van de onbevlekte ontvangenis is van bijkomstig be-
lang in vergelijking met uw antwoord op de vraag: hebt u van de geestelijke 
vloed met Kerstmis gebruik gemaakt om iemand in nood bij te staan, zoals 
aan het eind van de les werd aanbevolen? Hebt u een of ander in praktijk 
gebracht? Ik hoop van wel. Want alleen door de leer in onze omgeving in 
praktijk te brengen, dragen zij vrucht als zielengroei. Wij kunnen lezen tot-
dat wij verstandelijk overladen zijn, maar daden wegen zwaarder dan 
woorden. Men zegt dat goede voornemens de weg naar de hel bestraten. 
Daarom vrienden, wil ik u doordringen van de noodzaak te handelen.  
   Vaak zien wij thuis, op kantoor, in de winkel of de vergaderzaal dat er 
iets gedaan moet worden. De houding van de meeste mensen is om zich 
hieraan te onttrekken. Men keert zich af en zegt: ‘Waarom zou ik dat doen? 
Laat een ander dat maar doen! Wij moeten niet berekenen hoe weinig wij 
kunnen doen, want op die manier oefenen wij ons niet om onzichtbare 
helper te worden. Als wij zien dat er iets gedaan moet worden, moeten wij 
zeggen: ‘Iemand moet het doen, waarom ik niet?’ 
   Laten wij deze maand, als geestelijke oefening, het volgende als motto ne- 
men: Waarom ik niet?’ Als wij dit steeds toepassen, zullen wij groter zegen 
oogsten dan door het werk op anderen af te schuiven. Moge God u rijkelijk 
zegenen en u sterken bij uw streven. 
 
 
Brief 3, maart 1911. 
 

BELANGELOZE HULP AAN ANDEREN 
 
U hebt ongetwijfeld, tot op zekere hoogte, de Rozenkruisersleer bestu-
deerd. Als ik mij tot u richt spreek ik niet tegen een vreemde die onbekend 
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is met de leer of zelf twijfelt aan het bestaan van de Rozenkruisersorde. 
De leer heeft zich de afgelopen twee jaar als een lopend vuur over de wes-
terse wereld verspreid. Dit op zichzelf bewijst al dat er een kracht achter 
staat die boven het menselijke uitgaat. Dit zult u waarschijnlijk nog beter 
beseffen als u de les voor deze maand hebt gelezen die over deze Mysterie 
Orde gaat en haar relatie tot de Rosicrucian Fellowship. 
   Is het ooit bij u opgekomen vrienden, te onderzoeken wat u aan dit ge-
nootschap bindt? U weet dat er geen uiterlijke banden zijn; dat u geen eed 
van trouw hebt afgelegd en dat u geen geheimen zijn toevertrouwd. Wat 
vormt dan wel het genootschap waarover wij het hebben?  
   Het kan niet de leer zijn, want die is voor iedereen openbaar en door veel 
mensen aangenomen die zich niet als student hebben aangemeld. Evenmin 
is het de inschrijving waardoor deze geestelijke band ontstaat. Want veel 
mensen bestuderen de leer om er zelf baat bij te hebben zonder vriend-
schap voor anderen te voelen. Het is veelmeer de hulpvaardigheid die wij 
tonen en de ernst waarmee wij de leer in praktijk brengen waardoor wij le-
vende voorbeelden worden van die broederliefde waarvan Christus sprak 
als: ‘de vervulling van alle geboden.’ 
   Afgelopen maand namen wij als motto de gedachte, dat als er iets be-
paalds gedaan moest worden dat blijkbaar op iemands weg lag, wij zou-
den zeggen: ‘Waarom ik niet?’ in plaats van dit aan een ander over te laten 
of te laten liggen. Ik vertrouw erop dat u deze belangeloze hulp vaak hebt 
gegeven en zodoende vriendschapsbanden bent aangegaan.  
   Voor deze maand vraag ik u uw gedachten zowel te richten als uw pogin-
gen in het werk te stellen om de leer van de Fellowship uit te dragen. Pro-
beer niemand tegen zijn wil te overtuigen of te bekeren maar probeer on-
opvallend te ontdekken wat mensen uit uw omgeving geestelijk dwarszit 
en probeer ze dan met onze leer te helpen. Of u hun al dan niet vertelt 
waar u die kennis vandaan hebt moet u zelf beoordelen. Het belangrijk-
ste is de leer te verspreiden, niet om propaganda voor de Rosicrucian Fel-
lowship te maken. 
 
 
Brief 4, april 1911. 
 

EEN PLEIDOOI VOOR DE KERK 
 
Vorige maand beloofde ik u meer te vertellen over de Orde van het Ro-
zenkruis in relatie tot de Fellowship, maar ik was vergeten dat Pasen na-
derde en eerst aan de orde moest komen. Ik hoop dat u het met mij eens 
bent dat het belangrijker is om deze grote kosmische gebeurtenis eerst te 
bespreken, vooral omdat wij in een christelijk land wonen en, naar ik hoop, 
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wij in ons hart christen zijn. Het uitgangspunt voor deze maand is in feite 
een pleidooi voor de kerk. Met dit doel voor ogen liet ik aan het eind van 
de les het gedicht Geloofsbelijdenis of Christus afdrukken. 
   Wij zijn allemaal wordende christussen. In iedereen ontplooit zich de 
liefde. Waarom zouden wij ons dan niet bij een of andere christelijke kerk 
aansluiten die dit Christusideaal hooghoudt? Enige uitstekende medewer-
kers van de Fellowship zijn leden, ja, zelfs predikanten van kerken. Veel 
mensen hongeren naar het voedsel waar wij op teren. Dit kunnen wij niet 
met hun delen door ons afzijdig te houden. Wij benadelen onszelf door de 
grote gelegenheid, de kerk op een hoger peil te brengen, te verwaarlozen.  
   Er is natuurlijk geen dwang. Van u wordt niet verlangd dat u zich bij een 
kerk aansluit of die bezoekt. Maar als u daar met een hulpvaardige stem-
ming heen gaat kan ik u binnen korte tijd geweldige zielengroei voorspel-
len. De grote Optekenende Engelen, ook Heren van het Lot genoemd, 
geven elk land de godsdienst die het meest aan hun behoeften voldoet. Zij 
plaatsten ons in een christelijk land, omdat de christelijke godsdienst ons 
helpt zielengroei te bevorderen. Ik geef toe dat de kerk door dogma’s en 
geloofsbelijdenissen versluierd is, maar dit dient ons er niet van te weer-
houden het goede te aanvaarden. Want dat zou even dwaas zijn als het 
richten van onze blik op de zonnevlekken en daardoor weigeren haar stra-
lend licht te zien.  
   Denk hierover na, vrienden. Laten wij deze maand als motto nemen: 
‘Van groter nut zijn’, opdat wij door te streven onze gelegenheden te ver-
ruimen, rijkelijk mogen groeien. 
 
 
Brief 5, mei 1911. 
 

DE WAARDE VAN JUIST VOELEN 
 
Ik hoop dat de les van de vorige maand u een prettig gevoel heeft gegeven. 
Misschien vindt u het vreemd, maar ik had er zelf plezier in, want het prik-
kelde in hoge mate mijn toewijding bij het besef hoe het goddelijke leven 
geregeld voor ons wordt uitgestort, opdat wij overvloedig leven moge 
hebben. Zonder deze jaarlijkse toevloed van Gods leven, zou al het leven, 
of juister alle vormen, ophouden te bestaan. Door het voelen van de hoge-
re gevoelens verheffen wij ons het gemakkelijkst. Het is goed te studeren 
en ons verstand te ontwikkelen. Maar in deze tijd bestaat er groot gevaar in 
de mazen van het intellect verward te raken. Paulus sloeg de spijker op zijn 
kop toen hij zei: ‘Kennis maakt verwaand, alleen de liefde bouwt op.’ 1 
Kor. 8:1. Het is normaal dat wij alles willen weten. Maar alleen als onze ken- 
nis ons tot betere mensen vormt, tot betere dienaren van onze mede-
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mensen, maakt zij ons in de ogen van God groter. Daarom is het ontwikke-
len van juist voelen zo belangrijk. Ik hoop dan ook dat u de les van Pasen 
hebt gevoeld, want dat is de enige manier om er beter van te worden. 
   Stel u de grote golf van goddelijke energie vanuit de zon voor, die de o- 
penbaring van de Vader is. Probeer het ontzag te voelen als u, als ge-
schoolde helderziende, dat zou kunnen waarnemen. Kijk in uw verbeel-
ding hoe die energie in de kerstnacht de aarde bereikt. Laat dit gevoel op 
dezelfde manier op u inwerken als deze energie in de aarde wegzakt en in 
alle natuurrijken ontkieming veroorzaakt. Christus gebruikte de gelijkenis 
van de broedende kip om zijn gevoelens tegenover andere wezens te be-
schrijven. Als u probeert het ontkiemen van alles in de natuur, zoals in 
de les van Pasen werd beschreven, te voelen, wordt u zich bewust van een 
kant van het onderwerp die u anders ontgaat. 
   Ik hoop dat u deze les lang als onderwerp van overdenking zult gebrui-
ken omdat zij verschilt van de verstandelijke lessen die het verstand kan 
bevatten, en opzij worden gelegd. Deze les is van blijvende waarde. Hoe 
vaker u hem opneemt en op u laat inwerken des te dichter zult u de kern 
van de dingen naderen, tot God, onze grote liefhebbende Vader, die op 
dezelfde manier zijn leven over het nietige plantje uitstort als over de grote 
woudreus. God die, zonder onderscheid te maken, voor de dieren en de 
vogels zorgt, voor de verschoppeling en de dakloze zwerver als voor de 
koninklijke heerser in zijn paleis. 
   Moge God u rijkelijk zegenen en de voorraadschuur van zijn rijkdom, die 
alle aardse genoegens te boven gaat, voor u openen. Dat u de golf van lief-
de mag voelen die hij elk jaar opnieuw, als een feitelijke gebeurtenis, op u 
uitstort. Dan zult u nooit eenzaam zijn als u alleen bent. U zult o zoveel rij-
ker zijn, afgezien van de aardse liefde waarmee u gezegend bent. En u zult 
des te beter in staat zijn de hoogste gevoelens uit te stralen: Geestelijke 
Liefde. 
 
 
Brief 6, juni 1911. 
 

GENEES DE ZIEKEN 
 
Toen Christus zei: ‘... verkondig: ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij. Ge-
nees zieken,’ Matt. 10:7,8 gaf hij zijn leerlingen twee geboden. In de les van 
afgelopen maand zagen wij hoe nauw de functie van geestelijke raadsman 
of raadsvrouw samenhangt met lichamelijke kwalen. Want hoewel de di-
recte oorzaak van ziekte lichamelijk schijnt, zijn de oorzaken van alle kwa-
len uiteindelijk terug te voeren op overtreding van Gods wetten, die wij – 
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in onze materialistische poging om het goddelijke buiten te sluiten - meest-
al natuurwetten noemen. 
   Bacon zei met buitengewoon geestelijk inzicht: ‘God en de natuur ver-
schillen alleen maar zoals het zegel verschilt van de afdruk.’ Evenals we-
ke zegelwas gevormd wordt volgens de duidelijke, strakke lijnen van het 
zegel, net zo voegt de natuur zich passief volgens de onveranderlijke wet-
ten van de goddelijke Schepper. Daarom zijn gezondheid en een onbe-
kommerd lichamelijk gestel in de lagere natuurrijken regel. Maar wanneer 
het mensstadium wordt bereikt, als individualiteit wordt ontwikkeld en wij 
gaan vragen om te mogen kiezen, om voorrechten en om vrijheid, zijn wij 
geneigd de wetten van God te overtreden, waarop altijd lijden volgt. Een 
kant van de maan zien wij nooit, maar wij weten dat die er wél is. Deze 
verborgen kant van de maan is evengoed een element in het teweegbren-
gen van de getijden als het deel dat het dichtst bij de aarde staat en zicht-
baar is. Zo ook heeft de mens een verborgen kant die op dezelfde manier 
handelingen tevoorschijn roept als het fysieke wezen dat wij waarnemen. 
Overtredingen van de goddelijke wetten op geestelijk en moreel gebied 
zijn even verantwoordelijk voor lichamelijke kwalen als de verborgen kant 
van de maan invloed heeft op het ontstaan van de getijden.    
   Als het bovenstaande door artsen begrepen werd zouden zij niet langer 
voor een raadsel staan over het lastige feit dat een bepaalde dosis van een 
medicijn in het ene geval genezing brengt terwijl het in een ander geval 
helemaal niet werkt. Een toenemend aantal artsen is er van overtuigd dat 
de wet van het lot bij het optreden van ziekte en het uitblijven van gene-
zing een belangrijke rol speelt, hoewel zij niet geloven in de dwaling van 
een onontkoombaar lot. Zij erkennen dat God ons niet graag kwelt noch 
de bedoeling heeft de zondaar iets betaald te zetten. Zij begrijpen dat ver-
driet en lijden bedoeld zijn om ons lessen te leren die wij op geen andere 
manier kunnen of willen leren. De sterren geven ongeveer het tijdstip aan 
wanneer de tijd rijp is om de les te leren. Zelfs God kan de tijd niet pre-
cies bepalen evenmin als het noodzakelijke lijden. Wij bezitten zelf rech-
ten, want wij zijn goddelijk. Als wij onze overtreding inzien en de wet be-
ginnen te gehoorzamen voordat het slechte planeetaspect voorbij is, wor-
den wij van onze geestelijke, morele of lichamelijke kwaal genezen. Als 
wij echter tot het einde van het aspect in onze houding blijven volharden, 
zonder de les geleerd te hebben, zal een slechter aspect ons later tot ge-
hoorzaamheid dwingen. 
   In dit verband kan de alternatieve genezer, die geestelijk is ingesteld, 
vaak zeer doeltreffende hulp verlenen en de tijd van lijden bekorten door 
een patiënt erop te wijzen waarom hij ziek werd. Zelfs wanneer de gene-
zer niet in staat is de ziekte te bestrijden kan hij de patiënt, in een stadium 
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van onvermijdelijk leed, zeer vaak opmonteren door na een bepaalde tijd 
verlichting te beloven. Tijdens mijn geestelijke bijstand aan zieken de af-
gelopen jaren, heb ik vaak het voorrecht gehad hen astrologisch op een 
keerpunt te wijzen. Voor zover ik mij herinneren kan, werden mijn voor-
spellingen, dat er na verloop van tijd beterschap zou intreden, altijd be-
waarheid, soms op een verbazingwekkende manier. Want de sterren zijn 
de klok van het lot en liegen nooit. 
   In het bovenstaande vindt u de voornaamste reden waarom wij astrolo-
gie, bezien vanuit een geestelijk standpunt, behoren te bestuderen. In de 
brief van volgende maand hoop ik uitvoerig stil te staan bij het geestelijk 
panacee. Ik weet zeker dat u verheugd zult zijn te vernemen dat wij onder-
tussen het stuk land gekocht hebben waarover ik sprak. Het is één van 
de aantrekkelijkste plekjes van het schitterende Zuid-Californië. Hoewel ik 
over de hele wereld heb rondgereisd heb ik echt nog nooit een uitzicht 
gezien dat vergelijkbaar is met dat vanaf de locatie van ons toekomstige 
hoofdkwartier. Het ligt op een hoog plateau met vrij uitzicht van meer dan 
zestig kilometer in alle richtingen. In het noorden beschut de Santa Ana 
bergketen ons tegen de koude noordenwind, zodat het klimaat het hele 
jaar zo goed als vorstvrij is. Oostwaarts ligt, beneden ons, het mooie San 
Luis Reydal met een rivier die zich als een zilveren lint tussen de vrucht-
bare velden kronkelt, langs de historische, oude Spaanse zendingspost 
waar de Franciscaner broeders eeuwenlang de indianen hebben onderwe-
zen. Verder naar het oosten verheft San Jacinto zijn besneeuwde top tegen 
een hemelsblauwe lucht. In het zuiden onttrekt het voorgebergte van La 
Jolla, met zijn schilderachtige grotten, zijn grote natuurlijke haven van 
Oom Sams zuidwestelijkst gelegen stad San Diego, aan het gezicht. Daar, 
waar de zon ondergaat, zien wij in de vreedzame boezem van de Stille 
Oceaan de eilanden San Clemente en Santa Catalina met hun prachtige 
onderwatertuinen, een luisterrijk en met inspiratie samengesteld schilderij, 
op zichzelf voldoende om in iedereen, die ook maar enigszins geestelijk is 
ingesteld, het zuiverste en beste op te roepen. 
   Wij hebben deze prachtige plek Mount Ecclesia genoemd. Er is al een 
bouwfonds in het leven geroepen om geschikte gebouwen, zoals een ge-
nezingsschool en gezondheidscentrum, te kunnen bouwen. En bovendien 
een plaats voor erediensten, een Ecclesia, waar het geestelijk panacee be-
reid en over de hele wereld verspreid kan worden om door goed opge-
leide helpers te worden gebruikt. 
 
 
Brief 7, juli 1911. 
 

DE DOOP MET WATER EN MET GEEST 
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Verleden maand begonnen wij met een beschouwing over de ceremoni-
ele handelingen, en deze maand wil ik schrijven over het avondmaal of de 
communie. Maar het onderwerp is zo uitgebreid, dat het vanaf het begin 
tot aan het einde van de Bijbel voorkomt, en verder nog enige fysiolo-
gische gegevens, zoals de scheikundige werking van voedsel en het bloed; 
eveneens van de atmosfeer, enzovoorts. Verder zijn de ceremoniële han-
delingen onafscheidelijk verbonden met de terugkeer van Christus. Om 
het begin van de maand klaar te hebben vraagt dit onderwerp meer tijd 
dan waarover ik beschik en het zal ook verscheidene lessen omvatten. 
Het leek mij het beste om dit onderwerp pas volgende maand te behan-
delen en ik besloot daarom u ondertussen een les uit het nieuwe boek De 
Mysteriën van het Rozenkruis te sturen. De les is ontleend aan het 5e hoofd-
stuk, het deel dat handelt over ‘Het mysterie van licht, kleur en bewust-
zijn.’ U zult het beslist interessant en leerzaam vinden. 
   U zult hebben opgemerkt dat de vorige les, die over de doop ging - waar-
van gedacht wordt dat dit niets anders is dan een voortvloeisel dat meestal 
aan de dogmatiek van de kerk wordt toegeschreven - in feite een symbool 
is van een toestand die in het verleden echt bestond toen de mensheid een 
broederschap vormde. Het is een feit van grote betekenis, dat tot aan de 
tijd van Christus, toen de wet: oog om oog en tand om tand, heerste. 
Vóórdat hij het evangelie van liefde voor onze naaste begon te prediken, 
en van vergeving van onze schuldenaren, ging hij onder in het doopwater, 
waarna de Universele Geest op hem neerdaalde, die het tegenwoordige 
egoïsme zal vervangen. 
   Zo werd hij van liefde vervuld en straalde daarom natuurlijk die eigen-
schap uit, even natuurlijk als een brandende kachel warmte uitstraalt. Wij 
kunnen de kachel steeds voorhouden dat het zijn plicht is om te verwar-
men, maar hij zal koud blijven totdat wij hem met brandstof hebben ge-
vuld. Evenzo kunnen wij de mensheid voorhouden dat wij broeders zijn 
en elkaar behoren lief te hebben, maar alleen als wij in overeenstemming 
zijn met God, kunnen wij elkaar liefhebben, evenals een met brandstof 
gevulde kachel kan verwarmen. Zoals Paulus zegt: Al sprak ik de talen van 
alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer 
zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.’ 1 Kor. 13:1. 
   De doop met water verwijst naar een vroegere toestand toen wij - net als 
een kind dat wij nu naar de kerk meenemen - geen verantwoordelijkheid 
droegen. Maar de doop met geest is iets dat voor de meeste mensen nog 
in de toekomst ligt en dit is het waarnaar wij streven. Laten wij deze maand 
vooral aandacht schenken aan 1 Korintiërs 13 en in ons dagelijkse leven er 
naar streven tenminste één van deze deugden te beoefenen die volgens 
Paulus, tot verlichting leiden opdat wij spoedig geschikt zijn de schoon-
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heid van deze plechtigheden duidelijk waar te nemen die nu misschien vaag 
wordt waargenomen als door een vuile lens.  
 
 
Brief 8, augustus 1911. 
 

BEHEERSING VAN ONZE STERREN 
 
Ik hoop dat u van de vorige les genoot die handelde over het mysterie van 
licht, kleur en bewustzijn. En dat duidelijk is wat er bedoeld wordt met de 
tekst: ‘Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.’ Hand. 17:28. Want 
overal, door het hele universum, daar waar licht doordringt, is God. Zelfs 
op plaatsen die wij donker noemen omdat de samenstelling van onze ogen 
ons verhindert daar voorwerpen waar te nemen, kunnen anders samen-
gestelde ogen, zoals die van katten en uilen, wél waarnemen. 
   Christus zei: ‘Zo moet jullie licht schijnen.’ Matt. 5:16. De helderziende 
ziet elk mens als een lichtende vlam, verschillend van kleur, afhankelijk van 
het temperament. En min of meer schitterend naarmate de zuiverheid van 
het karakter. De wetenschap heeft ontdekt dat alle materie voortdurend in 
beweging is; dat de deeltjes waaruit ons lichaam bestaat, voortdurend ont-
binden en uit ons lichaam worden verwijderd en door andere worden ver-
vangen die daar korte tijd verblijven om op hun beurt te worden afgebro-
ken. 
   Onze stemming, gevoelens en verlangens veranderen elk moment; de 
oude worden steeds door nieuwe vervangen. Daarom moeten zij ook uit 
materie zijn samengesteld, en onderworpen zijn aan wetten, die overeen-
komen met degene die voor de zichtbare materie gelden. 
   Wij kunnen zelfs ons verstand veranderen en doen dat ook, wij kunnen 
het in de een of andere richting naar wens ontwikkelen, evenals wij onze 
spieren van armen of benen kunnen ontwikkelen of laten wegkwijnen. 
Daarom moet ook het verstand uit veranderbare stof bestaan. Maar de 
geest, de denker, verliest nooit zijn ik-bewustzijn. Of men nu jong of oud 
is, in beide blijft dat ik hetzelfde, ongeacht veranderingen in gedachten, 
gevoelens, emoties en wensen. Hoewel het lichaam, dat wij als een kleding-
stuk gebruiken, met de jaren verandert, blijven wij eeuwig en altijd dezelf-
de. 
   Het vermogen van materie om van vorm te veranderen en op te lossen 
vormt de grondslag van alle geestelijke vooruitgang, want als de materie of 
stof even onveranderlijk was als de geest, zou vooruitgang onmogelijk zijn. 
Zolang wij met de levensstroom meedrijven en de eb en vloed van de 
materie naar en van ons wezen niet bewust beheersen, zijn wij een speelbal 
van de omstandigheden. Als dan een straal van Mars op een bepaalde in-
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valshoek of aspect de atomen van ons lichaam raakt, voelen wij alle agres-
siviteit die hij met zich meevoert. Anderzijds brengt een straal van Satur-
nus ons neerslachtigheid. Hij maakt ons zwaarmoedig en vol angstige 
voorgevoelens. Maar als wij ons ontwikkelen en begrip krijgen van het 
mysterie van licht, kleur en bewustzijn, leren wij geleidelijk aan onze ‘ster-
ren’ te beheersen. Door dan met de natuurwetten mee te werken worden 
wij meester van ons lot. Het is van levensbelang dat, ongeacht de op een 
bepaald moment heersende aspecten, wij ons altijd moeten handhaven 
en zeggen: 
            
       Hoe eng de poort ook wezen mag, 
        hoe vol met straffen de rol, 
       ik ben de meester van mijn lot 
       ik ben de kapitein van mijn ziel.     
 
        It matters not how strait the gate, 
        how charged with punishments the scroll, 
        I am the master of my fate, 
        I am the captain of my soul. 
 
 
Brief 9, september 1911. 
 

ONZICHTBARE LEIDERS VAN DE MENSHEID 
 
In de les over de doop zag u dat wij naar het begin van onze ontwikkeling 
op onze planeet moesten teruggaan om de betekenis van de doop te be-
grijpen. In de voorgaande les las u hoe het avondmaal of de communie uit 
het prille begin van de tijd stamt. Het zal duidelijk zijn dat wij alleen door 
het verleden van het menselijk ras te onderzoeken, een duidelijke voorstel-
ling kunnen krijgen van dingen die de mensheid betreft. Goethe sprak van 
‘het eeuwig wordende’. Verandering is de voornaamste reden voor voor-
uitgang. Als wij de mensheid bezien zoals zij nu is, zonder inzicht te heb-
ben in wat zij was, kan onze gevolgtrekking over zijn toekomst alleen maar 
beperkt zijn. 
   De laatste les illustreert de wet van overeenkomst en laat zien hoe de 
mens door goddelijke beschermers werd gekoesterd als een kind door zijn 
ouders om hem op de levensstrijd voor te bereiden. Wij kunnen ervan ver-
zekerd zijn dat deze beschermers, hoewel zij zich aan zichtbaar leiderschap 
onttrekken, zich toch nog in onze nabijheid bevinden en op hun vroege-
re beschermelingen een wakend oog houden, zoals ouders belang in het 
lot van hun kinderen blijven stellen nadat zij uit huis zijn gegaan om hun 
eigen weg te zoeken. 
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   Als onze geestelijke ogen geopend zijn en wij geleerd hebben om de ver-
schillende klassen wezens in de geestelijke werelden te onderscheiden, is 
deze bescherming voor de toeschouwer een geruststellend feit. Want hoe-
wel niemand aan de vrije wil van de mens mag tornen, en het tegen het 
goddelijke plan indruist een mens op een of andere manier te dwingen iets 
tegen zijn zin te doen, bestaat er geen bezwaar tegen zinspelingen in de 
richting die men waarschijnlijk zal kiezen. Aan de wijsheid en liefde van 
deze verheven wezens is het te danken dat vooruitgang volgens de men-
selijke weg van ontwikkeling de leus van de dag is. 
   Tijdens de afgelopen eeuwen hebben vooral wij, in de westerse wereld, 
verdriet en ellende ondervonden die voortvloeide uit oorlog en conflicten. 
De strijd om het bestaan wordt voortdurend heviger en is de uitkomst van 
onze onmenselijkheid tegenover elkaar. Maar er bestaat ook een andere 
richting die door de Heren van Liefde en Mededogen is ontwikkeld, na-
melijk de onbaatzuchtige bewegingen die zich in hoog tempo uitbreiden 
en in de loop der jaren in betekenis toenemen. Het is een opmerkelijk 
feit, dat het geven van bijdragen en liefdadigheid die de ontvanger ervan 
vernederen, vervangen wordt door hulp om zichzelf te helpen, die zowel 
de schenker als de ontvanger verheffen. Dit soort hulpverlening vereist 
zowel nadenken als zelfopoffering, wat door de onzichtbare beschermers 
onder de sterken wordt aangekweekt, die nu de hoeders zijn van hun zwak- 
kere broeders. 
  Het is verheugend dat enige leden van ons in instellingen werkt, die vol-
gens bovengenoemde richtlijnen werken. Ik hoop van harte te mogen 
meemaken dat de meesten van hen in staat zullen zijn dergelijk werk in 
eigen omgeving te doen. Maar begin thuis, wees tegen iedereen met wie u 
in nauwe aanraking komt, vriendelijk. Want als u trouw bent in het kleine, 
zal het u niet ontbreken aan grotere gelegenheden.   
 
 
Brief 10, oktober 1911. 
 

VLEES ETEN EN ALCOHOLGEBRUIK 
 

Het is een algemeen menselijke karaktertrek om dat wat ons bevalt te prij-
zen en wat ons tegenstaat af te keuren. Maar ik vetrouw erop dat u uit 
voorgaande les het belangrijke en prachtige feit hebt geleerd, dat in het ko-
ninkrijk van de Vader alles ten goede werkt. Zij, die zich tevredenstellen 
om van groenten te leven en geen belangstelling voor alcohol hebben, zijn 
meestal geneigd met een gevoel van: ‘ik ben veel beter dan jij’ op anderen 
neer te kijken die nog vlees eten en alcohol drinken. U zult uit de les heb-
ben begrepen dat een dergelijk gevoel niet gerechtvaardigd is. Vlees en al-
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cohol hebben een belangrijke rol in de materiële vooruitgang in de wereld 
gespeeld. Als dit niet zo was zouden wij niet zoveel gemakdienende en ar-
beidverlichtende hulpmiddelen hebben, die ons werk in de westerse we-
reld zoveel lichter maken dan vroeger het geval was. De tijd dat vlees en 
alcohol van nut waren, behoort nog niet helemaal tot het verleden, want 
voor veel mensen hebben zij nog nut. De Bijbel zegt trouwens dat niet 
wat de mond ingaat de mens verontreinigt, maar wat de mond uitgaat. Een 
hooghartige houding tegenover hen die nog vlees eten en alcohol drinken 
is veel ondermijnender voor geestelijke groei, dan het gebruik hiervan. 
Laten wij daarom een ander niet veroordelen maar proberen de zaak van 
hun kant te bezien en hen hun gang laten gaan, zoals wij dat zelf ook wil-
len. Laten wij evenmin aan hen onze opvattingen opdringen, noch probe-
ren hen, die daar nog niet rijp voor zijn, over te halen te leven zoals wij. 
Verandering moet van binnenuit komen en moet niet worden voorge-
schreven door gezondheidsredenen van een vegetarische voeding, noch 
door hoop op versnelling van geestelijke groei door vegetarisch te leven. 
De belangrijkste drijfveer moet mededogen zijn voor de arme slachtoffers 
die gedood worden om onze eetlust te bevredigen. 
   Men kan echter veilig stellen dat er teveel vlees wordt gegeten, en dat het, 
zoals alle stikstofverbindingen, als nitroglycerine, nitrocellulose en andere 
explosieven, ongeschikt en gevaarlijk voor ons lichaam is. Wij doen er 
daarom goed aan door de personen waarmee wij in aanraking komen, ma-
tigheid aan te raden. Over voeding is voldoende bekend om deze bewering 
te kunnen bekrachtigen. Door matigheid onder onze kennissen te beplei-
ten kunnen wij weliswaar niet zoveel dierenlevens redden als wij zouden 
willen, maar als wij zoveel mogelijk dieren leed willen besparen is dit de 
beste methode. Als wij bovendien een gevoel van mededogen kunnen 
opwekken zal het verlangen naar vlees al gauw plaatsmaken voor een ge-
voel van liefde. 
 
 
Brief 11, eveneens oktober 1911. 
 
VOORBEREIDING TOT VERHUIZING NAAR MOUNT ECCLESIA 
 
Op zaterdag 28 oktober zal precies om 12.40 uur de eerste spade in de grond 
worden gestoken voor het eerste gebouw op Mount Ecclesia, het hoofd-
kwartier van The Rosicrucian Fellowship. Het huis zal betrekkelijk klein 
zijn. Wij proberen zo weinig mogelijk kosten te maken omdat wij anders 
helemaal niet kunnen bouwen. Ik vervul zelf de rol van architect en aan-
nemer om op die manier kosten te besparen. Toch beschouwen wij deze 
wijding van de grond als een hoogtepunt in ons jonge verenigingsleven. 
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Want hoewel ons eigen onderkomen klein zal zijn komt er een grote werk-
ruimte met accommodatie om verscheidene hulpen te herbergen, totdat er 
geld beschikbaar komt voor het bouwen van een ecclesia, of kapel en an-
dere gebouwen die meer beantwoorden aan onze behoeften. 
   Wij zijn ons er duidelijk van bewust, dat de omvang van ons werk voor 
een groot deel afhangt van de steun en samenwerking van onze leden. Wij 
doen daarom bij deze gelegenheid een beroep op uw actieve medewerking, 
opdat ons genootschap, meer dan ooit, een grote kracht ten goede mag 
worden. 
   U weet dat gedachten dingen zijn en kracht bezitten al naar mate van de 
intensiteit waarmee zij worden uitgezonden. Er bestaat geen eenvoudiger 
en effectievere methode om ons hele wezen in harmonie op een bepaald 
doel in te stellen en krachtige gedachten in een bepaalde richting uit te 
zenden, dan oprecht christelijk gebed. Voor twee verschillende zaken wil 
ik u vragen om te bidden. Ik hoop en vertrouw er op dat u mij met uw hele 
hart ondersteunt. 
   In de eerste plaats rust op mij, als leider, de plicht op de vastgestelde tijd 
voor ons toekomstig hoofdkwartier de spade in de grond te steken. Als het 
mogelijk is om u in uw eigen kamer terug te trekken, wilt u dan oprecht 
bidden dat het nieuw op te richten hoofdkwartier voorspoedig mag groei-
en en opbloeien. Want gezamenlijk gebed van onze leden over de hele 
wereld zal een reusachtige kracht in die richting zijn. 
   Maar u kunt meer doen. De gebundelde gedachten van veel vrienden 
en vriendinnen, die dagelijks op eenzelfde punt gericht worden, kunnen 
wonderen verrichten. Wilt u iedere avond voor ons bidden om mevrouw 
Heindel, de medewerkers op het hoofdkwartier, en mij te sterken opdat 
wij tot zuiverder, betere, en doelmatiger krachten mogen uitgroeien om 
beter in staat te zijn het lijden en de tegenslagen van hen, die onze hulp 
inroepen, te verlichten? 
   En wilt u mij ook eens schrijven om mij van uw waardering en mede-
werking te overtuigen? Waarschijnlijk ben ik niet in staat iedereen per-
soonlijk te beantwoorden en te bedanken, maar u kunt er van verzekerd 
zijn dat ik uw uiting van goede wil toch op prijs stel. 
 
 
Brief 12, november 1911. 
 

HET IN DE GROND STEKEN VAN DE EERSTE SPADE VOOR 
HET EERSTE GEBOUW OP MOUNT ECCLESIA 

 
Ik wijk deze maand af van mijn gewoonte om de studentenbrief geheel te  
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wijden aan bespreking van de les van de voorgaande maand, om u te ver-
tellen over de ceremonie op 28 oktober op Mount Ecclesia. Toen werd de 
eerste spade in de grond gestoken voor het eerste gebouw op het terrein 
waar ons hoofdkwartier is gevestigd. Ik weet zeker dat u in gedachten bij 
ons was en dat u er graag meer over wilt horen. Ik ben ervan overtuigd dat 
deze gebeurtenis ons nader tot elkaar brengt. 
   Aanvankelijk was het mijn bedoeling af te zien van iedere vorm van ui-
terlijk vertoon of formaliteit. Ik wilde iedere onnodige uitgave voorkomen, 
omdat onze fondsen zelfs nu nog niet toereikend zijn om het binnenwerk 
van het gebouw te voltooien. En ik zal dit voorlopig onafgewerkt moeten 
laten, totdat de omstandigheden gunstiger zijn. 
   Het was mijn plan er alleen heen te gaan en in gedachte een dienst te 
houden. Maar dat er geen enkele vriend bij deze gelegenheid persoonlijk 
aanwezig zou zijn om zich met mij te verheugen, zelfs niet mijn lieve deel-
genote in het werk, mevrouw Heindel, leek zo kil, zo triest en eenzaam. 
Omdat dit voor de Rosicrucian Fellowship een zeer belangrijke gebeurte-
nis is, en geen persoonlijke aangelegenheid, meende ik dat de leden in de 
gelegenheid moesten worden gesteld om hierbij aanwezig te zijn. Deze ge-
dachte werd steeds sterker, zodat ik besloot de Leraar om raad te vragen. 
Daar hij hier volmondig mee instemde, trof ik met het oog op de gebeur-
tenis, voorbereidingen om de gelegenheid op eenvoudige, maar toch pas-
sende manier te vieren, en lieten dit aan vrienden uit de naaste omgeving 
weten. 
    Ik maakte een groot kruis [ca. 2.75 mtr.] in de vorm van ons embleem en 
schilderde in vergulde letters de initialen C.R.C. op de drie bovenste uitein-
den. U weet dat zij de symbolische naam van ons Hoofd vertegenwoordi-
gen en ons embleem aanduiden als het ‘Christelijke Rozen-Kruis’, dat 
een gedachte inhoudt van schoonheid en geestelijk leven, zo verschillend 
van dat van de somberheid van de dood, waarmee het zwarte kruis meestal 
in verband wordt gebracht. 
   Ik besloot dit kruis, samen met een klimroos, in de grond te zetten, ge-
lijktijdig met het in de grond steken van de eerste spade voor het ge-
bouw, zodat zij het groene leven van de verschillende rijken zouden uit-
beelden, dat omhooggaat langs het spiraalsgewijze pad van ontwikkeling.  
   De 27ste oktober vertrokken mijn vrouw en ik naar Oceanside, uitgeput 
door het vermoeiende werk van pakken en reizen. De eerste seizoenregen 
begon al te vallen en wij waren enigszins ongerust over de gevolgen daar-
van op de plechtigheid. Maar toen wij naar de bijna achter de wolken 
schuilgaande bergen in het oosten keken, zagen wij de grootste en mooiste 
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dubbele regenboog die wij ooit hadden aanschouwd en waarvan het zui-
delijke uiteinde precies op Mount Ecclesia scheen te rusten.1 
   Onze verantwoordelijkheid om zoveel duizenden, vermoeide harten te 
sterken om dapper hun moeilijkheden te dragen, scheen vaak onze krach-
ten te boven te gaan. Toch werden zij telkens weer hernieuwd door naar 
binnen te kijken; en deze keer scheen het of de hele natuur ons wilde 
opwekken door te zeggen: ‘Houd moed, bedenk dat het niet uw werk is 
maar dat van God. Stel in hem uw hele vertrouwen; hij zal u de weg wij-
zen.’ Dus sloegen wij de handen ineen en vatten weer moed om met nieu-
we kracht het prachtige werk voort te zetten waarvan Mount Ecclesia het 
middelpunt zal zijn. 
   De dag waarop de plechtigheid plaatsvond, was een ideale Californische 
dag; de zon stond aan een wolkenloze hemel. Waarheen wij vanuit Mount 
Ecclesia ook keken, schenen zee, dalen en bergen te glimlachen. Zowel 
de medewerkers als de aanwezige leden waren verrukt over de onvergete-
lijke schoonheid van de ligging van het hoofdkwartier. De aanwezigen wa-
ren: Annie R. Atwood uit San Diego, Ruth E. Beach uit Portland, Rachel 
M. Cunningham, Rudolph Miller en John Adams uit Los Angeles, George 
Cramer uit Pittsburgh, William M. Patterson uit Seattle, mijn vrouw en ik. 
   Op het vastgestelde moment stak ik de eerste spade in de grond voor het 
gebouw. Iedereen hielp bij het graven van het gat voor het kruis dat door 
William Patterson in de grond werd gezet. Mijn vrouw plantte de roos, 
die door alle aanwezigen werd begoten. Moge zij groeien en bloeien om de 
naaktheid van het kruis te sieren en opwekken tot een rein leven dat alle 
vroegere zonden, hoe zwaar die ook zijn, zal bedekken. De gehouden toe-
spraak vormt de les van deze maand. Door omstandigheden is die enigs-
zins veranderd.  
 
 
Brief 13, december 1911. 
 

KUISHEID, HET IDEAAL VOOR HET WESTEN 
 
Hebt u het belangrijkste punt uit de les van vorige maand over de symbo-
liek van het Rozenkruis, het struikelblok van de westerse wijsheidsleer, be-
grepen? Het is kuisheid. 
   De verheven leiders van de mensheid dicteren altijd voorwaarden die be- 
vorderlijk zijn voor de ontwikkeling van elk ras: voor de massa verschil-
lende godsdiensten en voor de enkeling verschillende methoden om naar 

 
1 In Amerika beschouwt men het zien van een regenboog als een gunstig voorteken. 
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te streven. Uit de dichtbevolkte situatie in het Verre Oosten2 blijkt overal 
een onbeperkt toegeven aan hartstocht door onze jongere Chinese en hin-
doe broeders. Daarom schrijven de oosterse wijsheidsleraren het celibaat 
aan hun volgelingen voor als middel om hun hartstocht de baas te worden. 
   In het Westen is de situatie ingewikkelder en gevaarlijker. Hier zijn de 
sluizen van hartstocht voor een groot deel onderdrukt. Niet vanwege een 
gevoel van eerbied voor de voortplanting, maar uit eigenbelang en finan-
ciële omstandigheden. Deze manier leidt vaak tot op de loer liggende per-
versiteiten en losbandige gewoonten. Als de hartstocht niet zo sterk was, 
zou deze methode op uitsterven van het ras uitlopen. Om van een aspi-
rant, die in dergelijke omstandigheden geboren is, te eisen dat die in sek-
suele onthouding leeft, zou die alleen maar meer geprikkeld worden tot 
egoïsme en zelfbevrediging. Het wordt daarom als een verdienste be-
schouwd als een leerling van de westerse mysterieschool trouwt en voort-
gaat een kuis leven te leiden. 
   Het is voor de westerse wereld schadelijk dat verscheidene genoot-
schappen de oosterse leer van het celibaat tot gemeengoed hebben ge-
maakt. Ik schrok toen een bestuurslid van een dergelijke vereniging ver-
telde hoe hij ermee inzat dat zijn vrouw binnenkort moest bevallen. Toen 
na verloop van tijd zijn gezin zich opnieuw uitbreidde, heeft de vereni-
ging hem naar een buitenambtelijk leven verbannen. 
   Met een leerling van de westerse School zou juist het tegenovergestelde 
zijn gebeurd. Die worden geëerd als zij in staat en bereid zijn aan één of 
meer [op geboorte] wachtende geesten een lichaam en een thuis te bie-
den, aangenomen natuurlijk dat zij tijdens de tussenliggende periode een 
kuis huwelijksleven leiden. 
   Terwijl dus aan de jongere, zwakkere, oosterse ziel door de meesters van 
mededogen – die koude naar kleren geven3 – wordt bevolen kuis te leven 
en verleiding uit de weg te gaan, wordt de oudere, westerse geest toege-
staan zijn kracht te beproeven door in echtelijke staat te leven en misschien 
een onbevlekte ontvangenis tot stand te brengen, zoals de kuise, prachtige 
roos die, zonder hartstocht of schaamte, haar zaad verspreidt. 
   Er staat een nieuw ras op het punt geboren te worden. Christelijke man-
nen en vrouwen die kuis willen leven en steeds meer de rechten beseffen 
waarop ongeborenen aanspraak hebben. Laten wij de verjaardag van onze 
zaligmaker vieren door te bidden dat kuisheid spoedig overal regel is, en 

 
2  Het Verre Oosten omvat: China, Japan en Achter-Indië. 
3  ‘Who tempers the wind to the shorn lamb’. God geeft koude naar kleren. Spreekwoor-

denboek der Nederlandse taal door P. J. Harrebomée, Utrecht, Kemink en zoon, 1858, 
deel 1. Herdruk Verba B.V. Hoevelaken, 1990. 
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alle kinderen een goed tehuis hebben. En tot slot, laat iedereen deze leer-
stelling verkondigen en er ook zelf naar leven. 
 
 
Brief 14, januari 1912. 
 

DE KOMENDE LUCHTPERIODE 
 
Terwijl ik de les van afgelopen maand nalees zie ik daar de opzienbarende 
vermelding dat wij in het volgende tijdvak de vaste grond verlaten en in de 
lucht zullen leven, omhuld door een gasachtig lichaam. 
   Een andere schrijver over dit onderwerp heeft de lachlust opgewekt 
door een serie van zúlke wildfantastische artikelen, dat hij, volgens de me-
ningen die wij er over hoorden verkondigen, eenstemmig tot kampioen 
verteller werd uitgeroepen. Toch verblijft hij op aarde; hij heeft zijn zinnen 
bij elkaar en ik heb geaarzeld het bovengenoemde te publiceren, totdat ik 
het mijn plicht vond te spreken, zelfs als sommige studenten mij onder de 
fantasten zullen rangschikken. 
   Het probleem is dat wij veel meer met materialisme doortrokken zijn dan 
wij beseffen, wat ons onderzoek belemmert. Als onderzoeker van het bo-
venzinnelijke, zijn wij er mee vertrouwd geraakt het voor de enkeling voor 
mogelijk te houden om met tussenpozen in een etherisch lichaam te leven. 
Maar dat de hele mensheid tijdens een heel tijdperk constant in de lucht 
zou leven benam mij echt de adem toen ik besefte dat de Bijbel letterlijk 
bedoelt wat er staat, waar gezegd wordt: ‘... gaan wij in de lucht de Heer 
tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.’ 1 Tess. 4:17. 
   Als wij door het perspectief van het verleden naar de toekomst kijken, 
hoeft dit idee ons niet te verbazen, want het is volledig in overeenstem-
ming met het ontwikkelingspatroon dat wij tot op heden hebben gevolgd. 
Ooit leefden wij als een mineraal, ingebed in de gasvormige aarde. Tijdens 
ons plantachtig bestaan groeiden wij vanuit de vurige kern naar buiten. La-
ter begon onze rondzwerving op een dunne aardkorst en nu verblijven wij 
op de hooglanden van de aarde, ver verwijderd van de aardkern waar onze 
ontwikkeling begon. De vooruitgang is steeds naar buiten gericht, waaruit 
volgt dat ons volgende stadium ons boven het aardoppervlak zal verhef-
fen. 
   Ik heb een reden om dit te vertellen omdat de meeste lezers in wederge-
boorte en de wet van oorzaak en gevolg geloven, die nu de belangrijkste 
toonaangevers van ons lot zijn van de zich steeds herhalende kringlopen. 
Het kennen van deze wetten is erg belangrijk omdat zij ons in staat stel-
len ons leven verstandig in te richten, en in dít leven de omstandigheden 
voor onze volgende geboorte te scheppen. 
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   De meeste christenen missen dit voordeel, maar zij leven toch temid-
den van al de beproevingen van dit tijdperk - het koninkrijk van de mens 
– in de vrome hoop dat zij in aanmerking komen om tot het koninkrijk 
van God, het volgende tijdperk, te worden toegelaten. Onze kijk op het le-
ven richt zich op een dichterbij gelegen punt dan het hunne, dat veraf ligt. 
Zij leven minder verstandelijk dan wij die onze kennis op de tegenwoor-
dige situatie toepassen. Maar als zij volgens de Bijbel leven bereiden zij zich 
voor op het toekomstige tijdperk. Hun kennis mag dan vaag zijn, maar 
zij leven en sterven wél in de vaste overtuiging dat als zij oprechte chris-
tenen zijn, zij naar de hemel gaan en voor eeuwig bij de Heer zullen zijn.   
   Als wij alleen in wedergeboorte geloven kunnen wij niets anders ver-
wachten dan een voortdurend terugkeren naar de aarde om met de wet 
van Jehova te strijden, en hebben wij geen deel aan de liefde van Christus. 
Om bij de feiten te blijven, en in staat om op grond van de waarheid te le-
ven, dienen wij te beseffen dat in ons tegenwoordige tijdperk, geboorte en 
dood van voorbijgaande aard zijn, maar dat het leven zélf oneindig is. Het 
evangelie van Johannes zegt zeer duidelijk - hoewel hier niet uit blijkt hoe 
onze verschijningsvorm zal zijn – dat wij veranderd worden naar de gelij-
kenis van Christus en er in dat tijdperk geen dood zal zijn. Wij behoren de-
ze hoop steeds voor ogen te houden en te bidden om de komst van dat ko- 
ninkrijk, zoals de Heer ons leerde. 
 
 
Brief 15, februari 1912. 
 

DE ROL VAN PRIKKELS TIJDENS ONZE ONTWIKKELING 
 
De laatste les was het slot van de serie over het avondmaal of de commu-
nie waarin beschreven werd hoe alcohol, dat buiten het lichaam gist, ver-
vangen wordt door suiker, dat binnenin het lichaam gaat gisten. Ik neem 
aan dat u de door deze lessen lopende draad kon volgen namelijk dat, om 
de menselijke geest uit zijn futloosheid wakker te schudden - een bijver-
schijnsel van vleeseten - een prikkel onvermijdelijk was. Dat de drinkgela-
gen in de vroegere tempels, die ons nu met afschuw vervullen, toen voor 
de menselijke ontwikkeling van groot belang waren. Dat het eerste won-
der van Christus, en zijn Laatste Avondmaal, gewijd waren aan het ophef-
fen van die prikkel. Dat hij het gebruik daarvan voorschreef tot zijn terug-
keer. Dat, naarmate het gebruik van suiker toeneemt, het alcohol gebruik 
vermindert, en in verband daarmee de moraliteit langzamerhand verbetert. 
Dat men in verhouding tot het gebruik van de niet bedwelmende, opwek-
kende middelen, altruïstischer en christelijker wordt en dat daarom de ge-
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heelonthoudersbeweging een van de krachtigste elementen is die de terug-
keer van Christus helpen bespoedigen. 
   Maar als wij fijngevoeliger worden zullen wij ons ook met afschuw van 
het eten van vlees afkeren. Eens zal de publieke opinie het eten van vlees 
en het bovenmatige gebruik van alcohol als een ziekelijke neiging beschou- 
wen. Als onderzoekers van de westerse wijsheidsleer moeten wij niet oor-
delen, maar bedenken dat veel mensen dit nog met mate nodig hebben. 
De onzichtbare Leiders van onze ontwikkeling regelen dit op een manier 
die voor vluchtige waarnemers nog niet merkbaar, maar bij nauwkeurig 
onderzoek duidelijk waarneembaar is. 
   Het blijkt dat het ontwikkelingsproces evengoed de lagere rijken als de 
mensheid omvat. De dieren, vooral de huisdieren, staan op het punt van 
individualisering en het stopzetten van hun wedergeboorte is al begonnen. 
Als gevolg hiervan zal het na verloop van tijd onmogelijk zijn vlees te be-
machtigen. Dat zal de ondergang van ‘koning alcohol’ inleiden, want al-
leen vleeseters smachten naar alcoholhoudende dranken. 
   Ondertussen zal het leven van de planten bewuster worden. De zijtak-
ken van de bomen zullen overvloediger vruchten voortbrengen dan de 
verticale, omdat bij planten, net als bij mensen, bewustzijn het resultaat is 
van de tegengestelde werking van de begeerte- en levensstromingen. Zij-
takken worden over de hele lengte door de begeertestromen, die rondom 
onze planeet cirkelen, bestreken, maar zij werken zeer krachtig in op de 
horizontale wervelkolom van de dieren. De begeertestromingen wekken 
het sluimerende plantenleven in de horizontale takken tot een hogere 
graad van bewustzijn dan in de verticale takken die in de lengte door-
trokken worden door de levensstromen vanuit het middelpunt der aarde. 
Dus zullen op de duur ook de planten te gevoelig worden om als voedsel 
te dienen, zodat er een andere bron gezocht zal moeten worden. Nu zijn 
wij zeer bedreven in het werken met chemische en minerale stoffen; wij 
maken er huizen en schepen van en allerlei andere dingen die onze bescha-
ving kenmerken. Buiten ons lichaam zijn wij de mineralen de baas, maar 
wij zijn niet bij machte ze rechtstreeks in ons lichaam te assimileren en 
voor de opbouw van onze organen te gebruiken. Dat kan alleen als het 
plantenrijk de kristallen in kristalloïden4 heeft omgezet. Ons werk met de 
mineralen in de stoffelijke wereld, verhoogt hun trilling en effent de weg 
voor rechtstreeks inwendig gebruik. Door geestelijke alchemie zullen wij 
de tempel van de geest bouwen, de stof waaruit wij voortkwamen over-
winnen en ons bekwamen tot ware meester-bouwers, gereed om in de 
geestelijke werelden te werken. 

 
4 Stoffen die in opgeloste toestand door een halfdoordringbare wand kunnen treden. 
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Brief 16, maart 1912. 
 

DE NOODZAAK VAN TOEWIJDING 
 
Omdat het onderwerp ‘het huwelijk’, waarover de les van vorige maand 
ging, deze maand wordt voortgezet, meen ik dat de studentenbrief van de-
ze maand het best kan worden besteed aan een punt waarover ik allang 
wilde spreken. 
   De wereldbeschouwing der Rozenkruisers bleek zo’n groot succes en veroor-
zaakte overal zoveel dankbare gevoelens en bewondering, dat ik mij voor 
de aandacht die het boek overal trekt, gevlijd zou moeten voelen. Maar het 
tegendeel is waar, want ik begin steeds meer te vrezen dat het boek niet 
datgene zal bereiken wat onze Oudere Broeders zich ervan hebben voor-
gesteld. Het doel van dit boek, zoals in de inleiding uiteen wordt gezet, is 
het verstand te bevredigen door een verstandelijke uiteenzetting van het 
wereldmysterie te geven opdat de devote zijde van hen die het boek be-
studeren, zich op een manier kan ontwikkelen waarmee het verstand zich 
kan verenigen. Ik denk dat De wereldbeschouwing der Rozenkruisers haar weg 
heeft gevonden door het beroep dat zij op het verstand doet en de voldoe-
ning die het aan de onderzoeker heeft gegeven. De vele brieven hebben 
bewezen dat zij, die jaren tevergeefs hebben gezocht, hierin gevonden 
hebben waarnaar zij op zoek waren. Maar tot nu toe waren maar weinig 
lezers in staat boven het verstandelijke uit te stijgen. Pas als het boek bij de 
onderzoeker een oprecht verlangen wekt om boven het verstandelijke uit 
te stijgen en zich ook toe te wijden, is het doel naar mijn mening bereikt.  
   In een soortgelijke vereniging als de onze heb ik groepen gekend die ja-
ren lang over de details van een afbeelding van het atoom - de betekenis 
van de spiraaltjes - redetwistten; maar koel en onverschillig bleven voor 
het leed om hen heen. Met verdriet en de toenemende vrees neem ik on-
der sommige studenten een toenemende neiging waar, waarvan ik hoop 
dat die gestuit mag worden voordat zij het hart verstikt. ‘Kennis maakt 
verwaand, alleen de liefde bouwt op.’ 1 Kor. 8:1. zegt Paulus. Dit wordt 
duidelijk aangetoond door de leiders van die vereniging die, vaak in woord 
en geschrift, de christelijke godsdienst kleineren omdat er een rationele 
beschouwing van de schepping ontbreekt. 
   Ik herinner u aan de waarschuwing van mijn Leraar, in De wereldbeschou-
wing der Rozenkruisers opgetekend, met betrekking tot de diagrammen: ‘Het 
zijn op zijn best hulpmiddelen om onze beperkte vermogens te helpen. Als 
wij een diagram samenstellen om een geestelijk mysterie te verduidelijken 
is dat alsof wij de radertjes uit een horloge nemen en ze naast elkaar leg-
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gen om aan te tonen hoe een horloge de tijd aangeeft.’ Hoewel afbeeldin-
gen een waardevol hulpmiddel kunnen zijn, moeten wij altijd bedenken 
hoe beperkt zij zijn, en dienen wij ons intuïtief het ware, geestelijke idee ei-
gen te maken. 
   Ook voel ik dat het van groot belang is dat onderzoekers het werkelijke 
doel van De wereldbeschouwing helder en duidelijk voor ogen houden, en er 
voortdurend naar streven dit te bereiken. Dit doel staat in duidelijke let-
ters op de briefkaart, die men [als student] terug moet sturen.5 Ik wil ieder-
een aanraden deze tekst in grote letters over te schrijven en die op een in 
het oog springende plaats in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers te plak-
ken. Want al bezaten wij alle kennis en konden wij elk mysterie oplossen, 
zijn wij maar een schelle cimbaal als wij niet de liefde bezaten en die ge-
bruikten om onze medemensen te helpen. 
 
 
Brief 17, april 1912. 
 

ACHTERBLIJVERS IN HUN ONTWIKKELING 
 
Uit de vorige les zult u hebben begrepen dat het gangbare idee over verlo-
ren zielen nergens op berust. In de Bijbel staat geen enkel woord dat wij 
gewend zijn te vereenzelvigen met het Nederlandse woord voor ‘eeuwig’ 
dat deze opvatting rechtvaardigt. Het Griekse woord ‘aionios’ betekent 
‘een onbepaalde tijd’, ‘een mensenleven’. Als wij in de Bijbel ‘in der eeu-
wigheid’ lezen, dient dit te worden vertaald met ‘voor een lange tijd’. Om-
dat het bovendien een natuurlijk feit is dat ‘wij in God leven en bewegen’ 
Hand. 17:28, zou een verloren ziel betekenen dat een deel van God verlo-
ren gaat, en dat is natuurlijk ondenkbaar. 
   Na het schrijven van de laatste maandelijkse les is er bij mij nog een idee 
opgekomen hoe de verloren zielen uit de ene periode in een volgende wor-
den behandeld. U zult zich herinneren dat van de luciferische geesten werd 
gezegd dat zij de achterblijvers uit de Maanperiode zijn en dat er in de te-
genwoordige periode geen werk voor hen is waarbij zij zich kunnen ont-
wikkelen. De aartsengelen bewonen de zon, de engelen zijn verantwoor-
delijk voor alle manen, maar de luciferische geesten waren niet in staat op 
één van beide lichtbronnen te wonen. Zij konden niet, zoals de engelen, 
kuis en onbaatzuchtig bij de voortplanting behulpzaam zijn, omdat zij 
door hartstocht en egoïsme gedreven worden, zodat er voor hen een af-
zonderlijke plaats gezocht moest worden. Daarom werden zij op de pla-

 
5 De tekst luidt: Haar boodschap en opdracht: EEN HELDER VERSTAND, EEN LIEF-

DEVOL HART, EEN GEZOND LICHAAM. 
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neet Mars geplaatst, wat aan de Oude astrologen bekend was, die Mars als 
heerser over de Ram stelden die het hoofd beheerst. Bedenk dat de her-
senen gevormd werden tijdens de scheiding in geslachten, en dat Mars 
eveneens heerser is over de Schorpioen die de geslachtsorganen beheerst. 
De Ram behoort bij het eerste huis, het begin van het leven, en de Schor-
pioen bij het achtste, dat de dood aangeeft. Hierin schuilt de les, dat alles 
wat door hartstocht en begeerte tot leven wordt gebracht, blootstaat aan 
de dood. Astrologisch en esoterisch bezien is Mars de duivel.6 Lucifer, de 
aanvoerder van de gevallen engelen, is terecht de tegenstander van Jehova 
die de bevruchtende kracht van de zon door bemiddeling van de maan 
leidt. De luciferische geesten helpen desondanks in het ontwikkelingspro-
ces mee. Van hen ontvingen wij het ijzer, waardoor het alleen mogelijk is 
in een zuurstofhoudende atmosfeer te leven. Zij waren, en zijn nog steeds, 
opruiers tot materiële vooruitgang. Wij hebben niet het recht om hen te 
vervloeken. De Bijbel verbiedt ons duidelijk om de goden te bespotten. 
Juda zegt dat zelfs de aartsengel Michaël het niet waagde om Lucifer te be-
schimpen. In het boek Job wordt gezegd dat Lucifer tot de zonen van 
God behoort. Samaël, zijn afgezant op aarde, is de doodsengel, voorge-
steld door de Schorpioen. Maar eveneens de levensengel en handeling, ge-
symboliseerd door het teken Ram. Als wij niet door de stimulerende, mar-
tiale prikkels werden gedreven, zouden wij leed waarschijnlijk niet zo in-
tens voelen als dat nu het geval is. Maar wij zouden evenmin grote vooruit-
gang kunnen boeken. Het is echt beter te slijten dan te roesten. 
   Zo ziet u hoe deze verloren schapen uit een vroegere periode, een kans 
wordt geboden om in het tegenwoordige ontwikkelingsplan hun schade in 
te halen. Zij zijn vertraagd en moeten als achterblijvers altijd slecht schij-
nen, maar zij zijn niet reddeloos verloren. Zij kunnen zichzelf redden door 
ons te helpen; waarschijnlijk door de Schorpioen om te zetten in de Ram, 
generatie in regeneratie. 
 
 
Brief 18, mei 1912. 
 

HET WEZENLIJKE VAN DE ROZENKRUISERSLEER 
 
De kern van de les van vorige maand was, dat het onze plicht is om onze 
kennis aan anderen door te geven om anderen daarvan te laten profiteren. 
Maar esoterici houden zich meestal afzijdig van hun kameraden, en de 
mensen bezien ons en onze opvattingen met achterdocht. Dat behoort 

 
6 Saturnus is de satan, de verleider of verzoeker, en is heerser van het teken Steenbok die  
  onder andere ‘De wachter op de drempel’ symboliseert. 
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niet zo te zijn. Onderzoek wijst uit dat opvattingen, waartegen men be-
zwaar maakt, betrekkelijk onbelangrijk zijn, maar dat de kern daarvan gre-
tig wordt aanvaard en de weg effent voor meer informatie.  
   De waarde van een bepaalde leer hangt af van haar vermogen om, hier en 
nu, mensen te leren zich beter te gedragen, zodat zij thuis vriendelijk en 
behulpzaam zijn, plichtsgetrouw in zaken, trouw aan vrienden en verge-
vingsgezind tegenover vijanden. Iedere leer die gemakkelijk wordt toege-
past en zulke resultaten teweeg kan brengen heeft geen verdere aanbeve-
ling nodig. 
   Waar vinden wij zo’n leer? Wij bezitten een monumentale Wereldbeschou-
wing, met beschrijving van wereldperioden, omwentelingen, tijdperken en 
rassen. Zal deze studie de mensen vriendelijker maken? Of, als wij hen er-
toe kunnen brengen zich in het mysterie van getallen en namen te verdie-
pen volgens de kabbala, zullen zij dan plichtsgetrouwer worden? Natuur-
lijk niet. Daarom is dergelijke kennis van ondergeschikt belang. Zullen de 
mensen moreel besef krijgen als wij hen onderrichten in involutie en evolu-
tie, of als wij de kringloop beschrijven die de geest door het louteringsge-
bied en de hemel maakt? Dat staat te bezien, tenminste tot wij hen over-
tuigd hebben dat wij aan een wet van oorzaak en gevolg onderworpen zijn, 
tot wedergeboorte komen, en maaien wat wij zaaien. Als zelfs zo’n over-
tuiging maar wordt aangeroerd keren de meeste mensen zich van ons af. 
   Maar, zult u zich afvragen, wat rest er dan nog van onze leer? Het allerbe-
langrijkste en het meest praktische. De leer die bij geen enkele aanhanger, 
van welke godsdienst ook, weerstand zal oproepen, zelfs niet bij een ag-
nosticus, want het is niet nodig dat zij als godsdienst wordt genoemd. Van-
af het moment dat zij wordt toegepast werpt zij weldadige vruchten af, 
die ook volgende levens beïnvloeden, afgezien van het feit of degene die 
haar toepast ooit het woord Rozenkruiser heeft gehoord of van onze leer 
afweet. 
   Als u echt in Gods wijngaard, de wereld, wilt werken, zonder u dan niet 
af. Abstracte studie mag dan een groot gedeelte van uw tijd vergen, maar 
trek er opuit. Win het vertrouwen van mensen in kerk, vereniging of win-
kel. Als u een goed voorbeeld geeft, zal men vragen naar het geheim daar-
van en is het uw voorrecht hen de mooiste leer te verkondigen die er be-
staat; het geheim van zielengroei. 
   U kunt hen dan bijvoorbeeld het volgende vertellen: ‘Iedere avond als 
ik in bed lig, laat ik de gebeurtenissen van de dag in omgekeerde volgorde de 
revue passeren. Ik probeer mijzelf onpartijdig te beoordelen. Waar nodig 
wijs ik mijzelf terecht, heb berouw en beloof beterschap. Waar het ver-
diend is, prijs ik mijzelf en besluit de volgende dag nog meer mijn best te 
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doen. Bij mijn goede voornemens schiet ik vaak tekort, maar ik houd vol 
en geleidelijk aan gaat het beter.’ 
   Misschien is het goed te vertellen dat door gebeurtenissen in omgekeer-
de volgorde te overzien, zij beter worden onthouden. U moet niet méér 
vertellen tot u er zeker van bent dat uw vriend naar de oplossing van het 
levensraadsel zoekt. Dit is scherpzinnige propaganda. 
 
 
Brief 19, juni 1912. 
 

DE HEILIGHEID VAN GEESTELIJKE ERVARINGEN 
 
De afgelopen maand ontving ik veel brieven waarin de waardering over de 
laatste lessen werd uitgesproken. Het doet goed de liefde voor ons ge-
nootschap daarin te horen doorklinken, en de wens om te weten hoe een 
en ander tot stand kwam. Daarom ben ik nu eerder geneigd iets over mijn 
persoonlijke ervaringen mee te delen, dan in het begin. Toch kan ik ook 
niet genoeg benadrukken dat een ongenuanceerd vertellen van geestelijke 
ervaringen verkeerd is, ongeacht vanuit welk standpunt dit wordt bezien. 
In voordracht 11, over Geestelijk gezicht en inzicht 7 wordt dit duidelijk uit-
eengezet. De gevonden schat moet in stilte worden opgegraven. Uit de 
Griekse mythe leren wij dat Tantalus in de hel werd geworpen omdat hij 
geestelijke geheimen had geopenbaard. Met andere woorden: wij kunnen 
geen echte verlichting ontvangen als wij onze dromen en visioenen aan de 
grote klok hangen of ze zelfs verkondigen aan mensen die ze duidelijk niet 
willen horen. Wij schenden en verlagen hiermee datgene wat wij horen te 
eerbiedigen. Deze ontering kan ons zien in het lagere gebied van de be-
geertewereld beperken tot de hellesferen. Nog eens: zulke verhalen ma-
ken de geloofwaardigheid van hen op wie zij betrekking hebben, altijd twij-
felachtig. Er bestaat geen middel waarmee wij de juistheid ervan kunnen 
bepalen. Vaak schijnen zij voor het levensvraagstuk van geen belang. Zelfs 
als wij geloven in de geloofwaardigheid van de ziener, hebben zijn verha-
len alleen maar waarde als er een wet of doel aan ten grondslag ligt. Dus 
is het verklaren van die wet, zonder opsmuk, voldoende. Misschien kan dit 
punt het best worden toegelicht door te beschrijven hoe ik de wet van kin-
dersterfte ontdekte, die nooit eerder openbaar was gemaakt voordat onze 
literatuur de aandacht hierop vestigde. 
  Ooit gaf mijn Leraar mij de opdracht om de twee voorgaande levens van 
een bepaald persoon na te gaan en hierover verslag uit te brengen. Het 
kwam niet in mij op dat ik er opuit werd gestuurd om een wet te onder-

 
7 Uit het boek: Rozenkruisers christendom. 
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zoeken, maar meende dat het doel was mijn vermogen om in het geheu-
gen der natuur te lezen, te ontwikkelen. Toen ik daarmee klaar was bracht 
ik aan mijn Leraar verslag uit die mij gedetailleerd ondervroeg over de om-
standigheden waaronder in beide levens de dood plaatsvond. Ik antwoord- 
de dat de man de eerste keer op het slagveld stierf en de tweede keer aan 
een ziekte in de kinderjaren. Dat was juist. Daarna kreeg ik het leven van 
een andere persoon te onderzoeken. Die stierf de eerste keer in bed en de 
tweede maal eveneens als kind. Het leven van een derde persoon eindigde 
de eerste keer tijdens een brand en daarna schijnbaar ook als kind. Ik zeg 
schijnbaar want ik kon mijn waarneming nauwelijks geloven. Met schroom 
bracht ik aan mijn Leraar verslag uit. Ik was verbaasd toen hij zei dat ik ge-
lijk had. Mijn verwondering nam toe toen ik daarna de levens van nog veer-
tien personen onderzocht. In hun eerste leven stierven zij onder verschil-
lende omstandigheden: sommigen in een veldslag, anderen door een onge-
luk en weer anderen in bed omringd door huilende familieleden; maar in 
hun tweede leven stierven zij als kind. 
   Mijn Leraar zei mij toen, die levens met elkaar te vergelijken en uit te 
zoeken waarom zij als kind overleden. Weken lang bestudeerde ik ze ieder 
nacht maar kon in de omstandigheden waarop zij voor de eerste keer 
doodgingen geen overeenkomst ontdekken, tot op een zondagochtend, 
op het moment dat ik mijn lichaam weer binnentrad, het door mijn hoofd 
flitste. Ik werd wakker met de uitroep: ik heb het gevonden! In mijn vreug-
de het raadsel te hebben opgelost sprong ik tot bijna in het midden van de 
vloer. De verschrikkingen van oorlog, brand en ongelukken, en het gewee-
klaag van de familieleden, verhinderden het maken van een diepe indruk 
op het levenspanorama. Het nut van een leven, dat onder die omstandig-
heden eindigde, zou verloren zijn gegaan als er niet een overlijden als 
kind op was gevolgd en, daarmee in verband staand, onderricht in de eer-
ste hemel, zoals in onze literatuur uitvoerig uiteen wordt gezet. De hierbij 
vastgestelde wet geeft een logische verklaring van een levensmysterie, on-
afhankelijk van de juistheid van mijn verhaal. Daar ik dit alleen heb ge-
schreven om onze les toe te lichten voel ik niet dat ik van mijn principes 
ben afgeweken en doe op anderen een dringend beroep om over hun gees-
telijke ervaringen te zwijgen. 
 
 
Brief 20, juli 1912. 
 

INITIATIEF EN PERSOONLIJKE VRIJHEID 
 
Wat denkt u dat in de les van de vorige maand het belangrijkste punt was? 
Niet mijn ervaringen - hoewel de lezers die belangrijk vinden - want die zijn 
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in feite onbelangrijk, tenzij zij, los hiervan, dienen om de les te verduidelij-
ken. Het belangrijkste dat in de les van afgelopen maand werd geschre-
ven is de herhaalde en sterke nadruk die in de Rosicrucian Fellowship op 
de volstrekte, persoonlijke vrijheid wordt gelegd. 
   In dit opzicht verschilt de westerse mysterieleer volkomen van die van de 
jongere zielen in het Oosten. Daar heeft iedereen zijn meester, een des-
poot, die hij als slaaf blindelings gehoorzaamt, zoals Kim dat moest van 
de goeroe die hij volgde. In het verhaal van Kipling schuilt veel waarheid. 
In het Oosten is absolute en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de 
bevelen van een meester vereist - die hij in de stoffelijke wereld ziet en 
dient – is het middel tot geestelijke vooruitgang. De leerling heeft volstrekt 
geen keus of voorrechten, maar evenmin verantwoordelijkheden. 
   Voor de oudere zielen in het Westen, die naar geestelijke groei streven, 
bestaat geen meester of gids. Wij moeten leren op eigen benen te staan. Wij 
vinden dat misschien onaangenaam; misschien zijn wij bang en willen wij 
een meester of gids om ons aan onze verantwoordelijkheid te onttrekken. 
Ik denk dat dit de reden is waarom zoveel intelligente en ontwikkelde men-
sen zich bij geestelijke groepen of verenigingen hebben aangesloten die de 
oosterse leer verspreiden. Omdat zij boven de normale westerse ontwik-
keling staan, voelen zij dat er een geestelijke wereld is die hen aantrekt, zo-
als - ondanks zijn angst - de blauwe lucht het nestvogeltje dwingt om op 
zijn ongeoefende vleugels te vertrouwen. Maar de innerlijke drang doet 
zich gelden, en bang om op zichzelf te vertrouwen, grijpen zij graag de 
hand van een meester of geestelijke leidsman in de hoop met zijn hulp 
geestelijke macht te verkrijgen. Maar een baby moet kruipen en vallen; hij 
moet leren staan, opnieuw vallen en zich bezeren. Die ervaringen zijn niet 
prettig, maar onvermijdelijk en verre te verkiezen boven de gevolgen van 
een kind in zijn stoel vast te binden om het voor vallen te behoeden. Zijn 
benen zouden dan onbruikbaar worden. Dat geldt ook voor de sluimeren-
de geestelijke krachten van de ongelukkige die onder de, voor wester-
lingen, verderfelijke overheersing van een geestelijke gids of een oosterse 
meester komt. 
   De westerse leraar lijkt meer op de oudervogel die de jongen uit het nest 
duwt als zij niet uit zichzelf gaan. Misschien zullen wij ons bezeren, maar 
wij leren wél vliegen. Neem mijn eigen geval: met de Rozenkruisersleer de 
wereld in gestuurd te worden met de opdracht die te verspreiden, kunt u 
er van verzekerd zijn dat het mij vaak de adem benam als ik er bij stil-
stond wat voor een reusachtige onderneming dit is, en hoe onbeduidend 
mijn vrouw en ik zijn. Als het werk ons dreigde te overstelpen baden wij 
vaak om hulp. Maar als wij terugkijken is het ons duidelijk welke lessen 
wij door die strijd hebben geleerd. Vaak zeiden vrienden: ‘O, was er maar 
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geld om de Ecclesia en de scholen te bouwen om het werk beter te kun-
nen uitdragen.’ Maar wij beseffen dat wij andere lessen te leren hebben. 
En dat, als wij gereed zijn, de middelen om uit te breiden komen; vóór die 
tijd hebben onze vleugels meer oefening nodig. 
   Hetzelfde geldt voor ieder lid van de Fellowship. Wij hebben de les te 
leren om zonder leiding voor een gemeenschappelijk doel te werken; ie-
dereen van binnenuit gedreven door liefde voor lichamelijke, morele en 
geestelijke verheffing van de wereld naar het beeld van Christus, de Heer 
en het Licht van de wereld. 
 
 
Brief 21, augustus 1912. 
 

DE CHRISTUSGEEST EN HET GEESTELIJK PANACEE8. 
 
U zult zich herinneren in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers gelezen te 
hebben hoe in de tijd van Noach tot Christus, onder de heerschappij van 
Jehova, in de hele mensheid egoïsme werd aangekweekt. De mens werd 
geleerd dat ‘De hemel is de hemel van de Heer, de aarde heeft hij aan de 
mensen gegeven.’ Ps. 115:16. Zo werd men aangemoedigd aardse bezittin-
gen te vergaren. Men had geen besef van hemelse schatten die de vruchten 
van zelfopoffering zijn. Als gevolg hiervan werd het hemelleven steeds 
armelijker, geestelijke vooruitgang verminderde, en zou tot stilstand zijn 
gekomen als er geen nieuwe impuls was gegeven. 
    Toen begon de kosmische Christus, de Redder, zijn weldadig werk. Hij 
kreeg door middel van het reinigende bloed van Jezus, toen dat op Golgota 
vloeide, toegang tot de aarde. Nu werkt de Christusgeest vanuit het bin-
nenste van onze aardbol om de stoffelijke en bovenstoffelijke samenstel-
ling daarvan te verfijnen. Op het moment dat hij op Golgota bezit van de 
aarde nam werd er een enorme geestelijke toevloed gevoeld, zo groot, dat 
het intense licht de mensen verblindde. Vanaf dat moment kreeg altruïsme 
meer invloed op ons. Wij stoppen er langzamerhand mee om alleen ons ei-
genbelang te behartigen en verzamelen zodoende schatten door ons voor 
het welzijn van onze medemensen te interesseren. Als Christus niet was 
gekomen had er opnieuw een maan moeten worden afgestoten om ons 
van de slechtste mensen te bevrijden. Maar door het offer van de kosmi-
sche Christusgeest bleef ons dit bespaard. Een offer dat niet, zoals alge-
meen wordt aangenomen, zijn dood inhoudt, maar een doordringing van 
de aarde met een hoger leven dat ons in staat stelt geestrijker te kunnen le-
ven. 

 
8 Panacee is wondermiddel; een geneesmiddel tegen alle kwalen. 
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   De komst van Christus naar de aarde komt overeen met het toedienen 
van het geestelijk panacee volgens de wet ‘zo boven, zo beneden’. Elke cel 
in het menselijk lichaam heeft een afzonderlijk celleven, maar daarboven 
staat de geest die over alle cellen leiding heeft en het bevel voert zodat zij 
in harmonie handelen. Tijdens bepaalde langdurige ziekten wordt de geest 
zo door zijn lijden in beslag genomen, dat hij nalaat de cellen van voldoen-
de leven te voorzien. Op die manier veroorzaakt lichamelijke ziekte, gees-
telijke inactiviteit. Zo kan het voorkomen dat men onmogelijk de ziekte 
kwijt kan raken en men geen bijzondere aandrang heeft de mentale mist te 
verdrijven en de activiteiten van de cel opnieuw op gang te brengen. Dat 
doet het geestelijk panacee. Net zoals het plotseling binnenstromende 
Christusleven de schil van angst – veroorzaakt door de onverbiddelijke 
wet die als een sluier over de aarde hing - op Golgota begon te verdrijven; 
evenals het talloze menselijke wezens naar het pad van vrede en welwil-
lendheid leidde, op dezelfde manier stroomt het in het panacee bevat-
tende Christusleven door het lichaam van de zieke, en brengt elke cel in 
een trilling die de opgesloten geest uit zijn apathie doet ontwaken en leven 
en gezondheid doet terugkeren. Moge God toestaan, dat wij spoedig in 
staat zijn deze grote weldaad aan de lijdende mensheid te geven.  
 
 
Brief 22, september 1912. 
 

HET MYSTIEKE BROOD EN WIJN 
 
Als ik u zou vragen mij te schrijven wat volgens u het belangrijkste punt 
in de les van vorige maand was, wat denkt u dan dat in de meeste geval-
len het antwoord zou zijn? Ik denk dat de meeste mensen zouden heb-
ben gevoeld dat het verband tussen brood, wijn en gezondheid het be-
langrijkst was. Misschien is dat wel mijn schuld omdat ik die woorden be-
nadrukte. Hoewel het belangrijk is dat wij het verband tussen brood, wijn 
en gezondheid beseffen, en het in ons leven toepassen voor zover dit in 
ons vermogen ligt. Maar als wij het om een minder belangrijke reden doen 
dan God bedoeld heeft, is het beslist egoïstisch, en zal onze vooruitgang 
minder bevorderen dan wanneer wij het doen zoals hij dat vraagt: ‘om mij 
te gedenken.’ 
   Bezie de zaak in dit licht vriend, en u zult de bedoeling begrijpen. Onder 
het bewind van Jehova werd de aarde zo enorm gekristalliseerd dat er bijna 
geen geestelijke trillingen meer waren. Onze ontwikkeling was tot stilstand 
gekomen. Het bloed was zodanig doortrokken van egoïsme dat het mense-
lijk ras gevaar liep te ontaarden. Toen verscheen door Jezus de kosmische 
Christus om ons te redden. Het mysterie van Golgota is de reiniging van 
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bloed van egoïsme dat begon toen het bloed van Jezus vloeide. Dit ging 
voort tijdens de oorlogen van de christelijke volken, waar de mensen voor 
een ideaal streden. Dit zal doorgaan totdat de verschrikkingen van oorlog 
het tegenovergestelde in de mens voldoende zal opwekken om hem te 
doordringen van het mooie van broederschap. 
   Op Golgota ging Christus de aarde binnen. Hij doordringt de aarde op- 
nieuw en maakt haar ontvankelijk voor geestelijke trillingen. Maar zijn of-
fer bleef niet beperkt tot het moment van sterven om ons te behouden 
op de manier zoals algemeen wordt aangenomen. Nog steeds kreunt en 
zwoegt hij in afwachting van de dag van de bevrijding en de openbaring 
van de zonen van God. Rom. 8:22, 23. Iedere keer als wij voedsel voor onze 
geestelijke lichamen tot ons nemen – gesymboliseerd door het mystieke 
brood en wijn - bespoedigen wij die dag. Maar wij zouden onze eigen be-
vrijding, en de dag van onze Heer, veel beter kunnen verhaasten als wij het 
altijd als herinnering aan hem deden. 
   Herinnert u zich Het visioen van Sir Launfall? Het was niet de grootte van 
de gift die telde. De gouden munt die hij de bedelaar toewierp had veel 
meer waarde dan de broodkorst die hij later gaf. Maar het geld werd vol 
ongeduld gegeven om van zijn weerzinwekkende aanwezigheid te worden 
verlost. De broodkorst gaf hij ter gedachtenis aan Christus en in zijn naam; 
hierin zat het verschil. 
 
 En Sir Launfall zei: ‘Ik aanschouw in u  
 een beeld van hem, die aan het kruis stierf. 
 U hebt ook uw doornenkroon gedragen. 
 U hebt ook de geseling en de verachting van de wereld doorstaan 
 en de wonden in handen, voeten en zijde, 
 ontbraken ook in uw leven niet. 
 Goedaardige zoon van Maria, neem mij aan, 
 zie, door hem, geef ik dit aan u!’ 
   
Hoe meer wij de gezindheid aankweken om, onverschillig wat, in naam van 
Christus en zijn bevrijding te doen, des te beter en vruchtbaarder zal het 
leven zijn dat wij leiden. 
 
 
Brief 23, oktober 1912. 
 
DE NEERGAANDE EN OPGAANDE BOOG VAN ONZE EVOLUTIE 
 
In de les van de laatste maand lazen wij dat de belangrijkste punten in de 
grote bewegingen bekend als vrijmetselarij en katholicisme, de grote ou-
derdom en de kosmische oorsprong zijn. De twee bewegingen werden 
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door de zonen van het vuur en de zonen van het water ingesteld. Het is 
juist wat er in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers wordt gezegd, dat er 
pas na het midden van de Aardeperiode – toen het vuur van Lemurië in 
strijd gewikkeld was met het water van Atlantis – er inwijding van mense-
lijke wezens plaatshad. Ook dat de ontwikkeling van de mensheid afhan-
kelijk is van het onderricht dat hun leraren in de voorafgaande ontwikke-
ling hebben gehad. De houding die door de twee groepen engelen werd 
aangenomen, deed bovengenoemde vijandige bewegingen ontstaan. De 
gevallen engelen en de gevallen mensen zijn nauw verbonden met het werk 
in de wereld onder haar tijdelijke heersers. Van Lucifer, de geest van Mars, 
is het vurige rode bloed afkomstig, het vervoermiddel van alle stoffelijke 
energie, eerzucht en vooruitgang. Maar het is eveneens het vervoermiddel 
van hartstocht die het bloed besmet en het heeft doen vloeien tot de aar-
de er rood van werd. Van Jehova komt de beteugelende wet en bestraffing 
van zonden. Het onderstaande diagram geeft de tijdvakken aan waardoor 
de geest afdaalt en opklimt, eveneens de werelden en hun daarmee over-
eenkomende lichamen, waardoor het verband duidelijk wordt. 
 
      1e Polaire tijdvak                     7e Tijdvak, geen naam bekend 
 
      2e  Hyperborese tijdvak              6e  Het Nieuwe Galilea 
 
      3e  Lemurische tijdvak                 5e  Arische tijdvak 
              lichamen gescheiden                  geesten gescheiden 
              in geslachten; mannelijk             in partijen; staatkunde 
              en vrouwelijk                               en priesterdom 
 

4e  Atlantische tijdvak 
 keerpunt 

 
   In Lemurië, het land van het 3e tijdvak, werd de mens in geslachten ver-
deeld, man en vrouw. In die tijd waren zij geestelijke wezens die beneden-
waarts streefden naar stoffelijkheid. De voorlopers luisterden gretig naar 
het evangelie van het lichaam, waarvan zij zich vaag bewust waren en pas 
na verloop van tijd leerden kennen toen de geestelijke wereld zich gelei-
delijk aan hun gezicht onttrok. Toen waren de luciferische geesten de lera-
ren van de vrouw, Eva; en Jehova richtte zich tot de man, Adam. In stoffe-
lijk opzicht was de vrouw toen verder gevorderd dan de man, want wij be-
vonden ons toen op de neergaande boog van het pad van evolutie. 
   Toen in het midden van het Atlantische tijdvak het keerpunt was bereikt 
werd de vrouw geleidelijk aan geestelijker ingesteld. Om aan haar geeste-
lijk streven tegemoet te komen begon zij naar de stem van Jehova te luis-
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teren en de kerk te bezoeken; terwijl de man al zijn martiale kracht langs 
materiële lijnen besteedde zoals die aanvankelijk door de lichtbrenger Lu-
cifer werden voorgestaan. 
   Zoals de brekingshoek het witte licht van kleur doet veranderen, veran-
dert ook het gezichtspunt van de geest in overeenstemming met het ge-
slacht dat hem omhult. Maar omdat de geest afwisselend als man en als 
vrouw wordt geboren, kan de balans gemakkelijk in evenwicht worden 
gehouden en kunnen wij het pad volgen dat ons het meest aantrekt, of in 
beide het beste verenigen. Onze volgende lessen zullen dat pad aanwij-
zen. Nu al kunnen wij zeggen, dat hij die zei: ‘Ik ben het ware licht’ aan 
het einde van het pad staat. Zowel Lucifer als Jehova is, op de weg naar 
waarheid en leven, alleen maar een middel om het doel te bereiken.  
 
 
Brief 24, november 1912. 
 

DE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP, EEN GEESTELIJK MIDDEL-
PUNT 

 
Op de 28ste oktober 1912 was het een jaar geleden dat voor het eerste ge-
bouw op Mount Ecclesia de eerste spade in de grond ging. Het was een 
typische Californische dag met stralende zonneschijn en een wolkeloze 
hemel, waarvan het azuur wedijverde met het diepe blauw van de Stille 
Oceaan die vanaf de plek waar wij ons op het grondgebied van het hoofd-
kwartier bevonden, over meer dan honderdvijftig kilometer zichtbaar was. 
Wij vormden een klein groepje van negen leden, meest bezoekers. Toen 
wij over het lieflijke groen van het San Luis Reydal naar de hoge besneeuw- 
de bergen in het oosten keken en de witte muren, de rode dakpannen en de 
vergulde koepel van de Franciscaner missiepost aanschouwden waar de 
monniken sinds eeuwen de Mexicanen en indianen onderwezen, leek dit 
ons een gunstig voorteken. 
   Daar stonden wij, een klein groepje enthousiastelingen, op een kaal stuk 
land, waar wij van plan waren een geestelijk centrum te stichten. De mon-
niken hadden vroeger in een zelfde situatie verkeerd; in sommige opzich-
ten beter, in andere slechter. 
   Moderne vervoermiddelen en communicatie stellen ons nu in staat de 
hele wereld te bereiken, terwijl hun werkterrein beperkt was tot de directe 
omgeving. Om in leven te kunnen blijven was het voor hen noodzakelijk 
de grond te bewerken evenals de ziel van hun kudde. Terwijl zij plannen 
maakten deden zij een beroep op fysieke hulp van hun volgelingen. Door 
hun gezamenlijke arbeid werd er een missiepost gebouwd. In dit opzicht 
waren zij bevoorrecht boven ons. Al hun leden woonden in de directe 
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omgeving en waren bij het bouwen van de missiepost - die voor hen het-
zelfde betekende als voor ons het hoofdkwartier - bereid lichamelijke ar-
beid te verrichten. Wij hebben echter geen pupillen en maken geen aan-
spraak op gezag. Wij maken geen inbreuk op de persoonlijke vrijheid om-
dat dit in lijnrechte tegenspraak is met de Rozenkruisersleer, de hoogste 
leer op aarde. De kandidaat die voor inwijding onder beproevingen gebukt 
gaat, krijgt steeds voor zijn voeten geworpen: ‘als u Christus bent, help dan 
uzelf.’ Iemand die op anderen leunt, kan niet gelijktijdig een helper zijn; ie-
dereen moet leren op eigen benen te staan.  
   Ons ledental is viermaal zo groot als een jaar geleden en het werk na-
tuurlijk veel zwaarder, maar een goede organisatie en de juiste machines 
maken het mogelijk dat drie leden, die op kantoor werken, het werk van 
een volledige bezetting kunnen doen, terwijl het werk in huis en de tuin 
door een betaalde kracht wordt verricht. Maar het steeds terugkerende 
werk van de schriftelijke lessen en brieven, de voorbereiding voor de ver-
schillende mondelinge lessen, het corrigeren van de verschillende lessen 
en het iedere maand weer beantwoorden van ongeveer 1500 persoonlijke 
brieven om de mensen bij hun moeilijkheden te helpen, overweldigt ons 
soms. Het schijnt alsof wij geen nieuwe aanvragen meer in behandeling 
kunnen nemen, maar wonderlijk genoeg schijnt het alsof de lucht plotse-
ling opklaart en zien wij nieuwe mogelijkheden om het werk sneller, of 
met minder arbeid, te kunnen doen, en zijn wij weer in staat meer te ver-
zetten. Dus als gezegd, verrichten wij viermaal zoveel werk als een jaar 
geleden met minder mensen en minder arbeid. 
   Terwijl de Fellowship als geheel op deze manier verzorgd wordt, schiet 
het hoofdkwartier zelf erbij in. Het als doel gestelde sanatorium en het be-
langrijkst van alles, de tempel, waar het panacee moet worden gemaakt en 
krachtige genezingsdiensten moeten worden gehouden die lichamelijke en 
geestelijke gezondheid over de wereld moeten verspreiden, zijn nog steeds 
luchtkastelen. Daar de smeekbeden van duizenden mensen, die ons door 
brieven bereiken, wordt onze wens, de plannen van de Broeders te verwe-
zenlijken, steeds sterker, zo sterk dat het verlangen van allen die zich met 
hun zorgen en verdriet tot ons wenden, erin besloten ligt. 
   Onze leden wonen over de hele wereld verspreid. Wij kunnen niet het 
voorbeeld van de Spaanse monniken volgen en hen verzoeken stenen te 
maken en ze, als blijk van liefde, op elkaar te voegen. Ik heb nooit een cent 
van iemand gevraagd. Het Fellowshipwerk wordt geheel en al door vrij-
willige bijdragen en de bescheiden inkomsten uit de verkoop van mijn 
boeken in stand gehouden. Ook kan ik geen bouwfonds in het leven roe-
pen. Dat moet uit de wens van vrienden naar voren komen. Omdat wij op 
het hoofdkwartier het verdriet ervaren, voel ik mij gedrongen naar mid-
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delen te zoeken om het plan: het hoofdkwartier tot een doeltreffend, gees-
telijk middelpunt te maken, te verwezenlijken. 
   Een jaar geleden schreef ik u de precieze tijd waarop wij de eerste spa-
de voor Mount Ecclesia in de grond zouden steken, met het verzoek of 
iedereen, die niet persoonlijk aanwezig kon zijn, zich in zijn kamer afzon-
dert om in gebed met ons te zijn. Het is geweldig wat voor een morele 
prikkel wij van deze geestelijke verrichting voelden. Zij is het afgelopen 
jaar het werk in hoge mate ten goede gekomen. Ik voel mij weer gedron-
gen op dezelfde manier uw hulp in te roepen. 
   De Christian Scientist ‘demonstreert’ als hij een bouwwerk wil bouwen, 
waarna het geld binnenstroomt. Aanhangers van de ‘Nieuwe Gedachte’ 
sturen een verzoek rond en christenen van allerlei gezindten bidden om 
fondsen. Zij gebruiken allemaal hetzelfde middel, maar onder verschillen-
de benaming. Zij willen allemaal prachtige bouwwerken van steen en glas 
en krijgen die ook. Ik weet dat een plek en een gebouw in overeenstem-
ming met de waardigheid van ons werk, noodzakelijk is. Ik kan niet bid-
den om cement en stenen, hoe dringend wij die ook nodig hebben, en ook 
kan ik u niet vragen om dit te doen. Maar ik kan en wil u vragen samen 
met mij te bidden of het hoofdkwartier van de Rosicrucian Fellowship een 
geschikt en krachtig geestelijk middelpunt mag worden. Bid uit het diepst 
van uw hart dat de medewerkers op het hoofdkwartier het werk mogen 
voortzetten. Maak hen tot middelpunt van uw liefdevolle gedachten, op-
dat wij die weer mogen uitstralen naar hen die hunkeren naar deze liefde. 
Als enkeling zijn wij nietig, maar door uw gebeden en Gods genade, zijn 
wij een sterke macht. Als wij eerst het koninkrijk van God zoeken, zullen 
bijkomstigheden als noodzakelijke gebouwen voor het werk, vanzelf vol-
gen, zonder het gebed te verlagen door het tot een middel voor materieel 
bezit te maken. 
 
 
Brief 25, december 1912. 
 

DE MYSTIEKE BOODSCHAP VAN KERSTMIS 
 
Kerstklokken! Hebt u in uw jeugd ooit de betoverende invloed hiervan 
ondervonden voordat er twijfel in uw hart ontstond die de door de kerk 
ingestampte idealen vernietigde? Op zondag luidde diezelfde klok voor de 
kerkgang en in het midden van de week voor de gebedsbijeenkomst. Maar 
met Kerstmis had zij een andere klank, iets bijzonder feestelijks, iets dat 
wij nu aan onze kinderlijke verbeelding toeschrijven. Wij missen dit iets, 
hoezeer wij onszelf ook mogen gelukwensen met de losmaking van wat 
wij als ‘schijnheiligheid van de kerk’ wensen te betitelen. In zijn Ode aan de 
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onsterfelijkheid gaf Wordsworth uiting aan een diep gevoel van spijt van-
wege het verlies van kinderlijke idealen. Niets ter wereld kan die vervan-
gen. Hoewel wij met aardse goederen gezegend kunnen zijn, zijn wij in 
wezen arm als de betovering van de jeugd is vergaan en verstandelijke 
voorstellingen het zogenoemde bijgeloof onderdrukken.  
   Paulus waarschuwt ons om altijd een verklaring voor ons geloof te zoe-
ken. Voor veel kerkelijke gebruiken, die uit de grijze oudheid zijn overge-
leverd, is een verborgen verklaring. Het luiden van de bel als op het altaar 
de kaars wordt aangestoken werd door geestelijk verlichte zieners ingesteld 
om de kosmische eenheid van licht en geluid aan te geven. De metalen kle-
pel van de klok brengt nu aan de mensheid op dezelfde manier de ver-
borgen boodschap van Christus als in het verleden, toen hij voor het 
eerst de hoffelijke uitnodiging verkondigde: ‘Kom naar mij, jullie die ver-
moeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ Matt. 
11:28. Zo is de klok een symbool van Christus, het Woord, als hij ons van 
ons werk naar het verlichte altaar roept, waar hij ons tegemoet treedt als 
‘het Licht van de Wereld.’ 
   Verder wordt het bijzonder feestelijke gevoel dat de kerstklokken op-
roepen, voortgebracht door de in deze tijd van het jaar werkzame kosmi-
sche invloeden. Het tegenwoordige seizoen is echt heilig, zoals wij dade-
lijk zullen zien. Zij die astrologie beoefenen, weten dat de tekens van de 
dierenriem een kosmisch klankbord vormen. Elk teken trilt op een bepaal-
de manier. Wanneer de hemellichamen zich in zeer gevarieerde volgorde 
langs hun baan van teken naar teken voortbewegen, weerklinken de sna-
ren van de kosmische harmonie, bekend als ‘de muziek van de sferen’, als 
een nooit eindigende lofzang van gebed en eerbetoon aan de Schepper. 
Dit is geen fantasie maar een feit dat voor de ziener duidelijk is en dat we-
gens zijn gevolgen, aan iemand die nadenkt, getoond kan worden. 
   De harmonie van de sferen is niet eentonig; zij wisselt van dag tot dag en 
maand na maand als de zon en de planeten zich van teken naar teken langs 
hun baan voortbewegen. Als gevolg van de precessie der nachtevenings-
punten9 zijn er ook buitengewoon belangrijke jaarlijkse gebeurtenissen. 
De muziek van de sferen kent dus een oneindige variatie. Dat moet ook, 
want de voortdurende verandering van geestelijke trillingen vormt de ba-
sis van geestelijke en stoffelijke ontwikkeling. Als die muziek ook maar een 
moment zou verstommen zou de kosmos veranderen in chaos. 
   Als bewijs kunt u de kenmerken van het liefdesleven waarnemen als dat 
in het voorjaar door de Christusster - als de zon door het strijdlustige te-

 
  9 De intrede van lente, 21 maart, en herfst, 23 september, wanneer dag en nacht elk 12 uur  
   lang zijn.  
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ken Aries, de Ram, gaat - wordt uitgestort. Geslachtsdrift is het centrale 
thema in de natuur. Al haar energie wordt besteed aan de voortplanting 
en viert de hartstocht hoogtij. Vergelijk dit met de invloed van de zon in 
december als die door het weldadige teken Sagittarius, de Boogschutter, 
loopt dat beheerst wordt door de planeet Jupiter. Haar straal wordt dan 
geleid door godsdienst en liefdadigheid. De lucht trilt van vrijgevigheid. 
Door dit sympathieke teken heeft het liefdesleven van de Christusster zijn 
hoogste uitdrukking. Buiten heerst de somberheid van de winter; want het 
zichtbare symbool van het ‘Licht van de Wereld’ is verduisterd. Maar in de 
donkerste nacht van het jaar roepen kerstklokken een bereidwillige reac-
tie op, het kerstgevoel, dat iedereen met elkaar verbindt, kinderen van on-
ze Vader in de hemel. 
   Moge de betoverende klanken van de kerstklokken de tederste snaar in 
uw hart beroeren en de gedachte van vreugde het komende jaar in uw ge-
moed weerklinken. Dat is de kerstwens van de medewerkers op Mount 
Ecclesia.  
 
 
Brief 26, januari 1913. 
 

TIJDENS HET KOMENDE JAAR ANDEREN HULP BIEDEN 
 
Op het noordelijk halfrond is het koud – de oude Boreas10 houdt land en 
zee in zijn ijzige greep – maar op geen andere tijd van het jaar zijn de har-
ten van de mensen zo warm. Een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw-
jaar zijn begroetingen en uitdrukking van hartelijkheid die wij overal ho-
ren. Voor de meeste mensen zijn het alleen maar holle frasen, maar toch 
laten zij een sfeer van vriendelijkheid achter die belangrijker is dan meestal 
wordt beseft. Als zulke hartelijke begroetingen het hele jaar door gebruikt 
zouden worden, in plaats van alleen rond Kerstmis, zou de wereld er door 
verrijkt worden. Maar ‘als wensen paarden waren, hoefden bedelaars niet 
te lopen,’ zegt het spreekwoord. Alleen als onze daden uitingen zijn ter 
vervulling van onze verlangens, hebben zij nut. Men zegt dat goede voor-
nemens de weg naar de hel plaveien, zoals goedbedoelende mensen die 
koesteren. Maar er is meer behoefte aan werk dat wordt gedaan dan aan 
wensen.   
   De vorige maand verzocht ik u met mij te bidden om de Rosicrucian Fel-
lowship geschikt te maken ter verheffing van de wereld. Hierop ontving ik 
veel brieven die mij ervan verzekerden dat de medewerkers op het hoofd-
kwartier door gebed worden gesteund. Wij kennen de kracht van het ge-

 
10 De noordenwind. 
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bed. Zonder deze weldadige ondersteuning zouden wij zowel de lichame-
lijke als geestelijke inspanning niet hebben volgehouden die voortvloeien 
uit onze uitzonderlijke groei. In verhouding tot de miljoenen mensen die 
het Licht zoeken, zijn een paar duizend aanmeldingen als een druppel op 
een gloeiende plaat. 
   Christus zei: ‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moe-
ten dienen.’ Matt. 20:26. De waarde van een mens wordt afgemeten naar zijn 
hulpvaardigheid aan de gemeenschap. Hetzelfde geldt voor een vereni-
ging. Maar van een vereniging hangt haar doeltreffendheid af van de be-
langstelling en het enthousiasme van de afzonderlijke leden. Wij hebben 
allemaal verplichtingen aan de Oudere Broeders voor het licht dat wij 
mochten ontvangen. Het is onze heilige plicht dat licht zó te laten schij-
nen dat anderen in ons grote voorrecht mogen delen, zonder andere plich-
ten te verzuimen. Daarom roep ik uw persoonlijke hulp in voor een sys-
tematisch plan om het komende jaar de Rozenkruisersleer in grote kring 
te verspreiden. Dit moet echter tactvol gebeuren. Hoedt u ervoor om 
mensen met een tevreden gemoed, te verontrusten. Maar als u iemand 
kent die naar een oplossing van het levensmysterie zoekt, wees dan zo 
goed zijn naam en adres aan ons door te geven, dan zullen wij hem voor-
lichtingsmateriaal toesturen. Wij zullen uw naam niet vermelden, tenzij u 
daarvoor toestemming geeft. 
   Als u wilt, sturen wij u schriftelijke informatie over ons genootschap zo-
als die op de achterzijde van de studentenkaart staat afgedrukt. Op deze 
manier kunt u de belangstelling van uw vrienden wekken en de weg effe-
nen voor meer informatie. Zo kunnen wij er samen in slagen om zoekers 
licht te brengen, dat hen ten goede komt. U helpt uzelf door de geestelijke 
groei van uw medemens te bevorderen. 
   Moge elke dag van het nieuwe jaar geestelijke voorspoed en overvloedige 
zielengroei uw deel zijn. 
 
 
Brief 27, februari 1913. 
 

SIEGFRIED, DE WAARHEIDSZOEKER 
 
Evenals wij aan onze kinderen prentenboeken geven om hun morele les-
sen te leren die zij verstandelijk nog niet kunnen begrijpen, zo gebruikte 
de goddelijke leiders van de kindmensheid mythen om geestelijke waar-
heden aan hen mee te delen, die eeuwenlang in ons ontkiemden, maar toch 
krachtige elementen waren om de lijn van de menselijke vooruitgang aan 
te geven. U zou er nauwelijks bij stilstaan dat de Faustmythe het grote pro-
bleem van vrijmetselarij en katholicisme belichaamt en de uiteindelijke op-
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lossing laat zien. Later zullen wij in onze lessen de waarheid hiervan aan-
tonen. Deze keer neem ik een gedeelte uit het grote Noorse heldendicht, 
De ring van de Nibelungen om te laten zien hoe de grote waarheid, dat de 
waarheidszoeker vader en moeder moet verlaten, zoals Jezus en Hiram 
Abiff deden, werd overgedragen aan de Nevelingen die in de nevelachti-
ge atmosfeer van Atlantis woonden.11 Misschien dat ik hier later een be-
schouwing aan wijd.  
   Wodan is het hoofd van de goden die steeds tegen de reuzen strijdt. Zij 
bouwden een fort genaamd Walhalla waarheen de Walkuren, dochters van 
Wodan, de getrouwen brengen die om hun geloof in de strijd zijn ge-
sneuveld. Toen de hoeders van de waarheid haar insloten en beperkte, 
verloor zij haar universele betekenis. Maar Wodan heeft andere kinderen, 
die de waarheid zo liefhebben dat zij Walhalla ontvluchten om vrij te zijn. 
Zij zijn gewapend met een zwaard, ‘Smartenkind’ geheten - voorstellend 
de moed der wanhoop – waarmee de opstandige tegen geloof en dogma 
zich altijd wapent, geijkte opvattingen van zich afwerpt, en de waarheid 
zoekt. Wodan zendt zijn volgelingen de vluchtelingen achterna en ver-
zoekt Brunhilde, de Walkuren, die de geest van waarheid vertegenwoor-
digt, hen te helpen verslaan. Zij weigert. Wodan, die zich onzichtbaar heeft 
gemaakt, kruist de degen met zijn dappere zoon Siegmund, die in de onge-
lijke strijd wordt gedood. 
   De heersende kerk beschouwt de afscheiding van haar kinderen niet met 
tevredenheid. Zij zou zelfs de geest van waarheid misbruiken om haar be-
velen uit te voeren. Als dat niet lukt, gebruikt zij listige middelen om haar 
doel te bereiken. Haar bedoelingen waren goed, maar zij is ontaard.   
   Als Wodan in tranen Brunhilde van zich stoot en haar op een door vlam- 
men omringde rots te slapen legt, zegt hij haar dat zij niet eerder zal ont-
waken dan wanneer er iemand verschijnt die vrijer is dan hij. 
   In een godsdienst die aan een geloofsbelijdenis is gebonden, kan de waar- 
heid niet gevonden worden. Wie zoekt moet niet worden beperkt door af-
hankelijkheid, van wie dan ook. Zo iemand is Siegfried – hij die door over-
winning vrede verkrijgt – de zoon van de verslagen Siegmund en diens zus-
ter-echtgenote Sieglinda. Zij stierf na Siegfried ter wereld te hebben ge-
bracht. Hij is dus vrij van vader, moeder en alle aardse banden. Zijn enige 

 
11 De naslagwerken tonen niet aan dat ‘ung’, in het Duits, ‘kind’ betekent. Het achter-

voegsel ‘ing’ wordt ook in het Nederlands vaak gebruikt b.v. zenden, zendelingen, 
vreemde, vreemdelingen en ‘nevel’, ‘Nevelingen’. Het Hebreeuwse woord Nefilim, te 
vinden in Gen. 6:4 en Num. 13:33, is in het Nederlands, Duits en Engels vertaald in 
‘reuzen’; alleen de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, van de Jehova’s ge-
tuigen, heeft Nefilim wat Nevelingen betekent.  
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erfstuk is een gebroken zwaard, het Smartenkind. Grootgebracht door de 
Nibelungen – de gewone mensheid – voelt hij zijn goddelijkheid en ergert 
zich aan de beperkingen van zijn omgeving. Zijn pleegvader, Mimir, is een 
bedreven smid, maar elk door hem gesmeed zwaard wordt door de jonge 
reus met één slag verbrijzeld. Vaak had Mimir geprobeerd het Smarten-
kind aaneen te smeden, maar altijd faalde hij, want een lafaard kan dat 
niet. Zolang wij de kerk, de publieke opinie of iets anders vrezen, kunnen 
wij ons niet bevrijden. 
   De moed der wanhoop overwint angst, en uiteindelijk smeedt Siegfried 
zelf het zwaard. Hij verslaat er Fafner, de draak van de begeerte, mee die 
dreigend over de aardse schatten waakt, en ook Mimir, zijn pleegvader, de 
lagere aard. Dan is hij helemaal vrij. Een vogel, de stem van de intuïtie, 
vertelt hem van Brunhilde, de schone geest van de waarheid, die kan wor-
den gewekt door iemand die onbevreesd en vrij is. Siegfried volgt de 
roep van de vogel der intuïtie, maar Wodan, zijn voorvader, probeert met 
zijn speer de weg te versperren die de macht van de geloofsbelijdenis ver-
tegenwoordigt, waarop ooit het zwaard in Siegfrieds hand was gebroken. 
Sinds Siegfried het zwaard aaneensmeedde is het sterker, en Wodans speer 
is zwakker sinds de eerste stoot, want een geloofsbelijdenis verzwakt altijd 
door aanvallen. De vrije en onbevreesde Siegfried verbrijzelt Wodans 
speer. Als hij door het vuur zijn weg vervolgt, sluit hij de schone geest van 
de waarheid liefdevol in zijn armen en wekt haar met een kus. 
   Op deze manier verhaalde de oude mythe de waarheidzoeker wat ver-
eist wordt om de waarheid te vinden. Wij moeten vader en moeder, ge-
loofsbelijdenis, dogma’s, tradities, vooringenomenheid en wereldse ver-
langens achterlaten. Wij moeten nooit bang zijn om in conflict te komen 
met gezaghebbende autoriteiten, maar onze innerlijke stem volgen, des- 
noods door het vuur. Alleen dan kunnen wij de waarheid vinden. 
   Daarom eisen de Rozenkruisers dat hij of zij die hen voor diepgaander 
geestelijke kennis benaderen, geen binding heeft met welke esoterische 
beweging ook; de kandidaat wordt in geen enkel stadium door een eed ge-
bonden. Welke gelofte hij ook aflegt, die doet hij aan zichzelf, want vrijheid 
is het kostbaarste bezit van de geest. Er bestaat dan ook geen groter mis-
daad een medeschepsel, op welke manier ook, te belemmeren. Dat wij aan 
deze verworvenheid trouw mogen blijven en elke inbreuk hierop moedig 
het hoofd bieden.  
 
 
Brief 28, maart 1913. 
 

RECHTSPERSOONLIJKHEID EN TOEKOMSTPLANNEN VAN  
DE FELLOWSHIP 
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Deze maand heb ik verscheidene belangrijke mededelingen te doen en wil 
hiervoor de maandelijkse brief gebruiken. U zult zich herinneren dat ik 
verleden jaar in de serie lessen getiteld ‘ons werk in de wereld’ gesproken 
heb over het aanvragen van rechtspersoonlijkheid voor de Rosicrucian 
Fellowship, en de leiding van het geheel over te dragen aan een bestuur 
opdat wat tot het werk behoort de komende eeuwen voor het altruïsti-
sche doel gewaarborgd mag blijven. Een dergelijke inschrijving bij de Ka-
mer van Koophandel is nu volgens de Californische wet tot stand geko-
men waarmee de Fellowship rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Het 
terrein van de Fellowship, met de daarop staande gebouwen en middelen 
om het werk uit te voeren, zijn nu in het geheel eigendom van de Fel-
lowship en gevrijwaard tegen persoonlijke hebzucht. Dit is voor mijn 
vrouw en mij een pak van het hart. Wij hebben de bijdragen aan de Fel-
lowship, bestaande uit postzegels en kleine bedragen - want grote som-
men hebben wij niet ontvangen – verzameld. Met deze zorgvuldig beste-
de, bescheiden middelen is nu een grondslag gevormd voor iets zo on-
metelijk groots, dat het elke beschrijving te boven gaat. Vanuit materieel 
standpunt bezien hebt u, met uw vrijwillige bijdragen, meegeholpen 
Mount Ecclesia tot stand te brengen. Het is nu van u, en zal van u blij-
ven, want mijn vrouw noch ik hechten aan geld en bezit, maar verheugen 
ons in het onschatbare voorrecht u van dienst te kunnen zijn. Er is na-
tuurlijk nog veel meer nodig om het werk te laten opbloeien. Maar wij ver-
trouwen op de verzekering van de Oudere Broeder, dat de middelen, die 
een sterke groei en het nut van de Fellowship bevorderen, tot ons zullen 
komen als wij die nodig hebben. Ondertussen gaan wij dag in dag uit voort 
te werken met de middelen die ons al ter beschikking staan. Want alleen op 
deze manier kunnen wij ons voor grotere dingen geschikt maken. 
   Met genoegen kondig ik verder aan dat, hoewel wij aanvankelijk niet in 
staat waren hulp te krijgen, wij nu op het hoofdkwartier verscheidene trou- 
we medewerkers hebben. Hoewel het aantal krachten op het kantoor de 
laatste maanden is verdubbeld, is ook het werk enorm toegenomen en de 
drukte op het kantoor is dan ook groter dan ooit. 
   Zoals u zich herinnert werd in de literatuur uit onze begintijd er op ge-
wezen dat wetenschap, kunst en godsdienst in de moderne tijd gescheiden 
werden, omdat dit voor een volledige ontwikkeling van elk van hen nodig 
was. Ook werd gezegd dat zoals wetenschap, kunst en godsdienst in de 
oude mysterietempels samen werden onderwezen, er in de toekomst weer 
een hereniging dient plaats te hebben omdat dit voor onze geestelijke groei 
noodzakelijk is. In juni zullen wij op Mount Ecclesia een cursus beginnen, 
om dit gezamenlijke onderricht te geven, met nadruk op de kunst van het 
genezen. Op verzoek zal aan studenten die daar belang in stellen, een 
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prospectus met nadere bijzonderheden worden toegezonden. De kosten 
zullen worden gedekt uit bijdragen van de deelnemers. 
 
 
Brief 29, april 1913. 
 

VRIJMETSELARIJ, GEMENGDE VRIJMETSELARIJ, EN KATHO-
LICISME 

 
Afgelopen maand werden aan het eind enige woorden gewijd aan man-
nen en vrouwen die de esoterische vrijmetselarij beoefenden. Sommigen 
scheen het, alsof wij de gemengde vrijmetselarij onderschrijven, wat be-
slist niet het geval is. Hoewel wij in principe niet denigrerend over welke 
erkende beweging ook spreken, heb ik mijn lezers altijd gewaarschuwd 
voor de oosterse godsdienst dat die voor de westerling gevaarlijk is, hoewel 
zij voor de oosterling uitermate geschikt is. Gemengde vrijmetselarij is de 
uitwas van een genootschap dat het hindoeïsme verkondigt. In de winter 
van 1899-1900 was de leidster van die beweging in Rome waar één van haar 
plaatsvervangsters in de bibliotheek van het Vaticaan toevallig de ritualen 
van de vrijmetselarij vond. Zij schreef die zonder toestemming over waar-
na zij ze aan de leidster gaf die de taak op zich nam een extra graad uit te 
schrijven. Dit nu vormen de ritualen van de gemengde vrijmetselarij. 
   Het voorgaande zijn feiten die ik kan bewijzen. Ik laat het aan de lezer 
over zelf conclusies te trekken over de ethische geschiktheid en het ver-
mogen om zielenkracht op te bouwen door ritualen van een beweging die 
op een dergelijke manier werden verkregen. Hoewel ik bovendien zeker 
weet dat het rituaal uit Rome afkomstig is betwijfel ik of de ontvreemdster 
de waakzame wachters daar om de tuin leidde. Ik meen dat zij onbewust 
het Vaticaan een gunst bewees. De gemengde vrijmetselarij is van oor-
sprong zowel hindoeïstisch als rooms-katholiek. Door de reguliere vrij-
metselarij wordt zij niet erkend, wat de stichters ook mogen beweren. 
   In de laatste les over vrijmetselarij en katholicisme noemde ik de punten van 
hun kosmische verwantschap om de essentie hiervan aan te tonen. Tot slot 
de voornaamste punten van mijn betoog: Het woord ‘vrijmetselarij’ is af-
geleid van het Egyptische ‘phree-messen’, dat ‘kinderen van het licht’ be-
tekent. Deze woorden werden oorspronkelijk gebruikt om hiermee de 
bouwers van Gods tempel aan te geven, de menselijke ziel. ‘Katholiek’ 
betekent ‘algemeen’ en werd oorspronkelijk gebruikt om daarmee de al-
omvattende wereldgodsdienst, het christendom, te onderscheiden van de 
rasgodsdiensten, zoals het hindoeïsme. 
   Het bloed is het voertuig van de geest. Tijdens het bewind van Jehova en  
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de luciferische geesten, werd het bloed door egoïsme bezoedeld. Zowel 
de vrijmetselarij als het katholicisme streven naar reiniging van het bloed 
en het aankweken van altruïsme. 
   De vrijmetselarij leert de kandidaat zijn eigen bevrijding tot stand te 
brengen; het katholicisme maakt hem afhankelijk van het bloed van Jezus. 
Zij die de positieve methode volgen worden natuurlijk de sterkste geesten. 
Daarom is vrijmetselarij aan te bevelen boven katholicisme. 
 
 
Brief 30, mei 1913. 
 

DE ROL VAN HET KWAAD IN DE WERELD 
 
In de vorige les bespraken wij de waarde van disharmonie in de muziek en 
de daarmee overeenkomende rol van het kwaad in de wereld om door te-
genstelling de schoonheid en harmonie van het goede te benadrukken. 
Oppervlakkig bezien lijkt het of het ogenschijnlijke kwaad door God, de 
Schepper en architect van ons zonnestelsel, zou zijn bedacht. Alsof hij ver-
antwoordelijk is voor al het lijden en verdriet waaronder de wereld gebukt 
gaat, wat niet het geval is. De Bijbel zegt letterlijk dat de Elohim, zijn uit-
voerders, nadat zij hun arbeid hadden verricht: ‘zagen dat het goed was’. 
De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en de 13e en 14e voordracht uit Rozen-
kruisers christendom, leggen minutieus uit hoe door de luciferische geesten 
het schijnbare kwaad ontstond. En, nadat het eenmaal was ontstaan, door 
de krachten die het goede beogen, voor een weldadig doel werd gebruikt 
om een hoger welzijn te bereiken dan zonder het kwaad mogelijk was.  
   In de 2e helft van het Lemurische tijdvak en in de vroeg Atlantische tijd 
was de mens rein en onschuldig, een volgzame pupil van zijn bescherm-
engelen die elke stap in de menselijke ontwikkeling leidden. De mens had 
geen verstand. Dat was niet nodig omdat er maar één pad te volgen viel, 
want in dat stadium bestond er geen keuze. De Heren van Venus werden 
gezonden om goedheid, liefde en toewijding aan te kweken. Als er geen 
verstorend element was ingetreden was deze aarde een paradijs gebleven 
met de mens als een prachtige bloem daarin. Pijn, verdriet en ziekte zou-
den onbekend zijn. Onder het bestel van de maanengelen en de Heren van 
Venus, zou de mens automatisch wijs en goed zijn geworden omdat er 
niets te kiezen viel. Toen de luciferische geesten zijn ogen voor een andere 
weg openden en de Heren van Mercurius de mens verstand gaven om hem 
te leiden, werd hij in aanleg groter dan één van deze twee, zoals geëist 
wordt van hen die het spiraalvormige pad van ontwikkeling volgen. 
   Zo toegerust met de mogelijkheid te kunnen kiezen en in het bezit van 
een verstand, is het het luisterrijke voorrecht van de mens zich tot de 
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hoogst mogelijke vorm van volmaking in dit ontwikkelingsplan te verhef-
fen. Daarom zei Christus: ‘Ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal het-
zelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.’ Joh. 14:12. 
   Laten wij uit de Faustmythe leren in de voetstappen van onze voorgan-
gers te treden, door het schijnbare kwaad te gebruiken om een groter goed 
tot stand te brengen. Laten wij leren om ons niet door kwaad te laten over-
heersen maar om het te overwinnen en in goed om te zetten. Er is een 
gezegde dat luidt: ‘Het is goed zoals het is.’ Als dat waar was, zou er geen 
prikkel zijn om naar iets hogers te streven, iets beters, of iets groters. De 
woorden van de Heiland drijven ons voorwaarts. Mythen zoals die van 
Faust leren ons hoe de schijnbaar vernietigende en ondermijnende krach-
ten gebruikt moeten worden. 
   Wie veel gegeven is, van hem zal veel worden gevraagd. Zij, die van de 
Rosicrucian Fellowship de geavanceerde westerse wijsheidsleer hebben 
ontvangen, zijn in het bijzonder verplicht zich tot het uiterste in te span-
nen. Dat wij krachtig mogen streven om in overeenstemming met dit grote 
voorrecht te leven. 
 
Naschrift. Sinds wij u verzochten dagelijks voor de medewerkers op het 
hoofdkwartier te bidden, hebben zich veel nieuwe mensen aangemeld. Wij 
voelen dan ook dat het voor het goede doel nuttig is om dit verzoek te her-
halen. U gelieve ons in uw gebeden te gedenken. En wilt u vragen of het 
hoofdkwartier van de Rosicrucian Fellowship een geschikt geestelijk cen-
trum mag worden? Zoals u uit de prospectus hebt kunnen lezen staan wij 
nu op het punt een genezingsschool te openen. Bij deze belangrijke stap 
hebben wij meer dan ooit behoefte aan Gods genade. Help ons daarom 
opdat wij mogen slagen. 
 
 
Brief 31, juni 1913. 
 

CHRISTUS EN ZIJN TERUGKEER 
 
Eén van de belangrijkste punten van de les van deze maand, waarover erg  
veel misverstand bestaat, is de terugkeer van Christus en de belichaming 
die hij zal gebruiken. De Bijbel laat zich hierover zeer duidelijk uit en de 
westerse wijsheidsleer van het Rozenkruis stemt hier volmondig mee in. 
Hierin verschilt zij totaal van de gangbare mening hierover, zowel onder de 
meeste christenen als zij die, al of niet onwetend, valse Christussen ver-
kondigen en daarmee hen, die niet op hun hoede zijn, voor de gek houden. 
Daarom is het van groot belang dat volgelingen van de westerse school 
hierover een duidelijke voorstelling hebben en zal ik in het kort de belang-
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rijkste punten van de Rozenkruisersleer herhalen, zoals die in onze litera-
tuur voorkomen. 
   Christus is de hoogste ingewijde van de Zonneperiode. Toen bestond de 
aarde uit begeertestof, en zijn dichtste lichaam was eveneens uit begeerte-
stof samengesteld. 
   Niemand kan een lichaam vormen uit een stof die hij niet heeft leren 
bewerken. Vandaar dat de Christusgeest van buitenaf op ons inwerkte, zo-
als groepsgeesten dieren leiden. Dit duurde tot Jezus bij de doop zijn stof-
felijk lichaam en levenslichaam aan hem afstond. Toen daalde de Christus-
geest in de lichamen van Jezus neer, en kon hij in een stoffelijk lichaam 
prediken totdat dit op Golgota werd omgebracht, waarna Christus de in-
wonende Aardgeest werd. Het levenslichaam van Jezus werd toen wegge-
legd in afwachting van Christus’ terugkeer. 
   Christus waarschuwde tegen imitators. Nu kan men de vraag stellen: 
‘hoe kunnen wij de valse [Christus] van de echte onderscheiden?’ Paulus 
zegt in 1 Kor. 15:50 ‘wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben 
aan het koninkrijk van God.’ En in zijn 3e brief aan de Filippenzen vers 21 
‘zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk wordt’ en volgens Joh. 3:2 
‘Ik verzeker jullie: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk 
van God zien.’ Hij getuigde met klem dat ons tegenwoordige lichaam ver-
anderen zal naar de gelijkenis van het lichaam van Christus. In Filippen-
zen 3:20-21 en 1 Johannes 3:2 vinden wij dezelfde getuigenis.12 
   Het is dus duidelijk, dat iemand die zich in een stoffelijk lichaam voor 
Christus uitgeeft, óf misleid is en medelijden verdient, óf een oplichter is 
die geminacht en veroordeeld dient te worden. Wij worden evenmin in 
het onzeker gelaten over het soort lichaam waarin wij Christus zullen ont-
moeten en aan hem gelijk zullen zijn. In 1 Tess. 4:17 wordt gezegd dat wij 
de Heer in de lucht zullen ontmoeten.13 Daarom zullen wij uiteraard een li-
chaam moeten bezitten van fijnere samenstelling dan ons tegenwoordige 
stoffelijk lichaam. Met deze transformatie zullen voor de meeste mensen 
eeuwen gemoeid gaan. 

 
12 Filippenzen 3:20-21.‘Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel[en], en van daar 

verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in 
staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn 
verheerlijkt lichaam.’  

    1 Joh. 3:2 ‘Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem 
gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen,’ 

13 1 Tess. 4:17 ‘en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken 
worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.’ 
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   In 1 Tess. 5:23 zegt Paulus dat ons hele wezen bestaat uit geest, ziel en li-
chaam.14 Als wij eindelijk ons stoffelijk lichaam voor goed zullen afwer-
pen, zoals Christus, zullen wij in een lichaam functioneren dat soma 
psuchicon, zielenlichaam wordt genoemd. 1 Kor. 15:44. Dit wordt in onze 
literatuur ‘levenslichaam’ genoemd, een lichaam dat uit ether is samenge-
steld, dat in staat is zich te verheffen en van dezelfde samenstelling is als 
dat wat Christus na de kruisiging gebruikte. Dit lichaam kan niet sterven 
zoals met ons stoffelijk lichaam het geval is, en wordt ten slotte omgezet in 
geest, zoals in onze literatuur wordt gezegd, en volgens 1 Kor. 15 vereist 
is. 
   De westerse wijsheidsleer is dus volkomen in overeenstemming met de 
Bijbel waar zij uitdrukkelijk verklaart dat Christus nooit in een stoffelijk li-
chaam zal terugkeren, wat voor hem achteruitgang zou betekenen. Even- 
als een larve de cocon doet barsten, die haar gevangen houdt, en van ui-
terlijk in een vlinder verandert die tussen de bloemen heen en weer vliegt 
- een schitterend stukje verlevendigde schoonheid - zo zullen wij eens dit 
sterfelijke omhulsel, dat ons aan de aarde bindt, afwerpen en ons als een 
levende geest door de lucht een weg banen, van heerlijkheid stralend, ons 
haastend om onze Heiland in het land der geesten – de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde - te ontmoeten. Dit is één van de belangrijkste leerstel-
lingen van de school van het Rozenkruis. Wij vertrouwen erop dat u zich 
zult inspannen dit onderwerp goed onder de knie te krijgen, omdat zij u 
een reden voor uw geloof kan geven. 
 
 
Brief 32, juli 1913. 
 

HET LEVENSLICHAAM VAN JEZUS 
 
De les van vorige maand bracht een aantal punten naar voren die nooit 
eerder in het openbaar behandeld werden. Maar andere mysteries, die be-
trekking hebben op de vrijheid en beperkingen van geestelijke krachten 
en op de bescherming van het levenslichaam van Jezus tegen aanvallen van 
zwarte krachten, vormen eveneens de inhoud van het gesprek tussen Faust 
en Lucifer. Als Faust vraagt om verwijdering van de vijfpuntige ster zodat 
hij kan vertrekken vraagt Faust: ‘Waarom niet heengaan door het raam?’ 
   Zij, die esoterie bestuderen, hebben vaak een overtrokken idee van de 
macht waarover iemand beschikt die helderziendheid heeft ontwikkeld. In 
feite worden occulte onderzoekers beperkt door natuurwetten die betrek-

 
14 1 Tess. 5:23 ‘… mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst 

van onze Heer Jezus Christus.’ 
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king hebben op de geestelijke wereld, evenals beoefenaren van de weten-
schap gedwongen worden zich naar de stoffelijke wetten te schikken. 
   Opdat het evenwicht bewaard blijft zijn de wetten op het ene gebied in 
de natuur soms lijnrecht tegenovergesteld aan de wetten op het andere ge-
bied. In de stoffelijke wereld worden voorwerpen naar het middelpunt van 
de aarde getrokken. Als de dichtheid van het stoffelijk lichaam dat niet zou 
verhinderen zouden wij zonder moeite Christus kunnen bereiken. Om een 
stoffelijk voorwerp maar een paar centimeter op te beuren, is kracht nodig. 
Geestelijke lichamen hebben daarentegen een natuurlijke neiging om op te 
stijgen. Daarom is het voor een zwartmagiër, voortgestuwd door de seksu-
ele kracht die hij van zijn slachtoffers steelt, betrekkelijk gemakkelijk om 
naar Mars te gaan. Hij wordt als vanzelf tot de planeet van de hartstocht 
aangetrokken. Omdat de aura van Mars met die van de aarde vermengd is, 
is deze prestatie verre van moeilijk. Maar hij kan zelfs de eerste van de ne-
gen aardlagen binnendringen die naar de Heer van Liefde leidt, die de 
Geest van onze sfeer is. Dit binnendringen is het pad van inwijding. Het 
vereist zielenkracht, reinheid en zelfverloochening om Christus te berei-
ken. Dat is de reden waarom maar weinig mensen iets kunnen vertellen 
over de inwendige samenstelling van de aarde. 
   Stoffelijke voorwerpen zien wij niet buiten ons oog; zij worden op het 
netvlies weerkaatst en wij zien alleen maar hun ‘beeld’ binnenin het oog. 
Omdat licht het middel van weerkaatsing is, schijnen voorwerpen die 
weerstand bieden aan het doorlaten van licht, ondoorzichtig. Andere stof-
fen zoals glas, schijnen helder omdat zij gemakkelijk lichtstralen doorlaten. 
Als van het geestelijk gezicht gebruik wordt gemaakt, wordt er binnenin 
het lichaam, tussen de epifyse en hypofyse – of pijnappelklier en hersen-
aanhangsel – licht van ongeëvenaarde intensiteit ontwikkeld. Dit licht 
wordt door de zogeheten blinde vlek in het oog, rechtstreeks op het te on-
derzoeken voorwerp gericht. Het bereik van deze rechtstreekse straal is 
totaal verschillend van het bereik van de weerkaatste stoffelijke straal. De 
rechtstreekse straal doordringt zonder moeite een muur. Maar in de be-
geertewereld kan geen enkele geest door glas heenkijken. Noch Lucifer, 
noch welke kwade geest ook, zal het ooit wagen door iets dat van glas ge-
maakt is heen te gaan, zelfs niet het dunste vensterruitje. 
   Omdat onze Oudere Broeders van dit feit op de hoogte zijn, hebben zij 
het levenslichaam van Jezus in een glazen doodskist gelegd om het tegen 
nieuwsgierige en ontheiligende blikken te beschermen. Zij bewaren deze 
kist in een holte, diep in de aarde, waar geen oningewijde kan doordringen. 
Voor alle zekerheid echter houden oplettende bewakers over hun kostbare 
lading voortdurend de wacht. Want als dit lichaam vernietigd zou worden 
zou de enige uitgang voor Christus zijn afgesneden en zou hij als gevange-
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ne in de aarde moeten blijven totdat de kosmische nacht haar scheikundige 
samenstelling tot chaos oplost. Dan zou de opdracht van Christus als Red- 
der mislukt zijn, zou zijn lijden aanzienlijk verlengd worden en zou onze 
ontwikkeling enorm worden vertraagd. 
   Laat ons werken, waken en bidden voor de vreugdevolle dag van zijn be- 
vrijding. 
 
 
Brief 33, augustus 1913. 
 

HET BENUTTEN VAN ONZE KANSEN 
 
Het belangrijkste punt dat verleden maand naar voren werd gebracht is dat 
wij door serieuze toepassing van het doel van ons bestaan – ervaring op-
doen - de kracht hebben om ons leven stoffelijk te verlengen. Of wij het 
weten of niet, maar iedere daad in het leven verhaast ons einde of stelt het 
uit, afhankelijk of de daad in harmonie is met de wet of niet. Als wij ons 
niet wijden aan ons dagelijks werk, of als wij steeds een pad volgen dat 
niet bevorderlijk is voor zielengroei, vernietigt ons disharmonisch leven 
ons oertype. Wedergeboorte in een andere omgeving biedt ons dan de 
kans om de verwaarloosde gelegenheden goed te maken. Als wij echter in 
overeenstemming leven met het levensplan dat in het oertype van ons stof-
felijk lichaam is gegrift, is er een opbouwende overeenstemming in hun 
trilling, die het leven van het oertype verlengt en dus ook het leven van ons 
stoffelijk lichaam. 
   Als wij ons ervan bewust zijn, dat ons leven op aarde de zaaitijd is, en dat 
de waarde van ons leven na de dood in verhouding staat tot de manier 
waarop wij de opbrengst van onze talenten vermeerderd hebben, blijkt 
meteen hoe belangrijk het is onze vermogens op de juiste manier te ge-
bruiken. Deze wet geldt voor iedereen, en is voor de strevende ziel van 
levensbelang. Want als wij ons met alle kracht voor het goede inzetten, 
vermeerdert elk levensjaar onze hemelse schat aanzienlijk. Met het toene-
men der jaren krijgen wij meer bekwaamheid in het ontwikkelen van onze 
ziel. Het resultaat van een paar laatste jaren kan gemakkelijk die van het 
eerste deel van ons leven overtreffen. 
   Als wij het gevoel hebben dat dit waar is en ernaar streven het hoogste 
niveau te bereiken, doet zich vanzelf de vraag voor: hoe weten wij de juiste 
manier? Het antwoord is niet moeilijk: de sterren vertellen hun verhaal. Zij 
tonen onze bekwaamheden en de gunstigste tijd om het zaad van de ziel uit 
te strooien om te helpen en te genezen. Daarom hecht de Rosicrucian Fel-
lowship zoveel waarde aan het bestuderen van astrologie. In de horoscoop 
worden dit soort zaken duidelijk aangegeven. Kennis daarvan is macht. 
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Deze kennis, de daaraan verbonden macht, en de daaruit voortvloeiende 
zielengroei, liggen binnen ieders bereik die een vereenvoudigd systeem wil 
bestuderen als in onze schriftelijke astrologiecursus is vervat. Als u daar 
nog niet aan begonnen bent en vooruit wilt komen, vraag dan een formu-
lier aan. Begin er meteen mee zodat u kunt leren het uiterste uit uw leven te 
halen. 
   Daar ik onmiddellijke stappen om het doel te bereiken voorstel, ligt het 
voor de hand de studenten erop te wijzen dat als zij twee jaar als student 
staan ingeschreven zij in aanmerking komen voor het proefleerlingschap. 
Hoewel de esoterische lessen in genezing, die proefleerlingen ontvangen 
alleen maar een zwakke weergave zijn van wat er op het hoofdkwartier 
wordt geleerd, zijn ze nuttig voor iemand die vooruit wil. 
   Op 6 augustus gaan wij om 14.00 uur de eerste steen voor het sanatorium 
leggen, zodat wij meteen beginnen met de verzorging van zieken die onze 
studenten praktische ervaring biedt. Sluit u met uw gebed bij ons aan om te 
helpen bij het welslagen van dit werk. Nadere gegevens worden in Echoes 
gegeven dat in het vervolg op de 10e van elke maand zal verschijnen.  
 
 
Brief 34, september 1913. 
 

EEN PLEIDOOI VOOR KUISHEID 
 
Het belangrijkste punt in de les van vorige maand was de macht van harts-
tocht die hen, die zich daarin uitleven, doet ontaarden. Dit werd aange-
toond in het geval van de mensapen die achterbleven en vanwege hun mis- 
bruik van de scheppingskracht gedegenereerd zijn in dierachtige vormen. 
De verantwoordelijkheid van de luciferische geesten hiervoor werd in De 
wereldbeschouwing beschreven. Ook dat de mensapen ons kunnen inhalen als 
zij vóór het midden van de volgende rondte voldoende vooruit zijn ge-
gaan. 
   Kennis brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee. Zoals Christus 
zei: ‘Wie veel gegeven is, van hem zal veel worden gevraagd.’ Hoewel de 
zonde in voorgaande tijdperken door de vingers kan worden gezien en 
maar een vertraging van miljoenen jaren tot gevolg heeft, is de situatie van 
iemand die verlicht is door de grotere hoeveelheid kennis die tegenwoor-
dig aan de mensheid wordt gegeven en toch de wet overtreedt door de 
scheppingskracht te misbruiken, veel ernstiger dan die van de categorie die 
nu de antropoïden vormt.  
   Zwarte magie wordt veel meer beoefend dan men veronderstelt. Soms 
bijna onbewust, want meestal ligt de scheidslijn in de beweegreden. Als wij 
onze voortreffelijke kennis misbruiken, hoewel wij op geraffineerdere ma-



 48 

nier aan onze hartstocht toegeven, is het gevolg rampzalig. In ons tegen-
woordige stadium behoort de levenskracht – behalve in het onbeduidende 
deel dat voor de instandhouding van de soort noodzakelijk is – te worden 
omgezet in zielenkracht. Laten wij daarom vastberaden voortgaan op het 
pad van kuisheid, opdat ons geen slechter lot wacht dan dat van de ont-
aarde menselijke wezens, die als dienaren van Lucifer in de heksenkeuken 
werden gevonden, zoals in de Faustmythe wordt verhaald. 
   Laten wij elke keer als wij door onkuise gedachten in verleiding worden 
gebracht, onze gedachten op heel andere dingen richten, die niets met zin-
nelijkheid te maken hebben. Laten wij de wetten van ons land eerbiedigen 
die het huwelijk vereisen voordat er seksuele omgang plaatsheeft. Want 
hoewel de woorden van de huwelijksceremonie mensen niet tot elkaar 
brengt, is het toch vanzelfsprekend dat wij, die hoog geestelijke idealen 
koesteren, de gangbare begrippen van fatsoen geen geweld aandoen door 
zonder te trouwen samen te wonen. Laten zij die boven de wet staan blijk 
geven van volmaakte gehoorzaamheid, evenals Christus. Want als wij zon-
der in opstand te komen alle wetten nakomen, omdat het juist is zo te han-
delen, staan wij boven de wet en zijn wij niet langer gebonden. 
 
 
Brief 35, oktober 1913. 
 

DE FAUST MYTHE EN DE VRIJMETSELAARSLEGENDE 
                                                                                                         
Met de les van vorige maand is onze beschouwing over de Faust mythe be-
eindigd. Bij het opnieuw bekijken bemerkte ik dat zij dezelfde strekking 
heeft als de vrijmetselaarslegende. Aan de ene kant hebben wij Faust en 
Lucifer; aan de andere Margaretha en de priesters. Margaretha gelooft in 
de kerk, zelfs in de donkerste uren. Dit geloof is haar troost en steun en 
uiteindelijk bereikt zij haar geestelijke bestemming. Door geloof bereikt zij 
haar hemels thuis. Waar zij zondigde door verzuim en opdracht, gebeurde 
dat in onwetendheid. Maar als zij de boze macht, belichaamd in het ka-
rakter van Lucifer, eenmaal ziet, en haar vrijheid wordt aangeboden uit ge-
vangenis en dood, weigert zij beleefd om met zulk gezelschap om te gaan. 
Daardoor heeft zij zich voldoende vrijgekocht om een plaats in het ko-
ninkrijk [van God] te verdienen. Evenzo vertrouwen de zonen van Set, de 
hoeders van de Kerk, nu eerder op de verlossing door Christus dan op hun 
eigen daden. Zij wachten op verlossing door geloof, omdat hun kracht om 
te werken maar matig is.  
   In Lucifer en Faust vinden wij een evenbeeld van de zonen van Kaïn die 
positief, sterk en actief zijn in het werk van de wereld. Dezelfde geest die 
Kaïn deed verlangen om twee grassprietjes te doen groeien waar er aan-
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vankelijk één was – het onafhankelijke, goddelijke scheppende instinct dat 
de zonen van Kaïn door de eeuwen heen het werk in de wereld deed voort-
zetten - is ook sterk in Faust aanwezig. De schitterende manier waarop hij 
de boze krachten gebruikt, namelijk door hen een nieuw land te laten stich-
ten, een vrij land, waar een gelukkige en vrije gemeenschap in vrede en rust 
kan leven, geeft ons een beeld van wat wij in de toekomst kunnen verwach-
ten. 
   Door bij ons eigen werk, de kwade krachten goed te gebruiken, zullen wij 
uiteindelijk onszelf vrij maken van de beperkingen van zowel Kerk als 
Staat, die ons nu aan banden leggen. Hoewel regels en wetten nu nog 
noodzakelijk zijn om ons te weerhouden inbreuk te maken op de rechten 
van anderen, zal er eens een tijd komen dat de geest ons zal bezielen en rei-
nigen zoals de liefde van Faust voor Helena hem reinigde en aanspoorde 
om de luciferische krachten op bovengenoemde manier te gebruiken. Als 
wij het verlangen om voor onszelf te werken hebben overwonnen en ple-
zier hebben gekregen voor anderen te werken - zoals Faust, toen hij ster-
vend een visioen kreeg van het land dat uit de zee opkwam - zullen wij geen 
behoefte meer hebben aan de beperkende macht van wetten en regels. 
Want wij zullen daar boven staan door naleving van alles wat zij tot doel 
hebben. Alleen op die manier kunnen wij echt vrij worden. Het is altijd 
gemakkelijk om tegen anderen te zeggen wat zij doen of laten moeten, 
maar erg moeilijk onszelf gehoorzaamheid op te leggen hoewel wij ver-
standelijk met de vaste gebruiken en gewoonten kunnen instemmen. Of 
zoals Goethe zegt:  
 
             Van die macht die alle wezens bindt, 
           bevrijdt die mens zich, die zichzelf overwint. 
 
   De Faust mythe vertelt, dat ons een dergelijke utopische staat wacht als 
wij, door van de geweldige krachten in ons gebruik te maken om ons echt 
te bevrijden, onze verlossing verwezenlijkt hebben. Mogen wij er in ons 
dagelijks handelen naar streven die dag te bespoedigen. 
 
 
Brief 36, november 1913. 
 

OOSTERSE EN WESTERSE ONTWIKKELINGSMETHODEN 
 
Wij krijgen vaak verzoeken om hulp van mensen die helaas waren aange-
sloten bij verenigingen waar zij in de greep kwamen van een geest die hen 
achtervolgt en kwelt zodat het leven voor hen tot een hel werd. Eveneens 
ontvingen wij verzoeken om hulp van mensen die in aanraking kwamen 
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met verenigingen waar hindoe-ademhalingsoefeningen werden onderwe-
zen. Het ongeduld om de geestelijke werelden te betreden brengt veel 
mensen ertoe oefeningen te doen waarvan zij het gevaar niet kennen tot-
dat het te laat is en zij naar lichaam en geest gebroken zijn. Dan wenden 
zij zich tot ons om hulp, die wij gelukkig aan iedereen konden geven, hoe-
wel sommige personen op het randje van krankzinnigheid verkeerden. 
   Daarom staat de Rozenkruisersleer vol waarschuwingen om alle oosterse 
ademhalingsoefeningen te laten, omdat zij voor westerlingen ongeschikt 
zijn. Met groot verdriet hoorden wij van een student die als gevolg van 
ademhalingsoefeningen nu ziek is. Daarom menen wij dat het goed is nog 
eens de redenen op te sommen van het verschil tussen oosterse en wester-
se methoden, zodat duidelijk wordt waarom het verstandig is u niet met 
dergelijke oefeningen in te laten. 
   Allereerst is het nodig te beseffen dat de ontwikkeling van geest en stof 
hand in hand gaan. De geest ontwikkelt zich door lichamen van dichte stof 
te bewonen en met de zich in deze wereld te vinden materie te werken. Op 
die manier maakt de geest vooruitgang en verfijnt de materie of stof om-
dat de geest ermee werkt. De gevorderde geesten trekken natuurlijk fijnere 
stof tot zich dan zij die op het pad van ontwikkeling achteraankomen. De 
atomen in de lichamen van een hoogontwikkeld ras zijn gevoeliger dan die 
van vroegere volken. Daarom zijn de atomen in de lichamen van be-
schaafde mensen in het Westen ontvankelijk voor trillingen, waarvoor zij 
die oosterse lichamen bewonen, nog niet vatbaar zijn. Ademhalingsoefe-
ningen hebben tot doel de slapende atomen van de oosterse aspirant te 
wekken. Om hun trillingssnelheid te verhogen is het nodig deze oefenin-
gen op energieke manier vol te houden. Amerikaanse indianen of bosjes-
mannen zouden deze oefeningen jarenlang ongestraft kunnen doen. Maar 
het is een heel ander geval als iemand met een fijn besnaard westers li-
chaam zich aan een dergelijke behandeling onderwerpt. Door de normale 
ontwikkeling zijn de atomen van zijn of haar lichaam al uiterst gevoelig 
geworden en als dit door ademhalingsoefeningen nog wordt versterkt, 
slaan de atomen op hol en is het buitengewoon moeilijk ze weer tot rust te 
brengen. 
   Misschien is het zinvol te zeggen dat ik hier zelf ervaring mee heb. Jaren 
geleden, toen ik mijn eerste schreden op het pad zette, was ik erg ongedul-
dig dat voor vurige zoekers naar kennis zo karakteristiek is. Ik las over de 
door Swami Vivekananda gepubliceerde ademhalingsoefeningen en begon 
de aanwijzingen op te volgen met als resultaat dat na twee dagen mijn le-
venslichaam uit mijn stoffelijk lichaam werd getrokken. Dit gaf een ge-
waarwording alsof ik op lucht liep en ik was niet in staat mijn voeten ste-
vig op de grond te zetten. Mijn hele lichaam bleek met grote snelheid te 
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trillen. Toen kwam mijn gezonde verstand te hulp. Ik stopte met het doen 
van de oefeningen. Maar het duurde nog ruim twee weken voordat ik weer 
normaal, met flinke pas, op de grond kon lopen, en voordat de abnormale 
trillingen ophielden. 
   In de gelijkenis van de genodigden voor de bruiloft wordt gezegd dat 
sommige personen werden afgewezen omdat zij geen bruiloftskleed beza-
ten. Als wij geen zielenlichaam hebben ontwikkeld, voorspelt elke poging 
om de onzichtbare werelden te betreden, onheil. Elke leraar die beweert 
mensen snel de geestelijke werelden binnen te loodsen, is niet te vertrou-
wen. Er is maar één manier: geduldig doorgaan met weldoen. 
 
 
Brief 37, december 1913. 
 
DE REDEN VOOR DE VERSCHEIDENHEID AAN EREDIENSTEN 
 
Het belangrijkste punt in de les van vorige maand – één waar wij goed over 
na moeten denken – is de reden waarom er zoveel erediensten bestaan. Elk 
met hun eigen geloof en in de veronderstelling dat alleen zíj de waarheid 
bezitten. Zoals in de les werd aangetoond is de reden hiervoor dat de geest 
een [stoffelijk] lichaam is binnengetreden waardoor men van elkaar werd 
afgescheiden. Door deze beperking is de mens niet in staat de absolute en 
universele waarheid te onderkennen met als gevolg dat er bij de gods-
dienstleer maar een deel van de waarheid kon worden gegeven. 
   De conflicten en ruzies brachten scheiding met zich mee, maar had ook 
zijn nut. Als iedereen over de grote vraag: ‘wat is waarheid’, dezelfde me-
ning zou hebben, was er geen grondig onderzoek naar verlichting of ken-
nis. De waarheid zou op ons niet die sterke indruk maken die het krijgt 
door voor ons geloof te strijden. 
   Anderzijds is de strijdlust van de kerken voor hen die nu als pioniers 
ruimdenkender zijn – die erkennen dat geen enkele strijdende partijen meer 
heeft dan een deel van de hele waarheid, en uitzien naar de toekomst voor 
verbreding van hun capaciteit – een bewijs dat zij ooit door een spiegel zul-
len zien, die niet langer vuil is, maar zullen weten.   
   Omdat wij weten dat er een kosmische reden voor geloof is, moeten wij 
niet proberen om hoogontwikkelde ideeën aan hen, die door hun nog be-
krompen opvattingen beperkt worden, op te dringen, noch de strijdlusti-
ge zendingsdrift van de kerken navolgen maar, zoals de Bijbel zegt, de pa-
rels van onze kennis alleen geven aan hen die genoeg hebben van de ui-
terlijkheden en naar het ware brood dat leven geeft verlangen. 
   Gesprekken over onderwerpen die op deze geestelijke kennis betrekking 
hebben, kunnen hen helpen die uit hun geestelijke sluimering - waarin zo-
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veel mensen tegenwoordig helaas verzonken zijn - ontwaakt zijn. Discus-
sie brengt nooit veel goeds. Want zij die slagvaardig zijn, zijn door niets te 
overtuigen. Alleen erkenning van de waarheid is in staat de barrières van 
beperking die het geloof afsluiten, op te heffen. Het moet van binnenuit 
komen en niet van buitenaf. 
   Hoewel wij altijd bereid moeten zijn vragen van mensen die iets willen 
weten te beantwoorden, en uitleg te geven voor de redenen van onze over-
tuiging, moeten wij altijd oplettend zijn. Allereerst om onze overtuiging 
niet aan anderen op te dringen, en als wij één hindernis hebben geslecht 
wij niet aan een andere vastzitten, want vrijheid is het kostbaarste bezit van 
onze geest. Daarom willen de Oudere Broeders van de westerse wereld 
geen leerling aannemen die zich niet van alle andere banden heeft bevrijd 
en zijn zij op hun hoede dat hij of zij zich op een of andere manier aan 
hen of een ander verbindt. Alleen zo kan de ring van de Nibelungen en de 
ring der goden worden opgelost. Laten wij er naar streven in overeen-
stemming met dit ideaal van volmaakte vrijheid te leven, en natuurlijk er 
tegelijkertijd voor oppassen geen inbreuk te maken op de rechten van an-
deren. 
 
 
Brief 38, januari 1914. 
 

WAT DE LEERLING VAN DE LERAAR MAG VERWACHTEN 
 
Christus zei: ‘Aan hun vruchten zult je hen herkennen.’ Matt. 7:16. Veron-
derstel dat onkruid zou kunnen spreken. Zouden wij het geloven als zij 
zeiden druivenranken te zijn? Beslist niet; wij zouden naar hun vruchten 
zoeken. Alleen als zij in staat waren druiven voort te brengen, zou hun 
protest - hoe hard zij ook schreeuwden - indruk op ons maken. In stoffelijk 
op- zicht zijn wij dus verstandig genoeg om ons tegen teleurstellingen te 
beschermen Waarom zouden wij niet hetzelfde doen waar het een ander 
levensgebied betreft? Waarom niet ons gezond verstand gebruiken? Als 
wij dat deden zou niemand ons in geestelijke zaken kunnen bedriegen. 
Want elk gebied wordt door natuurwetten beheerst. En overeenstemming 
is de oplossing voor alle mysteries en behoedt ons voor teleurstelling. 
   De Bijbel leert ons overduidelijk dat wij de geesten op de proef moeten 
stellen en ze daarnaar beoordelen. Als wij dat doen, zullen wij nooit door 
zogenaamde leraren bedrogen kunnen worden, en onszelf, onze familie en 
de Fellowship die wij liefhebben, veel verdriet en zorg besparen. 
   Laten wij daarom de zaak onderzoeken en nagaan wat wij mogen ver-
wachten van iemand die beweert een leraar te zijn. Allereerst kunnen wij 
ons afvragen: waarom zijn wij op aarde? Die vraag kan beantwoord wor-
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den door te zeggen dat dit ontwikkeling van bewustzijn is. Tijdens de Sa-
turnusperiode, toen wij mineraalachtig waren, was ons bewustzijn als dat 
van een medium dat door een geleidegeest tijdens een seance uit haar li-
chaam verdreven is, waarbij een groot deel van de ethers van het levens-
lichaam is verwijderd. Dan verkeert het stoffelijk lichaam in een zeer diepe 
trance. In de Zonneperiode, toen wij plantachtig waren, was ons bewust-
zijn als dat in een droomloze slaap, waarbij begeertelichaam, verstand en 
geest buiten het stoffelijk lichaam zijn en het stoffelijk lichaam en levensli-
chaam op bed liggen. In de Maanperiode hadden wij een beeldend bewust-
zijn, zoals in dromen, waarbij het begeertelichaam maar gedeeltelijk van 
het stoffelijk lichaam en het levenslichaam is gescheiden. Hier, in de te-
genwoordige Aardeperiode, heeft ons bewustzijn zich uitgebreid tot 
voorwerpen buiten onszelf, omdat alle lichamen elkaar doordringen wat 
het geval is als wij wakker zijn. 
   Tijdens de Jupiterperiode zullen de bollen, waarop wij ons ontwikkelen, 
op dezelfde manier gerangschikt zijn als in de Maanperiode. Ons innerlijk 
beeldbewustzijn dat wij toen bezaten zal dan veruiterlijkt worden, omdat de 
Jupiterperiode in de opgaande boog ligt. Dus in plaats van de beelden bin-
nen in onszelf te zien, zullen wij in staat zijn om ze op het bewustzijn van 
hen, die wij aanspreken, af te drukken.  
   Als iemand daarom beweert een leraar te zijn moet hij dat kunnen be-
wijzen. Want de echte Leraren, de Oudere Broeders, die nu de omstandig-
heden voorbereiden die wij tijdens de Jupiterperiode zullen krijgen, heb-
ben allen het bij die periode behorende bewustzijn. Wij zullen dan ook zien 
dat zij zich vanzelfsprekend, zonder moeite, van deze uiterlijke beeld 
spraak bedienen, en daarmee ook het bewijs van hun identiteit bevesti-
gen. Alleen zij zijn in staat anderen, die nog niet zover ontwikkeld zijn, 
veilig te leiden. Zelfs als er zelfbedrog in het spel is, en zij het goed bedoe-
len, zijn zij onbetrouwbaar en moet men hen niet geloven. Dit is abso-
luut een onfeilbare maatstaf. De beweringen van iemand die dit vermogen 
niet kan tonen hebben net zo weinig waarde als die van het genoemde on-
kruid. 
   Alle Oudere Broeders van de Orde van het Rozenkruis bezitten deze ei-
genschap. Ik vertrouw erop dat niemand die onze leer bestudeert, zich in 
het vervolg zal laten misleiden om oefeningen te doen of ceremoniën te 
ondergaan die uitgedacht zijn door iemand die niet in staat is zijn ver-
mogens te tonen en in het bewustzijn van degene met wie hij spreekt, le-
vende beelden kan opwekken. 
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Brief 39, februari 1914. 
 

WAAR MOETEN WIJ DE WAARHEID ZOEKEN EN 
HOE HERKENNEN WIJ HAAR? 

 
Aan het einde van de les van vorige maand zagen wij dat Siegfried, de waar- 
heidszoeker, aan het einde van zijn zoektocht was gekomen. Hij had de 
Waarheid gevonden. Toen ik over dit onderwerp nadacht, leek het mij 
nuttig deze brief te wijden aan een duidelijk antwoord op de vraag: ‘Waar 
moeten wij naar waarheid zoeken en hoe zullen wij, zonder er aan te twijfe-
len, weten dat wij haar gevonden hebben?’ 
   Het is van groot belang hiervan volkomen zeker te zijn. Want veel men-
sen, die toevallig de weg naar de begeertewereld vinden zoals mediums, 
raken verstrikt in begoocheling en zinsbedrog vanwege hun onvermogen 
om de waarheid te herkennen. Bovendien geven de Oudere Broeders van 
de Orde van het Rozenkruis aan proefleerlingen duidelijke en logische 
informatie op dit punt. Om hen tegen de bovengenoemde gevaren te be-
schermen, stellen zij iemand feitelijk op de proef voordat die persoon tot 
discipelschap wordt toegelaten. Tot op zeker hoogte moet iedereen hier 
aan beantwoorden. Waarschijnlijk verwondert het u dat deze bespreking 
niet is voorbehouden aan proefleerlingen of discipelen, maar de Rosicru-
cian Fellowship gelooft niet in geheimzinnigheid en geheimzinnigdoene-
rij. Iedereen die dat wenst, mag zich voor elke graad bekwamen. Dat is 
geen zaak van formaliteit, maar van het leven te leiden. 
   Wat dus het eerste deel van de vraag betreft: ‘Waar moeten wij de waar-
heid zoeken?’ Hier is maar één antwoord op: ‘binnen in ons.’ Het is in elk 
opzicht een zaak van morele ontwikkeling. De belofte van Christus, dat als 
wij het leven leiden wij de leer zullen kennen, is letterlijk waar. U zult nooit 
de waarheid vinden door boeken van mij of van anderen te bestuderen. 
Zolang u achter leraren buiten uzelf aanloopt, achter mij of iemand anders, 
verspilt u uw tijd. Boeken en leraren kunnen uw belangstelling wekken en 
u aansporen het leven te leiden. Maar alleen als u hun voorschriften tot een 
deel van uzelf maakt, zoekt u echt in de goede richting. De Oudere Broe-
der - die ik misschien onjuist als Leraar betitel - heeft mij na de korte peri-
ode, toen dat wat in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers vervat is gegeven 
werd, mij nooit rechtstreeks onderwezen. Het laatste jaar heb ik geleerd 
geen vragen te stellen, want ik merkte dat als ik dat deed, hij mij enkel een 
aanwijzing gaf hoe ik zelf de gewenste informatie te weten kon komen. In 
plaats van vragen te stellen, vraag ik nu naar aanwijzingen hoe ik een be-
paald vraagstuk kan oplossen. Hieraan ziet u dus dat wij de waardevolste 
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inlichtingen krijgen door onze eigen vermogens te gebruiken, die vergele-
ken kunnen worden met de door Christus genoemde talenten. 
   Voor antwoord op het tweede deel van de vraag: ‘Hoe zullen wij de waar- 
heid herkennen?’ verwijs ik naar de avondoefening die u kunt nalezen in 
Rozenkruisers christendom nummer 11: Geestelijk gezicht en geestelijk inzicht. Ie-
dereen kan deze oefening doen, ongeacht of men al of geen proefleerling 
is. Toen de Leraar die gaf zei hij, dat als het mogelijk was de meest verdor-
ven persoon ter wereld over te halen deze oefening zes maanden trouw te 
doen, hij blijvend verbeterd zou zijn. Zij die de avondoefening trouw doen 
hebben ervaren dat zij alle geestelijke eigenschappen scherpt, vooral het 
geheugen. Door uzelf elke avond onpartijdig te beoordelen leert u waar-
heid van dwaling te onderscheiden zoals op geen andere manier bereikt 
kan worden. Niet alle studenten zijn geneigd het proefleerlingschap te aan-
vaarden, en in de westerse wijsheidsschool dringen wij niemand ooit iets 
op. Maar als u echt de waarheid wilt leren kennen, kan ik u deze methode 
van harte aanbevelen. Zij ontwikkelt een geestelijk vermogen. Wat er ook 
wordt beweerd, als u dit vermogen eenmaal ontwikkeld hebt weet u met-
een of het oprecht klinkt of tegenovergesteld.  
 
 
Brief 40, maart 1914. 
 

WAAROM DE WAARHEIDSZOEKER IN DE WERELD MOET LEVEN 
 
Toen Christus en zijn leerlingen, na de verheerlijking op de berg, aanstalten 
maakten van de berg af te dalen, waren de leerlingen er het liefst gebleven. 
Zij stelden voor er woningen te bouwen zodat zij daar konden blijven. Dit 
werd niet toegestaan want er moest werk worden gedaan dat zou blijven 
liggen als hun plan zou zijn uitgevoerd. 
   De berg van de verheerlijking is de rots van de waarheid waar de bevrijde 
geest eeuwige waarheden mag zien. Daar, in het ‘eeuwige nu’ - het verleden 
werd er gesymboliseerd door Mozes en Elia – ontmoetten de profeten van 
het Oude Verbond15 Christus, de Vorst van het komende koninkrijk. Iede-
re geest die wordt toegestaan de goddelijke pracht van deze hemelse sfeer 
te zien, de verheven melodie van de harmonie van de sferen te horen, en 
het wonderschone kleurenspel te zien waarmee de muziek vergezeld gaat, 
vindt het naar om terug te keren. Ware het niet dat wij ons uiterlijk en onze 
persoonlijkheid schijnen te verliezen, en deze hele sfeer binnenin onszelf 
schijnen te omvatten, dan zouden wij waarschijnlijk de kracht missen om 

 
15  Het Oude Verbond, de Oude Bedeling of het Oude Testament; het Nieuwe Verbond, 

de Nieuwe Bedeling of het Nieuwe Testament is het christendom. 
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naar de aarde terug te keren. Als het tijd wordt om onze blik weer naar bui-
ten te richten en aandacht te schenken aan het werk in de wereld, sterkt 
het gevoel ons dat wij de hemel binnenin ons behouden. 
   Voorwerpen in de stoffelijke wereld verbergen altijd hun innerlijke aard 
of samenstelling; wij zien alleen maar de buitenkant. In de begeertewereld 
zien wij voorwerpen buiten onszelf, vanbinnen en vanbuiten, maar zij ver-
tellen niets van zichzelf of van het leven dat hen bezielt. In het gebied van 
de oertypen lijkt geen cirkelomtrek te bestaan. Waar wij ook onze aandacht 
op richten daar is het middelpunt van alles, en ons bewustzijn krijgt op 
hetzelfde moment kennis over het wezen of het voorwerp waarnaar wij 
kijken. Het is gemakkelijker om de tonen die vanuit de hemel tot ons ko-
men op te nemen, dan de ervaringen die wij in dit gebied opdoen neer te 
schrijven, omdat er geen passende woorden voor bestaan. Het enige dat 
wij kunnen doen is proberen ernaar te leven. 
   Maar om, hoewel onvolmaakt, ernaar te kunnen leven, moeten wij in de 
wereld verblijven. Wij hebben niet het recht om met de waarheid, die wij 
gevonden hebben, teruggetrokken te leven. Dat is de grote les die te leren 
valt als Siegfried zijn geliefde verlaat. Hij moet niet bij haar blijven. Het le-
ven is voortdurend in beweging. Stilstand is de grootste zonde. Want 
nieuwe ervaringen zijn de absolute levensadem van vooruitgang. Als wij de 
waarheid gevonden hebben is het onze heilige plicht ook een terrein te 
zoeken waar zij van nut kan zijn. Al naar ons inzicht op dit gebied, en de 
toewijding waarmee wij planten en water geven, zal onze oogst zijn. 
   Wij moeten zorgvuldig overwegen welk gebruik wij van de leer, die wij 
ontvangen, maken. Wij kunnen ver weg in de bergen zijn, of in dromen-
land, of in de stad wonen en doof zijn voor de schreeuw om licht die in 
onze oren klinkt, alsof de zoeker duizenden kilometers van ons verwijderd 
is. Tenzij wij door ons leven - dat meer zegt dan woorden - de waarheid die 
wij hebben gevonden bekendmaken, nemen wij een zware verantwoorde-
lijkheid op ons, want aan wie veel gegeven is, van hem zal veel worden 
gevraagd. Bedenk dat kennis verwaand maakt; alleen de liefde bouwt op. 
En dat hulpvaardigheid het kenmerk is van ware grootheid. 
 
 
Brief 41, april 1914. 
 

EEN MANIER OM ECHT VAN VALS TE ONDERSCHEIDEN 
 
In de brief van februari bespraken wij de vraag: ‘Waar vinden wij de waar- 
heid en hoe weten wij of wij haar gevonden hebben?’ Het heeft alleen zin 
om naar waarheid te zoeken of de waarheid te kennen als wij die, na haar 
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gevonden te hebben, in ons leven in praktijk brengen. Het is de vraag of 
wij dat zullen doen als wij haar ooit vinden. 
   Er zijn tamelijk veel mensen die de beschaafde wereld afzoeken naar 
zeldzame, antieke schatten, zoals schilderijen of munten. Er zijn veel ver-
valsers, zodat liefhebbers van deze dingen, de kans lopen door handige 
schurken te worden bedrogen, of men moet de kunst verstaan echt van 
vals te onderscheiden. 
   In dit opzicht worden deze mensen door hetzelfde gevaar bedreigd als 
de waarheidszoeker, want er zijn veel pseudo-erediensten en knappe be-
denksels die ons om de tuin kunnen leiden. De verzamelaar sluit zijn vond-
sten vaak weg in een achterafkamertje om ze in eenzaamheid begerig te be- 
wonderen. Vaak komt na jaren, of pas na zijn dood, aan het licht dat som-
mige voorwerpen die hij zo zuinig bewaarde en het meest op prijs stelde, 
vals waren, waardeloze imitaties. Zo kan ook iemand, die meent de waar-
heid gevonden te hebben, zijn schat in zijn eigen hart begraven of een lamp 
onder een korenmaat wegzetten om misschien na jaren te ontdekken dat 
hij met namaak bedrogen werd. Er is dus behoefte aan een volmaakte 
proef op de som die elke mogelijkheid op teleurstelling uitsluit. De vraag is, 
hoe iemand te vinden die namaak van echt kan onderscheiden. 
   Het antwoord is even eenvoudig als de methode doeltreffend is. Als wij 
ons afvragen hoe verzamelaars ontdekken dat een bepaald artikel dat zij 
naar waarde schatten namaak is, zien wij dat het in de regel getoond wordt 
aan iemand die het origineel kent. Het is mogelijk iedereen een korte tijd te 
misleiden, en een deel van de mensen altijd, maar het is onmogelijk ieder-
een eeuwig om de tuin te leiden. Als de verzamelaar zijn vondst in het 
openbaar had getoond in plaats van in het geheim te bewaren, zou hij al 
gauw door de kennis van anderen er achter zijn gekomen of zijn vondst 
echt was of niet. 
   Onthoud het volgende, want het is belangrijk: even zeker als de gebruike-
lijke geheimzinnigheid van verzamelaars bedrog door handelaren in antiek 
versterkt en in de hand werkt, evenzo geeft het verlangen om grote gehei-
men - onbekend aan de grote massa - te bezitten en voor zichzelf te hou-
den, steun aan de praktijken van hen die met zorgvuldig voorbereid en uit-
gewerkt ceremonieel in occulte inwijdingen handelen, om hun slachtoffers 
te verlokken er hun geld aan te besteden. 
   De kwaliteit van een bijl kunnen wij alleen ervaren door hem te gebrui-
ken, want dan zal blijken of hij scherp genoeg is voor dit inspannende 
werk. Zouden wij een bijl kopen als de winkelier van ons verlangde dat 
wij hem in een donkere hoek leggen waar niemand hem kan zien, en hij 
ons verbood hem te gebruiken? Beslist niet. Wij willen de bijl voor ons 
werk gebruiken waar hij zal tonen wat hij waard is. Als hij echt van staal 
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blijkt te zijn, waarderen wij hem; zo niet, dan zouden wij van de verkoper 
eisen dat hij zijn waardeloos gereedschap terugneemt. 
   Vanuit hetzelfde standpunt bezien kan men zich afvragen welke zin het 
heeft de spullen van handelaren in geheime zaken te kopen. Als hun spul-
len aan het doel zouden beantwoorden, is geheimhouding niet nodig. Al-
leen als hun artikelen in het dagelijkse leven bruikbaar zijn, hebben zij 
waarde. Een scherpe bijl heeft alleen waarde voor ons als wij hem kun-
nen gebruiken, anders zou hij alleen maar gaan roesten en bot worden. 
Daarom is iedereen die de waarheid vindt verplicht om die in de praktijk te 
gebruiken; zowel als waarborg voor zichzelf om er zeker van te zijn dat 
zij aan het doel beantwoordt, als om anderen in de gelegenheid te stellen 
de schat, die hij zo bruikbaar vindt, met hem te delen. Daarom is het be-
langrijk het gebod van Christus, ons licht te laten schijnen, op te volgen. 
 
 
Brief 42, mei 1914. 
 
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VERKONDIGEN 

VAN DE WAARHEID 
 
In verband met de brief van vorige maand schreef één van onze studenten: 
‘Uw brief wekt de indruk dat er geen geheimhouding geldt voor iemand die 
occulte feiten kent en er ook niet persoonlijk voor verantwoordelijk is; uw 
mening schijnt tenminste geen verdere uitleg nodig te hebben.’    
   Natuurlijk is het niet mogelijk een onderwerp van dergelijke omvang in 
een of meer brieven te behandelen. Maar de vraag over de verantwoorde-
lijkheid van het verkondigen van de waarheid, verontrust ons echt voor 
zover er gevaar voor misbruik bestaat. De briefschrijver zegt ook: ‘dat er in 
dit land sektes zijn die bepaalde krachten bezitten die zij voor eigenbelang 
en egoïstische doeleinden gebruiken.’ Hij vraagt of het verkeerd is occulte 
krachten voor hen verborgen te houden. Beslist niet. Maar de Oudere 
Broeders zorgen daarvoor en zijn de echte bewaarders van alles wat zeer 
gevaarlijk is. Hypnose is natuurlijk ook gevaarlijk, maar niet in die mate als 
de occulte krachten waarover de briefschrijver het heeft. 
   Tijdens het oude Israëlische stelsel heerste er in het allerheiligste duister-
nis. Maar een paar priesters en levieten mochten de tempel betreden; maar 
alleen de hogepriester mocht eens per jaar het allerheiligste binnengaan. 
Maar tijdens de kruisiging scheurde het voorhangsel en baadde de tempel 
in licht en sinds die tijd geldt er bij inwijding geen geheimhouding. Toch 
is inwijding in bepaalde opzichten zo geheim als ooit. Want, zoals ik in de 
brief van vorige maand heb gezegd, bestaat zij helemaal niet uit een ce-
remonieel. Het is een innerlijke ervaring. Wij moeten in onszelf de kracht 
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bezitten om die ervaring te kunnen meemaken, voordat zij tot ons kan ko- 
men. Het is geheim in dezelfde betekenis als het mysterie van de vierkants- 
wortel voor een kind geheim is. Geen inwijdingsgeld kan aan het kinderlijk 
verstand enig besef over dit onderwerp bijbrengen. Het kind moet een 
aantal jaren leven en langzamerhand een verstandelijk peil bereiken waar-
op het mogelijk is hem hierover kennis bij te brengen. Als dat punt bereikt 
is levert het bijbrengen van die kennis geen problemen op. Hij zal gemak-
kelijk de waarheid inzien en die begrijpen. 
   Dit is nu precies de waarheid die ik in de brief van vorige maand bedoel-
de. De discipel moet een oefenperiode doormaken en door die training in 
die mate volwassen en rijp worden dat hij de waarheid innerlijk kan bele-
ven. Als dan de tijd daar is, is het voor de Leraar of inwijder erg gemak-
kelijk om de discipel voor de eerste keer te tonen, hoe hij of zij de gevon-
den waarheid kan toepassen, hoe de opgeslagen kracht te gebruiken; dan is 
men ingewijd. 
   Maar deze ervaring kan niet aan iemand anders worden verteld. Het is 
absoluut vergeefse moeite om te proberen dit duidelijk te maken. Niet 
door ceremonieel of een andere, uiterlijke vertoning komt iemand tot in-
wijding, maar als een logisch gevolg van de eigen, vroegere handelingen. 
Daarom kan hij of zij de waarheid hiervan in het dagelijkse leven toepas-
sen, hoewel anderen helemaal niet in staat zijn inwijding te verkrijgen, zo-
als een kind niet in staat is te beseffen wat er gebeurt als een voorbeeld 
van de vierkantswortel voor zijn ogen wordt getrokken. Op deze manier is 
de echte, wezenlijke waarheid tegen iedereen beschermd, totdat de sleutel 
van verdienste de schatkist ontsluit.  
 
 
Brief 43, juni 1914. 
 

VROUWENKIESRECHT EN MORELE GELIJKHEID 
 
Uit de les van afgelopen maand zal duidelijk zijn, hoe vreemd het ook mag 
schijnen, dat de opera Tannhäuser een overgeleverd pleidooi is voor het 
veelbesproken vrouwenkiesrecht. Zoals verleden maand werd gezegd, is 
eveneens duidelijk dat de appel niet ver van de boom valt. Een vrouw die 
bedeesd en bang is, die op hardvochtige manier tot een huwelijk gedwon-
gen is, die zichzelf als bezit voelt, een slavin, niet vrij om haar ideeën en 
idealen te uiten, kan geen edel, sterk en onbevreesd kroost voortbrengen, 
dat moedig zijn idealen nastreeft. Zolang wij daarom de vrouw onderdruk-
ken, haar haar rechtmatige plaats in de wereld als levensgezel en partner 
van haar man onthouden, houden wij de ontwikkeling van het ras en die 
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van ons tegen. Dit is de esoterische reden waarom er volledige gelijkheid 
moet ontstaan. 
   Als mannen maar echt zouden beseffen en begrijpen dat wij afwisselend 
als man en als vrouw worden geboren, zouden zij zich snel bij het gerecht-
vaardige verzoek van de vrouw aansluiten, al was het maar uit egoïstische 
redenen, omdat zij, die nu man zijn, in hun volgende leven vrouw zullen 
zijn, en in omstandigheden zullen leven die men nu maakt. Dus iedere 
man, die nu de vrouw haar voorrechten wil onthouden, zal eens onder 
dezelfde omstandigheden moeten leven; terwijl zij, die nu een vrouw zijn, 
ongevraagd van de voorrechten zullen genieten waarvoor zij nu strijden, 
zonder hierom te hoeven vragen. Zoals ik de zaak bekijk gaat het niet zo-
zeer om het recht te mogen stemmen, als wel om de morele gelijkstelling 
waarvan de vrouw meent dat zij daar recht op heeft. Ongetwijfeld heeft 
God haar daartoe het recht gegeven, evengoed als aan de man. 
   Een punt dat in Tannhäuser naar voren wordt gebracht zal hen, die het 
geestelijke leven willen leiden, aanspreken. Dat is dat Tannhäuser eveneens 
verantwoordelijk wordt gehouden door zijn vrienden, die van zijn misdaad 
afweten, als door de kerk. De natuur kent geen dubbele moraal. Zonde is 
zonde, door wie ook bedreven. En meer dan dat: aan wie veel gegeven is, 
van hem zal veel worden gevraagd. 
   Daarom moeten zij die een stadium van verlichting bereiken, voor alles 
leren een kuis en zuiver leven te leiden, in overeenstemming met hun ge-
lofte. Als wij verlicht boven de wet uitstijgen, laten wij dan zoals Paulus 
zegt, onze vrijheid niet gebruiken als een gelegenheid het vlees te bevredi-
gen. De leer van verwante zielen en gelijkgestemden heeft menig leven ver-
woest, dat anders met grote zielengroei zou zijn bekroond. 
   Zoals schaduw staat tot licht; de duivel tot God; zo staat wellust tot lief-
de. Liefde is goddelijk, een kameraadschap van vrije geesten. Lust is dui-
vels, en de overtreder is een slaaf van de zonde, ongeacht of het vergrijp 
door de staat is gewettigd of door de kerk geheiligd. Laten wij er daarom 
naar streven elkaar eerder naar de geest dan naar het vlees lief te hebben. 
 
 
Brief 44, juli 1914. 
 
DE ONDEUGD VAN EGOÏSME EN DE KRACHT VAN DE LIEFDE 
 
In de vorige les zagen wij dat het hoofd van de Wartburg, de minstreel ver-
zocht liefde te omschrijven. Omdat wij er naar streven deze eigenschap te 
ontwikkelen is het van belang deze zaak goed onder ogen te zien en na te 
gaan wat onze grootste hinderpaal is. Want er kan beslist geen twijfel over 
bestaan dat iedereen in liefde helaas tekortschieten. Het doet er niet toe 
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hoe anderen ons vinden. Als wij in ons eigen hart kijken, schamen wij ons, 
omdat wij de beweegredenen kennen die ons tot daden aanzetten, die door 
anderen beschouwd werden als te zijn voortgekomen uit naastenliefde. Als 
wij deze motieven analyseren, zullen wij ontdekken dat zij veroorzaakt 
werden door die ene trek van eigenbelang. Bovendien is dit de enige fout 
die wij nooit toegeven. Ik heb gehoord hoe mannen en vrouwen in het 
openbaar of vertrouwelijk elke zonde op hun kerfstok beleden, behalve die 
ene van egoïsme. Ja, wij bedriegen zelfs onszelf met het waanidee dat wij 
niet egoïstisch zijn. Als wij opletten, zien wij deze karaktertrek zeer duide-
lijk bij anderen, maar wij zijn niet in staat dit gebrek in onszelf te zien. Zo-
lang wij deze grote fout niet bij onszelf onderkennen en er serieus naar 
streven die te overwinnen, kunnen wij op het pad van de liefde niet verder 
komen. 
   Thomas à Kempis zegt: ‘Ik voel liever berouw dan dat ik weet hoe het te 
omschrijven.’ Wij kunnen het woord berouw het best door liefde ver-
vangen. Konden wij maar liefde voelen, beter dan het te omschrijven! 
Maar wij kunnen alleen weten wat liefde is naarmate wij ons van de grote 
zonde van egoïsme kunnen reinigen. Het leven is ons kostbaarste bezit. 
Daarom zei Christus: ‘Er is geen groter liefde dan je leven te geven voor 
je vrienden.’ Joh. 15:13. 
   Wij zullen daarom liefde krijgen in de mate waarop wij deze deugd van 
onbaatzuchtigheid aankweken, want dat is hetzelfde als Paulus aantoont 
in het uitmuntende 13e hoofdstuk van 1 Korintiërs. Als een arme broeder 
bij ons aanklopt, geven wij hem dan zo min mogelijk? Zo ja, dan zijn wij 
egoïstisch. Of helpen wij hem alleen omdat wij het niet met ons geweten 
overeen kunnen brengen hem te laten gaan? Dan is dat ook egoïsme, want 
wij willen de stem van ons geweten niet horen. Zelfs als wij ons leven voor 
een doel zouden geven, komt dan niet de gedachte bij ons op dat het ons 
werk is? In verband met de Fellowship verberg ik vaak mijn gezicht in 
schaamte bij deze gedachte; en toch moeten wij doorgaan. Laten wij ons-
zelf echter niet voor de gek houden. Laten wij de demon van egoïsme be-
strijden en voortdurend waken tegen diens listige aanvallen. Als ons wordt 
ingefluisterd dat wij rust nodig hebben en niet in staat zijn onze krachten 
aan anderen te besteden, of als wij voelen dat wij het ons niet kunnen ver-
oorloven om ons vermogen te geven, laten wij onszelf dan dwingen tot de 
deugd van vrijgevigheid. Het is een feit, dat wij alleen behouden wat wij 
geven.16 Onze lichamen vergaan en onze bezittingen laten wij achter, maar 
onze goede daden blijven van ons tot in eeuwigheid.  

 
16 Amerikaans gezegde: We only keep what we give. Heeft betrekking op geestelijk bezit, 
    zoals het doorgeven van kennis. 
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Brief 45, augustus 1914. 
 

GEEN INWIJDING MOGELIJK DOOR ADEMHALINGSOEFE-
NINGEN 

 
Nog eens behandel ik met grote tegenzin het onderwerp ademhalingsoe-
feningen en hun lichamelijke gevolgen, omdat de omstandigheden mij er-
toe dwingen weer tegen valse en gevaarlijke leerstellingen te waarschuwen 
die door mensen verkondigd worden die óf niet op de hoogte zijn, óf ge-
wetenloos zijn door hun begeerte naar geld. Ademhalingsoefeningen staan 
lijnrecht tegenover de leer van de Rosicrucian Fellowship. Want volgens 
ons kunnen geestelijke resultaten alleen door geestelijke middelen worden 
verkregen en niet door lichamelijke oefeningen. Helaas worden studen-
ten, door de grote wens om snel iets te bereiken, gemakkelijk slachtoffer 
van dergelijke mensen. Een van onze veelbelovende studenten zit nu in 
een psychiatrische inrichting omdat hij gehoor gaf aan de belofte van een 
bedrieger die aanbood hem voor 25 dollar in te wijden. 
   Zojuist vernam ik dat in één van onze centra een man, die niet bij ons is 
aangesloten, in tegenspraak met onze leer, geld vraagt om horoscopen te 
maken. Wij sturen jaarlijks veel geld terug aan mensen die ons vragen om, 
tegen betaling, hun horoscoop uit te leggen of voorspellingen te doen. Wij 
houden ons aan het principe, dat geestelijke kennis niet voor geld mis-
bruikt mag worden, hoezeer wij dat ook nodig hebben. Het doet ons ver-
driet dat zulke lieden – die toegeven dat zij weten dat dergelijke praktijken 
strijdig zijn met de leer van de Fellowship – als sprekers in de studiecentra 
worden toegelaten en voor de toehoorders staan als leraar en vertolker van 
de Rozenkruisersleer. De betreffende persoon heeft eveneens, uit een paar 
centen kostende hindoeboekjes, ademhalingsoefeningen overgeschreven, 
die hij aan argeloze slachtoffers voor één dollar verkoopt.  
   Ik vraag u van mij - die de weg heeft afgelegd en uit ervaring weet - aan te 
nemen dat er geen sneltrein naar de Tempel van inwijding bestaat. De weg 
is moeilijk te begaan, stijl en rotsachtig. Hij moet stap voor stap beklom-
men worden terwijl onze voeten bloeden en ons hart van verdriet en lijden 
vervuld is. Het zielenlichaam of gouden bruiloftskleed, dat het enige 
wachtwoord is waarmee wij de Tempel kunnen betreden, wordt geweven 
door de goede daden die dag in dag uit met geduld en volharding worden 
gedaan; en op geen andere manier. Ademhalingsoefeningen kunnen niet 
de plaats van goede daden innemen. Kunt u dat niet begrijpen? Ik weet 
waarover ik spreek omdat ik aan het prille begin van mijn streven ook in 
aanraking kwam met die hindoe ademhalingsoefeningen. Ik probeerde ze 
twee dagen waarna mijn levenslichaam gedeeltelijk uit mijn stoffelijk li-
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chaam werd gelicht. Toen drong het tot mij door dat ik in een gevaarlijke 
situatie verkeerde en stopte ermee. Maar het duurde twee weken voordat 
ik hersteld was. Gedurende die tijd had ik het gevoel dat ik mijn voeten 
niet op de grond kon zetten. Het was alsof ik in de lucht wandelde. Die 
twee weken voelde ik mij ellendig. Misschien hebben anderen niet zoals 
ik, het doorzettingsvermogen om te herstellenen en komen zij misschien in 
een psychiatrische inrichting terecht. Het is daarom zeer gevaarlijk om de-
ze oefeningen uit te proberen. Natuurlijk zijn er mensen op wie ademha-
lingsoefeningen geen invloed hebben. Maar het is heel erg gevaarlijk om 
met vuur te spelen; probeer het daarom niet. Als u daarentegen dagelijks 
in de wijngaard van Christus probeert te helpen en troost probeert te bren- 
gen, zal uw zielenlichaam, het gouden bruiloftskleed, het lichaam waarmee 
u eens in de Tempel wordt toegelaten, beslist worden geweven. 
 
 
Brief 46, september 1914. 
 

DE WERELDOORLOG EN KINDERSTERFTE 
 
Tot nu toe heb ik ervan afgezien om op vragen over actuele gebeurtenissen 
te reageren. Maar ik voel dat de tegenwoordige kosmische crisis iets van 
het hoofdkwartier verwacht waardoor de lezers hun houding tegenover 
deze ramp kunnen bepalen. De gevolgen van deze weergaloze mensen-
slachting reiken veel verder dan vanuit stoffelijk standpunt schijnt.  
   Natuurlijk vraagt allereerst dat standpunt onze aandacht. Wij voelen mee 
met het verdriet dat in vele duizenden gezinnen wordt gevoeld. Waar va-
der, zoon of man meedogenloos werd weggerukt. Maar het in de stoffe-
lijke wereld ondervonden verdriet en leed zinken in het niet vergeleken 
met wat er in de geestelijke werelden gebeurt. Ontelbare slachtoffers van 
deze wrede oorlog ontwaken uit de verdoving van de dood die veroorzaakt 
wordt door de plotselinge overgang vanuit het aardse leven naar dat van 
de begeertewereld. Zij zijn nog vervuld van de tonelen van het slagveld. 
Veel slachtoffers zijn verdoofd en dwalen op doelloze manier rond. Zij 
kunnen niet bevatten wat er is gebeurd. Anderen beginnen te voelen dat 
zij vanuit het ene bestaansniveau in een ander zijn terechtgekomen. Dan 
komt ook het verdriet over hen die zij hebben achtergelaten. Dus heerst er 
in de wereld op dit moment een onbeschrijflijk verdriet en onvoorstelbaar 
veel leed dat zowel geestelijk als lichamelijk is. 
   In feite is er sinds de wereld bestaat niet zo’n groot universeel verdriet 
geweest als nu. Wij moeten beseffen dat wij behalve dit verdriet ons ook 
een bron van toekomstig leed op de hals hebben gehaald. Want zoals in 
onze literatuur is uiteengezet, is het voor deze mensen, die op zo’n gena-
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deloze en plotselinge manier van hun stoffelijk lichaam werden geschei-
den, onmogelijk hun afgelopen leven te overzien, zodat het inetsen van 
het levenspanorama niet gebeurt zoals het behoort. Daarom zullen deze 
geesten in het louteringsgebied en in de eerste hemel niet op de juiste 
manier de vruchten van hun afgelopen bestaan kunnen plukken. Later 
zullen zij op aarde terugkeren zonder deze ervaring. Om dat wat verloren 
is gegaan terug te krijgen is het noodzakelijk dat zij als kind sterven, zodat 
zij een nieuw levenslichaam en begeertelichaam kunnen krijgen waarin de 
essentie van hun afgesneden leven is verwerkt. 
   Daarom zullen wij in de verre toekomst ervaren dat een epidemie17 of 
iets dergelijks, aan vele duizenden kinderen het leven zal kosten, terwijl wij, 
die nu hun tijdgenoten zijn, om hun verlies treuren. O, als die wet van kin-
dersterfte begrepen werd, dan zouden wij niet om vrede hoeven te bidden, 
zoals nu. Laat iedereen die bij de Fellowship is aangesloten ’s morgens, ’s 
middags en ’s avonds bidden om een zo spoedig mogelijk herstel van de 
vrede. Laten wij de verantwoordelijkheid van kennis beseffen, daar naar 
leven, en proberen die dagelijks uit te dragen. Deze kennis, die ons ge-
schonken werd, moet worden doorgegeven waar dat mogelijk is, zonder 
die aan anderen op te dringen. Als men de wet van wedergeboorte zou 
kennen en erin zou geloven en dus de wet van kindersterfte begreep, had 
zoiets als deze oorlog nooit kunnen plaatsvinden. Hoe meer wij deze leer 
proberen in te prenten, des te beter zullen wij vrede en rust bevorderen en 
in staat zijn de mensheid te kunnen helpen. Wees vooral serieus en richt al 
uw aandacht op het genezingswerk op het hoofdkwartier als er genezings-
dienst wordt gehouden.18 Alle beschikbare hulp is nodig. 
 
 
Brief 47, oktober 1914. 
 

ONZICHTBARE HELPERS EN HUN WERK OP HET SLAGVELD 
 
Weer is er een maand verstreken en nog steeds woedt in alle hevigheid in 
Europa de oorlog. Talloze slachtoffers hebben de grens naar de geestelij-
ke wereld overschreden. Nooit eerder in de wereldgeschiedenis is daar zo-
wel als hier, zoveel ellende voorgekomen. 
   Zoals u in onze literatuur hebt kunnen lezen, is de begeertewereld de we-
reld van begoocheling en misleiding. Zij die zo plotseling, met vreeslijke 

 
17 Geschat aantal slachtoffers: 1e wereldoorlog 1914-1918 tussen 20 en 40 miljoen; Spaanse      
   griep 1918-1919 tussen 20 en 100 miljoen vooral onder 14 tot 18 jarigen. 
18 Wekelijks, ’s avonds, op de dag vóórdat de maan een hoofdteken (Ram, Kreeft, Weeg-

schaal en Steenbok) binnentreedt. 



 65 

wonden op hun stoffelijk lichaam, naar die wereld zijn overgegaan, denken 
- zoals vaak het geval is met mensen die een ongeluk kregen - dat de ver-
wondingen aan hun stoffelijk lichaam nog steeds een feit zijn waardoor zij, 
door het ingebeelde letsel, nog erger lijden, op dezelfde manier als wij op 
aarde. Dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Veel slachtoffers lopen daar 
rond met afschuwelijke verwondingen, vooral zij die geraakt werden door 
exploderende granaten of bajonetsteken. Het is voor de onzichtbare hel-
pers natuurlijk gemakkelijk hen te tonen dat zijn of haar verwondingen al-
leen maar ingebeeld zijn. Maar als er echter zo duizenden rondlopen is het 
toch een enorme taak, zodat de onzichtbare helpers moeten werken als 
nooit tevoren tegen deze overweldigende overmacht. 
   Het is echter niet zozeer de pijn, veroorzaakt door zulke ingebeelde ver-
wondingen, die zoveel werk geeft. Het is het psychische leed, de bezorgd-
heid om hen die achterbleven - de vrees van vaders voor hun kleine kin-
deren en het verdriet van moeders die achterbleven met een gezin met op-
groeiende kinderen – die zij tegenkomen, die een grote belemmering voor 
de onzichtbare helpers vormen. Voor deze zaak doe ik een dringend be-
roep op uw medewerking.  
   De Amerikaanse president Wilson heeft de 4e oktober uitgeroepen tot 
gebedsdag voor de vrede. Het is goed ons steeds met dergelijke initiatie-
ven te verenigen omdat onze getrainde gedachten een belangrijke kracht 
kunnen uitoefenen en deze massale oproep aanzienlijk kunnen verster-
ken. Iedere student dient deze dag te wijden aan gebed om de wereld te be-
vrijden van deze vreeslijke slachting. Vooral moet men troostende gedach-
ten uitzenden naar hen die zowel in de geestelijke als in de stoffelijke we-
reld verdriet hebben over de verscheurde familiebanden. Men dient te be-
denken dat deze wereldoorlog, hoe verschrikkelijk ook, alleen maar een 
voorval is in een lang tijdsverloop dat begin noch einde heeft. Als gees-
ten zijn wij onsterfelijk. Wat ons nu erg belangrijk lijkt, is vanuit geestelijk 
standpunt bezien van veel minder betekenis dan het ons nu toeschijnt, als 
wij in aanmerking nemen dat wij echt onsterfelijk zijn. Wat voorvalt wordt 
in ons geestelijk wezen opgenomen als een les om ons een gevoel van af-
keer tegen deze slachting in te boezemen die nu zoveel ellende veroor-
zaakt.  
   Laten wij vurig hopen dat deze oorlog de laatste is die de wereldvrede 
verstoort en dat de mensheid haar dure les geleerd heeft en voor eens en 
voor altijd het oorlogstuig zal vernietigen en de zwaarden omsmeedt tot 
ploegijzers. Laat deze gedachte op 4 oktober door uw hoofd gaan. Maar 
omdat deze datum nabij is en deze brief waarschijnlijk niet iedereen op tijd 
bereikt is het goed om zondag de 18e aan een gebed voor vrede te wijden. 
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   Op die datum zal iedereen deze brief hebben ontvangen en zullen wij op- 
nieuw van de morgen tot de avond verenigd zijn en proberen de wereld-
vrede te herstellen. Dat het koninkrijk van Christus spoedig dat van de 
mensen moge overheersen, want die hebben zich beslist onbekwame lei-
ders getoond. 
  
 
Brief 48, november 1914. 
 

DE WERELDOORLOG EN UNIVERSELE BROEDERSCHAP 
 
Met bijna elke post ontvangen wij brieven over de oorlog. Maar, op enkele 
uitzonderingen na, geeft niemand uiting van partijdigheid, wat bewijst dat 
de briefschrijvers een ruimer standpunt innemen dan door de verschillen-
de rasgeesten wordt ingeprent en vaderlandsliefde wordt genoemd. Dit is 
de enige houding die met de principes van de Fellowship overeenkomt. 
Wij zijn verenigd in een internationale organisatie die het koninkrijk ver-
wachten dat voor alle volken in de plaats zal komen. Het feit, dat wij in 
verschillende delen van de aarde werden geboren en ons in verschillende 
talen uitdrukken, doet geen afbreuk aan het gebod van Christus: ‘hebt u 
naaste lief als uzelf,’ ook is het voor ons geen verontschuldiging de rol van 
rover te spelen in plaats van die van de Samaritaan. Het past ons als leden 
van de Fellowship, boven de grenzen van volken uit te stijgen en evenals 
die veel verguisde man, Thomas Paine, te leren zeggen: ‘De wereld is mijn 
vaderland en goeddoen mijn geloof.’ Wij moeten ophouden alleen maar 
nationaal te zijn en er naar streven universeel te worden. 
   Er is echter een oorlog die de moeite waard is; een oorlog waaraan wij te-
recht onze energie mogen besteden, een oorlog waarmee wij met niet af-
latende ijver moeten doorgaan. Een van onze studenten zegt het zo tref-
fend dat wij het best zijn brief kunnen aanhalen: ‘Toen ik over de oorlog 
nadacht kwam de volgende gedachte bij mij op: Als men genoeg krijgt van 
de afschuwelijke, vernietigende strijd en de wapens neerlegt en er vrede zal 
heersen, zal er vanuit dat werelddeel, belast met het stof van vriend en 
vijand, met rivieren rood van het beste bloed van de keizerrijken, een 
nieuw Europa ontstaan. En een hogere beschaving zal degene die vernie-
tigd werd, vervangen. Het grote aantal naamloze doden zal door hun ster-
ven een sterkere macht ter bevordering van de wereldvrede uitmaken, dan 
als zij nog geleefd hadden. Dus doet God, rechtvaardig en liefdevol, uit de 
onbeheerste menselijke hartstocht uiteindelijk iets goeds ontstaan. Als 
mannen zowel als vrouwen maar een tiende van hun kracht besteedden 
om oorlog te voeren tegen de werkelijke vijand in het menselijk hart, in 
plaats de wapens op te nemen tegen een ingebeelde vijand van over een 
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niet-bestaande denkbeeldige grenslijn op het oppervlak van Gods goede 
wereld, zou de Vredevorst zijn rijk kunnen aanvaarden. Alle dodelijke wa-
pens zouden naar de hel worden verwezen en zou de heerlijke belofte 
worden vervuld: ‘Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Luc. 
2:14. En voor wat mijzelf betreft, ik zal mijn pogingen niet opgeven tot 
het laatste spoor van kwaad, dwaling en haat is uitgewist en de verheven 
drie-eenheid van goedheid, waarheid en liefde, onbetwist in mij zal rege-
ren. In deze wezenlijke strijd voel ik mij als een arme soldaat en dikwijls 
loopt de strijd verkeerd af. Maar het doet er niet toe, al faal ik tienduizend 
keer, de les moet en zal geleerd worden. Eenmaal dapper van hart en on-
tembaar van wil en met onvermoeibare volharding, zal de overwinning 
worden behaald en zal er vrede heersen, een vrede die alle begrip te boven 
gaat.’ 
   Laten wij allemaal onze broeder in die grootse strijd bijstaan, denkend 
aan de woorden van Goethe: 
 
         Van elke macht die alle wezens bindt 
          bevrijdt zich de mens, die zichzelf overwint. 
 
 
Brief 49, december 1914. 
 

BEGEERTE: EEN TWEESNIJDEND ZWAARD 
 
In deze tijd zijn goede wensen op zijn plaats. ‘Prettige Kerstdagen en Ge-
lukkig Nieuwjaar’ zijn wensen die binnenkort overal gehoord zullen wor-
den. In overeenstemming met dit oude gebruik ontvangt u van de mede-
werkers van Mount Ecclesia eveneens de gelukwensen.  
   Hoewel wij elkaar voor het komende jaar van harte alle goeds en geluk 
wensen, en de wensen van anderen bemoedigend en prettig kunnen zijn, 
zijn zij eigenlijk van ondergeschikt belang. In de eerste plaats komt het er 
op aan, wat wij onszelf persoonlijk toewensen. Als iedereen in deze wens 
tegenwerkt en samenspant, zouden wij toch kunnen slagen, aangenomen 
natuurlijk dat wij er genoeg kracht in leggen, en doorzetten. Verlangen wij 
rijkdom? Die kan door wilsinspanning ons deel worden. Als wij macht en 
populariteit wensen hoeven wij maar te kikken en het komt er, als wij on-
ze wens maar op een onweerstaanbare manier weten aan te kleden. Zijn wij 
ziek, zwak of lichamelijk gehandicapt? Dan kunnen wij ons misschien door 
een sterk verlangen naar genezing eveneens van deze aandoeningen be-
vrijden. Voor de serieuze wens van hen die dat willen, zullen sociale be-
perkingen of verstoorde familiebanden verdwijnen. Maar er is een ander 
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kant aan dit vraagstuk. Begeerte is een tweesnijdend zwaard. Wat ons in 
gedachte geweldig toescheen kan blijken een vloek te zijn als wij het 
eenmaal bezitten. Het grootste fortuin kan door een aardbeving of beurs-
val in een paar uur vernietigd worden, daarom verkeert een rijkaard altijd in 
angst dat hij zijn bezit verliest. Om populair te zijn hoeft men iemand maar 
op zijn wenken te bedienen. Wij hebben rust noch duur om onze eigen 
voorliefde te volgen. Lichamelijke aandoeningen, die ons een doorn in het 
vlees schijnen, die het leven van al zijn vreugde lijkt te beroven en waarvan 
wij zo graag zouden worden bevrijd, kunnen vermomde zegeningen blij-
ken. Paulus had een dergelijk gebrek en hij smeekte de Heer, die hem zei: 
‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig,’ 2 Kor. 12:9. 
   Evenzo is het met verstoorde familierelaties en dergelijke. Uit alle men-
selijke betrekkingen zijn voor ons bestwil bepaalde lessen te leren en daar-
om moeten wij ons er voor hoeden ze weg te wensen, zonder er altijd de 
woorden van Christus aan toe te voegen die tijdens zijn lijden vóór de krui-
siging, in de hof van Getsemane, werden gebruikt. Hoewel hij lichamelijk 
tegen de hem wachtende marteling opzag, zei hij: ‘Niet mijn wil, maar die 
van u.’ Wij dienen altijd te bedenken dat er maar één ding is waarom wij 
vurig mogen bidden en dat is, als God het wil. 
   En nu, beste vrienden, de Rosicrucian Fellowship is een uit veel leden 
bestaande vereniging. U bent er één van. Wilt u, als lid, meewerken om 
onszelf, de Fellowship, een grotere doop van Gods genade tijdens het jaar 
1915 toe te wensen, opdat wij beter ons deel van Gods werk op aarde mo-
gen vervullen en de dag van Christus terugkeer mogen verhaasten? En wilt 
u met zulke intensiteit wensen dat u voor dat doel, het hele jaar door, met 
ijver en enthousiasme wilt werken?  
   Moge God de Rosicrucian Fellowship zegenen en haar tot een nuttiger 
element in zijn werk in de wereld maken.  
 
 
Brief 50, januari 1915. 
 

GEESTELIJKE VOORSPOED VOOR HET NIEUWE JAAR 
 
In deze tijd is de gebruikelijke wens: ‘een gelukkig en voorspoedig Nieuw-
jaar.’ Hier stem ik hartelijk mee in en wens u hetzelfde. Misschien verschilt 
de bedoeling echter iets van de gewone opvatting. Want meestal wordt er 
hoofdzakelijk aan stoffelijke voorspoed gedacht, terwijl ik u het goud toe-
wens, dat door alchemie van de ziel wordt verkregen doordat de onedele 
metalen van ervaringen van het komende jaar in de steen der wijzen mo-
ge worden omgezet, het grootste goed dat op aarde te krijgen is. Aardse 
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rijkdom is voor de bezitter altijd een bron van zorg. Maar dit goud geeft 
vrede die alle begrip te boven gaat.  
   Als wij voor materiële zaken werken, blijkt onze arbeid bovendien altijd 
zwaar, eentonig werk te zijn, hoezeer wij ook proberen de eentonigheid er-
van te doorbreken door ons in zogenaamde genoegens uit te leven. Tel-
kens dringt aan ons de gedachte op: wat is het nut ervan? Maar als wij in 
de wijngaard van Christus arbeiden, als wij alles binnen en buiten onze taak 
in naam van de Heer doen, dan ziet alles er anders uit. Christus zei: ‘Mijn 
juk is zacht en mijn last is licht.’ Matt. 11:30. En dat is zo, hoewel niet in de 
gewone zin van het woord. Ik en zij die vele jaren met mij samenwerk-
ten, kunnen uit persoonlijke ervaring spreken, dat ondanks hard werken, 
zowel lichamelijk als geestelijk, en hoewel mijn lichaam soms zo vermoeid 
was dat het ’s morgens haast niet mogelijk was weer verder te gaan, er toch 
voldoening, plezier en geluk werd ondervonden die ongekend is noch te 
begrijpen valt. De jaren, die aan dit werk gewijd, voorbijgingen, waren zo 
tevredenstellend, dat niets ter wereld het mij of mijn vrouw had kunnen 
vergoeden als zij verloren waren gegaan. Jaar na jaar acht ik het een steeds 
groter voorrecht op deze manier te kunnen werken, en de andere mensen 
uit mijn omgeving ervaren dat op dezelfde manier. 
   Hoe is het met u gesteld, mijn vriend? Wij staan aan het begin van een 
nieuw jaar, een nieuw begin. De Rosicrucian Fellowship hangt als organi-
satie, af van de afdelingen, de centra. Als wij geestelijk vooruit willen ko-
men, moet iedereen haar helpen dragen. Wij moeten trouwer, serieuzer 
en toegewijder worden aan de door de Oudere Broeders voorgehouden 
idealen. Ik weet dat er bij de Fellowship trouwe medewerkers zijn; maar 
bent u er zelf één? Het is niet genoeg alleen maar de leer te bestuderen en 
te overpeinzen. Wij moeten haar echt in ons leven meedragen, en in onze 
omgeving stralende lichten worden. Wij moeten het leven niet alleen in 
de buitenwereld leiden, maar ook thuis, opdat de gezinsleden het licht mo-
gen aanschouwen en er naartoe worden geleid. Wij weten dat veel leden 
dit doen, maar dat er ook niet enthousiast leden zijn, die nog op de drempel 
staan en het juk niet wensen op te nemen. Het juk moet gedragen worden 
en het geeft niet als onze nek hierdoor eelt krijgt. In feite draagt elke eelt-
plek bij, aan het opbouwen van het zielenlichaam, het schitterende brui-
loftskleed, waarin wij uitsluitend de Heer kunnen ontmoeten als hij terug-
keert. 
   Ik hoop van harte dat elke student van de Rosicrucian Fellowship, met 
meer ijver dan ooit, zijn juk zal opnemen, opdat wij zowel individueel als 
gezamenlijk een voorraad schatten in de hemel mogen aanleggen, die aan 
het eind van ons leven, als wij onze last hebben gedragen en de kwellingen 
door anderen op de koop hebben toegenomen, beslist van ons zullen zijn. 
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Brief 51, februari 1915. 
 

LIEFDE, WIJSHEID EN KENNIS 
 
Deze maand beginnen wij met een nieuwe serie lessen over het web van het 
lot, hoe het wordt geweven en tenietgedaan. Ik verwacht dat deze serie 
voor uw studie nuttig is alsook in uw leven. Hoewel de lessen in sommi-
ge opzichten analytisch en technisch zijn, dient het onderwerp met grote 
toewijding te worden benaderd, door het belangrijkste levensdoel voor 
ogen te houden. 
   Zoals u waarschijnlijk weet, is het woord filosofie samengesteld uit twee 
woorden die ‘liefde voor wijsheid’ betekenen. De meeste mensen denken 
dat liefde voor wijsheid gelijk staat aan begeerte naar kennis. Maar zoals 
wij in een voorgaande les hebben gezien is er een groot verschil tussen 
kennis en wijsheid. Wijsheid houdt altijd liefde in, terwijl kennis voor de 
slechtst denkbare doeleinden kan worden gebruikt. Eigenlijk is de ware 
esotericus, die door vurige toewijding aan zijn studie en zijn werk in het 
leven bezield wordt, te bescheiden om de titel van filosoof aan te nemen. 
Voor hem betekent het zelfs meer, als hij het omkeert en wijsheid voor 
liefde noemt, in plaats van liefde voor wijsheid. Een weinig nadenken zal 
dit verduidelijken. Het onderwerp, dat wij voor de komende serie lessen 
hebben gekozen, is één van de intiemste en heiligste die behandeld kun-
nen worden. U zult daarom meteen beseffen dat het onderwerp in de 
geest van wijsheid voor liefde benaderd moet worden die belichaamd is 
in het volle besef van wat ware filosofie is en betekent. Robert Burns19 
zei ooit: 
 
                  O, kon een macht die gift ons biên, 
                  onszelf ’t aanschouwen, zoals and’ren ons zien! 
 
Maar ik ben bang dat macht een treurig bezit is, hoewel het oppervlakkig 
gezien begeerlijk schijnt. Wij hebben allemaal veel tekortkomingen en 
slaan bij tijden een treurig figuur op het wereldtoneel. Soms lijkt het alsof 
wij, door de hand van het lot, doelloos heen en weer worden geslingerd, 
terwijl anderen, die niet in staat zijn de balk in eigen oog te zien, ons be-
kritiseren en belachelijk maken. Als wij onszelf door hun ogen zouden 
zien, zouden wij onze belangrijkste eigenschap: zelfrespect, verliezen en er 
voor terugdeinzen onze medemensen tegemoet te treden. Als wij besef-
fen dat dit zo is – en als wij de zaak overdenken kan het niet anders of wij 

 
19 Robert Burns 1759-1796. Schots dichter. O wad some pow’r the giftie gie us, to see our-

sels as ithers see us 
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zijn ervan overtuigd – dan kunnen wij er ons voordeel mee doen door de 
zaak van een andere kant te bezien, en te beseffen hoe wij zelf, door scher-
pe kritiek op de onbelangrijke tekortkomingen van anderen, een zeer on-
broederlijke, onfilosofische houding aannemen; een houding die het te-
genovergestelde uitdrukt van liefde door wijsheid geleid. Het doel van de 
komende les is u een idee te geven van wat wij het meest in anderen be-
kritiseren in het verleden heeft veroorzaakt, zodat wij soortgelijke fouten 
kunnen vermijden. Eveneens dat wij die werkelijke, echte christelijke 
barmhartigheid zullen verkrijgen, die ‘geen ijdel vertoon is en geen zelfge-
noegzaamheid kent, zich niet verheugt over onrecht maar vreugde vindt in 
de waarheid’, zoals Paulus dat in het prachtige dertiende hoofdstuk van 1 
Korintiërs beschrijft. 
   Ik vertrouw er op dat u de lessen in die geest benadert en dat zij voor ons 
allen van blijvend nut zijn. 
 
 
Brief 52, maart 1915. 
 

CONCENTRATIE IN HET ROZENKRUISERSWERK 
 
Peinzend over het goede van de Rosicrucian Fellowship kwam bij mij de 
vraag op: ‘Wat is voor onze vooruitgang in het geestelijke werk de grootste, 
algemene belemmering?’ Het antwoord was: ‘Gebrek aan concentratie.’ 
   Wij hebben allemaal onze familie, die een deel van onze aandacht vraagt 
en daar ook recht op heeft. In geen geval moeten wij ons werk in de we-
reld verwaarlozen. Wij zijn op aarde om bepaalde dingen tot stand te bren-
gen en daarvan te leren. Nadat deze plichten zijn vervuld blijft er nog wat 
tijd over die wij, welverdiend, voor onze eigen ontwikkeling mogen ge-
bruiken. Het is belangrijk dat wij deze extra tijd even goed gebruiken als dat 
wij onze verplichtingen op sociaal gebied en tegenover onze familie nako-
men.  
   Stel dat wij in ons dagelijkse leven proberen vandaag arts te worden om 
de geneeskunst te beoefenen, morgen in een machinewerkplaats gaan wer-
ken en zo elke dag een ander beroep uit te oefenen, dan weten wij dat wij 
op deze manier nooit iets in het leven zullen bereiken. Ook zijn wij van-
daag geen echtgenoot in het ene gezin, en morgen in een ander. Evenmin 
veranderen wij onze sociale omgeving even vaak als wij van kleding ver-
wisselen. Dat zou onmogelijk zijn. Integendeel, wij leven binnen een be-
paald patroon zowel voor wat ons werk als ons gezin betreft en daartussen 
verdelen wij onze energie.  
   Waarom zouden wij ons gezond verstand niet gebruiken waar het geeste-
lijk streven betreft? Wij regelen onze zaken en kijken daarbij vooruit en 
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doen ons best om alles tot een goed einde te brengen. Ook bezien wij wat 
er binnen het gezin moet gebeuren en richten ons daarnaar. Wij weten dat 
onze kans van slagen afhangt van de mate van onze concentratie en onze 
genomen voorzorgen. Als wij dan zo verstandig zijn waar het onze wereld-
se aangelegenheden betreft, die alleen maar tijdens de jaren van ons leven 
op aarde zullen standhouden, is het dan niet op te brengen dit met geheel 
ons wezen toe te passen op geestelijke zaken, die eeuwig zijn?  
   Toen in het Atlantische tijdvak de oorspronkelijke Semieten van hun 
broeders werden weggeroepen, beschouwden velen dit als een grote te-
genslag. Zij, ‘de zonen van God’ huwden ‘de dochters der mensen’ met het 
gevolg dat wij uit De wereldbeschouwing der Rozenkruisers kennen. Nu staan wij 
weer voor een grote scheiding van wegen. Een ecclesia of groep mensen 
wordt weggeroepen als wegbereiders van het volgende grote ras. Vele we-
gen leiden naar Rome en naar het koninkrijk van Christus. Maar als wij on-
ze tijd verspillen door vandaag het ene en morgen een andere pad te be-
wandelen, falen wij beslist. Daarom vraag ik aan alle studenten die zich met 
de opvattingen van de Rosicrucian Fellowship kunnen verenigen, om bij 
andere religieuze genootschappen weg te gaan en u met hart en ziel te wij-
den aan het in praktijk brengen en verspreiden van onze leer. 
   Ondernemers zoeken geschoolde, vakkundige en toegewijde medewer-
kers; in het koninkrijk van de hemel is eerlijkheid en toewijding eveneens 
een vereiste. 
   Laten wij onze gedachten concentreren op de eerste drie verzen van de 
eerste Psalm, want wij willen beslist de grootst mogelijke oogst binnenha-
len door zowel onze geestelijke als lichamelijke inspanning. 
 
 
Brief 53, april 1915. 
 

DE KOSMISCHE BETEKENIS VAN PASEN 
 
Daar deze les u omstreeks Pasen zal bereiken dacht ik dat het goed was de 
brief hieraan te wijden. 
   U kent de overeenkomst tussen de mens, die overdag zijn lichamen bin-
nentreedt, erin leeft en ermee werkt, en ’s nachts een vrije geest is, bevrijd 
van de ketenen van het stoffelijk lichaam; en de Christusgeest, die een deel 
van het jaar in de aarde woont. Wij weten allemaal hoe dit stoffelijk lichaam 
ons ketent en gevangen houdt; hoe wij door ziekte en lijden worden be-
lemmerd, want niemand van ons is zo volmaakt gezond, dat hij of zij nooit 
een pijnscheut voelt. 
   Dat geldt ook voor de kosmische Christus die zijn aandacht op onze nie-
tige aarde richt, en daarin een brandpunt van zijn bewustzijn maakt, opdat 
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wij leven mogen. Hij moet deze dode massa – die wij vanuit de zon hebben 
gekristalliseerd – jaarlijks nieuw leven inblazen. Voor hem is de aarde een 
keten, een blok, een gevangenis. Daarom is het gepast ons te verheugen als 
hij ieder jaar weer met Kerstmis komt en opnieuw in onze aarde wordt ge-
boren om ons te helpen deze dode massa, waarmee wij ons hebben belast, 
te doordringen. In die tijd behoren wij ons in dankbaarheid tot hem te 
richten dat hij zich tijdens de wintermaanden in het belang van ons opof-
fert om de aarde met zijn leven te doordringen om haar uit haar winter-
slaap te wekken, waarin zij anders zou moeten blijven als hij niet op deze 
manier werd geboren om haar nieuw leven in te blazen.  
   Tijdens de wintermaanden lijdt hij ondraaglijke pijn en kreunt en zwoegt 
hij in afwachting van de dag van zijn bevrijding [Rom. 8:22, 23] die aanbreekt 
in de tijd die in de orthodoxe kerken de lijdensweek wordt genoemd. Maar 
volgens de esoterische leer weten wij dat deze week echter het hoogtepunt 
van zijn lijden is en dat hij dan uit zijn gevangenis verrijst. Dat wanneer de 
zon de evenaar kruist, hij aan het kruis hangt en uitroept: ‘Het is volbracht!’ 
Joh. 19:30. Dat wil zeggen dat voor dat jaar zijn werk is volbracht. Het is 
geen kreet van smart, maar een overwinningskreet, een uitroep van vreug-
de, dat het uur van bevrijding geslagen heeft en dat hij zich kan verheffen 
bevrijd van de belemmerende materie van onze planeet. 
   Beste vriend/in, het punt waarop ik uw aandacht wilde vestigen is dat wij 
ons met hem op dat geweldige, schitterende moment van overwinning be-
horen te verheugen, het moment van bevrijding als hij uitroept: ‘Het is 
volbracht!’ Laten wij ons hart op die grote kosmische gebeurtenis instellen. 
Laten wij met Christus, onze redder, verheugd zijn omdat de termijn van 
zijn jaarlijkse offer weer beëindigd is. Laten wij uit het diepst van ons hart 
dankbaar zijn dat hij op het punt staat van de aardse ketenen te worden be-
vrijd. Dat het leven, waarvan hij nu onze aarde voorzien heeft, voor ons 
voldoende is om de tijd tot de volgende kerst door te brengen. 
   Ik hoop dat dit u een gezichtspunt geeft bij uw paasoverdenking waar-
van overvloedige zielengroei het gevolg mag zijn. 
 
 
Brief 54, mei 1915. 
 

ENERGIEVERSPILLING 
 

Zoals u zich zult herinneren, raadde ik in de brief van maart concentratie  
van energie in één richting aan, waarbij ik, net als vroeger, studenten de 
raad gaf al hun vrije tijd te richten op één godsdienstige beweging, beter 
dan hun energie te versnipperen door lidmaatschap van een aantal van 
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dergelijke verenigingen, omdat het onmogelijk is op deze manier effectief 
te werken. 
   Sinds die tijd zijn er enige opzeggingen binnengekomen, die niet onver- 
wacht waren. Onder zo’n groot ledental als dat van de Rosicrucian Fel-
lowship zullen sommigen, die ook lid zijn van andere groeperingen, na-
tuurlijk hun grootste sympathie ergens anders hebben en zich, in overeen-
stemming met mijn advies, daarbij aansluiten. Eigenlijk verbaasde het mij 
dat er maar zo weinig opzeggingen waren. Maar dit is ongetwijfeld te dan-
ken aan het feit dat het hoofdkwartier van tijd tot tijd diegenen afvoert die 
weinig belangstelling tonen en dus alleen de meest actieve leden overblij-
ven. 
   Maar de toon van deze opzeggingen is grievend. Iemand schrijft: ‘Ik ben 
lid van de anglicaanse kerk; mijn zitplaats daar is betaald, enzovoort.’ Het is 
vreemd dat sommige mensen niet willen begrijpen dat de Rosicrucian Fel-
lowship niet vijandig tegenover welke kerk of kerkelijke gemeente dan ook 
staat, vooral niet tegenover christelijke kerken. Steeds weer heb ik ver-
klaard dat wij lidmaatschap van een christelijke kerk goedkeuren. Waar-
over in de brief gesproken werd was niet kerken, maar religieuze genootschap-
pen. Zoals gezegd gebeurde dat niet omdat wij iets tegen genootschappen 
hebben die volgens christelijke beginselen werken. Er bestaat bijvoorbeeld 
het ‘Eenheidsgenootschap van Kansas City’ een zuiver morele organisatie 
onder geestelijk hoogstaande leiding, zo werd ons gezegd. Maar om je bes-
te krachten te wijden aan dit of een ander genootschap dient iemands volle 
energie in zijn vrije tijd alleen aan dát genootschap te worden besteed. Als 
een lid van de Fellowship eveneens lid is van een dergelijk genootschap 
en besluit zich daarvoor in te zetten, is dat beter voor dat genootschap zo-
wel als voor de Fellowship, dat hij zich daaraan houdt, dan dat hij van bei-
de lid blijft. Als men echter meer voelt voor de Fellowship dan voor het 
Eenheidsgenootschap is het beter voor het Eenheidsgenootschap, voor de 
persoon zelf en de Fellowship zijn volle aandacht aan de Fellowship te 
schenken. 
   Zoals vaker is gezegd, leiden er vele wegen naar Rome, maar men kan 
geen twee wegen tegelijk bewandelen. Om er te komen moet u één weg 
kiezen. Zigzaggen van de één naar de ander is energieverspilling. Als wij 
ons dagelijks werk doen blijft er maar weinig tijd over die wij voor onszelf 
kunnen gebruiken om geestelijk bezig te zijn. Daarom moeten wij probe-
ren ons, in ons doen en laten, te concentreren daar waar zij het meeste 
nut heeft in plaats van onze krachten te versnipperen en daardoor weinig 
zielengroei verkrijgen. 
   Verder is het zo, dat als iemand na verloop van tijd niet meer achter het 
beleid van de Fellowship kan staan, men het doel niet dient door weg te lo-



 75 

pen en van buitenaf op ons te schimpen. Als hij lid blijft, wordt er naar 
hem geluisterd, zoals de ene broeder naar de andere luistert, en worden 
zijn bedenkingen vanuit een heel ander gezichtspunt bezien dan wanneer 
men een vijandige houding aanneemt, weggaat en op deze manier een te-
genstander wordt. Dan zullen dezelfde argumenten veel minder gewicht 
in de schaal leggen. Over de grote lijnen en belangrijkste punten in de leer 
zijn wij het met elkaar eens. Iedereen waardeert ongetwijfeld wat wij aan 
deze leer, die wij helpen verspreiden, te danken hebben. Past het dan niet 
om verdraagzaam te zijn waar het beleidszaken betreft, zodat wij al onze 
aandacht aan de idealen kunnen besteden? 
 
 
Brief 55, juni 1915. 
 

EPIGENESIS EN TOEKOMSTIG LOT 
 
Terwijl wij het web van het lot bestuderen, hoe het wordt geweven en teniet-
gedaan, is het gepast, feitelijk noodzakelijk, dat voor ogen wordt gehou-
den dat het leven niet alleen een omzetten van oorzaken uit vorige levens 
is. Als een geest wordt wedergeboren heeft die min of meer een vrije wil – 
in overeenstemming met het leven dat deze geest vroeger geleid heeft – om 
details in te vullen. Dus, in plaats van alleen vroegere oorzaken om te zet-
ten in gevolgen, ontstaan er door iedere handeling van de geest nieuwe 
oorzaken, die als kiem voor ervaring in volgende levens dienen. Dit is 
een belangrijk punt. Het is een vanzelfsprekendheid. Want als dat niet zo 
was, zouden de oorzaken die al in het leven zijn geroepen, eens uitgewerkt 
moeten zijn en dat zou beëindiging van ons bestaan betekenen. 
   Wij worden dus niet helemaal gedwongen om op een bepaalde manier te 
handelen omdat wij ons in een bepaalde omgeving bevinden en omdat al 
onze vroegere ervaringen ons een neiging in een bepaalde richting hebben 
gegeven. Door het goddelijke voorrecht van een vrije wil, heeft de mens 
de macht tot epigenesis of initiatief, zodat hij op elk moment als hij dat 
wil, een nieuwe richting kan inslaan. Het oude leven kan hij niet opeens 
van koers doen veranderen – dit kan veel tijd kosten, misschien wel ver-
scheidene levens – maar geleidelijk aan kan hij toewerken naar het ideaal 
dat hij zich eens gesteld heeft. 
   Het leven gaat daarom niet alleen vooruit door involutie en evolutie, 
maar vooral door initiatief. De sublieme leer van de westerse wijsheids-
godsdienst van het Rozenkruis verklaart veel mysteries die anders niet lo-
gisch opgelost kunnen worden, waaronder er één is waarover het hoofd-
kwartier veel brieven ontvangt. Dit onderwerp wordt met enige tegenzin 
aangeroerd, omdat ik liever niet over de oorlog spreek. De vraag betreft 
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een relatie tussen een soldaat, een door hem verkrachte vrouw uit het volk 
van de vijand, en een geest geboren uit een moeder die het kind haat van-
wege het ongewenste moederschap.  
   Onderzoek van een aantal gevallen heeft uitgewezen dat dit een nieuwe 
avontuurlijke onderneming is van die wedergeboren geesten. In hun vori-
ge omgeving waren zij allemaal onverbeterlijk en het scheen dat het nut-
teloos was hen daar te houden, tot verdriet van hen met wie zij in betrek-
king stonden. De tegenwoordige oorlogssituatie, hoewel niet voor dit doel 
ontworpen, bood gelegenheid hen naar een andere plaats van handeling 
over te brengen, waarvan de nieuwe moeder, door haar bemiddeling, de 
vruchten plukt van door haarzelf in het verleden gezaaid kwaad. 
   Deze situatie doet zich niet alleen bij oorlog voor. Vaak worden op an-
dere tijden soortgelijke middelen gebruikt, zodat wij zullen oogsten wat 
wij gezaaid hebben. Een dergelijke geest, die ons leven binnentreedt, komt 
om te lijden en om ons verdriet te brengen. Ik denk hierbij aan een moe-
der die mij een aantal jaren geleden vertelde hoe zij tegen het moeder-
schap in opstand kwam. Hoe, nadat zij vervuld van haat en boosheid de 
zwangerschapsperiode had doorgemaakt, toen het kindje geboren werd, 
zij zelfs weigerde ernaar te kijken. Maar ten slotte werd zij verzacht door 
medelijden met zijn hulpeloze toestand, en later veranderde medelijden 
in liefde. Het kind bezat alle voordelen die voor geld te krijgen waren, 
maar deze voordelen konden zijn geestelijk evenwicht niet redden. Nu 
verblijft hij in een moordenaarscel, in een kliniek voor geestelijk gestoor-
de misdadigers, terwijl zijn moeder achterbleef om te treuren en na te den-
ken over wat zij deed of naliet in de periode dat zij in verwachting was.  
   Daarentegen zijn er ook gevallen waarin een geest, die met zijn oude om-
geving heeft afgerekend, in een nieuwe omgeving als een zonnestraal van 
troost voor hen die deze zegen, door hun vroegere daden, mochten ont-
vangen. Laten wij er daarom aan denken dat, hoe diep ook een mens ge-
vallen mag zijn, hij het altijd in zijn macht heeft om goede zaden uit te 
strooien, maar dat men wachten moet totdat dit zaad in een geschikte om-
geving tot bloei kan komen. Iedereen, hoewel gebonden door het verleden, 
is daarom vrij voor zover het de toekomst betreft. 
 
 
Brief 56, juli 1915. 
 

DE NOODZAAK OM DE LEER TE VERSPREIDEN 
 

Toen ik de maandelijkse les, die deze brief vergezelt, nog eens overlas, 
waarin het resultaat van indertijd gedaan onderzoek staat beschreven, werd 
ik opnieuw getroffen door het bestaan van de vreselijke toestanden die ons 
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omringen. Nu de verschrikkingen van de [1e] wereldoorlog ongekende aan-
tallen mensen toevoegt aan hen die vanuit deze wereld onder verdrietige 
omstandigheden overlijden, schijnt een extra poging te moeten worden 
ondernomen om een tegenwicht tegen het kwaad te vormen. De Rosicru-
cian Fellowship is tot nu toe maar een druppel in de mensenzee, maar als 
wij ons aandeel bijdragen zullen wij een grotere gelegenheid krijgen om 
hulp te bieden. 
   Geen geneesmiddel voor de tegenwoordige toestand is te vergelijken 
met de kennis over het voortbestaan van het leven en het feit dat wij van 
tijd tot tijd onder de onveranderlijke wet van oorzaak en gevolg worden 
wedergeboren. Als deze grote waarheid, met alles wat dat inhoudt, bij een 
groter aantal mensen ingang kon vinden, zou dat op de duur zo doorwer-
ken dat de situatie in de wereld verandert. Eén man, Galileï, veranderde de 
wereldvisie over ons zonnestelsel. Zou het ons dan niet lukken, hoewel wij 
maar met een paar duizend mensen zijn, de wereldvisie te beïnvloeden we-
tend dat wedergeboorte echt bestaat? 
   Vaak zegt men dat de mensen zich niet voor geestelijke zaken interesse-
ren, dat men geen gehoor kan vinden. Maar dat is echt niet waar. Toegege-
ven: van de velen die naar de bekende evangelist Billy Sunday luisterden, 
gingen er veel mensen uit nieuwsgierigheid heen om te schimpen en te 
spotten. Toch waren er ook veel toehoorders die een sterk verlangen had-
den naar iets dat zij zelf misschien niet eens onder woorden konden bren-
gen en dit de eigenlijke beweegreden was. Laatst was er een debat tussen 
een New Yorkse evangelist en een jurist over het onderwerp: ‘waar zijn de 
doden?’ Dit debat had plaats in een grote zaal die plaats bood aan vele 
duizenden mensen en duurde drie dagen. Als ik mij goed herinner waren er 
veel belangstellenden die binnen zelfs geen staanplaats konden krijgen. 
Nee, de wereld zoekt iets; zoekt hongerig. Het hangt alleen van ons af of 
wij ons deel bijdragen door de logische uiteenzetting over het leven, die 
de Oudere Broeders ons gaven, aan de mensen voor te leggen. Dat is een 
groot voorrecht waar wij zeker gebruik van moeten maken. Maar de vraag 
is: hoe? Zou uw krant niet een toepasselijk artikel over dit onderwerp wil-
len opnemen? Binnen de Fellowship zijn beslist een aantal mensen die der-
gelijke artikelen kunnen schrijven. Er zou een commissie benoemd kun-
nen worden om de artikelen van de leden in ontvangst te nemen om ze 
naar de uitgevers van kranten in diverse steden toe te sturen. Op deze ma-
nier vinden wij wellicht gehoor voor de leer van het Rozenkruis. Als een ar-
tikel goed geschreven is en er is plaatsruimte, wordt dit zelden geweigerd. 
Want uitgevers zijn er op gebrand kopij te ontvangen waarvoor zij bij hun 
lezers belangstelling verwachten, ook al zouden zij er zelf niets voor voe-
len. 
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   Willen studenten die kunnen schrijven korte artikelen inleveren over Het 
voortbestaan van het leven, en willen zij die er werk van willen maken derge-
lijke artikelen in hun krant geplaatst te krijgen, ons hun naam opgeven, zo-
dat wij tot daden kunnen overgaan? Adresseer uw post aan de ‘propaganda 
afdeling’, Mount Ecclesia. 
   Ik hoop dat deze oproep ingang zal vinden. 
 
 
Brief 57, augustus 1915. 
 

ASTROLOGIE ALS HULP BIJ HET GENEZEN VAN ZIEKEN 
 
Hebt u ooit de reden beseft waarom Christus ons gebood zieken te gene-
zen? Eén van de redenen was ongetwijfeld dat, als u hebt aangetoond het 
lichaam te kunnen genezen, zij die u geholpen hebt, meer vertrouwen zul-
len stellen in uw bekwaamheid om ook de geest te helpen. Als wij het hoge 
niveau van Christus zouden hebben, zodat wij zowel het heden als het 
verleden zouden kunnen overzien; als wij in staat waren met één oogop-
slag de oorzaak, de crisis en het tegenwoordige stadium van de ziekte te 
bepalen, zouden wij bij de diagnose en het advies geen ander hulpmiddel 
meer nodig hebben. Maar voor het zover is, moeten wij de beschikbare 
hulpmiddelen gebruiken. In de eerste plaats astrologie. 
   Veel mensen die niet wilden werken om resultaat te verkrijgen, kwamen 
naar het hoofdkwartier in de verwachting geestelijke verlichting te verkrij-
gen en vleugels te doen groeien om na een verblijf van een paar dagen als 
wonderdoener de wereld in te trekken. Natuurlijk werden zij teleurgesteld. 
Maar iedereen die zich een bepaalde tijd serieus inspant om echt te wer-
ken – niet als cursusleider – heeft altijd resultaten bereikt. Wij hebben hier 
een brief van een vriend, die op Mount Ecclesia was en zich serieus aan 
zijn studie wijdde. Wij geven deze ervaring als bemoediging voor anderen 
om op dezelfde manier te handelen: 
   ‘Beste vrienden: De baan die ik na mijn verblijf op Mount Ecclesia had 
willen aannemen, bleek te gaan om het inenten van mensen, iets dat he-
lemaal niet in overeenstemming is met onze ideeën en daarom sloeg ik het 
af. Ik had dat plan nog niet opgegeven of ik ontving een uitnodiging van 
een bekende arts in Kansas City om bij hem te komen werken. Dit sprak 
mij aan en leek geheel in orde. Wij werden letterlijk bestormd door pati-
enten. Het is merkwaardig, mevrouw Heindel, hoe de mensen hunkeren 
naar iets als zodanig. Zij zoeken naar iemand waar zij hun hart kunnen 
luchten. Zij willen bemoedigd worden uit bronnen die overtuigender en 
betrouwbaarder klinken dan het harde, droge, afbrekende materialisme. 
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   Astrologie werd voor mij een prachtig hulpmiddel om hun vertrouwen 
te winnen. Met behulp van God, die mij hierheen zond, was ik in staat hen 
te laten vertrekken met een juiste diagnose van hun kwalen. Het merk-
waardigst was dat geen van hen mij hun symptomen vertelden. Ik stelde 
zowel hun ziekten als symptomen vast en bijna iedereen gaf toe dat ik gelijk 
had. Zij besloten volgens de verheven menselijke principes die ik hen 
voorlegde, te gaan leven. 
   Ik verwacht het hier erg druk te krijgen en bedank u voor de hulp die ik 
tijdens het afgelopen jaar op Mount Ecclesia van u in dit opzicht mocht 
ontvangen. Ik heb zeer van mijn verblijf bij u genoten en verwacht hier 
veel goeds van mijn werk. Ik vind het alleen jammer dat ik niet langer kon 
blijven.’ 
   Wat één mens gedaan heeft, kan een ander ook. Mevrouw Heindel en ik 
kregen onze kennis op dit gebied niet zonder inspanning. Wij hebben er 
hard voor moeten werken. Andere mensen, met dezelfde geestelijke idea-
len voor ogen, namelijk het helpen en verheffen van de mensheid, die even 
hard werken, kregen ook geestelijke verlichting, die niet wordt gegeven aan 
hen die naar materiële beloning in dit leven en eigen verheerlijking uitzien. 
Het lijkt mij dat het tijd wordt dat de Fellowship ontwaakt en deze studie 
serieus ter hand neemt, opdat overal genezingscentra gevormd mogen 
worden. 
   In ons maandblad Rays from the Rose Cross hebben wij een rubriek geo-
pend waarin wij horoscopen voor kinderen maken om ouders te helpen de 
latente eigenschappen van hun kind te leren kennen. Er is ook een schrifte-
lijke cursus voor beginners; en voor proefleerlingen de cursus astrodiagno-
se en astrotherapie. Wij raden iedereen aan, die hier nog niet mee begon-
nen is, astrologie te leren. 
 
 
Brief 58, september 1915. 
 

ONNATUURLIJKE MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN 
 
Als iemand in de geestelijke wereld een bepaald onderwerp onderzoekt, 
doemen er onweerstaanbare zijpaden op. Men wordt door van alles en nog 
wat dat de aandacht trekt, steeds van het onderwerp afgeleid. Dit vormt 
een groot gevaar om het doel uit het oog te verliezen en in een doolhof 
terecht te komen. Soms is de verleiding om een zijpad te volgen sterker 
dan mijn weerstand. Toen ik onlangs bezig was met het web van het lot, deed 
de gestalte van een kluizenaar die zijn lichaam tot een skelet had uitgehon-
gerd, zichzelf had gegeseld tot het bloed uit zijn wonden vloeide die hij 
nooit liet genezen in de veronderstelling dat hij met deze kwellingen God 
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diende, mij zoeken naar deze afschuwelijke praktijk. Ik heb een lang arti-
kel over dit onderwerp geschreven en veel studenten die niet op ons tijd-
schrift geabonneerd zijn geef ik hierbij de voornaamste feiten.20 
   In de oude mysterietempels werd de belangrijkste waarheid over het le-
venslichaam - die nu door de Rosicrucian Fellowship wordt geleerd - aan de 
kandidaat voor inwijding gegeven. Die leerde dat het levenslichaam was 
samengesteld uit vier ethers: de scheikundige ether nodig voor de opna-
me en vertering van voedsel; de levensether die groei en voortplanting be-
vordert; de lichtether als bemiddelaar voor zintuiglijke waarneming; en de 
weerspiegelende ether de vergaarplaats van het geheugen. 
   De aspirant werd grondig onderricht over de functies van de twee lage-
re ethers in vergelijking met de beide hogere. Hij wist dat de zuiver dier-
lijke lichaamsfuncties van de dichtste van de twee lagere ethers afhing. En 
dat de twee hogere ethers het zielenlichaam vormden: het lichaam om in de 
geestelijke wereld mee te kunnen helpen. Hij streefde ernaar dit schitteren-
de lichaam door zelfverloochening te ontwikkelen en door wilskracht de 
neigingen van de lagere aard in bedwang te houden, net zoals wij nu doen.  
   Maar sommigen overijverig, om hoe dan ook dit te bereiken, vergaten 
dat dit gouden bruiloftskleed, dat uit de twee hogere ethers is samenge-
steld, alleen door hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid wordt geweven. 
Zij meenden dat de occulte spreuk: ‘goud in de smeltkroes, metaalschuim 
in het vuur, licht als de wind, hoger steeds hoger,’ alleen betekende dat het 
metaalschuim van de lagere aard moest worden vernietigd en dat het er 
niet toe deed hoe dat gebeurde. Zij redeneerden, dat de scheikundige ether, 
die de bemiddelaar voor assimilatie is, van het levenslichaam kon worden 
verwijderd door het stoffelijk lichaam uit te hongeren. Zij meenden even-
eens dat de levensether, die het middel tot voortplanting is, zou kunnen af-
sterven als het celibaat werd beoefend. Dan zouden zij alleen de twee ho-
gere ethers bezitten, of zij zouden tenminste van veel grotere omvang zijn 
dan de beide lagere ethers. 
   Met dit doel voor ogen pasten zij de grootst mogelijke soberheid toe die 
zij maar konden bedenken, zoals vasten. Door dit onnatuurlijke proces 
ging de lichamelijke gezondheid achteruit en kwijnde het lichaam weg. De 
hartstocht, die door middel van de voortplanting een uitweg zocht, werd 
door bestraffing onderdrukt. Het is juist dat op deze vreeslijke manier de 
lagere aard scheen te worden onderdrukt. Ook, dat als de lichaamsfuncties 
op die manier tot een minimum werden beperkt, zij beloond werden met 
visioenen, of juister, hallucinaties. Maar door de tempel van God, het li-

 
20 Artikel uit Rays from the Rose Cross, december 1915, pp. 36-38. 
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chaam, te ontwijden of te vernietigen, werd nog nooit ware spiritualiteit 
bereikt. Vasten kan even immoreel zijn als vraatzucht. 
   Laten wij proberen in alles matig te zijn, opdat wij een waardig voorbeeld 
voor anderen zijn, en door goed te leven toegang tot de Tempel mogen 
verkrijgen. 
 
 
Brief 59, oktober 1915. 
 

DE RASGEESTEN EN HET NIEUWE RAS 
 
Omdat veel studenten niet op ons tijdschrift geabonneerd zijn en omdat 
er nu een belangrijk artikel over de occulte kant van de oorlog in voor-
komt, denk ik dat het het beste is om de maandelijkse les te wijden aan 
een samenvatting van de feiten, in de hoop dat dit eveneens nuttig is voor 
hen die het tijdschrift hebben. Omdat ik niet het plan heb gedeelten uit het 
artikel over te schrijven maar het onderwerp onvoorbereid wil behandelen, 
zullen er beslist nieuwe facetten naar voren komen. 
   U zult zich herinneren hoe alle landen, die bij deze treurige oorlog zijn 
betrokken, vanaf het begin geprobeerd hebben hun verantwoordelijkheid 
af te schuiven. In zekere zin hebben zij gelijk. Want hoewel iedereen schul-
dig is aan hoogmoed - evenals David toen hij Israël telde - en vertrouwd 
hebben op hun groot aantal manschappen, schepen en bewapening, kan er 
nooit een oorlog plaatsvinden zonder toestemming van de rasgeest. De 
rasgeest leidt het onder zijn toezicht staande volk op het pad van ontwik-
keling en vecht voor hen, zoals Jehova. Of hij staat toe dat andere volken 
hen overwinnen als het voor hun vooruitgang nodig is deze les te leren. 
   Helderziend bekeken ziet de rasgeest eruit als een over het land hangen-
de wolk die bij elke ademhaling in de longen van dat volk wordt ingea-
demd. Letterlijk leeft, beweegt en bestaat het volk in de groepsgeest. Hier-
door wordt dat volk doordrongen van nationaal gemeenschapsgevoel of 
vaderlandsliefde, dat in tijden van oorlog sterk opleeft zodat iedereen, die 
zich over bepaalde zaken opwindt, bereid is om alles voor zijn vaderland 
op te offeren. 
   Amerika heeft nog geen rasgeest. Het is de smeltkroes waarin de ver-
schillende volken vermengd worden en waaruit het zaad voor een nieuw 
ras zal ontstaan. Het is daarom onmogelijk een universeel gevoel op te 
wekken dat iedereen, in wat voor soort zaak ook, als één geheel in bewe-
ging brengt. Het nieuwe ras begint al te verschijnen. U kunt hen herken-
nen aan lange armen en benen, een lenig lichaam, een lang en enigszins 
smal hoofd, hoge kruin en een bijna rechthoekig voorhoofd. Ik verwacht 
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dat na een paar generaties een aartsengel21 hen onder zijn hoede neemt en 
verenigt. Dit zal enige generaties duren. Want hoewel de beelden die oor-
spronkelijk op de oude raslichamen werden ingeprent met de komst van 
internationale huwelijken langzamerhand verdwenen zijn, hebben zij toch 
nog invloed op de familieverhoudingen van Amerika met Europa, zoals 
kan worden nagegaan in het geheugen der natuur, gelegen in de weerspie-
gelende ether. Pas als dit verslag gewist is wordt het verband met het voor-
vaderlijke land geheel verbroken en houden kolonies van Italianen, Schot-
ten, Duitsers, Engelsen, enzovoort, die in verscheidene delen van Noord-
Amerika verblijven, de ontwikkeling van het nieuwe ras niet meer tegen. 
   Waarschijnlijk is het Aquariustijdperk aangebroken,22 voordat deze situ-
atie overwonnen is en het Amerikaanse ras geheel is gevestigd. Als u op de 
ontwikkeling in de periode tussen 1850 en 1915 terugziet is duidelijk dat dit 
een tijd van twijfel en kritiek op godsdienstig gebied was. De kerken 
werden steeds leger en de mensen hebben zich van God afgekeerd voor 
het najagen van genoegens. Dit was vooral in Europa het geval, totdat de 
[1ste wereld-]oorlog uitbrak, wat eveneens een schande was voor sommige 
steden en wetenschapscentra in Amerika. Als gevolg van deze instelling, 
aangekweekt door de Broeders van de Schaduw, met toestemming van de 
rasgeesten, heeft - evenals Job die in de legende door satan werd verleid - 
een geestelijk vlies de ogen van de westerse wereld bedekt, dat eerst ver-
wijderd moet worden voordat de ontwikkeling door kan gaan. Hoe dat ge-
daan moet worden is het onderwerp van de volgende brief. 
 
 
Brief 60, november 1915. 
 

DE OORLOG, EEN INGREEP IN GEESTELIJKE SLECHTZIENDHEID 
 
Uit: De wereldbeschouwing der Rozenkruisers weet u dat er aan het eind van het 
Lemurische tijdvak één ras was, zeven in het Atlantische tijdvak, zeven in 
het Arische tijdvak en dat er één in het komende Galilese tijdvak zal zijn, 
totaal dus zestien rassen. U weet eveneens dat door de Oudere Broeders 
deze 16 rassen ‘de zestien paden ter vernietiging’ worden genoemd, omdat 

 
21  Een rasgeest is een aartsengel. 
22  Volgens berekeningen aan de hand van Astrologie; de boodschap der sterren, Max Heindel 

en Augusta Foss Heindel, Amersfoort 1924, p. 11: Het Arische tijdperk, begon dit in on-
geveer 504 n. Chr., en begint het Aquarius- of Watermantijdperk omstreeks 2664. De-
ze laatste datum werd door de ‘International Astronomical Union’ in 1929 te Leiden 
eveneens rond het jaar 2600 vastgesteld.  
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er groot gevaar dreigt dat een geest in het lichaam van één van die zes-
tien rassen zodanig verstrikt raakt, dat hij niet in staat is de anderen op 
het pad van ontwikkeling te volgen. Tijdens de perioden en tijdperken is 
er altijd volop tijd, opdat de leiders van de mensheid hun kudde in goede 
banen kunnen leiden. De joden zijn een voorbeeld van wat er kan gebeu-
ren met een volk dat zo intens doordrongen wordt van de rasgeest, dat 
het beslist weigert die los te laten. Zij blijven als een uitzondering onder de 
mensheid verkeren, een volk zonder land, vorst of anderszins, dat bij de 
ontwikkeling van een ras hoort. 
   Diezelfde neiging bestond bij de Europese volken tot aan de eerste we-
reldoorlog. Vaderlandsliefde en het daarbij aangekweekte rasideaal leidde 
hen van God weg. Door de vele wetenschappelijke ontdekkingen was er 
een periode van twijfel ontstaan. De leidende rassen in de westerse we-
reld bevonden zich dicht aan de rand van ondergang. Dit dwong de Oude-
re Broeder om maatregelen te nemen waardoor de mensheid van het pad 
van vermaak naar dat van toewijding zou worden geleid. Dat kon alleen 
maar bereikt worden door de geestelijke slechtziendheid van een groot 
aantal mensen weg te nemen, zodat zij dan de twijfel en kritische houding 
van de andere mensen ter zijde zouden schuiven. 
   Toen wij in het vroege Atlantische tijdvak onder water verbleven, waren 
wij, zoals u weet, niet in staat ons lichaam waar te nemen of het zelfs te 
voelen, omdat ons bewustzijn op de geestelijke wereld was gericht. Wij za-
gen elkaar als geest tot geest. Wij waren ons niet bewust van geboorte, 
noch dood en voelden ons niet gescheiden van hen die wij liefhadden. 
Maar toen wij ons langzamerhand bewust werden van ons lichaam, en ons 
bewustzijn zich van geboorte tot dood tot de stoffelijke wereld beperkte, 
en in de geestelijke wereld van dood tot geboorte, trad er een scheiding op, 
met als gevolg verdriet wanneer de dood intrad. In vervlogen eeuwen 
kon een groot deel van de bevolking nog beide werelden zien. Hun ge-
tuigenis over het voortbestaan van het leven na de dood was een grote 
troost voor hen die diepbedroefd waren; want zij waren er van overtuigd 
dat degenen die zij verloren hadden nog leefden en gelukkig waren, hoe-
wel zij niet in staat waren zich kenbaar te maken. Maar langzamerhand 
werd de wereld steeds materialistischer. Het geloof in het bestaan van een 
hiernamaals verdween en het verdriet over het verlies van geliefden werd 
tot op de dag van vandaag, steeds heviger nu velen menen dat de scheiding 
voor altijd is. Voor hen is het woord ‘wedergeboorte’ een holle frase en 
daarom is hun verdriet ontroostbaar. 
   Maar dit zelfde verdriet is het natuurlijke geneesmiddel tegen geestelijke 
slechtziendheid. Even zeker als het verlangen om te groeien het ingewik-
kelde spijsverteringskanaal vanaf het prille begin opbouwde, zodat het ver-
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langen naar groei werd bevredigd; even zeker als het verlangen om te be-
wegen de prachtige gewrichten, spieren en gewrichtsbanden ontwikkelde 
waardoor dit mogelijk werd; even zeker zal het sterke verlangen om de 
door de dood verbroken betrekkingen te doen voortbestaan, het orgaan 
opbouwen om hieraan te voldoen: het geestesoog. 
   De massale slachting van miljoenen mensen heeft daarom meer gehol-
pen om de kloof tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld te overbrug- 
gen, dan duizend jaar prediken zou kunnen doen. 
   Door de wereldgeschiedenis wordt bevestigd dat soldaten bovennatuur-
lijke verschijningen zagen. En er zijn getuigenissen te over dat ook in de 
tegenwoordige oorlog visioenen werden aanschouwd. De schok van de 
verwonding, het lijden in het hospitaal, de tranen van de weduwen en we-
zen, dit alles opent de geestelijke ogen van Europa en de periode van twij-
fel zal voorbijgaan. In plaats om je ervoor te schamen in God te geloven, 
zal men iemand in de nabije toekomst eerder eren vanwege zijn vroomheid 
dan vanwege zijn dapperheid. Laten wij bidden dat die dag spoedig mag 
aanbreken. 
 
 
Brief 61, december 1915. 
 

DE KRINGLOOP VAN DE ZON 
 
Het nieuws dat vandaag met vette letters op de voorpagina van de nieuws-
bladen verschijnt en voor iedereen als belangrijk wordt beschouwd, is 
meestal de volgende dag weer vergeten, en worden de kranten, die dat 
nieuws brachten, weggegooid. Evenzo wordt het deuntje, dat iedereen 
neuriet, na een poosje vergeten. Zelfs de mensen die in het maatschappe-
lijke leven als sterren voor het voetlicht verschijnen, zijn meestal gauw 
weer vergeten, tegelijk met hun daden waaraan zij korte tijd hun bekend-
heid te danken hadden. Want zoals Salomo zegt: alles is ijdelheid. 
   Maar onder de caleidoscopische veranderingen die het wereldtoneel mo-
reel, geestelijk en natuurkundig voortdurend doen wisselen, zijn gebeur-
tenissen die, hoewel zij zich steeds voordoen, een vaste regelmaat vertonen 
die de macrokosmische van de microkosmische manier van zaken regelen 
onderscheidt. 
   Als rond Pasen de zon het lentepunt [ongeveer 21 maart] kruist, ont-
waakt de aarde uit haar winterslaap en schudt het sneeuwdek af dat haar 
bedekt heeft in ruil voor een kleed van smetteloze reinheid. De stem van 
de natuur weerklinkt, als de kabbelende beekjes heuvelafwaarts beginnen 
te stromen, op weg naar de grote wereldzee. Zij laat haar stem horen als de 
wind door de opnieuw uitlopende blaadjes in het bos haar liefdeslied fluis-
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tert, die de knoppen en bloemen tevoorschijn roept, de bloemen die het 
stuifmeel bevatten dat straks, op onzichtbare vleugels, naar de wachtende 
wederhelft wordt gedragen. Zij wordt gehoord in het liefdeslied van de 
baltsende vogels en de roep van de dieren onderling. Dit dringt tot elke 
uithoek van de natuur door, totdat de komst van nieuw leven de vernieti-
ging door de dood ongedaan heeft gemaakt. 
   Tijdens de zomer spannen liefde en leven zich met vreugde in, omdat zij 
meesters zijn in de strijd om het bestaan terwijl de zon aan de noordelijke 
hemel omhoog klimt om tijdens midzomer [ongeveer 24 juni] haar hoog-
ste stand te bereiken. Als de tijd verstrijkt bereikt de zon tijdens de herfste-
vening [ongeveer 23 september] een ander keerpunt. Het gezang van de 
bosbewoners komt tot een eind, en de natuur verstomt. Het licht neemt af 
en de nachten worden langer, tot aan de winterzonnewende [ongeveer 22 
december], die nu plaatsheeft, en de aarde zich weer voorbereidt op haar 
winterslaap. Want na dit inspannende werk heeft zij haar nachtrust hard 
nodig. 
   Zoals de geestelijke activiteit van de mens het grootst is als zijn lichaam 
slaapt, kunnen wij door de wet van overeenkomst begrijpen dat het gees-
telijke vuur in de aarde, in de winter het helderst brandt. Dit is dan ook de 
gunstigste gelegenheid voor zielengroei, en voor onderzoek en bestude-
ring van de raadselachtige levensmysteriën. Daarom moeten wij van deze 
gelegenheid gebruik maken zodat wij de komende tijd zoveel mogelijk 
kunnen benutten. Niet gehaast, zonder ongerustheid, maar geduldig en 
toegewijd in de overtuiging dat te midden van alles wat in de wereld ver-
andert, deze grote golf van geestelijk licht, ook in de verre toekomst, tij-
dens de wintermaanden bij ons is. 
   Omdat de aarde en wijzelf naar een hoger, geestelijk niveau stijgen, zal 
het licht steeds stralender worden. Wij doen nu het baanbrekende werk 
door het verspreiden van de Rozenkruisersleer die de komende eeuwen zal 
helpen om de wereld te verlichten. Er bestaat een wet die zegt dat men al-
leen maar kan ontvangen in verhouding tot wat men geeft. Nu is het de 
gunstigste tijd om te geven en te ontvangen. Laten wij daarom ons licht la-
ten stralen aan de grote kosmische kerstboom zodat de mensen het zullen 
zien en door de waarheid aangetrokken worden die wij kennen, en uiter-
mate belangrijk is voor de ontwikkeling van onze medemensen. 
   Tot slot wil ik alle studenten bedanken voor hun medewerking tijdens 
het afgelopen jaar en dat wij het komende jaar gezamenlijk nog beter werk 
mogen verzetten. 
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Brief 62, januari 1916. 
 

VERSCHULDIGDE  DANKBAARHEID VAN DE LERAAR 
 
Weer heeft zich een jaar van ons leven afgesloten en is er een nieuw be-
gonnen. In verband met deze indeling van ons aardse leven kwamen er be-
paalde gedachten bij mij op. 
   Toen de taak van Christus zijn einde naderde en hij met zijn leerlingen 
het Laatste Avondmaal gebruikte waste hij hun voeten, ondanks de protes-
ten van sommigen die hierin een vernedering van hem als leraar meenden 
te zien. Maar in feite was het een symbool van mentaliteit dat als element 
van zielengroei van grote betekenis is. Zonder de minerale bodem, is het 
hoger staande plantenrijk onmogelijk. De dieren zouden zonder planten, 
die hun van voedsel voorzien, niet kunnen leven. Wij zien dus dat in de na-
tuur het hogere zich met het lagere voedt, en voor groei en ontwikkeling 
ervan afhankelijk is. De leerlingen werden door Christus onderwezen en 
geholpen, maar zij waren eveneens hulpmiddelen voor zíjn ontwikkeling. 
Het was de erkenning hiervan dat hij zich onderdanig opstelde, om aan te 
tonen dat hij hen iets verschuldigd was. 
   Mij werd het grote voorrecht verleend de esoterische kennis van de Ou-
dere Broeders het afgelopen jaar aan u en velen anderen te hebben mo-
gen doorgeven. Hierin werd ik direct of indirect bijgestaan door de mede-
werkers op Mount Ecclesia. Zij, die geholpen hebben in de drukkerij, het 
kantoor, of op welke andere afdeling ook, hebben allen deel aan dit voor-
recht en danken u voor de gelegenheid om zielengroei op te doen, wat mo-
gelijk was door aan uw behoeften tegemoet te komen. 
   Wij vertrouwen dat wij u van dienst konden zijn en vragen u voor ons te 
bidden zodat wij in het komende jaar nog beter aan uw wensen kunnen 
voldoen. 
   En hoe staat het met u, vriend of vriendin? Het afgelopen jaar hebt u 
eveneens gelegenheid gehad anderen te kunnen helpen. Hebt u uw mo-
gelijkheden gebruikt om met uw kennis hen, waarmee u in aanraking 
kwam, te informeren? Om tot het hart van anderen te spreken is het niet 
nodig om een voordracht te houden. Vaak kan dat beter in een rustig ge-
sprek, zodat het niet opvalt dat wij hen iets proberen duidelijk te maken. 
Wij vertrouwen er op dat u het afgelopen jaar uw gelegenheden zo goed 
mogelijk hebt benut en hopen dat u het nieuwe jaar met een nog groter 
verlangen om te helpen mag beginnen en dat dit u meer zielengroei mag 
brengen dan het voorgaande jaar. 
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Brief 63, februari 1916. 
 

WARE EN VALSE GEESTELIJKE LERAREN 
 
Een van de moeilijkste dingen waarmee een leider van een geestelijke be-
weging te maken heeft, is het ongeduld van zijn volgelingen die willen oog-
sten terwijl zij nog niet eens gezaaid hebben. Zij hebben geen geduld ge-
noeg om de oogst af te wachten, maar willen meteen resultaat zien. Als zij 
binnen een door hen gestelde tijd geen vleugels hebben gekregen, voelen 
zij zich bedrogen en gaan zij op zoek naar een zichtbare of onzichtbare 
privé leraar. Zolang die resultaten kan waarborgen, zijn zij bereid hun ge-
zond verstand over boord te zetten en hem blindelings te volgen, hoewel 
hij hen naar een psychiatrische inrichting kan voeren, of de dood door tu-
berculose instuurt, of in het gunstigste geval hun geld afhandig maakt.  
   Dit onderwerp is al eerder aan de orde geweest. Maar er zijn altijd stu-
denten die vergeetachtig zijn, terwijl er voortdurend nieuwe bij komen. 
Daarom is het nodig de belangrijkste punten met regelmaat te herhalen. 
Laatst hoorde ik van iemand die een bepaald centrum had verlaten om naar 
een ‘privé leraar’ te gaan, en hoe die persoon, door anderen uit de groep 
die niet zo gelukkig (?) waren, in zeker opzicht werd benijd. Daarom lijkt 
het op zijn plaats dit onderwerpt nog eens aan te roeren. 
   Hebt u ooit een instituut gezien waar voor iedere leerling, van de laagste 
tot de hoogste groep, een leraar was? Ik niet. Geen bestuur, van welke on-
derwijsinstelling ook, keurt een dergelijke verspilling van energie goed. 
Evenmin zou er aan iemand een privé leraar worden toegewezen alleen 
omdat de leerling ongeduldig werd en de school gauw wilde doorlopen. 
Zelfs als een bestuur erin toe zou stemmen om in een bepaald geval een 
leraar ter beschikking te stellen die kennis in het hoofd van een leerling 
wil stampen, dreigt er door deze methode een groot gevaar om overspan-
nen te worden, of  geestelijk gestoord te raken, en misschien zelfs de dood.  
   Als dit geldt voor scholen in exacte kennis, hoe kan iemand dan geloven 
dat het voor geestelijke kennis anders is? Christus zei tegen zijn leer-
lingen: ‘Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, 
hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?’ Joh. 
3:12. Geen privé leraar, als die al bestond, kan iemand in de mysteriën van 
de geest inwijden, vóórdat de leerling door haar of zijn eigen werk is 
voorbereid. Wie beweert dit te kunnen, brandmerkt zich als een gemene 
bedrieger. En wie zich zo laat beetnemen, toont zeer weinig gezond ver-
stand te bezitten. Want anders zou hij of zij moeten weten dat geen echt 
hoog ontwikkelde leraar tijd en energie besteedt aan het onderrichten van 
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één enkele leerling, terwijl hij evengoed een groot aantal leerlingen les kan 
geven. 
   Stelt u zich eens voor, als dat mogelijk is, dat de twaalf Broeders van het 
Rozenkruis zich ieder afzonderlijk met één leerling zouden bezighouden. 
Alleen al de gedachte is heiligschennis. Zulke werkelijk grote en hoogont-
wikkelde mensen hebben wel andere en belangrijker dingen te doen. En 
zelfs lekenbroeders, die door hen zijn ingewijd, is het niet toegestaan hen 
met kleine en onbelangrijke zaken lastig te vallen. 
   Daarom stel ik nadrukkelijk, dat de Oudere Broeders meestal niemand 
van de Rosicrucian Fellowship of daarbuiten als ‘privé leraar’ bezoeken. 
Wie dat denkt komt bedrogen uit. Zij hebben een bepaalde leer gegeven 
die in deze school de grondslag vormt. Door te leren hoe volgens deze we-
tenschap van de ziel te leven, kunnen wij ons later geschikt maken hen in 
de school van onzichtbare helpers persoonlijk te ontmoeten. Er bestaat 
geen andere weg.  
   Ik vertrouw erop dat dit onderwerp duidelijk is, en geef u hiermee een 
basis om anderen, die gevaar lopen af te dwalen, te corrigeren.  
 
 
Brief 64, maart 1916. 
 

DE STRIJD DIE VANBINNEN WOEDT 
 
Het doet ons verdriet zo nu en dan brieven te ontvangen van studenten 
uit de oorlogvoerende landen, waarin zij mij verwijten dat ik niet voor hen 
in de bres spring. Sinds dit conflict begon is er geen dag voorbijgegaan 
waarop ik deze vreselijke slachting niet betreur. Het troost mij te weten dat 
oorlog helpt, als niets anders in staat blijkt de hindernis tussen de leven-
den en de doden te slechten. Op deze manier is oorlog zeer waardevol om 
aan het leed, dat nu door veel mensen ervaren wordt als er een geliefde 
overlijdt, een einde te maken. Ook keert het verdriet de westerlingen van 
de wereldse genoegens af tot verering van God. Er gaat geen nacht voorbij 
waarin ik niet hard met de doden en gewonden werk om hun verdriet en 
lichamelijke pijn te verlichten. 
   Ooit was vaderlandsliefde goed. Maar Christus zei: ‘van voordat Abra-
ham er was, ben ik er.’ (ego eimi = ik ben hem) Joh. 8:58. Rassen en volken, 
samengevat in de benaming ‘Abraham’, zijn van voorbijgaande aard, maar 
het ego of ik, dat vóór Abraham, de rasvader, bestond, zal blijven voortbe-
staan als volken tot het verleden zullen behoren. Daarom houdt de Rosi-
crucian Fellowship zich niet bezig met nationale- en rasverschillen, maar 
streeft ernaar allen in een band van liefde te verenigen om een grote oorlog 
te voeren, de enige oorlog die een ware christen onbevreesd en genadeloos 
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behoort te voeren, is de oorlog tegen zijn lagere aard. Paulus zegt: ‘Ik besef 
dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede 
wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, 
laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn 
daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar 
de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade 
zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol 
vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere 
wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en 
maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. Wie 
zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de 
dood?’ Rom. 7:18-24. 
   Beschrijft Paulus hier niet zeer nauwkeurig de gemoedstoestand van elke 
strevende ziel? Lijden wij niet allemaal geestelijk door de strijd in ons? Ik 
hoop dat er maar één antwoord is, namelijk dat deze geestelijke strijd fel 
en zonder ophouden door iedere student van de Fellowship wordt ge-
streden. Want als er geen strijd is, is dat een betrouwbare aanwijzing van 
geestelijke bewusteloosheid. Dan heeft het zondelichaam de overhand. 
Want hoe heviger de strijd, des te veelbelovender is onze geestelijke ge-
steldheid. 
   In Amerika wordt veel gesproken over neutraliteit en voorbereid zijn op 
verdediging. In de hogere vorm van oorlog, die wij moeten strijden, kan 
geen sprake zijn van neutraliteit. Óf er heerst vrede en overheerst het vlees 
ons en houdt ons in vernederende onderworpenheid, óf er is oorlog die 
door zowel vlees als geest agressief wordt gevoerd. Zolang wij in dit li-
chaam, dat in de macht van de dood is, blijven leven, zal deze strijd voort-
duren. Want zelfs Christus werd in verleiding gebracht. En wij kunnen niet 
verwachten dat het ons beter zal vergaan dan hem. Voorbereid zijn is goed. 
Het is iedere dag noodzakelijk. Want net zo als een lichamelijke vijand een 
sterke tegenstander liever in een hinderlaag lokt, dan een openlijk gevecht 
aan te gaan, evenzo worden de verleidingen waaraan wij op het pad bloot-
staan elk jaar subtieler. 
   Schrijvers als Thomas à Kempis waren gewend zich ‘verachtelijke worm- 
en’ te noemen, of soortgelijke uitdrukkingen als zelfvernedering te gebrui-
ken, want zij kenden het grote en listige gevaar van zelfgenoegzaamheid. 
Maar zelfs dit kan overdreven worden. Wij kunnen ons beter en heiliger 
dan anderen voelen, omdat wij onszelf beschimpen. Wij kunnen dat zelfs 
graag doen, om dit door anderen te horen tegenspreken. De hinderlagen 
die het begeertelichaam legt, zijn moeilijk te ontdekken. 
   Er is een manier om voorbereid te zijn en die is veilig. Kijk naar Christus, 
en houdt u ieder ogenblik dat u niet in uw dagelijks werk verdiept bent be-
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zig met de vraag, hoe u hem het best kunt dienen. Probeer de op deze ma-
nier verkregen ideeën met alle beschikbare middelen op praktische manier 
uit te voeren. Hoe beter wij Christus navolgen en hoe trouwer wij de voor-
schriften van het hogerzelf opvolgen, des te zekerder zullen wij onze lagere 
aard de baas worden, en de enige oorlog die er op aankomt, winnen. 
 
 
Brief 65, april 1916. 
 

PASEN, EEN BELOFTE VAN NIEUWHEID VAN LEVEN 
 
Dit is de paasles, hoewel die geen woord rept over de kosmische gebeurte-
nis van het tegenwoordige jaargetijde. Maar zij benadrukt opnieuw het le-
vensbelangrijke feit, dat geboorte en dood, in het leven van de geest die 
zonder begin noch einde is, alleen maar voorvallen zijn. 
   Ouderdom, ziekte, oorlog of een ongeluk kunnen onze aardse verblijf-
plaats vernietigen, maar wij hebben een woning in de hemel, die geen 
macht kan bewegen. Dus doet het er niet toe hoe snel de dood tot ons 
komt, of tot hen die wij liefhebben. Wij weten dat, zoals Goede Vrijdag 
door het glorieuze Pasen wordt gevolgd, de poort tot de dood niet meer 
dan de toegang is tot een langer leven, waar ziekte en pijn die ons stoffe-
lijk lichaam velt, niet meer heersen.  
   Denk eens wat het voor onze arme broeders betekent die door de af-
schuwelijke onmenselijkheid van mens tegenover mens verscheurd en ver- 
minkt worden. Laten wij dankbaar zijn dat zij uit hun lijden verlost worden 
en wat zij zouden moeten doorstaan als er geen dood was om hen te be-
vrijden.  
   De meeste mensen beschouwen de dood als de ‘vorst van de verschrik-
king.’ Job 18:14, maar als wij zijn ingelicht, beseffen wij dat onder onze te-
genwoordige omstandigheden de dood beslist een vriend is. Niemand be-
zit een volmaakt lichaam. Hoe zou het er over een miljoen jaar niet uitzien 
aangezien het in de weinige jaren dat wij het gebruiken aftakelt. Vergeleken 
met de eeuwigheid is een miljoen jaar niet meer dan een kort ogenblik. Al-
leen geest kan eeuwigheid verdragen. Daarom is Pasen onze welgemeen-
de hoop op onsterfelijkheid. De eerste vrucht van onsterfelijkheid was 
Christus en vele broeders met hem. 
   Vriend of vriendin, laten wij in navolging van onze grote leidsman Chris-
tus, de komende Pasen begroeten in een houding van geestelijke aspira-
tie, door ons lagerzelf te kruisigen. Dat het elke dag van het komende 
jaar Goede Vrijdag mag zijn. Moge er elke nacht, doorgebracht in loute-
ringsgevangenissen, hulp worden verleend aan de geesten die daar zijn op-
gesloten, zoals Christus deed. En moge elke ochtendstond een glorierijk 
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Pasen zijn waarop wij in een nieuwheid van leven opstaan tot grotere en 
betere daden. 
   Een wereldwijs spreekwoord luidt: ‘let op de penny’s; en de dollars zul-
len voor zichzelf zorgen.’23 Wij kunnen dit vrij weergeven en op het gees-
telijk leven toepassen door te zeggen: ‘zorg dat iedere dag goed wordt 
be- steed dan zullen de jaren veel schatten opleveren.’  
 
 
Brief 66, mei 1916. 
 

DAGELIJKSE OEFENING IN ZIELSVERZORGING 
 
Toen Christus Marta en Maria bezocht, was Marta veel meer geïnteres-
seerd in het treffen van voorbereidingen voor zijn materieel welzijn dan 
in het luisteren naar de geestelijke zaken die hij onderwees. Vandaar het 
verwijt, dat zij zich bezig hield met veel dingen die minder belangrijk zijn 
dan ‘het ene nodige’. Ongetwijfeld is het verkeerd om je plichten te ver-
zuimen en niet te voldoen aan je dagelijkse verplichtingen die zich in het 
leven voordoen. Maar helaas maken veel mensen de grote fout om hun 
werk en dagelijkse plichten in de stoffelijke wereld als hoofdzaak te zien 
en van oordeel zijn dat de geestelijke kant van hun ontwikkeling kan wach-
ten tot er zich een geschikte tijd voordoet waarin men toch niets anders 
te doen heeft. Een toenemend aantal mensen geeft toe dat zij meer aan-
dacht aan geestelijke zaken behoren te besteden, maar zij hebben altijd een 
verontschuldiging om er zich juist nú niet mee bezig te houden. De één 
zegt: ‘mijn zaken eisen al mijn aandacht op.’ Een ander zegt: ‘Ik heb het zo 
druk, en om mijn hoofd boven water te houden moet ik werken van de 
vroege ochtend tot de late avond. Maar zodra het wat rustiger wordt, ga ik 
mij hierin verdiepen en zal ik er meer tijd aan besteden.’ Weer een ander 
beweert dat bepaalde familieleden van hem afhankelijk zijn, en dat hij, als 
hij aan zijn verplichtingen tegenover hen heeft voldaan, in staat is tijd aan 
zielengroei te besteden. 
   In veel gevallen zijn deze verontschuldigingen ongetwijfeld gerechtvaar-
digd en offert degene die ze maakt zich echt voor iemand anders op. Ik 
herinner mij het geval van een proefleerlinge die in wanhoop schreef dat 
haar twee kleine kinderen altijd haar aandacht vroegen als zij haar ochtend- 
en avondoefening moest doen. Zij verlangde vurig op het pad van geeste-

 
23 Heindel verandert dit Engelse spreekwoord in: ‘take care of the pennies and the dollars 

will look after themselves.’ Het eigenlijke spreekwoord luidt: ‘take care of the pence 
and the pounds will take care of themselves.’ In het Nederlands: ‘die het kleine niet 
eert, is het grote niet weerd.’  
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lijk leven vooruitgang te maken, maar de zorg voor de kinderen scheen een 
belemmering en ze vroeg wat ze moest doen. Natuurlijk haar kinderen 
verzorgen, schreef ik haar terug. De opoffering door haar eigen vooruit-
gang vanwege de steun aan haar kinderen op te geven, bracht natuurlijk 
een reactie met zich mee die duizendmaal meer zielengroei opleverde dan 
wanneer zij, voor haar eigen egoïstisch belang, haar kinderen had verwaar-
loosd. 
   Daarentegen zijn er veel proefleerlingen die eenvoudig het geestelijke 
doorzettingsvermogen missen om in hun streven door te zetten. Hoe in-
spannend het zakenleven ook mag zijn, het is mogelijk om elke dag, ’s 
morgens en ’s avonds, enige tijd aan geestelijk leven te besteden. Het is een 
goede gewoonte om tijdens de rit die men van huis naar werk in een taxi 
doorbrengt, de gedachten op een ideaal te richten. Zelfs het feit dat er zo-
veel lawaai en drukte is die dit bemoeilijkt, is op zichzelf een steun. Want 
zij, die geleerd hebben hun gedachten onder dergelijke omstandigheden te 
concentreren, zullen geen moeite hebben om dezelfde resultaten of zelfs 
betere te verkrijgen onder gunstige omstandigheden. De op die manier be-
stede tijd zal blijken meer nut af te werpen dan wanneer die gebruikt was 
om een krant of tijdschrift te lezen die de aandacht opeisen voor situaties 
die verre van verheffend zijn. 
   Het verstand van de meeste mensen is net een zeef. Zoals water door een 
zeef stroomt, vloeien er gedachten door hun hersenen. Deze gedachten 
kunnen goed, slecht of neutraal zijn; meestal is het laatste het geval. Het 
verstand houdt ze geen van alle lang genoeg vast om er de aard van te le-
ren kennen. Toch zijn wij geneigd te denken dat wij het niet helpen kun-
nen dat onze gedachten zijn zoals ze zijn. Daarom hebben de meeste men-
sen er een gewoonte van gemaakt om apathisch te denken, wat hen mach-
teloos maakt een onderwerp vast te houden totdat zij hun gedachten be-
heersen. Dat mag moeilijk zijn, maar als men zich de kracht van gedachte-
beheersing heeft eigengemaakt, heeft de bezitter de sleutel tot succes in 
handen, op welk gebied men zich ook toelegt. 
   Daarom dring ik er in verband met deze serie lessen die u over de occulte 
gevolgen van onze gevoelens24 ontvangt op aan, dat u dit ter harte neemt en elke 
dag enige tijd aan concentratie besteedt. Verscheidene schrijvers geven op 
dit gebied een aantal nuttige wenken. Ik denk erover na en zal proberen u 
een aantal algemene richtlijnen te geven. Dat is moeilijk, omdat het on-
derwerp zo afhankelijk is van het temperament van de student. Om het 
beste resultaat te verkrijgen is het beter de instructies alleen op te volgen 
dan in groepsverband. 

 
24 Zie: Het web van het lot, het 2e gedeelte. 
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Brief 67, juni 1916. 
 

DE WERKELIJKE HELDEN VAN DE WERELD 
 
Hoewel mijn brief op de 1e van de maand is gedateerd, werd hij natuurlijk 
eerder geschreven, en wel de avond voor ‘Decoration Day’25 waarop alle 
vaderlandslievende Amerikanen worden verondersteld de dode helden die 
streden voor de eenheid van de Unie, te eren.  
   Toen ik hierover nadacht viel mij op dat er altijd een ramp nodig schijnt 
te zijn willen de mensen aan anderen denken en gehoor geven aan een op-
roep voor een zaak of een gelegenheid, ongeacht de betekenis. Ingeval van 
oorlog, aardbeving, brand of bij het vergaan van een schip vindt zo’n op-
roep steeds weerklank 
   Maar waarom zijn er zulke schokkende gebeurtenissen nodig om zelfop-
offerende hulpverlening op te roepen, terwijl hieraan elke dag, elk uur in 
ieder huis, dorp of stad behoefte is? De wereld zou heel wat beter af zijn 
als wij dagelijks onze grootmoedige daden verrichten in plaats van alleen 
maar bij gelegenheden van bijzondere betekenis. Het mag bewonderens-
waardig zijn voor een grote zaak te sterven, maar het is beslist bewonde-
renswaardiger om vele jaren een zelfopofferend leven te leiden, anderen te 
verzorgen en te helpen om beter en edeler te zijn, dan om te sterven bij een 
poging een medemens te doden. 
   Veel vaders zwoegen jaar in jaar uit om hun kinderen wat men noemt: 
‘een kans in het leven’ te geven. Er zijn duizenden moeders die hun leven-
lang ploeteren in ‘dwangarbeid’ om voor hun jeugd met dit werk mee te 
helpen. Er zijn miljoenen van zulke helden, van wie men nooit hoort om-
dat zij hun kameraden hielpen om te blijven leven, in plaats van hen te la-
ten sterven. 
   Is het niet tegenstrijdig dat wij al meer dan een halve eeuw een leger man- 
nen eren, terwijl zij niets anders doen dan doden, terwijl het grote leger 
dat al wat op aarde goed is koesterden, vergeten in het graf ligt?  
   Laten wij als navolgers van Christus aan de helden en heldinnen eer be-
wijzen die jaren hebben geleden om voor anderen op te komen door lief-
devol te zorgen toen de kinderen hulpeloos waren, door onvermoeibaar te 

 
25 Ter herdenking van het einde van de Amerikaanse burgeroorlog werd de ‘Decoration 

Day’ ingesteld, die op 30 mei 1868 voor het eerst werd gevierd; na de Eerste Wereld-
oorlog veranderde dat in de herdenking van alle gevallenen en heet sindsdien Memorial 
Day, gevierd op de laatste maandag in mei. 
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helpen tijdens ziekte, door geduldig medewerking te verlenen tijdens ar-
moede en bij alles wat zich voordeed. 
   Laten wij niet wachten totdat zij overleden zijn, maar laten wij hen hier 
en nu eren. Ook moeten wij niet één dag per jaar voor dit eerbetoon in-
stellen, maar onze waardering elke dag doen blijken. Wij moeten proberen 
hun last te verlichten door hen bij hun onbaatzuchtige daden te steunen. 
   Hoe ontdekken wij hen? Zij zijn niet in uniform gekleed, noch dragen zij 
hun hart op hun tong. Zij zijn overal en als wij zoeken zullen wij hen vin-
den. Hoe sneller wij ons in hun leger opstellen, des te eerder zullen wij ons-
zelf eer bewijzen door hun last te verlichten, zoals het alle trouwe dienaren 
van de Meester past. ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jul-
lie voor mij gedaan.’ Matt. 25:40. 
 
 
Brief 68, juli 1916. 
 

HET WERK VAN DE RASGEESTEN 
 
Binnen enkele dagen zullen wij in Amerika ‘de heerlijke vierde’, onze On-
afhankelijkheidsdag vieren. Dan zullen wij een hoop goed en bruikbaar 
buskruit, dat beter besteed kan worden, verkwisten om onze vaderlands-
liefde te tonen. Te oordelen naar het verleden, zullen er een aantal branden 
en ongelukken plaatsvinden. 
   Waarvoor dit alles dient, kunnen wij zien aan het hartverscheurende 
schouwspel van de oorlog die al bijna twee jaar met tranen de spot drijft, 
omdat geen verdriet valt te vergelijken met deze gebeurtenis. Besef goed, 
dat als er geen vaderlandsliefde bestond er ook geen oorlog was. Laten wij 
met Thomas Paine leren zeggen: ‘De wereld is mijn vaderland en goed-
doen mijn geloof.’ Dit lijkt mij de boodschap die wij onze medemensen 
dienen voor te houden, in welk land wij ons ook bevinden, omdat deze in-
stelling één van de elementen vormt die ons bevrijdt van de rasgeest die 
het gevoel van vaderlandsliefde aankweekt om zo lang mogelijk macht o- 
ver een bepaald volk te houden. In zeker opzicht wordt de rasgeest door 
oorlog gevoed. Want oorlog doet bij een volk waarover hij heerst, de bin-
nenlandse verschillen vergeten en sluit men zich aaneen om zich tegen de 
gemeenschappelijke vijand te verdedigen of die aan te vallen. Daardoor 
zijn de trillingen veel harmonischer dan meestal het geval is. Dit versterkt 
de rasgeest en houdt daardoor de terugkeer van Christus tegen. Zolang de 
rasgeest door vaderlandsliefde de volken in zijn greep houdt, kan het uni-
versele koninkrijk niet beginnen. 
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   Ik dring er daarom bij de studenten van ons genootschap op aan, zich te 
onthouden van deelname aan patriottische oefeningen die een krijgshaftig 
karakter hebben. Breng universele broederschap in praktijk door nooit 
verschil van nationaliteit te noemen of te erkennen, want in Christus zijn 
wij allen één. 
 
 
Brief 69, augustus 1916. 
 

DE WORSTELING VAN DE STREVENDE GEEST 
 
Zo nu en dan ontvangen wij op het hoofdkwartier brieven van mensen die 
door hun geweten worden gekweld omdat zij niet in staat zijn volgens hun 
hoge idealen te leven. Zij menen dat het eerlijker is hun overtuiging op te 
geven en te leven zoals anderen, die geen gelofte hebben afgelegd. Zij 
zeggen dat als zij lezen, studeren of in de kerk naar bijbelgedeelten luiste-
ren die hen aansporen hun vijanden lief te hebben en degenen die hen 
vervloeken te zegenen, en te bidden voor hen die hun beledigen, zij het 
daar roerend mee eens zijn en deze voorschriften graag zouden willen op-
volgen, maar als zij hiervan situaties in de praktijk tegenkomen, zij niet in 
staat zijn om aan deze bijbelse voorschriften te voldoen en zich daarom 
huichelaars voelen. 
   Als de mens een samenhangend geheel vormde; als geest, ziel en lichaam 
één en ondeelbaar waren, was het waar dat zij huichelaars zijn. Maar zij 
vormen niet één geheel, zoals wij tot ons verdriet bemerken vanaf het 
moment dat wij in ons het verlangen voelden om het pad naar het hoge-
re leven te betreden. Hierin ligt de oplossing van dit probleem. In ieder-
een schuilen twee tegengestelde naturen. Als wij niet [geestelijk] streven, 
slaapt ons hogerzelf en is de wereldse persoonlijkheid oppermachtig en de 
baas over ons handelen. Dan heerst er vrede en rust. Maar op het moment 
dat ons hogerzelf ontwaakt, begint de strijd. Naarmate wij geestelijk groei-
en, spitst de strijd zich toe, totdat op een bepaald moment de persoonlijk-
heid het onderspit delft en er een vrede over ons komt die alle begrip te 
boven gaat. 
   Ondertussen bestaat de situatie waarover studenten klagen – en ook Pau-
lus, Faust en andere strevende geesten - dat willen gemakkelijk is. Maar dat 
het goede dat men wenst te doen, niet lukt, maar wél het kwaad, dat men 
niet wil doen. Zowel vroeger als nu voel ik elke dag nog zeer intens de 
tegenspraak tussen de leer, en het ernaar handelen. Een deel van mijn we-
zen streeft uit alle macht - met een bezieling die pijn doet - naar alle hogere 
en grootse dingen, terwijl aan de andere kant een moeilijk te buigen ster-
ke persoonlijkheid, een bron van voortdurende kwelling is. Maar ik voel 
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dat - zolang ik mij niet voordoe als een heilige, zolang ik eerlijk mijn te-
kortkomingen onderken en hier spijt van heb en het meervoud WIJ in al 
mijn terechtwijzingen gebruik - ik niemand bedrieg en geen huichelaar 
ben. Wat ik zeg betrek ik in de eerste plaats op mijzelf. Hoewel zonder 
succes, streef ik ernaar de Rozenkruisersleer toe te passen. Als elke student, 
die aanleiding gaf tot deze brief, zich om dezelfde reden net zo beproefd 
voelt als ik, hoop ik dat het hiermee is rechtgezet. 
   Wat kunnen wij trouwens anders doen dan doorgaan? Als eenmaal het 
hogerzelf ontwaakt is, kan men haar niet meer blijvend het zwijgen opleg-
gen. Als wij ophouden te streven ondervinden wij de ellende van spijt en 
berouw. Vaak heb ik de aandacht op de manier gevestigd waarop de zee-
man, door een ster geleid, wordt als hij zijn vaartuig over de onafzienbare 
watervlakte stuurt. Hij zal die ster nooit bereiken, maar zij leidt hem wel 
veilig langs de rotsige zandbanken naar de gewenste haven. Dat geldt ook 
voor onze idealen wanneer wij beseffen dat zij zo hoog zijn dat wij ze in 
dit leven nooit zullen bereiken. Bedenk dan dat wij eindeloos veel tijd voor 
de boeg hebben en dat wat wij in dit leven niet kunnen volbrengen later 
bereikt zal worden. Laten wij het voorbeeld van Paulus volgen en door ge-
duldig vol te houden in goed te doen, voortgaan te streven naar geestelijke 
gelukzaligheid, eer en onsterfelijkheid. 
 
 
Brief 70, september 1916. 
 

BOUWEN VOOR HET TOEKOMSTIGE  LEVEN 
 
U weet natuurlijk dat de Fellowship leert dat in de natuur wedergeboorte 
een feit is. U gelooft dit, omdat het veel verklaart dat anders onverklaar-
baar is. Maar ik vraag mij af in hoeverre u dit praktisch ter harte neemt, hier 
uw aandacht op richt, en uzelf bewust en systematisch vormt om zo uw 
omgeving voor het toekomstige leven te scheppen. 
   Het is juist dat wij in de tweede hemel al onze tijd aan het maken van on-
ze omgeving voor ons toekomstige leven besteden. De aarde en de zee 
vormgeven en voorzieningen treffen voor fauna en flora en meestal een 
geschikt strijdperk scheppen voor ons komende levenswerk. Maar dat 
doen wij op dezelfde manier zoals wij hier, in ons tegenwoordige leven, 
hebben geleefd. Als wij hier lui en onbeholpen waren en er maar op los 
hebben geleefd, is het onwaarschijnlijk, dat als wij eenmaal in de tweede 
hemel komen, wij met zorg een later te beplanten vruchtbare bodem ge-
reedmaken. Wij zullen om die reden bij een volgende geboorte weinig mid- 
delen van bestaan hebben, zodat wij met de noodzakelijke gesel zullen le-
ren ons in te spannen. 
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   Dit geldt eveneens voor onze morele kwaliteiten. Als wij klaar zijn om 
voor onze volgende geboorte neer te dalen, kunnen wij in onze nieuwe li-
chamen alleen dat inbouwen, wat wij in dit leven vergaard hebben. Het is 
daarom verstandig nu te beginnen met onze idealen vorm te geven zoals 
wij wensen, en de omgeving te scheppen waarin wij willen opgroeien, om-
dat ons volgende leven nog in een plooibaar stadium verkeert. 
   Zonder twijfel zijn wij maar al te graag bereid om toe te geven dat ons 
tegenwoordige lichaam niet is zoals wij dat graag zouden willen. De meeste 
mensen hebben allerlei ziektes. Sommige mensen lijden hun hele leven 
pijn. Niemand is in staat om van de wieg tot het graf, zonder enig onge-
mak, door het leven te gaan. Dus kan iedereen zich een volgend leven 
voorstellen met een gezond lichaam, zonder ziekten die nu de grootste 
plaag vormen. 
   Voor wat onze morele en verstandelijke eigenschappen betreft zijn wij 
eveneens verre van volmaakt, en voor iedereen heeft het nut zich in dit op-
zicht te verbeteren. Zijn wij er ons van bewust dat wij kritisch zijn, een 
scherpe tong hebben, heetgebakerd zijn of andere, soortgelijke fouten be-
zitten waardoor wij met andere mensen in conflict komen die het leven in 
onze omgeving onaangenaam maken? Zeer goed. Door onze ideale toe-
komstgedachte voor ogen te houden – zoals onder alle omstandigheden 
evenwichtig te blijven, vriendelijk, mild en hartelijk tegenover anderen te 
zijn – zullen wij in de gedachtevorm die wij voor de toekomst al hebben 
gebouwd, deze idealen inbouwen. Het resultaat hangt af van de mate waar-
in wij ons hierop richten. Voor zover wij nu deugden proberen aan te kwe-
ken en verlangen naar integriteit, zullen wij die dan bezitten. Hetzelfde 
geldt ook voor eigenschappen. Zijn wij nu slordig? Door te streven naar 
orde zullen wij met die deugd terugkeren. Missen wij gevoel voor ritme? 
Uitstekend. Door er nu om te vragen kunnen wij het in de toekomst bezit-
ten. Praktische handigheid of wat er verder nodig is om de ervaring op te 
doen die wij zoeken, kan op dezelfde manier verkregen worden. Zo vaak 
wij maar kunnen, dienen wij regelmatig enige tijd te besteden aan het voor-
uitdenken en plannen maken voor ons volgende leven. Wat voor soort li-
chaam willen wij, welke eigenschappen en deugden willen wij bezitten en 
wat voor omgeving wensen wij. Als wij in staat zijn een verstandige keuze 
te maken zullen wij beslist grotere vrijheid krijgen, dan wanneer wij hier he-
lemaal niet over hebben nagedacht. 
   U begrijpt natuurlijk wel dat de hoogste vorm om naar deugd te streven 
bestaat in het steeds weer proberen die in ons dagelijkse leven toe te pas-
sen. Maar als wij proberen rechtschapenheid aan te kweken door die in de 
praktijk te beoefenen, is het verstandig te bedenken welk gebruik wij er in 
een volgend leven van willen maken, zoals wij nu plannen maken hoe de 
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volgende dag te besteden. Ik hoop dat dit idee door u wordt opgevolgd en, 
door vol te houden, tot een goed eind wordt gebracht. Want op die manier 
zal dat van geweldige invloed zijn op onze toekomst en die van de wereld 
om ons heen. 
 
 
Brief 71, oktober 1916. 
 

DE NEERDALING VAN HET CHRISTUSLEVEN IN DE HERFST 
 
Wij zijn nu het herfstpunt [ongeveer 23 sept.] genaderd waar de stoffelijke 
zon het noordelijk halfrond verlaat na ons voorzien te hebben van de le-
vensbehoeften voor het komende jaar. Het geestelijke getij, dat op haar top 
het leven meevoert dat in het volgende jaar tot stoffelijke uitdrukking 
komt, is nu op weg naar de aarde. Het voor ons liggende halfjaar is het 
geestelijke deel van het jaar; vanaf het feest van de onbevlekte ontvangenis 
tot de geboorte van Christus met Kerstmis, als deze golf in de aarde af-
daalt. Vanaf die tijd tot Pasen, als zij weer opstijgt, vervult een harmonisch, 
ritmisch trillend gezang - in de legende van de geboorte juist omschreven 
als een ‘hosanna’, gezongen door een engelenkoor - de atmosfeer van on-
ze planeet, en werkt op iedereen in als een drang tot geestelijk streven. Na-
tuurlijk niet op iedereen in gelijke mate, maar in het algemeen gesproken. 
   Sommige mensen voelen niets van deze geestelijke golf vanwege hun 
verdorvenheid. Maar toch werkt deze golf evengoed op, in, en door hen.  
Te zijner tijd zullen ook zij er ontvankelijk voor worden. Andere mensen 
worden zo door inkoop en verkoop in beslag genomen, met trouwen en 
uithuwelijken, met hun liefde en eerzucht, dat zij zich hier niet van be-
wust zijn, behalve wanneer de golf haar grootste kracht bereikt, namelijk 
met Kerstmis. Dit uit zich dan bij hen niet anders dan een gevoel van ver-
hoogde gezelligheid en vrijgevigheid, want zij geven graag feesten en ge-
schenken. Een categorie gevorderde mensen voelt deze gewijde golf zodra 
zij begint af te dalen en beseft de belangrijke werking van haar harmonie en 
ritme met betrekking tot stimulering van zielengroei. Zij profiteren hier 
dus van en doen vanaf het herfst- tot aan het lentepunt [ongeveer 21 maart] 
hun best. Het is te vergelijken met het meezwemmen met de stroom.  
   Daarom schrijf ik deze brief om uw aandacht op dit jaarlijks terugke-
rend verschijnsel te vestigen. Of u zich daar bewust van bent of niet, maar 
tijdens de wintermaanden doordringt deze machtige geestelijke trilling van 
de levengevende Christusgolf de atmosfeer van de aarde en kan door u veel 
nuttiger gebruikt worden als u dit weet en uw inspanning verdubbelt, dan 
wanneer u van dit feit onkundig bent.  
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   Laten wij daarom een overzicht maken door welke zonden wij het meest 
belaagd worden. Want nu is de gunstigste tijd van het jaar in aantocht om 
die uit te roeien. Laten wij ook nagaan welke deugden wij missen en als 
eerste dienen aan te leren, want nu is de tijd rijp om hier doeltreffend aan 
te werken. Door tijdens de wintermaanden nauwgezet en systematisch te 
werken kunnen wij met rasse schreden vorderingen maken door te pro-
beren onze geestelijke aspiraties waar te maken. 
   Als wij het besluit genomen hebben over wat ons persoonlijk werk be-
treft, laten wij dan om ons heen kijken wie van onze kennissen geestelij-
ke verlichting schijnt te zoeken en waarschijnlijk naar onze leer wil luiste-
ren. Dit vereist onderscheidingsvermogen. Want wij hebben niet het recht 
onze ideeën aan hen, die dat niet wensen, op te dringen, evenals om elke 
dag een paar uur in hun kamer de trom te roeren. Als u merkt dat zij niet 
welwillend staan tegenover wat wij te zeggen hebben, is het beter hen met 
rust te laten. Er zijn veel mensen die ’s zomers niet toegankelijk zijn, maar 
onder invloed van de geestelijke Christustrilling kunnen worden wakker 
geschud. Daarom vertrouw ik erop dat wij de komende maanden op een 
manier zullen gebruiken die, vanuit een geestelijk standpunt bezien, ons 
zeer ten goede komt. 
 
 
Brief 72, november 1916. 
 
DE REDEN VAN DE BEPROEVINGEN WAARMEE STUDENTEN 

VAN HET  OCCULTISME BESTOOKT WORDEN 
 
Wij ontvangen regelmatig brieven van studenten waarin zij klagen dat 
sinds zij de geestelijke leer hebben aanvaard en proberen daarnaar te leven, 
bij hen alles verkeerd schijnt te gaan. Sommigen voelen thuis een vastbe-
raden tegenstand, anderen hebben tegenslag in hun werk en bij sommi-
gen is zelfs hun gezondheid aangetast. Afhankelijk van hun instelling, staan 
sommigen op het punt het op te geven, terwijl anderen, ondanks de pro-
blemen, knarsetanden met het vaste voornemen Paulus’ methode te vol-
gen van geduldig volharden in goeddoen. Maar iedereen vraagt zich tege-
lijkertijd af, waarom deze opmerkelijke verandering in hun leven plaats-
vindt. Iedereen ontving zo goed mogelijk hulp die ik kon geven om hun 
persoonlijk probleem op te lossen. Maar omdat ik het gevoel heb dat er 
meer studenten zijn, die op dezelfde manier beproefd worden, lijkt het mij 
zinvol hiervoor een reden op te geven. 
   Allereerst dienen zij die streven te beseffen dat de ongunstige omstan- 
digheden zich volgens een vaste wet voor hun bestwil voordoen, waarbij 
God als doel heeft hen bij het zoeken te helpen. Beproevingen zijn een 
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teken van vooruitgang en aanleiding om blij te zijn. De wet werkt als volgt: 
Tijdens onze voorgaande levens zijn wij banden aangegaan en hebben wij 
onder de wet van oorzaak en gevolg schulden op ons geladen. Zolang wij 
ons gewone egoïstische leven op goed geluk leiden, hopen deze schulden 
zich op. Iedere schuld kan vergeleken worden met een druppel azijn. Als 
wij het keerpunt bereiken, houden wij op azijn te maken. De wet van 
rechtvaardigheid vereist dat wij ons medicijn innemen. Maar wij mogen 
zelf bepalen of wij het in grote hoeveelheden willen slikken om er snel 
vanaf te zijn, of kleine slokjes te nemen om het over een aantal levens te 
verdelen. De keuze wordt niet met woorden gemaakt maar door daden. 
Als wij het werk tot zelfverbetering met enthousiasme ter hand nemen; 
als wij onze ondeugden met wortel en tak willen uitroeien en het leven 
gaan leiden dat wij belijden, geven de grote wezens - die wij kennen als 
Optekenende Engelen of Heren van het Lot - ons een sterkere dosis azijn, 
dan zij zouden toedienen wanneer wij alleen over de schoonheid van het 
geestelijke leven spreken. Zij doen dit om ons vooruit te helpen naar de 
dag dat wij van de door onszelf gesmede banden bevrijd zullen zijn, en niet 
om ons kwaad te doen of te hinderen. 
   Met deze feiten in gedachte kunnen wij Christus’ aanmoediging begrij-
pen om ons te verheugen als de mensen ons, ter wille van hem, bespotten 
en vals beschuldigen. Jongens lopen onverschillig aan een kale boom voor- 
bij, maar zodra de boom vruchten draagt staan zij klaar om er stokken in 
te gooien en hem van zijn vruchten te ontdoen. Dat geldt eveneens voor 
mensen. Zolang wij met de kudde meelopen en ons gedragen als alle an-
dere mensen, laat men ons ongemoeid; maar vanaf het moment dat wij 
handelen zoals wij weten dat juist is, worden wij voor hen een levend 
verwijt, zelfs als wij nooit een woord van afkeuring uiten. Om zich in hun 
eigen ogen te rechtvaardigen beginnen zij aanmerkingen op ons te maken. 
In dit opzicht zijn zij, die ons thuis of op ons werk het naast staan, belang-
rijker dan vreemden die geen relatie met ons hebben. Maar wat ook de 
vorm of bron van zulke moeilijkheden mag zijn, er is reden tot geluk-
wensen. Want het toont aan dat wij vooruitgaan. Laten wij daarom on-
verschrokken en met onverminderde ijver voortgaan. 
 
 
Brief 73, december 1916. 
 

GEESTELIJKE INVENTARISATIE TIJDENS DIT JAARGETIJDE 
 
Christus vergeleek de strevende geesten uit zijn tijd met rentmeesters die 
een aantal talenten van hun heer hadden gekregen en verondersteld wer-
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den er mee te handelen opdat het hun toevertrouwde kapitaal zou ver-
meerderen. 
   Uit deze vergelijking begrijpen wij, dat van hen die er naar streven hem 
te dienen, verwacht wordt dat zij hun door God gegeven talenten zoda-
nig zullen gebruiken dat zij winst afwerpen voor zielengroei als zij te zij-
ner tijd geroepen worden en rekenschap van hun rentmeesterschap moe-
ten afleggen. 
   Voor de meeste mensen wordt het afleggen van rekenschap uitgesteld 
tot de man met de zeis het levensboek heeft afgesloten en men zich in het 
louteringsgebied bevindt om de gevolgen te ontvangen van in het lichaam 
verrichte daden, hetzij goed of slecht.  
   Maar wat vinden wij van een zakenman die een roekeloze manier van 
bedrijfsvoering voert? Denken wij niet dat hij recht op een faillissement 
aanstuurt als hij zijn boekhouding niet elk jaar bij zou houden en de inven-
taris niet opmaakt van zijn baten en schulden? Wij menen zonder twijfel 
dat hij het verdient te mislukken omdat hij de normale manier van zaken- 
doen nalaat. 
   Als wij de waarde kennen van systematisch werken en het voordeel van 
steeds een helder overzicht van onze materiële zaken te hebben, behoren 
wij eveneens dezelfde veilige methode na te streven waar het onze geeste-
lijke zaken betreft. Nee, met betrekking tot geestelijke zaken moeten wij 
nog veel zorgvuldiger omgaan dan met wereldse, want onze materiële 
voorspoed is maar van korte duur vergeleken met het eeuwig welzijn van 
de geest. 
   Wij naderen de winterzonnewende [21 december] die, vanuit geestelijk 
standpunt bezien, het begin van een nieuw jaar is. Door het Christuskind 
verwachten wij van onze Vader in de hemel een nieuwe uitstorting van 
liefde. Daarom is dit een goede tijd om de inventaris op te maken en ons 
af te vragen hoe wij het afgelopen jaar hebben benut en in hoeverre wij 
ons hebben ingespannen een schat in de hemel bijeen te brengen. Wij 
hebben er veel voordeel van als wij dit inventariseren in de juiste gezind-
heid en in de gunstigste tijd doen. Want er is een tijd van zaaien en van 
maaien, want onder de zon is voor alles een tijd waarin er een grotere 
kans van slagen is dan in een ander jaargetijde. De sterren vormen de he-
melse klok. Van hen komen de krachten die ons tijdens ons leven beïn-
vloeden. In de heilige nacht tussen 24 en 25 december om middernacht zult 
u, in de plaats waar u woont, de beste uitwerking van de terugblik onder-
vinden en van de genomen besluiten voor het komende jaar.  
   Op Mount Ecclesia, en in verscheidene studiecentra, wordt er in die 
nacht een middernachtdienst gehouden. De studenten die daaraan deel-
nemen kunnen dus niet zichzelf onderzoeken. Anderen kunnen het om 
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andere redenen niet op die tijd. Voor hen is een tijdstip laat in de avond of 
in de vroege ochtend evengoed. Maar laten wij ons in die nacht verenigen 
in een gezamenlijk, geestelijk streven. Laat iedere student in het komende 
jaar niet alleen bidden voor zijn persoonlijke zielengroei, maar zich vereni-
gen in een gebed voor gezamenlijke groei van onze beweging. De mede-
werkers op het hoofdkwartier houden zich eveneens aanbevolen voor uw 
ondersteunende gedachten. 
  Als wij op deze tijd gezamenlijk onze schouders onder het werk zetten 
kunnen wij zeker zijn van een uitzonderlijke persoonlijke en gemeenschap- 
pelijke zegening en een geestelijk voorspoedig jaar. 
 
 
Brief 74, januari 1917. 
 
ALLE OCCULTE ONTWIKKELING BEGINT MET HET LEVENS- 

LICHAAM 
 
Onlangs schreef een vriend, die sinds een aantal maanden de schriftelijke 
cursus volgt, mij om uitleg over een zaak die hem dwars zat. Omdat het 
mogelijk is dat anderen hetzelfde gevoel als hij hebben, maar dit nog niet 
hebben geuit, meen ik er goed aan te doen deze brief als antwoord te ge-
bruiken. Het onderwerp is belangrijk genoeg; ook voor hen die de zaak an- 
ders bezien. Hij wil zich niet beklagen. Hij had om de schriftelijke cursus 
gevraagd in de verwachting dat die hem inlichting zou geven hoe occulte 
ontwikkeling te bevorderen. In plaats daarvan, ontving hij elke maand een 
keurig preekje, dat hij voor zowel beginnende als gevorderde onderzoe-
kers als goed erkent: maar waar blijft nou het onderricht? Andere schrij-
vers geven bepaalde oefeningen om hun volgelingen te helpen. Of ik hem 
een oefening wil geven om hem de kunst van het schrijven bij te brengen. 
   Nee, dat kan ik niet. De Rozenkruisersleer is bedoeld om geestelijke 
vooruitgang te bevorderen, geen stoffelijke voorspoed. Ik ken geen oc-
culte oefening die, direct of indirect, geldelijk voordeel oplevert door een 
sluimerend talent op abnormale manier aan te kweken. Als ik er al één 
kende, zou ik er geen les in geven omdat een dergelijk gebruik van occul-
te krachten zwarte magie is. ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven wor-
den,’ Matt. 6:33. zei Christus. Als wij zijn raad opvolgen, maken wij geen 
fouten. Als onze vriend, of iemand anders, een sluimerend talent wil ont-
wikkelen, alleen om het goede dat hij ermee kan doen, dan zal die geestelij-
ke aspiratie, trouw volgehouden, en ondersteund door fysieke inspanning, 
werken en te zijner tijd het gewenste resultaat brengen, zonder dat hier een 
bepaalde occulte oefening voor nodig is. 
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   Nu over de lessen, die ‘keurige preekjes’ zijn. Ja, dat zijn het als zij opper-
vlakkig worden gelezen. Maar als zij grondig bestudeerd worden, kan men 
er veel occulte kennis in vinden, die voor de student veel nuttiger is dan een 
oefening, zoals onze vriend wenst. In onze dwaasheid zit echter methode, 
door haar op deze manier te publiceren. Misschien is dit voor u niet duide-
lijk en daarom zal ik proberen het uit te leggen. Houdt u er rekening mee 
dat het volgende een vergelijking is, met een gerechtvaardigd doel samen-
gesteld; het is geen kritiek. 
   Afgezien van het feit dat de oosterse occulte school haar leer op het hin-
doeïsme baseert, terwijl de westerse wijsheidsleer het christendom als uit-
gangspunt heeft - de godsdienst van het Westen - bestaat er één groot funda-
menteel onoverbrugbaar verschil tussen de leer van de moderne vertegenwoor-
digers van het Oosten en die van de Rozenkruisers. Volgens de versie van 
het oosters occultisme is het levenslichaam, linga sharira genaamd, betrek-
kelijk onbelangrijk, omdat het niet in staat is zich tot een lichaam van be-
wustzijn te ontwikkelen. Het dient alleen maar als middel voor de zonne-
kracht, prana, en als schakel tussen het stoffelijk lichaam, dat kama rupa 
wordt genoemd, ook wel astraallichaam. Dit astraallichaam, zeggen zij, is 
het lichaam van de onzichtbare helper. 
   De westerse wijsheidsschool heeft als grondregel dat alle occulte ontwikke-
ling met het levenslichaam begint. Als haar, voor iedereen zichtbare, vertegen-
woordiger, heb ik mij vanaf het begin van onze beweging beziggehouden 
met het verkrijgen en verspreiden van kennis over de vier ethers en het le-
venslichaam. In De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en de daarna versche-
nen boeken, wordt hierover veel informatie gegeven. Maar de maande-
lijkse lessen en brieven geven de laatste resultaten van mijn onderzoek 
weer. Voortdurend breng ik dit levenslichaam - leven in dubbele betekenis 
- onder de aandacht van de studenten, zodat zij door kennis en nadenken, 
zowel door er over te lezen en zorgvuldig de ‘keurige preekjes’ na te slaan 
die ik gebruik om deze informatie te verwerken, bewust en onbewust hun 
gouden bruiloftskleed kunnen weven. Ik adviseer u deze lessen jaarlijks 
zorgvuldig te bestuderen. Er mag dan veel rommel tussen zitten, maar er 
bevindt zich ook goud onder.  
   Met onze beste wensen voor overvloedige geestelijke groei tijdens het 
nieuwe jaar. 
 
 
Brief 75, februari 1917. 
 

HELPEN WAAR DIT HET MEEST VAN PAS KOMT 
 

Onlangs werd mij de volgende vraag gesteld: ‘U spreekt zoveel over helpen  
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wat betekent dat eigenlijk? In onze Fellowship zijn veel mensen die zeggen 
graag te willen helpen, maar zij doen niets anders dan dat waar zij zin in 
hebben. Is dat hulpvaardigheid?’ 
   Deze vraag geeft voedsel om over na te denken, terwijl een onderzoek 
van dit onderwerp voor ons allen nuttig is. Vandaar het besluit de maande-
lijkse brief aan dit onderwerp te wijden. 
   Het is duidelijk dat de meeste mensen niet willen helpen, tenzij het voor-
delen biedt. Zij verwachten een stoffelijke beloning, wat dan ook een ver-
standig middel van de onzichtbare machten is om hen tot handelen aan te 
zetten. Want op deze manier groeien zij onbewust naar het stadium van 
zielengroei waar zij zullen dienen uit liefde om te helpen. Maar van hen kan 
niet worden verwacht dat zij in één nacht veranderen. In de natuur bestaat 
geen plotselinge transformatie. Als een eierschaal breekt en er loopt een 
kuiken uit, of als een cocon barst en er vliegt tussen de bloemen een vlinder 
rond, weet iedereen dat dit wonder niet in een oogwenk plaatsvond. Aan 
de uiterlijke verandering ging een innerlijk proces van voorbereiding voor-
af. Een soortgelijk proces van geestelijke groei is eveneens nodig om van 
dienaren van mammon, dienaren van de liefde te maken.  
   Als wij een gebouw groter willen maken, is alles wat wij te doen hebben 
stenen en ander bouwmateriaal naar die plek te brengen, een aantal bouw-
vakkers in dienst te nemen en ziedaar, het gebouw wordt groter, tot de af-
meting die wij willen en zo snel wij dat wensen. Het hangt er maar vanaf 
hoe snel wij aan werklui en materiaal kunnen komen. Maar als wij de af-
meting van een boom of een dier groter willen maken, zal dat niet lukken 
door hout op een boomstronk te spijkeren, of vlees en huid op de rug van 
dat dier te laden. Het gebouw wordt vergroot door uiterlijke bemoeienis, 
maar bij al wat leeft komt de lichamelijke groei van binnenuit en kan niet 
zonder gevaar voor complicaties versneld worden. Dit geldt eveneens voor 
geestelijke groei. Die heeft van binnenuit plaats en kost tijd. Wij kunnen 
niet verwachten dat mensen, die nog maar net een geestelijke drang be-
ginnen te voelen waardoor zij zich tot een altruïstisch genootschap voelen 
aangetrokken, ogenblikkelijk alle egoïsme en andere ondeugden opgeven 
en opbloeien naar de gelijkenis van Christus. Op zijn best zijn wij maar 
ietsje beter dan wij waren, behalve dat wij streven en proberen ‘in zijn voet-
stappen’ te volgen. Dat is dan ook het enige verschil, want wij proberen te 
helpen zoals hij deed. 
   Als dat de beweegreden is, wijkt dit in geen enkel opzicht af van de dienst 
van een musicus die van zijn muziek houdt en ons bij die dienst inspireert 
tot toewijding. Ook maakt het de dienst niet minder waard als de spreker, 
die ons geestdriftig aanspoort in het werk van de Meester, er van houdt zijn 
gedachten in mooie bewoording weer te geven. Noch maakt het de zaal 
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minder aantrekkelijk omdat het lid, dat voor het schoonhouden en de ver-
siering zorgt, graag de aanblik mooi maakt. Iedereen kan echt veel beter 
helpen als de hulp in overeenstemming is met eigen aanleg en karakter. 
Wij behoren elkaar aan te moedigen om uit te zien naar gelegenheden op 
het gebied waarop wij ons thuis voelen. 
   Het is geen verdienste om hulp te verlenen op een gebied dat wij onaan-
genaam vinden. Het is verkeerd als de musicus tot de huismeester zegt: ‘Ik 
houd niet van vloeren schoonmaken en kamers versieren en ik weet dat u 
rilt bij de gedachte om te spelen, en ook dat u het verleerd hebt; maar la-
ten wij om te helpen van plaats wisselen.’ Als er echter niemand aanwezig 
is om te spelen is het de plicht van de huismeester om alle schroom opzij te 
zetten en te doen wat hij kan. Als het nodig is de vloer te dweilen en de 
stoelen af te stoffen kunnen de spreker en de musicus dit werk doen, ook al 
staat het hen tegen. Niets is onwaardig. Hetzelfde principe is thuis, in de 
zaak, of op kantoor van toepassing. Helpen kan worden omschreven als: 
het juiste gebruik te maken van onze talenten; onze talenten zo goed mo-
gelijk te gebruiken waar die van pas komen, al of niet met tegenzin. 
   Als wij er naar streven dit te doen zal dat onze vooruitgang en zielengroei 
daardoor ten goede komen. 
 
 
Brief 76, maart 1917. 
 

VERLOREN ZIELEN EN ACHTERBLIJVERS 
 
Mij werd verzocht een les te wijden aan verloren zielen en achterblijvers. 
De briefschrijver wil graag weten wat de Rozenkruisers hierover leren. 
Omdat deze vraag al eerder, in brief 17 van april 1912 werd behandeld wil 
ik de briefschrijver hiernaar verwijzen. Ik vertrouw dat daar de zaak naar 
wens wordt uitgelegd. Het doet mij genoegen als er studenten zijn die 
vragen van algemeen belang hebben om ze in deze brieven te beantwoor-
den. Want hoewel er in Rays een vragenrubriek is, zijn niet alle studenten 
op dit blad geabonneerd. Ook kunnen de gestelde problemen in deze brie-
ven wat vertrouwelijker worden behandeld dan dat dit in een tijdschrift 
mogelijk is omdat het tijdschrift bedoeld is voor mensen die minder van de 
leer afweten. 
 
Brief 77, april 1917. 
 

ONNODIGE VREES VOOR DE DOOD 
 

Het is echt zielig om de somberheid van mensen te zien die door de dood  
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van iemand die hun dierbaar is, getroffen zijn, en waar te nemen hoe in 
uitzonderlijke gevallen, zij hun verdere leven blijven treuren over degene 
die gestorven is. Zij kleden zich in rouwkleding en vinden het ontheili-
ging van de nagedachtenis aan de overledene om zelfs maar te glimlachen. 
Zij beseffen niet dat zij door een dergelijke houding de persoon, die zij be-
weren lief te hebben, in de dichtste sferen van de onzichtbare wereld vast-
houden, waar al het kwaad leeft en beweegt dat nauw verband houdt met 
de lage en egoïstische kant van de mensheid. Dit is geen fantasie maar een 
feit dat iedereen, die ook maar een beetje helderziend is, zelf kan waarne-
men. 
   Voor hen die de Rozenkruisersleer bestuderen en daarin geloven is het 
een grote zegen dat zij geleidelijk aan verlost worden van de angst voor de 
dood en van het gevoel dat een geliefd persoon, die naar de onzichtbare 
wereld is gegaan, een grote ramp is overkomen. Een gelukzalig gevoel 
komt over zowel de zogenoemde levenden en de doden als tijdens het 
overlijden de vertrekkende geest met de juiste zorg en hulp wordt om-
ringd. Die krijgt dan gelegenheid het levenspanorama in zich op te nemen, 
dat het bestaan na de dood compleet en nuttig maakt, omdat er door de 
omstanders geen verstoring was door smart, verdriet en hysterisch gehuil. 
Hun gebeden kunnen tijdens de volgende jaren ook hulp bieden. 
   Anderzijds leren zij die leven en de leer bestuderen, deze egoïstische 
houding tegenover de dood - zo noodzakelijk voor zielengroei – in praktijk 
te brengen, in het besef dat de dood van het stoffelijk lichaam op het juiste 
ogenblik, de grootste zegen voor de mensheid is. Van ons heeft niemand 
een lichaam dat zo volmaakt gezond is dat het geschikt is om er altijd in te 
blijven leven. In de meeste gevallen vertonen zich, met het klimmen der ja-
ren, steeds meer zwakke plekken in ons lichaam. Het lichaam kristalliseert 
en verhardt zodat het steeds meer tot een last wordt die wij graag afleggen. 
Wij weten en vertrouwen erop dat wij in een toekomstig tijdperk een nieuw 
lichaam krijgen en weer beginnen met lessen in de levensschool te leren. 
   Dit is de tijd van het jaar waarop het denken aan de dood van Christus 
onze gedachten richt op het onderwerp van dood en wedergeboorte. Er 
bestaat geen leer die van zoveel belang is, of dezelfde waarde heeft, als die 
van wedergeboorte. In deze tijd heeft de mens daar meer dan ooit behoefte 
aan vanwege de wreedheid en de slachting die de laatste twee-en-een-half 
jaar in Europa speelde. De menselijke familie is onderling zodanig verbon-
den dat er waarschijnlijk maar weinig mensen zijn die in deze enorme strijd 
geen nabestaanden hebben verloren. 
   Het is zowel de plicht als een voorrecht voor hen, die de waarheid over 
de dood kennen, om die zoveel mogelijk bekend te maken aan hen die met 
deze feiten niet bekend zijn. Daarom wil ik de studenten van de Rosicru-
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cian Fellowship erop wijzen dat wij rentmeesters zijn van wat wij bezitten, 
zowel geestelijk als stoffelijk, en dat het onze plicht is deze grote levens-
waarheden, voor zover dat mogelijk is, op tactvolle manier onder de aan-
dacht van hen te brengen die hier nog geen kennis van hebben. Wij we-
ten nooit wanneer wij parels voor de zwijnen gooien en hoe het tot ons 
weerkeert. Het is zeker dat iedereen deze tijdelijk vergeten leer vroeg of laat 
weer moet weten. Als dat mogelijk is moeten wij anderen deelgenoot ma-
ken van de waardevolle kennis die wij hebben gevonden. Als wij dat niet 
doen, begaan wij de zonde van nalatigheid waarvoor wij ons ooit zullen 
moeten verantwoorden. 
   Ik vertrouw er op dat u dit ter harte neemt en u wijdt aan de verspreiding 
van deze kennis, niet alleen wanneer de tijd en de gelegenheid hiervoor 
gunstig zijn, maar hier tijd en gelegenheid voor vrij maakt. Maar wel tact-
vol, zodat het doel, dat ons voor ogen staat, niet verijdeld wordt omdat 
wij het verkeerd hebben aangepakt. Daarbij is het niet nodig te zeggen 
waar u deze kennis vandaan hebt. U kunt voorbeelden uit de Bijbel naar 
voren brengen om te tonen dat deze leer door de ouderlingen van Israël 
werd aangehangen, die boodschappers naar Johannes de Doper stuurden 
met de vraag of hij Elia was. Zij meenden ook dat Christus Mozes was, of 
Jeremia of een andere profeet, wat een bewijs van hun geloof [in weder-
geboorte] was. Christus nam wedergeboorte voor waar aan omdat hij 
meedeelde dat Johannes de Doper Elia was. Matt. 16:14. Ook Paulus ver-
kondigde wedergeboorte en wel in het 15e hoofdstuk van 1 Korintiërs, 
maar ook op andere plaatsen. U kunt de mensheid geen groter dienst be-
wijzen dan door deze waarheid bekend te maken. 
 
 
Brief 78, mei 1917. 
 

ONTWIKKELING VAN HET HART EN INWIJDING 
 
Terwijl ik de les voor deze maand dicteerde, kwam bij mij de gedachte op 
of deze lessen u al dan niet ten goede komen. Dit hangt helemaal af van de 
manier waarop u studeert. Want u kunt er niet méér uithalen dan dat u erin 
stopt. Ik denk daarom dat het goed is deze les te besteden aan een korte be-
spreking over de juiste manier om de lessen zo nuttig mogelijk te gebrui-
ken. 
   U weet dat het de bedoeling van de leer van het Rozenkruis is om zowel 
het verstand als het gevoel te ontwikkelen. Als de uitleg op een logische 
manier wordt geven, en het verstand bereid is deze verklaring aan te ne-
men, dan krijgt het hart vrij spel om het materiaal grondig onder handen 
te nemen. Als u elke maand de les alleen maar overleest en de uitleg van 
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het onderwerp aannemelijk vindt en haar dan weglegt of zelfs vergeet, zult 
u er weinig aan hebben. Want u hebt alleen maar uw verstand gebruikt en 
niet uw hart. Nadat u de les verstandelijk in u hebt opgenomen en hier mee 
instemt, is de juiste methode de les tijdens de rest van de maand in een toe-
gewijde stemming op verschillende tijdstippen, als u voor een dergelijke 
oefening in stemming bent, te bekijken. U dient dan de les te lezen, zon-
der er over na te denken en zoveel mogelijk uw verstand uit te schakelen. 
Probeer de les te doorvoelen, want voelen is een functie van het hart. Pro-
beer de verschillende onderwerpen die behandeld werden, vóór u te zien. 
   Neem bijvoorbeeld de les die deze brief vergezelt en handelt over de tijd 
dat de mens tweeslachtig was. Het roept de intocht van de Luciferische 
geesten voor de geest en ook het pad van geestelijke wedergeboorte onder 
leiding van Mercurius. Als u de omstandigheden van de mens tijdens die 
verschillende, voorbije stadia voor de geest kunt halen, is dat voor u erg 
nuttig. Dit kunt u beter doen dan u de veranderingen in de toekomst voor 
te stellen, omdat de gevoelens die u tijdens die voorgaande ontwikkelings-
perioden hebt doorgemaakt, sluimerend in uw bewustzijn liggen. Als u dat 
wilt is het alleen maar een kwestie van oefening om die beelden bewust op 
te roepen. 
   Uit wat er in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers over de methode van 
inwijding is gezegd, zult u zich herinneren dat u terug zult moeten kijken 
op de weg die u hebt afgelegd, en bewust datgene voelen en zien dat u 
indertijd onbewust hebt meegemaakt. Bovenstaande oefening is dus huis-
werk. Hoe beter u zich de toen doorgemaakte periode kunt voorstellen, 
des te grondiger kunt u die doorvoelen en u bewust worden van de be-
schermende, leidende hand van de goddelijke hiërarchieën die ons op ons 
pad van ontwikkeling hebben geholpen. Des te beter bent u er in de toe-
komst op voorbereid als u tijdens uw inwijding dit proces doormaakt. Men 
kan veilig stellen dat u het proces van inwijding dan met meer profijt zult 
doormaken, dan als u onvoorbereid bent. 
   Deze oefening om de les te doorvoelen is een belangrijk hulpmiddel 
voor geestelijke vooruitgang. Juist toegepast verduidelijkt het de lessen en 
geeft het u een geestelijk inzicht dat op geen andere manier verkregen kan 
worden. Ik hoop dan ook dat u er uw voordeel mee doet en u zich voor-
neemt dit regelmatig te oefenen, ook met de lessen die op het eerste ge-
zicht saai en niet zo interessant schijnen. Deze manier stelt u in staat pa-
rels naar boven te halen waarvan u nooit gedroomd hebt. 
 
Brief 79, juni 1917. 
 

OPOFFERING, EEN VOORWAARDE VOOR GEESTELIJKE  
VOORUITGANG 
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Nu en dan ontvangen wij op het hoofdkwartier brieven waarin, in verschil- 
lende bewoording, de vraag wordt gesteld: ‘Hoe kan ik geestelijk sneller 
vooruit komen?’ Daarom meen ik er goed aan te doen deze brief te wij-
den aan een beschouwing over dit onderwerp. Het is een natuurwet dat 
uit niets, niets voortkomt. Toch verkeren veel mensen in de waan dat gees-
telijke waarheid en vooruitgang zonder geld en prijs verkregen kunnen 
worden. In zekere zin is dat ook zo, omdat het verkeerd en verachtelijk is 
om geestelijke vermogens voor het slijk der aarde te verkwanselen, zoals 
Petrus overtuigend liet zien toen hij met Simon, de tovenaar, onderhan-
delde, die geestelijke vermogens van hem wilde kopen en hem daarvoor 
geld bood. [Handel. 8:18-23.] Anderzijds staat er een bepaalde prijs op gees-
telijke groei die iedereen moet betalen die hem wil bezitten. Allereerst 
moeten oude belangen worden opgeofferd. Wij kennen allemaal de gelij-
kenis van de genodigden op een feest van de koning, maar om verschil-
lende redenen er vanaf zagen om te komen. De één was pas getrouwd en 
wilde van zijn huwelijksreis genieten. Een ander had een os gekocht en 
wilde zijn nieuwe bezit onderzoeken, en zo voort, met als gevolg dat ieder-
een zijn kans op vooruitgang voorbij liet gaan. Matt. 22:1-14.  
   Hetzelfde voorstel komt nu tot ons in een andere vorm. Misschien wil-
len wij, als wij in onze vrije tijd thuis zitten en niets anders te doen heb-
ben dat ons méér interesseert, een boek over geestelijke onderwerpen le-
zen. Maar als het grote werk een deel van onze tijd vraagt, hebben wij ver-
schillende verontschuldigingen: ‘Ik heb een dochter, die ik wil laten stude-
ren; als die studie afgelopen is, en mijn verplichtingen zijn beëindigd, zal 
ik doorzetten.’ zegt de één. Een ander zegt: ‘Mijn zaak vereist mijn aanwe-
zigheid; iedere dag, ook ’s avonds, ben ik moe. Ik kan ’s avond niet voor 
de Fellowship werken of haar bijeenkomsten bijwonen, want dan ben ik 
de volgende dag niet in staat mij volledig aan mijn werk te wijden. Maar 
zodra ik mij uit de zaak heb teruggetrokken, zal ik mijn schouders eron-
der zetten.’ Een derde zegt: ‘Ik heb veel kinderen die mijn aandacht op-
eisen en verschillende sociale verplichtingen. Ik kan niet naar de bijeen-
komsten komen en mijn kinderen verwaarlozen. Maar als zij getrouwd zijn 
zal ik voor de Fellowship gaan werken.’ 
   Het is natuurlijk juist dat wij door ons aangegane verplichtingen zo goed 
mogelijk moeten nakomen. Toch is het meer dan waarschijnlijk, dat als wij 
de situatie nog eens goed overdenken, wij zullen zien dat er nog tijd over 
is die aan het grote werk besteed kan worden. 
   In dit verband is het goed het voorval voor de geest te halen hoe iemand 
naar Christus toekwam en zei: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten ze 
willen u spreken. Hij antwoordde: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn 
broers? … Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn 
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broer en zuster en moeder.’ Matt. 12:47, 48, 50. Verder zei hij: ‘Wie mij volgt, 
maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broer 
en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.’ Luc. 
14:26. ‘Iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of 
akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het hon-
derdvoudige ontvangen; ... en in de tijd die komt het eeuwige leven.’ Marc. 
10:29-30. 
   Vernieuwing van leven houdt een offer in. Dat heb ik zelf ondervonden. 
Ik heb bij talloze andere mensen gezien dat iemand geestelijk vooruitkomt 
in gelijke mate waarin men gedachten, tijd en geld aan de goede zaak be-
steedt. Als iemand zijn hele wezen in dienst stelt van levensvernieuwing en 
zich door zijn geest laat leiden, zal spoedig blijken dat de intensiteit van 
zijn streven in die nieuwe richting, het oude buitensluit. Men heeft er geen 
tijd meer voor, het verdwijnt uit de gedachte en valt weg. Op de een of 
andere manier volbrengt de dochter haar studie of vindt ze een andere 
baan. De zaken gaan zelfs beter dan toen de eigenaar al zijn tijd en ener-
gie besteedde aan ploeteren en geld verdienen. De kinderen vinden een 
andere oppas die even goed is als hun moeder als die af en toe voor een 
geestelijk doel werkt. In elk geval, dat wat wij opgeven in het belang van 
ons werk, de tijd die wij omwille van Christus besteden en het geld dat wij 
aan verstandige liefdadigheid uitgeven; in dit alles wordt voorzien en onder 
de wet die ten goede werkt, wordt men schadeloos gesteld.  
   Zoals de psalmist zegt: ‘Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik 
dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar 
brood.’ Psalmen 37:25. De wet door Christus uitgesproken: ‘Zoek liever 
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden.’ Matt. 6:33. is vandaag nog evenzeer van 
kracht als toen zij werd uitgesproken. Dit heb ik zelf ondervonden en ie-
der ander die het leven leidt en het werk doet, zal ontdekken dat het in zijn 
of haar geval net zo zal zijn. Alleen door hulpvaardigheid is [geestelijke] 
groei mogelijk. 
 
 
Brief 80, juli 1917. 
 

AANPASSING VAN DE LEER AAN HET BEGRIPSVERMOGEN 
VAN ANDEREN 

 
Onlangs ontving ik een brief uit Seattle met een goed idee dat u misschien 
wilt gebruiken. Onze vriend schrijft: ‘Toen ik gisteren in Ballard was ging 
ik naar de bibliotheek en vroeg om De wereldbeschouwing der Rozenkruisers. 
Toen ik klaar stond om te vertrekken zocht ik de voedingsmiddelentabel 
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op en nam het geopende boek mee naar de balie van de bibliothecaresse. 
Ik toonde haar de tabel en zei: ‘Dit is een belangrijke tabel.’ Terwijl zij die 
doorlas zei zij: ‘Nou, men heeft mij verscheidene malen naar een derge-
lijke tabel gevraagd.’ Toen bedacht ik dat andere studenten hetzelfde kun-
nen doen als ik, door in een bibliotheek naar De wereldbeschouwing te vragen. 
De bibliotheek zou dan het boek in haar catalogus kunnen opnemen met 
de vermelding dat het aanwijzingen over gezondheid en voeding bevat. 
 Op die manier zou het in handen kunnen komen van mensen die op zoek 
zijn naar het licht, waarover het boek handelt.’ 
   Dit geldt in veel sterkere mate dan wij meestal beseffen. Wonderlijk zijn 
de wegen, de middelen en de plaatsen die het licht tot ons doet door drin-
gen. Niet alleen als wij er niet bewust naar zoeken, maar zelfs als beweerd 
wordt dat er niet zoiets als geestelijk licht bestaat en degenen die het vol-
gen voor bedrieger uitmaken. Als ik aan de reis van Paulus naar Damascus 
dacht, gaf dit mij vaak inspiratie en was het een stimulans. Hij was een man 
die prat ging op de ijver waarmee hij de christenen vervolgde. Niemand 
was zo ingenieus als hij in het bestrijden van wat hij als vervloekte kette-
rij beschouwde. Maar sterke geesten zijn de lievelingen van de goden, of zij 
nu ten goede of ten kwade werken, omdat de ontembare en onweerstaan-
bare energie die hen tot daden drijft - zelfs als zij tijdelijk voor verkeerde 
doeleinden wordt gebruikt - even sterk is als zij in goede banen wordt ge-
leid. Daarom was Paulus een lieveling van de goden. Daarom omstraalde 
hem op de weg naar Damascus zo’n helder licht dat het hem verblindde, 
terwijl hij dat helemaal niet verwachtte. Toen kreeg hij inzicht en kennis 
die de andere leerlingen ver te boven ging. Hij werd uitgekozen voor een 
speciale opdracht. Hiervoor ontving hij een bijzondere gave, die van hel-
derziendheid en het vermogen om alles voor iedereen te betekenen. 
   Vaak klagen onze studenten dat zij de Rozenkruisersleer niet aan hun 
kennissen of familie duidelijk kunnen maken. Hier kreeg ik gisteren een 
voorbeeld van toen ik de gereedschapskist van Mount Ecclesia nakeek. Er 
lag een groot aantal moersleutels in, sommige groot, andere klein, elk ge-
schikt om een moer van een bepaalde afmeting los of vast te draaien. Er 
lagen ook een paar Engelse sleutels tussen. Het viel mij in dat een kleine 
sleutel soms veel nuttiger kan zijn dan een grote; het hangt allemaal af van 
de maat van de moer. Voor een kleine moer is een kleine sleutel nodig en 
voor een grote een grote sleutel. Dat geldt ook voor de mensen die wij 
ontmoeten. Wij moeten hen inschatten en zien waaraan zij behoefte heb-
ben. Van ons hebben velen de mysterieleer grondig bestudeerd en bezitten 
diepgaande kennis op dit gebied. Zij zijn als grote moersleutels. Maar die 
zijn niet te gebruiken om kleine moeren aan te draaien, die nog niet met 
deze kennis in aanraking zijn geweest. In een dergelijk geval moeten wij 
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niet proberen onze grondige kennis te luchten en over de hoofden van on-
ze toeschouwers heen te spreken maar proberen tot hun niveau af te dalen 
en de dingen op dezelfde, eenvoudige manier uit te leggen die wij in het be-
gin ook nodig hadden. 
   Met andere woorden: wij moeten verstelbaar zijn zoals sommige sleutels 
in onze gereedschapskist. Als wij met een gehoor van nieuwelingen te ma-
ken hebben moeten wij vanuit hun niveau spreken en eenvoudige taal ge-
bruiken. Zijn wij met gevorderde studenten bijeen, die in staat zijn dieper 
op de vraagstukken in te gaan, dan kunnen wij ons volkomen geven, waar 
zowel wij als zij baat bij hebben. Maar wij moeten vooral met Paulus leren 
om alles voor anderen te zijn, anders zullen wij het doel dat ons voor ogen 
staat: ‘licht te brengen aan hen die zoeken’, niet bereiken. 
 
 
Brief 81, augustus 1917. 
 

DE WAARDE VAN HET OPNIEUW BESTUDEREN VAN  
OUDE LESSEN 

 
In onderstaande brief van een student van de Rozenkruisersleer staat een 
belangrijk voorstel en ik voel het als mijn plicht dit voorstel door te geven. 
   ‘Toen ik gisteravond een stapel correspondentie doorkeek, die ik sinds 
bijna vijf jaar zo gelukkig was van de Fellowship te ontvangen, vroeg ik mij 
af wat andere proefleerlingen en studenten met hun maandelijkse brieven 
doen. Toen kwam bij mij de gedachte op of dit niet een onderwerp voor 
een maandelijkse brief kon zijn. Het ligt niet in mijn bedoeling het doen en 
laten van andere proefleerlingen te bekritiseren. Het is waarschijnlijk dat 
maar weinig studenten en proefleerlingen beseffen wat een goudmijn aan 
informatie deze brieven bevatten, die door goed te handelen tot een he-
melse schat kan worden. Hoe vaak gebeurt het niet, dat als ik oude num-
mers doorzie, ik nieuwe ideeën krijg waarvan ik mij vroeger niet bewust 
was, en wat voor een hulp zij waren bij menige, innerlijke strijd. 
   Men kan terecht zeggen dat wij met deze oude lessen een goudmijn be-
zitten waaruit veel schatten kunnen worden opgedolven die ons kunnen 
helpen het leven te leiden. Met deze brieven bezitten wij in feite een tweede 
wereldbeschouwing. Iedere student en proefleerling dient zorgvuldig elk 
detail van zijn correspondentie met het hoofdkwartier na te kijken, zodat 
er zoveel mogelijk gebruik van kan worden gemaakt om het licht van de 
Oudere Broeders te verspreiden. Misschien is er maar één van deze brie-
ven nodig om een vriend te helpen. Een goede manier van opbergen biedt 
veel voordelen. 
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   Ik acht het nauwelijks mogelijk, dat de meeste studenten en proefleer-
lingen beseffen wat voor een kracht ten goede in deze lessen schuilt. Voor 
hen, die vertrouwd zijn met gegevens rangschikken en wetenschappelijke 
methoden van onderzoek, kunnen deze vroegere lessen veel bijdragen om 
hoofd en hart te verenigen. Zij bevatten veel diepzinnige gedachten, die 
juist handelen en doorzetting in het doen van goede daden bevordert. Als 
de studenten en proefleerlingen de manier doorhebben hoe zij het best de 
brieven die zij ontvangen gebruiken kunnen, zullen zij daar baat bij heb-
ben en zal dit hun zielengroei bevorderen. Het zijn echt de kleine dingen 
die het hem doen. Misschien dat dit enige leden tot helpen aanzet.’ 
   Als u bedenkt, dat herhaling de basis vormt voor het levenslichaam en 
dat alle occulte ontwikkeling met het levenslichaam begint zult u begrijpen 
waarom het nuttig is de voorgaande lessen en brieven vaak te herlezen. 
 
 
Brief 82, september 1917. 
 

HET TEMMEN VAN EEN WEERSPANNIG LID 
 
Zoals u waarschijnlijk bekend is, houden wij op Mount Ecclesia een kor-
te ochtend- en avonddienst, waarbij eveneens uit de Bijbel wordt voorge-
lezen. Zowel mevrouw Heindel als ik lezen graag van tijd tot tijd uit het 3e 
hoofdstuk van Jacobus voor, omdat wij daar belangrijke lessen in terug-
vinden. Ik denk dat het goed is hier uw aandacht op te vestigen vanwege 
iets, dat hier onlangs voorviel, waardoor deze les mij duidelijk werd 
voorgehouden. Ik denk dat het voor iedereen nuttig is deze les ter harte 
te nemen. Ik zal eerst een paar regels uit het genoemde hoofdstuk citeren 
waarna ik het voorval vertel waarover ik sprak. ‘Wie nooit struikelt in het 
spreken kan zich een volmaakt mens noemen die in staat is om zelfs het 
hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om 
ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lichaam sturen. En 
kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door de felle wind, met 
een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo 
is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voort-
brengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroor-
zaakt. Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht die onze li-
chaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt 
het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna26. De mens heeft 
alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, krui-

 
26 Oorspronkelijk het Ben-Hinnomsdal bij Jeruzalem, waar de Israëlieten op de offerplaats  
    Tofer hun kinderen aan de Moloch offerden. Jer. 7:31. 
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pende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, 
dat onberekenbare kwaad vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we 
onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft ge-
schapen naar zijn gelijkenis. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloe-
king. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? … Waar jaloezie 
en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijs-
heid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, 
mild en meegaand; ze is rijk aan mededogen en brengt niets dan goede 
vruchten voort. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar 
vruchten voort voor hen die vrede stichten.’ Jak. 3:2-10, 16-18. 
   Op Mount Ecclesia hebben wij verscheidene bijenvolken. Enige tijd ge-
leden probeerden de tuinlieden een volk naar een andere plaats te brengen. 
De bijen werden woedend over deze inmenging in hun leven en werken; 
zij staken hun aanvallers op veel plaatsen, hevig en pijnlijk. Toen men mij 
dit voorval vertelde en ik er over nadacht, viel mij op dat dit een belang-
rijke les inhield. Als een bij gestoken heeft verliest zij haar angel en sterft 
daarna. Stel u dat eens voor! Hoe streng wordt de wet op haar toegepast. 
Als zij iemand letsel heeft toegebracht doodt zij automatisch zichzelf. 
Geen wrekende God, maar haar eigen daad brengt de vergelding. Stel u 
voor!  
   Als wij dood zouden gaan nadat wij anderen met scherpe woorden ge-
stoken hadden, hoeveel mensen zouden er dan nog leven? Als wij wisten 
dat wij zouden sterven na te hebben gestoken, zouden wij dan niet uit ei-
gen belang, en alle anderen die er bij betrokken waren, onze tong in be-
dwang houden? Dit is beslist een voorbeeld dat wij ter harte kunnen ne-
men en er telkens over nadenken totdat wij leren om onze kiezen op el-
kaar en onze mond gesloten te houden als wij in verleiding komen om on-
vriendelijke opmerkingen te maken. Als wij dit kunnen zal de tijd komen 
dat wij langzamerhand zullen ophouden ons onvriendelijk tegenover an-
deren te voelen, onverschillig wat zij ons aandoen. 
   Ik kan u verzekeren dat sinds mevrouw Heindel en ik naar het hoofd-
kwartier kwamen dit hoofdstuk uit de Bijbel ons van meer geestelijk nut 
was dan welk hoofdstuk ook. Het hielp ons meer dan al het andere samen, 
hoewel wij nog verre van volmaakt zijn. Maar wat wij gedaan hebben, en 
anderen met ons, is voldoende om u dit hoofdstuk aan te bevelen, samen 
met de bijengeschiedenis. Want voor u zal dit dezelfde betekenis krijgen 
als u het een paar maal per week leest en ter harte neemt.     
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Brief 83, oktober 1917. 
 
 

EEN INNERLIJKE RECHTBANK VAN DE WAARHEID 
 

Verleden week vertelde een bezoekster mij, dat zij in twintig jaar alle le-
vensbeschouwingen bestudeerd had die zij maar te pakken kon krijgen. 
Ook dat zij de laatste twee jaar de bestudering van de Rozenkruisersleer ter 
hand had genomen die voor haar de absolute waarheid bevatte. Natuurlijk 
verwachtte zij dat ik het hier roerend mee eens zou zijn. Zij was dan ook 
verbaasd en teleurgesteld dat ik de leer, die de Oudere Broeders mij gaven 
en in onze boeken heb opgeschreven, niet als zodanig beschouwde. 
   Voor de Bosjesmannen, de Kaffers en andere Afrikaanse volken die – 
voor zover zij hiertoe in staat zijn - een godsdienstige aard hebben ont-
wikkeld, lijkt het waarschijnlijk een grote waarheid dat er een verheven we-
zen, hoger dan een mens, bestaat. Vanaf zulke mensen en een dergelijke 
opvatting van godsdienst, zijn er veel gradaties tot de bovenzinnelijke leer 
die bij de hoogst ontwikkelden eerbied afdwingen. Dit geeft aanleiding te 
geloven dat met de ontwikkeling van de mens een ontwikkeling van de 
godsdienst samengaat. Vanuit de diepte van kinderlijke onwetendheid zijn 
wij opgeklommen tot het niveau waarop wij ons nu bevinden. Het zou in 
strijd met de wet van overeenkomst zijn te veronderstellen dat iets, op het 
niveau van de tegenwoordige godsdienst, het hoogste is. Want als er geen 
vooruitgang op godsdienstig gebied meer is, kan er evenmin vooruitgang 
op menselijk niveau bestaan. 
   Wat is dan de weg naar het toppunt van godsdienstige bewustwording en 
waar kan men die vinden? Dat is de eerste logische vraag. Het antwoord is, 
dat het niet in boeken te vinden is, niet in die van mij, noch in die van ande-
ren. Boeken zijn in zoverre nuttig als zij ons voedsel geven voor gedach-
ten over de onderwerpen waarover zij handelen. Wij kunnen al dan niet 
tot dezelfde gevolgtrekking komen als de schrijvers van die boeken. Maar 
als wij de geopperde ideeën in ons hebben opgenomen en ze daar nauw-
gezet en met toewijding verwerken, is wat er ook uit dit proces tevoor-
schijn komt, ons eigendom, dichter bij de waarheid dan iets dat wij op een 
andere manier of van een ander kunnen krijgen. 
   Ons innerlijk is dan de enige waardige rechtbank van de waarheid. Als wij 
consequent en voortdurend onze problemen voor deze rechterstoel bren-
gen zullen wij na verloop van tijd zo’n sterk gevoel voor waarheid ontwik-
kelen dat, waar wij ook een nieuw idee verkondigd horen, wij instinctief 
weten of die logisch en waar is. Op veel plaatsen waarschuwt de Bijbel ons 
om op te passen voor allerlei leerstellingen die regelmatig de kop opsteken, 
omdat er vele gevaarlijk zijn en het verstand uit zijn evenwicht brengen. 
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Ook worden er boeken in omloop gebracht die een of ander geestelijk sys-
teem propageren. Als wij deze innerlijke rechterstoel van de waarheid niet 
geheel of gedeeltelijk in onszelf hebben ingesteld, kunnen wij als boven-
genoemde dame worden en ons hele leven zwerven van de één naar de 
ander zonder rust te vinden, om aan het eind maar weinig wijzer te zijn 
dan aan het begin van onze zoektocht. Ik wil u daarom aanraden om nie-
mand op zijn gezag aan te nemen of blindelings te volgen, maar ernaar te 
streven de innerlijke rechterstoel in te stellen. Leg alles voor aan deze 
rechtbank: ‘Onderzoek alle dingen, behoud het goede.’ 1 Tes. 5:21. 
 
 
Brief 84, november 1917. 
  

EPIGENESIS27 EN DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG 
 
Bij studenten doen zich vaak bepaalde dwalingen voor die van tijd tot tijd 
rechtgezet dienen te worden. De dwaling die het meest voorkomt is het 
verkeerde idee dat alles wat ons overkomt het gevolg of resultaat is van be-
paalde oorzaken en handelingen uit het verleden, meestal een vorig be-
staan. Wij weten theoretisch dat deze zienswijze onjuist is. Wij zijn ons 
ervan bewust dat - behalve wat uit een vorig leven is meegebracht om in 
dit leven uit te werken - wij door ons handelen elke dag nieuwe oorzaken 
in het leven roepen. Een groot deel van deze daden, die in ons stoffelijk 
lichaam werden verricht, zullen hun gevolgen hebben voordat de dood aan 
ons tegenwoordig bestaan een eind maakt, terwijl de resterende daden 
waarbij dit niet het geval is, de grondslag vormen voor ons lot in een vol-
gend bestaan, waarin wij zullen oogsten wat wij gezaaid hebben. Dit lot, 
dat leven na leven wordt meegebracht, staat in onze horoscoop te lezen 
en toont ons bepaalde karaktereigenschappen en neigingen, of wegen van 
de minste weerstand. Het valt niet te ontkennen dat dit lot uit het verleden 
ons een bepaalde neiging of manier van handelen geeft. Maar toch is er 
verhoudingsgewijs een grote mate van vrije wil tot handelen, die ruimte 
biedt om epigenesis te gebruiken, ons goddelijk, scheppend vermogen, dat 
de basis voor onze ontwikkeling vormt. 
   Zoals gezegd, weten alle studenten dit theoretisch zeer goed. Maar waar 
het alledaagse vraagstukken betreft menen zij steeds dat alles wat voor-
valt, een gevolg is van iets dat al is voorgevallen. Dit geldt vooral voor stu-
denten die, voordat zij zich toelegden op de westerse wijsheidsleer, zich 
met oosterse religies hebben bezig gehouden. Door hun instelling van 
ontkenning van epigenesis, belemmeren zij hun zielengroei méér dan zij 

 
27 Met epigenesis bedoelt Max Heindel: het gebruik maken van je vrije wil. 
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zelf beseffen. In feite gebeurt er bij hen iets dergelijks als bij de materia-
list die overleden is en in het grensgebied tussen het louteringsgebied en de 
eerste hemel een ontzettend eentonig bestaan leidt. Het grensgebied is 
zogezegd een draaikolk buiten de levensstroom, waar vooruitgang tot stil-
stand is gekomen. De materialist bevindt zich daar vanwege zijn ontken-
ning van een voortbestaan na de dood, die hem buiten bereik van de gees-
telijke stromingen - die tijdens die periode beweging en activiteit opwek-
ken - heeft geplaatst. 
   Dit geldt eveneens als wij steeds de wet van epigenesis ontkennen en de 
nadruk leggen op de wet van oorzaak en gevolg. Dan plaatsen wij ons ook 
buiten de epigenesis stroming van activiteit, en gaan in de meeste gevallen, 
de gelegenheden tot het nemen van initiatief aan ons voorbij, met als ge-
volg dat wij met het voorbijgaan van de jaren steeds nuttelozer worden. 
Als wij ons daarentegen bij het beschouwen van de levensproblemen - ge-
illustreerd in de handelingen van degenen om ons heen evenals onze eigen 
daden om de principes van epigenesis op te sporen en haar werking te be-
kijken - op verstandige manier inspannen, zullen wij bemerken dat er zich 
gelegenheden om initiatief te nemen voordoen in een hoeveelheid die wij 
eerder nooit voor mogelijk hebben gehouden. Door te kijken hoe epigene-
sis in het leven van anderen werkt, zullen wij leren hoe haar in ons eigen 
leven toe te passen. 
   Ik hoop dat u deze gedachte vasthoudt en dat regelmatige toepassing er-
van u van nut is. 
 
 
Brief 85, december 1917. 
 

HET TEGENWOORDIGE LEED EN DE KOMENDE VREDE 
 
Vanuit het verre verleden dringt de stem van Jesaja tot ons door in een van 
de belangrijkste en inspirerendste voorspellingen: ‘Een kind is ons gebo-
ren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze 
namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige 
vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde 
komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en 
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de Heer van de hemelse machten.’ Jesaja 9:5-6. Niet minder machtig om de 
ziel van een verheven ideaal te vervullen is de engelenzang boven de Gali-
lese heuvels: ‘ … vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Luc. 
2:14. Maar gezien de feiten zoals wij die nu zien, schijnen dergelijke gezeg-
den bijna een bespotting. Vanuit het gezichtspunt van de gewone man 
kunnen de door de religieuze fanatici aangeboden gemeenplaatsen de situ-
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atie in de zogenoemde ‘christelijke wereld’ niet minder afschuwelijk ma-
ken. 
   Dit wordt anders gezien vanuit een kosmisch perspectief. Goethe ver-
woordt het treffend. 
   
              Wie nooit zijn brood met tranen at, 
                wie nooit in kommervolle nachten, 
                wenend op zijn sponde28 zat, 
                die kent u niet, gij hemelse machten. 
 
Met volken is het net als met personen. Helaas schijnen verdriet en lijden 
de enige lessen te zijn waarnaar men wil luisteren; vandaar de noodzaak 
hiervan. Omdat wij het leven als oneindig beschouwen vervult het met de 
oorlog verbonden verlies aan mensenlevens ons niet met ontzetting. Zij 
die sterven zullen opnieuw worden geboren, en door hun ervaring er be-
ter aan toe zijn dan nu. Als wij geleerd hebben oorlog te verafschuwen zal 
er beslist vrede en hartelijkheid komen. Op dit vooruitzicht kunnen wij 
ons verheugen, en oprecht bidden om beëindiging van de strijd. Ik wil er 
bij u op aandringen u met ons op kerstnacht in gebed te verenigen als door 
de medewerkers in de kapel op het hoofdkwartier de gebruikelijke dienst 
wordt gehouden. 
   Wij sluiten een foldertje in met de tekst: De Bijbel in een oogopslag, met de 
jaarlijkse gelukwensen van de medewerkers op Mount Ecclesia, en ver-
trouwen er op dat u het bovenstaande belangrijk en leerzaam vindt. 
 
 
Brief 86, januari 1918. 
 

GOD, BRON EN DOEL VAN HET BESTAAN 
 
Opnieuw staan wij op de drempel van een nieuw jaar, de tijd waarin vol-
gens gewoonte, wensen in goede voornemens worden omgezet. Omdat de 
studenten van de Rozenkruisersleer vooral in geestelijke groei belang be-
horen te stellen meen ik dat momenteel het volgende nuttig kan zijn. 
   Het woord ‘heiligheid’ wordt door veel mensen in verband gebracht met 
een lang gezicht en een huichelachtige mentaliteit, zodat de mensen zich 
meestal afkeren van hen die aanspraak maken op heiligheid. Maar dit zijn 
natuurlijk niet de echte heiligen. Zij die werkelijk heilig zijn, zijn niet afke-
rig van vreugde, zijn niet lui in het doen van hun taak. Zij doen trouw hun 
plicht, zowel thuis als op hun werk en doen dat met hart en ziel. Zij zijn 
een goed voorbeeld van trouw en worden door iedereen gerespecteerd 

 
28 Sponde is: beddenplank, bedstee, bed. 
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omdat hun daden meer dan woorden spreken, en vertrouwen wekken. Zij 
bekommeren zich om hun medemensen en streven ernaar hen niets anders 
dan liefde te geven en zijn altijd bereid anderen te helpen – of met andere 
woorden - het zijn modelmensen, op elk gebied. 
   Maar zo te leven is nog geen bewijs van heiligheid. Er zijn veel voortref-
felijke mensen die op ethisch gebied een voorbeeldig leven leiden en door 
hun gedrag iedereen met achting vervullen. Zij zijn menslievend en treden, 
in overeenstemming met hun positie, bij elk goed werk op de voorgrond. 
Maar, als gezegd, dit is nog geen bewijs van heiligheid. De toets die het ver-
schil aantoont tussen een voorbeeldig mens en een heilige ligt in de vrije 
tijd als het werk erop zit. Op dat punt zal men zien dat de wegen van een 
goed mens en van een heilige verschillen. Een goed mens gaat zich dan 
ontspannen, zoekt amusement of plezier als uitlaatklep voor zijn energie, 
of wijdt zich aan een liefhebberij. Dat kan een spel of een sport zijn, zang 
of muziek, theaterbezoek of uitgaan of een ander aangenaam tijdverdrijf. 
   Maar de heilige is als staal, dat door een magneet van de pool is afgebo-
gen. Als het hart eenmaal beroerd is door de liefde van God, kan plicht het 
naar wereldse zaken afbuigen, die terecht om aandacht vragen. De heilige 
onttrekt zich niet alleen niet aan zijn wereldse plicht, maar vervult die be-
ter en nauwgezetter dan vóórdat hij zich aan God gaf. Tegelijkertijd voelt 
de heilige onbewust een verlangen om in gedachten met de Vader in ver-
binding te staan, zoals een magneetnaald automatisch naar het noorden 
wil. Zodra hij aan zijn verplichting heeft voldaan, en de aantrekkingskracht 
voor dat moment is opgehouden, keren de gedachten van de heilige zich 
automatisch naar het goddelijke. Een rit in een tram naar of van het werk 
vormt een gelegenheid voor een dergelijke overpeinzing evenals het wach-
ten op iets of iemand. Kortom, voor de heilige volgt er geen ontspanning 
na aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, maar keren zijn gedachten 
zich ogenblikkelijk tot God, de bron en het doel van zijn bestaan.  
   Ik heb gehoord van mensen die rechten studeerden terwijl zij in de tram 
naar en van hun werk zaten. Andere mensen leerden een taal in de vrije 
momenten waarin anderen vaak hun gedachten laten dwalen. Laten wij 
hiervan leren en ons het komende jaar de gewoonte eigen maken om tij-
dens vrije ogenblikken onze gedachten tot God te richten. Wij zullen op 
het pad van zielengroei zeker vooruitgang boeken als wij dat trouw doen.  
 
 
Brief 87, februari 1918. 
 

DE NOODZAAK OM GAVEN TE GEBRUIKEN 
 
Christus spoorde ons aan om ons licht te laten schijnen. In de gelijkenis 
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van de talenten legt hij er de nadruk op dat wie veel gegeven is, zal veel 
worden gevraagd. En dat van iedereen, onverschillig hoe weinig hij ont-
vangen heeft, verwacht wordt het op rente te zetten, of: ‘om zijn brood 
over het water uit te werpen, want je vindt het later weer terug.’ Pred. 11:1. 
Opnieuw staan wij aan het begin van een nieuw jaar. Wij hebben de onbe-
taalbare Rozenkruisersleer ontvangen, en daarom wordt er van ons ver-
wacht dat wij deze kennis gebruiken om onze medemensen, die nog geen 
oplossing voor het levensvraagstuk hebben en naar licht zoeken, te helpen.  
   Wij houden niet van verwaande mensen die een overdreven idee van hun 
eigen bekwaamheden hebben en anderen dood vervelen met hun onge-
wenste gesprekken. Maar zij die de Rozenkruisersleer bestuderen schijnen 
aan het tegenovergestelde euvel te lijden, wat net zo verkeerd is. Zelfon-
derschatting, bedeesdheid en onzekerheid vernietigen onze bekwaamheid 
en onze talenten en doen ze wegkwijnen, evenals de ogen van dieren die 
geen zonlicht meer zien en in grotten zijn gaan leven, of een hand, die men 
jarenlang niet gebruikt, geen kracht meer heeft om te bewegen. Onze ta-
lenten verdwijnen als wij ze niet gebruiken. Wij zijn verantwoordelijk voor 
het oppotten van kennis die wij onthouden aan hen die er naar zoeken, 
evenals de rentmeester uit de gelijkenis, die zijn talenten begroef in plaats 
van er mee te werken zodat zij zich zouden vermeerderen. 
   Wij hebben altijd de opvatting gehuldigd dat geloofszaken niet aan ande-
ren behoren te worden opgedrongen. Maar elk jaar doet er zich vaak een 
gelegenheid voor dat wij tegen een vriend iets kunnen zeggen dat aanlei-
ding geeft tot vragen over onze leer. Het is volkomen geoorloofd om men-
sen aan te moedigen als zij hierin belang stellen. Paulus deed een dringend 
beroep op zijn volgelingen om goed op het evangelie voorbereid te zijn. 
Als wij zijn voorbeeld volgen, door ons voor te bereiden op het beant-
woorden van vragen, zullen wij zien dat mensen belang gaan stellen in wat 
wij te zeggen hebben. 
   Vooral nu interesseert men zich sterk voor het leven na de dood. Maar 
om vragen goed te kunnen beantwoorden, moeten wij goed met de Ro-
zenkruisersleer vertrouwd zijn en die in onze vingers hebben. In godsdien-
stige zaken en de leer der Rozenkruisers is een beetje kennis gevaarlijk, net 
zo als in andere dingen. U moet er genoeg van weten en het juiste, wil het 
de moeite waard zijn om propaganda te maken. Maar het is niet moeilijk. 
Voor hen die de Rozenkruisersleer bestuderen en met de leer vertrouwd 
zijn, mag het dan interessant en leerzaam zijn om zich te verdiepen in de 
mysteriën van de perioden en hun ontwikkeling, tijdperken en rassen, kos- 
mische dagen en nachten, enzovoort; maar om gewone mensen te helpen 
is al wat nodig is een grondige kennis van de wet van oorzaak en gevolg, en 



 121 

die van wedergeboorte zoals deze in onze literatuur beschreven worden. 
Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die hun het meest interesseren en 
vormen de kern van de Rozenkruisersleer. Als u deze kennis kunt doorge-
ven aan iemand die wanhopig is omdat een geliefd persoon is overleden, 
of omdat de hele wereld op zijn kop schijnt te staan, en hij er kop noch 
staart aan kan ontdekken en geen middel ziet om uit het dal te komen waar-
in hij zich bevindt, kunt u zijn probleem op een logische en aannemelijke 
manier voor hem oplossen door hem te tonen hoe de wetten van oorzaak 
en gevolg, en die van wedergeboorte steeds voor het welzijn van de men-
sen werken. En hoe hij al het goede, dat hij wenst, kan krijgen door in har-
monie met deze beide belangrijke wetten te leven. U hebt hem dan een 
buitengewone dienst bewezen en hebt zelf aanmerkelijke zielengroei ver-
kregen. 
   Ook stel ik voor om in de studiecentra cursussen te geven in datgene wat 
in onze literatuur over beide wetten geschreven staat, zodat studenten zich 
kunnen voorbereiden om aan de gemeenschap deze belangrijke dienst te 
bewijzen door de mensen te helpen om hun levensproblemen op te lossen 
die voor de meeste mensen zo verbijsterend zijn. 
   Ik vertrouw er op dat dit voorstel u het komende jaar van nut is. 
 
 
Brief 88, maart 1918. 
 

DE EERZAAMHEID VAN IEDERE ARBEID 
 
Een briefschrijfster die enthousiast is over de schoonheid, de grootsheid 
en het bevredigende karakter van de Rozenkruisersleer, en de geestelijke 
voldoening die zij hiervan ondervindt, beklaagt zich over haar lot dat haar 
ketent aan het fornuis, de koekenpan, de zorg voor haar kinderen, en het 
geestdodende van het huishoudelijke werk. Zij verzucht: Was ik maar vrij 
om mij aan deze pas ontdekte waarheid te wijden, dan zou ik de wijde we-
reld intrekken met deze blijde boodschap waarvan ik weet dat duizenden 
mensen naar zoeken en om smeken.  
   Dat zou leuk zijn voor onze vriendin en al die duizenden mensen. Maar 
wat moet er dan gebeuren met de kleine kinderen die afhankelijk zijn van 
de hulp van hun moeder? Vergeet niet het belangrijke punt dat zij, die in-
gehuurd werden om in de wijngaard van de Meester te werken, rondhingen 
op het marktplein. Zij hadden geen belemmerende banden die hen weer-
hielden om de hele dag te gaan werken. Iemand die gebonden is door vroe- 
gere verplichtingen mag het onderrichten van anderen, als levenswerk, niet 
opvatten. Als wij dat werk willen doen en trouw onze tegenwoordige plich-
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ten vervullen, zal te zijner tijd de weg voor ons openliggen en worden wij 
geroepen. 
   Maar wat sloven betreft: dat woord wordt maar al te gemakkelijk gebruikt. 
De leerkracht noemt het sloven om dezelfde lessen jaar in jaar uit in de 
hoofden van de kinderen te stampen; de moeder spreekt van sloven in de 
huishouding; de vader spreekt van sloven in de zaak of op kantoor; en zo 
kunnen wij doorgaan. Iedereen denkt dat als hij of zij in andermans schoe-
nen stond, het leven opeens tot een schone, lieflijke zang zou worden. 
   Dit is een vergissing. ‘Een mens, geboren uit een vrouw, kort zijn da-
gen, doordrenkt van onrust.’ Job 14:1. Onverschillig waar hij geplaatst is, 
er bestaat maar één middel tot verlichting, één manier om te overwinnen 
en dat is door de juiste levenshouding aan te nemen.  
   Een grote benzine motor, die in volle vaart rijdt, zou een leger sterke 
mannen, die haar willen tegenhouden, kunnen weerstaan. Maar een klein 
beetje aanslag op de ontsteking of op een tandwiel dat los raakt doet de 
energie snel afnemen. Zo kan een beetje aanslag, dat wij als vuil verachten, 
onder bepaalde omstandigheden meer teweegbrengen dan veel mensen. 
Daarom moeten wij sommige mensen niet vereren als helden en anderen 
minachten als slovers. Er zijn evenveel nobele zielen die kleding verstellen 
als gewaardeerde voorzitters. Alles hangt er vanaf of zij hun werk met lief-
de doen. 
   Maar wat veel mensen eigenlijk bedoelen als zij over sloven spreken, is een-
tonigheid. Iedere arbeid is min of meer routine en het voortdurend doen van 
dezelfde taak wordt vaak eentonig. Er bestaat een gegronde reden waarom 
onze tegenwoordige fase van ontwikkeling, routine inhoudt. Wij worden 
nu voorbereid voor het snel naderende Aquariustijdperk met zijn grote 
verstandelijke en geestelijke ontwikkeling. Dit vraagt om een ontwaken 
van ons sluimerende levenslichaam waarvan het sleutelwoord ‘herhaling’ 
is. De routine van ons dagelijks werk verschaft dit. Als wij in opstand ko-
men, veroorzaakt dat eentonigheid, die vooruitgang tegenhoudt. Maar als 
wij ons werk met liefde doen, zullen wij snel ontwikkelen en de beloning 
van tevredenheid oogsten. 
 
Brief 89, april 1918. 

 
HET AQUARIUSTIJDPERK EN HET NIEUWE VERBOND29 

 
Nadat ik de studentenles had geschreven en nadacht over de verschillende 
facetten van Pasen en de gebeurtenissen, die volgens de Bijbel omstreeks 

 
29 Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond; het Oude Testament en het Nieuwe Tes-

tament; het bewind van Jehova, tegenover dat van Christus. 
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die tijd plaatsvonden, viel het mij op wat voor een versleuteld boek de Bij-
bel voor iemand is die geen kennis heeft van de westerse wijsheidsleer en 
esoterische astrologie. Daarom besloot ik deze brief te benutten voor het 
verhelderen van enige punten zoals die zich aan mij voordeden. 
   U zult zich waarschijnlijk herinneren dat volgens Lucas 22, Christus, Pe-
trus en Johannes op pad stuurde om uit te kijken naar een man die een wa-
terkruik zou dragen en het huis te betreden waar hij naar binnen zou gaan 
want daar zou het paasmaal worden gebruikt. Later - zo wordt verhaald - 
gaf hij zijn leerlingen op die plaats het brood en het water waarmee het 
Nieuwe Verbond werd gesloten en waar hij verklaarde dat hij niet meer 
de vrucht van de wijnstok zou drinken. Dit wordt helemaal verkeerd be-
grepen. Voor de meeste mensen heeft de man met de waterkruik geen 
enkele betekenis, noch dat het paasmaal in zijn huis gebruikt zou worden 
en niet ergens anders. Ook gelooft men dat Christus zijn leerlingen wijn te 
drinken gaf terwijl de Bijbel het tegendeel verkondigt. Als wij dit verhaal 
lezen zoals het beschreven staat, en het in het licht van de esoterische leer 
bezien, schuilt er een diepe betekenis in dit verhaal. 
   Allereerst dienen wij te bedenken hoe de leiders van de mensheid aan elk 
nieuw ras een op hen aangepaste voeding schonk, zoals in De wereldbeschou-
wing der Rozenkruisers staat beschreven. Kort gezegd: het tweede ras mens, 
Kaïn, die plantachtig was en een levenslichaam bezat, kreeg graan. Abel, 
het derde ras mens, die een begeertelichaam bezat, kreeg melk. Nimrod, 
het vierde ras mens, die een verstand bezat, kreeg vlees. Noach, het vijfde 
ras mens, kreeg wijn, die hem tot een goddeloze egoïst maakte, zodat zijn 
wreedheid tegenover zijn medemensen spreekwoordelijk werd, maar hem 
eveneens hielp het diepste punt in zijn stoffelijke ontwikkeling te bereiken. 
Nu staat echter de geestelijke ontwikkeling op het punt te beginnen en 
moet altruïsme worden aangeleerd of moet tenminste hiervoor de kiem 
worden gelegd zodat onbaatzuchtigheid in het zesde ras tot uiting kan ko-
men. Dit vereist opnieuw een verandering van de voeding. 
   Terwijl deze fasen in onze ontwikkeling plaatsvonden is de zon bij pre- 
cessie vele malen door de zodiak gegaan. Maar elke fase werd door een be- 
paald teken ingeluid en voorafgegaan, en gevolgd door kleinere cycli die 
herhalingen waren van de grote tijdperken van ontwikkeling. Zo waren de 
laatste zes à zeven duizend jaar, toen de zon door het tekens Stier, Ram 
en de Vissen ging, tijdperken van materiële ontwikkeling, gecultiveerd door 
vlees en wijn. Zelfs Christus veranderde aan het begin van zijn optreden in 
het openbaar water in wijn, waarmee hij het gebruik ervan tijdens het Vis-
sentijdperk goedkeurde. Maar aan het eind van zijn aardse levenspad zond 
hij zijn leerlingen in het huis van de waterdrager, om daar het paasmaal 
voor te bereiden en het gebruik van wijn en vlees af te schaffen door 
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brood en een beker water te geven als het Nieuwe Verbond voor het ko-
ninkrijk van God, waar hij als Vredevorst zal heersen. 
   Moet het nog duidelijker gezegd worden? Christus is de zonnegeest en 
als de zon tijdens de voorjaarsequinox [21 maart] de evenaar kruist in het 
teken van de waterdrager, zal het Aquariustijdperk beginnen30, waarin de 
vleesloze voeding zonder alcohol van het Nieuwe Verbond opgang zal 
maken en er een tijd van altruïsme zal aanbreken. Hoewel dit nog eeuwen 
duurt, beginnen wij toch al de weldadige invloed hiervan te voelen, waarbij 
wij meehelpen om die tijd voor te bereiden. Daarom behoren wij ons li-
chamelijk, moreel, verstandelijk en geestelijk te louteren zodat wij voor an-
deren een lichtend voorbeeld zijn en hen daardoor tot het grote licht lei-
den, dat wij gelukkig hebben mogen zien. Bedenk ook dat hoe groter on-
ze kennis is, des te groter is ook onze verantwoordelijkheid om die goed te 
gebruiken, en dat wij des te schuldiger bevonden zullen worden als wij niet 
volgens deze idealen leven. 
 
 
Brief 90, mei 1918. 
 

VLEES ETEN EN HET DRAGEN VAN BONT 
 
Een student, die bekent tot op zekere hoogte nog naar vlees te verlangen, 
voelt zo nu en dan aandrang om anderen over de Rozenkruisersleer te ver-
tellen, maar voelt zich een huichelaar als hij vegetarisme bepleit. Hij vraagt 
mij hoe hij deze gewoonte kan afleren en of hij er niet beter mee kan wach-
ten anderen hierover te vertellen totdat hij zelf deze gewoonte overwon-
nen heeft.  
   Deze vraag is van algemeen belang. Want hoewel de onderzoekers van 
de Rozenkruisersleer eerlijk en serieus zijn, hebben zij dezelfde tekortko-
mingen als anderen, anders zouden zij niet op aarde zijn. Daarom kan een 
brief over dit onderwerp aan velen hulp bieden. 
   Het spreekt vanzelf dat men niet goed over geestelijke zaken kan spre-
ken bij een glas sterke drank noch een onschuldig leven kan bepleiten als 
men een biefstuk eet. Trouwens, zij die uw dagelijkse gewoonten kennen, 
zijn er altijd snel bij u te wijzen op het verschil van wat u zegt en hoe u zelf 
leeft. Het is daarom natuurlijk het beste eerst volgens de leer te leren le-
ven om er daarna met anderen over te praten. Het is wel wat sterk uitge-
drukt om iedereen, die een ideaal voor ogen staat dat hij nog niet heeft be-
reikt, een huichelaar te noemen. Zolang men er oprecht van overtuigd is 
dat een vegetarische manier van voeden goed is, en men ernaar probeert te 

 
30 2664, zie ook voetnoot 22. 
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leven, is het terecht hiervoor te pleiten, ook als men zich af en toe niet aan 
de regels houdt. De poolster leidt de zeeman veilig naar de haven, hoewel 
hij de poolster zelf nooit zal bereiken. Dat geldt eveneens als wij ons ide-
aal even hoog stellen als de sterren zelf. Misschien zullen wij ze in dit le-
ven nooit bereiken, maar wij zijn er altijd beter aan toe als wij idealen na-
streven.  
   Toch is het niet zo moeilijk als het lijkt om met een beetje wilskracht ta-
bak, alcohol en vlees te laten staan. De gedachte aan het lijden van de die-
ren tijdens hun vervoer naar de abattoirs en aan de angst die voorafgaat 
aan het moment waarop het schietmasker een eind aan hun leven maakt, 
of voordat het mes in hun keel wordt gestoken, moet iedereen, die het 
hogere leven probeert te leiden, met medelijden voor de stomme dieren 
vervullen, die zichzelf niet kunnen verdedigen. Om dezelfde redenen dient 
het dragen van veren en bont als versiering te worden afgeschaft. Dit is 
even strijdig, en zal ongetwijfeld aanleiding geven tot opmerkingen als men 
hiermee is uitgedost terwijl men de boodschap van onschuld predikt. 
   Helaas dwingt de samenstelling van onze gemeenschap ons voor veel 
dingen leer te gebruiken omdat er geen goede vervanger voor bestaat, zoals 
schoeisel en riemen. Als het echter mogelijk is dienen wij te vermijden ge-
bruik te maken van producten waarvoor een dier gedood moet worden. 
   Een geluk van deze oorlog is, dat men ervaart zonder vlees te kunnen 
leven en men zonder alcohol er veel beter aan toe is. Laten wij hopen dat 
dit alleen maar het begin van het einde is en dat de mens spoedig zal stop-
pen met het fokken van en jagen op dieren voor hun vlees en bont. Laten 
wij ondertussen het goede voorbeeld geven en daartoe onze wilskracht ge-
bruiken. 
 
 
Brief 91, juni 1918. 
 

VERDRAAGZAAMHEID TEGENOVER DE OVERTUIGING 
 VAN ANDEREN 

 
Wij leven op aarde in de omgeving waarin wij onze lessen moeten leren. 
Zij die steeds met hun hoofd in de wolken lopen en naar geestelijke idea-
len zoeken, terwijl zij hun dagelijkse verplichtingen niet nakomen, zijn net 
zo verkeerd bezig als zij die zich in hun materiële werk wentelen, en 
wroeten en ploeteren wegens hun begeerte naar geld. Zij hebben allebei 
hulp nodig, maar op tegengestelde manier. De zwevers moeten naar om-
laag getrokken worden totdat zij met hun beide benen stevig op de grond 
staan; de materialisten moeten omhooggetrokken worden opdat zij het 
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licht van de hemel mogen aanschouwen en erover gaan nadenken om dáár 
schatten te gaan verzamelen. 
   Wat de één niet lust, daar eet de ander zich dik aan. Dit geldt zowel voor 
geestelijk als voor stoffelijk voedsel. Er bestaat maar één fundamentele 
waarheid, God, maar die is veelzijdig. De manier van voorstellen, die de 
één aanspreekt, kan de ander volkomen onberoerd laten. Er bestaat dus 
een goede reden voor al die verschillende godsdiensten en visies die er zijn. 
Elk geloof of elke stroming heeft een boodschap voor haar leden. Om die 
reden dienen wij hier tegenover verdraagzaam te zijn, zelfs als hun aanhan-
gers onze opvattingen aanvallen. 
   Wij moeten ons tevreden stellen om aan onze vruchten herkend te wor-
den, want dit is de enige ware en steekhoudende toetssteen van onze per-
soonlijke overtuiging. Maakt onze opvatting ons tot betere mensen, tot be-
tere ouders, kinderen of werkgevers en werknemers? Maakt zij ons tot 
betere burgers waarvoor men in de gemeenschap waarin wij leven bewon-
dering heeft? Dat is voor iedere godsdienstvorm doorslaggevend.  
   Het is niet moeilijk in onze omgeving een materialist te vinden. Helaas 
hebben zij, die een gevorderde leer aanhangen, de neiging zwevers te wor-
den en hun aardse verplichtingen te verwaarlozen. Dit maakt dat veel men-
sen het occultisme met achterdocht bekijken en degenen die daar studie 
van maken als zonderlingen zien, terwijl het occultisme net zo min voor 
hun handelen aansprakelijk is als goed voedsel dat verkeerd valt omdat een 
zwakke maag het niet kan opnemen. 
   Niet alleen om die reden moeten wij verdraagzaam tegenover de opvat-
tingen van anderen zijn en nooit een ander geloof afkammen, maar wij 
moeten er op toezien dat wij de Rozenkruisersleer zodanig uitdragen dat 
zij voor anderen in onze omgeving een aanbeveling is. 
 
 
Brief 92, juli 1918. 
 
DE BEDOELING VAN OORLOG en ONZE HOUDING HIER TEGENOVER 
 
Regelmatig ontvangen wij van studenten vragen over welke houding zij te- 
genover de oorlog dienen aan te nemen en wat, geestelijk bezien, het doel 
van oorlog is. Als reactie daarop heb ik in verscheidene artikelen gewezen 
op wat de Rozenkruisersleer zegt, namelijk door mensen te troosten in hun 
verdriet hen tot God te doen wederkeren. En door een grote hoeveelheid 
mensen te helpen hun geestelijk gezicht te ontwikkelen om de sluier, die 
tussen de zichtbare en onzichtbare wereld bestaat, op te heffen om met 
hen, die overleden zijn, in contact te kunnen komen. Hoewel de gegeven 
verklaring voor de meeste studenten afdoende was zijn er anderen die 
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daarmee niet tevreden waren. Zij wilden iets horen over wat rechtstreeks 
verband hield met de oorlog. Zij werden verwezen naar wat er in Rozen-
kruisers christendom, voordracht 13 ‘De engelen als factor bij de ontwikke-
ling’, geschreven staat, namelijk hoe het doen en laten van de mens door 
engelen en aartsengelen wordt geleid. Zij treden op als familie- en rasgees-
ten en veroorzaken de opkomst en ondergang van volken wanneer dat 
voor de ontwikkeling van die geesten, die aan hun bescherming zijn toe-
vertrouwd, noodzakelijk is. 
   Als laatste poging om onze studenten op dit belangrijke punt tevreden 
te stellen, sturen wij u hierbij een les met als titel: ‘De bedoeling van oor-
log’ die op de tegenwoordige situatie van toepassing is. Ik vertrouw erop 
dat deze les iedereen dié toelichting geeft, die helpt te begrijpen waar het 
om gaat, opdat u uw oprechte medewerking zult verlenen om zo spoedig 
mogelijk een eind aan de strijd te maken en te zorgen voor vrede, waar-
naar iedereen zo vurig verlangt. 
   Maar bedenk, dat er geen echte vrede kan zijn voordat het militarisme 
een dusdanige klap krijgt, die zij niet snel meer te boven komt. Veel men-
sen hopen dat dit de laatste oorlog is en ik wou dat ik het kon geloven. Dat 
dacht men ook toen Napoleon en zijn horde Europa onder de voet liep. 
Maar de tijd leerde dat dit een ijdele hoop was. Vrede is een kwestie van 
opvoeding en kan niet bereikt worden voordat wij geleerd hebben elkaar 
vriendelijk, rechtvaardig en eerlijk te behandelen, zowel waar het volken 
als personen betreft. Zolang wij wapens fabriceren komt er geen vrede. 
Het behoort ons doel en streven te zijn om alles te doen wat wij kunnen 
om overal het militarisme af te schaffen door geschillen bij te leggen. 
 
 
Brief 93, augustus 1918. 
 
GEESTELIJKE KRACHT EN DE VERANTWOORDELIJKHEID DIE  

DAARMEE VERGEZELD GAAT 
 
Jaren geleden bracht ik enige weken op een boerderij in de staat Maine 
door toen men daar aardappels rooide. Als de wagens langs mij heen reden 
zag ik dat de aardappels allemaal groot waren en van bijna eenzelfde for-
maat. Daarom feliciteerde ik de boer met zijn oogst van zulke grote aard-
appelen. Hij liep toen naar een kar en liet me zien dat de bodem daarvan 
bedekt was met kleine aardappels. Hij vertelde mij dat de aardappelen niet 
op het land gesorteerd waren, maar dat bij het hossen van de kar over de 
oneffen veldweg naar de loods de grote aardappels boven kwamen te lig-
gen en de kleine naar beneden zakten. ‘Als je de grote aardappels op de bo-
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dem legt,’ zei hij, ‘zullen die zich naar boven werken en de kleine zullen 
zakken.’  
   Is dit niet wat ook in het leven gebeurt? Imposante mensen, met grote 
kwaliteiten, stijgen naar de top terwijl wij elkaar op de levensweg verdrin-
gen. ‘Een goed mens kun je er niet onder houden’, is een oud [Engels] 
gezegde. Ondanks alles zal hij de top bereiken door de opwaartse kracht 
in hem. Evenzo geldt, dat hoe vaak wij een kleine man aan de top plaat-
sen, hij naar beneden zal zakken, omdat hij de geestelijke kracht mist. Als 
wij voldoende materiaal en werknemers hebben kunnen wij een huis zo 
groot bouwen als wij willen en het boven alle andere gebouwen laten uit-
steken. Maar de groei bij de mens komt van binnenuit en niemand kan 
ook maar een haarbreedte aan de lengte van een ander toevoegen, of dat 
nu lichamelijk, geestelijk of moreel is. Iedereen moet voor zichzelf beslis-
sen of hij beneden aan, of aan de top wil staan. 
   De boer had ontdekt dat als zijn aardappels over een effen weg werden 
vervoerd zij gemengd bleven, maar dat hoe hobbeliger de weg was, des 
te sneller de grote aardappels naar boven kwamen en de kleinere zakten. 
Als er zich in het leven onverwacht grote moeilijkheden voordoen wach-
ten hen, die bereid zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen en zich 
vooraan in de strijd te werpen, grote kansen. 
   In zo’n tijd leven wij. Als wij ernaar streven op te klimmen, is nú de beste 
gelegenheid daartoe. Iedereen vraagt nu om een antwoord op de levens-
vragen en vraagt zich af waar het met de mensheid naartoe moet. En wij 
weten het antwoord. Daarom rust op ons de verantwoordelijkheid om 
volgens de leer van de Oudere Broeders te leven en die door ons voorbeel-
dig leven voor anderen aantrekkelijk te maken. Veel leden van ons dragen 
de leer van de Oudere Broeders uit, tot in de loopgraven, en vertellen die 
aan iedereen die dat horen wil. Zij, die in hun gewone omgeving wonen, 
zullen vraagtekens tegenkomen op veel, tot nu toe, voor hen gesloten 
plaatsen. Laten wij daarom ijverig naar de gelegenheden zoeken, want ‘aan 
wie veel gegeven is, van hem zal veel worden gevraagd.’  
   Ik wil u voorstellen te kijken of De wereldbeschouwing en onze andere boe-
ken, voor zover dat mogelijk is, zich in de bibliotheek bevinden of op an-
dere, veel bezochte plaatsen. Als een aantal mensen er in een bibliotheek 
regelmatig naar vraagt en de bibliothecaris er misschien niets vanaf weet 
en er zelfs vijandig tegenover staat, zal herhaalde vraag naar een bepaald 
boek hem uiteindelijk dwingen hier acht op te slaan. De leer van de Fel-
lowship bezit zonder twijfel geestelijke kracht die haar beslist van een 
plaats zal verzekeren. Onze verdienste zal evenredig zijn naarmate wij 
meewerken om de leer van de Oudere Broeders onder de aandacht te 
brengen. Het is nu vakantietijd, dus een gunstige gelegenheid om de leer, 
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die ons voldoening schenkt, te verspreiden. Laten wij ons daarom nu extra 
inspannen. Het zal zowel anderen als ons ten goede komen. 
 
 
Brief 94, september 1918. 
 

IN TIJDEN VAN SPANNING BEWIJST HET BEWAREN VAN 
EVENWICHTIGHEID GOEDE DIENSTEN 

 
Nu er door de wereldoorlog zo radicaal in ons leven, onze gewoonten, 
onze aangelegenheden, en onze zaken wordt ingegrepen - onverschillig 
waar wij ons bevinden - nu de bloem van onze mannelijke bevolking bij 
duizenden door kanonnen wordt weggemaaid en zelfs vrouwen hun dage-
lijkse bezigheden thuis in de steek moeten laten om aan de geweldige strijd 
achter de gevechtslinie deel te nemen, en jonge kinderen en zwakke be-
jaarden gebrek moeten lijden; wat kan men er dan aan doen als men min 
of meer uit zijn evenwicht is, naar de mate van iemands persoonlijk lijden, 
of iemands directe contact met de woeste golven van haat en leed in wat 
eens het lieflijke Frankrijk was, of in andere door de strijd opgeschrikte 
landstreken? 
   Het schijnt bijna onmogelijk om onaangedaan te blijven. Bij het zien van 
zoveel leed kan men niet ongevoelig blijven. Na de verwoesting van een 
gebombardeerde stad te hebben beschreven vraagt een student: ‘Kan ie-
mand het helpen er zeer verontwaardigd over te zijn?’ Nee! Christus was 
zeer verontwaardigd toen hij weende over de zonden van Jeruzalem. Hij 
was terecht woedend toen hij de geldwisselaars uit de tempel verdreef. 
Maar het bewaren van evenwichtigheid is beslist één van de grote lessen 
die wij van deze oorlog kunnen leren. 
   Het is gemakkelijk vredelievend te blijven als men de bergen intrekt en 
er als kluizenaar woont. Maar wat is de verdienste in balans te zijn als er 
niemand is die ons tart, tegenwerkt of irriteert? Het is echter moeilijker om 
in het zakenleven een vredelievende houding te bewaren in een stad waar 
moordende concurrentie een meedogenloze strijd veroorzaakt en waar het 
leven door wetten en voorschriften ingeperkt wordt. Maar het kan wél en 
gebeurt ook door veel mensen die niet geestelijk zijn ingesteld, maar on-
dervonden hebben dat verlies van evenwichtigheid hun streven benadeelt. 
Dus proberen zij zich in te stellen om in balans te blijven en hebben on-
dervonden dat zij er wél bij varen. Hun gezondheid verbetert en hun geluk 
neemt toe terwijl hun manier van zakendoen eveneens vooruit is gegaan. 
   Als wereldse mensen zulke zelfdiscipline kunnen aanleren, en hun dat in 
het dagelijkse leven zo ten goede komt, moeten wij - die een hoger en ede-
ler doel nastreven en al jarenlang het pad volgen - een voorbeeld van ver-
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trouwen en hoop zijn, nietwaar? Voor hen die niet zoals wij, het voorrecht 
van dit onderricht hebben, behoren wij in deze wereldcrisis een rots in de 
branding te zijn en dient er van ons een opbouwende invloed uit te gaan. 
   Daarom heb ik in deze les de verborgen oorzaken aangegeven die in het 
verleden de zaden hebben uitgestrooid en opgekweekt. In onze tegen-
woordige noodtoestand werpen zij hun vruchten af. Ook heb ik aangetipt 
hoe wij nu eveneens ons zaad ten goede of ten kwade voor de toekomst 
zaaien. Dit in de hoop dat u op opbouwende manier uw gedachten in de 
aangeven richting zult concentreren en uw omgeving in uw opvattingen 
laat delen. Op deze manier kan in de toekomst veel leed voorkomen wor-
den. Want gedachten zijn dingen. Als zij in harmonie zijn met het kosmi-
sche plan, om alles ten goede te laten samenwerken, zullen zij beslist 
vruchten afwerpen.   
 
 
Brief 95, oktober 1918. 
 

DE OPTIMISTISCHE HOUDING EN VERTROUWEN IN HET  
UITEINDELIJKE GOEDE 

 
Veronderstel dat iemand, op wie u erg gesteld bent, een operatie onder-
gaat. U zou natuurlijk zeer bezorgd zijn en tussen hoop en vrees zweven. 
Soms zal het ene gevoel, dan weer het andere overheersen. Maar ga eens 
na wat de uitwerking op de patiënt is als u steeds blijk gaf van uw twijfel 
en angst. Vrees heeft altijd een ontmoedigende en schadelijke uitwerking 
die het de zieke moeilijk maakt zich te herstellen. Vooral omdat iemand tij-
dens ziekte minder zelfvertrouwen heeft en negatiever is ingesteld dan 
wanneer men in blakende gezondheid verkeert. Dus als u iemand echt wilt 
helpen en alles voor de zieke wilt doen, bewijst u die door een dergelijke 
houding en met zulke gedachten beslist geen dienst. 
   Iets dergelijks vindt er nu in de hele wereld plaats. Het menselijk ras on-
dergaat een noodzakelijke ingreep wegens geestelijke staar. Het door de 
oorlog veroorzaakte verdriet en lijden help de materialistische schil op on-
ze ogen te verwijderen en de sluier, die ons van de levende doden scheidt, 
te verscheuren. De ingreep is uiterst pijnlijk. Ongetwijfeld is er niemand 
met menselijk gevoel die niet, tot op zekere hoogte, meevoelt met hen 
die in de oorlog zijn verwikkeld. Maar als wij ervan overtuigd zijn, dat ge-
dachten kracht hebben is het onze plicht zo optimistisch mogelijk te blij-
ven. 
   Ik twijfel er niet aan dat iedere student van de Rosicrucian Fellowship er 
alles aan doet om het lijden en verdriet in de betreffende landen te verlich-
ten. Maar het is de zo belangrijke optimistische instelling die voor velen zo 
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moeilijk is om aan te leren en te bewaren. Toch is het onze plicht dit te 
doen, vooral in het licht van onze onovertroffen kennis van het beoogde 
doel, dat beslist bereikt zal worden. Wij kunnen niet blij zijn met deze 
bezoeking, maar kunnen dankbaar zijn dat zij veel goeds zal voortbren-
gen, zoals de zon die iedere morgen opkomt en ’s avonds weer onder-
gaat. 
   Wij hebben een onbeperkt vertrouwen in de wijsheid en almacht van 
God. Wij weten dat het een valse beschuldiging is te zeggen dat: ‘De 
schepping wreed is, met bloed doordrenkt,’ zoals iemand het uitdrukte. 
Ongeacht hoe het ons, met onze beperkte visie mag toeschijnen: voor de 
ontwikkeling van de wereld is hartelijkheid het belangrijkst. Daarom dient 
iedereen er naar te streven om een optimistische houding aan te kweken 
en er de nadruk op te leggen dat het onze vaste overtuiging is, dat uitein-
delijk uit de tegenwoordige situatie iets goeds zal voortvloeien. Laten wij 
bedenken dat, als wij in harmonie met de ontwikkeling meewerken, dit is 
alsof wij in een boot met de stroom mee roeien en onze pogingen meer 
vruchten afwerpen dan als wij een houding aannemen die tegengesteld is 
aan het welzijn van iedereen. 
 
Noot: De brief van november 1918 was gewijd aan zakelijke aangelegenhe-
den in verband met onze publicaties en is daarom hier niet opgenomen. 
 
 
Brief 96, december 1918. 
 

VERLENGING VAN HET LEVEN VAN HET OERTYPE 
 
Dit is de laatste studentenles van dit jaar. Aan het einde van een kringloop 
denkt men vanzelf aan het vliegen van de tijd en de vergankelijkheid van 
het bestaan in de waarneembare wereld. Ook doet dit ons denken aan de 
kostbaarheid van de tijd, en onze verantwoordelijkheid die zo nuttig mo-
gelijk voor zielengroei te besteden. ‘Wat heeft een mens eraan als hij de 
hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?’ Marc. 8:36. Het is nu tijd 
om te zaaien en er staat geschreven: ‘Wie veel gegeven is, van hem zal veel 
worden gevraagd.’ Daarom zijn wij in grotere mate dan anderen verant-
woordelijk voor wat wij hebben gedaan of nagelaten, dan aan wie geen 
kennis van Gods plan, dat ons door de Oudere Broeders werd meege-
deeld, werd toevertrouwd. 
   In dit verband dienen wij te beseffen dat iedere handeling, van elk mens, 
een direct gevolg heeft op het oertype van zijn [stoffelijk] lichaam. Als de 
daad in harmonie is met de wet van het leven versterkt zij het oertype, en 
geeft het kans op een langer leven waarin men een maximum aan ervaring 



 132 

kan opdoen, en zielengroei gelijke tred kan houden met zijn plaats in het 
leven en zijn vermogen om te leren. Men hoeft dan minder vaak op aar-
de geboren te worden om tot volmaaktheid te komen, dan iemand die zich 
aan zijn plichten in het leven onttrekt, of iemand die zijn krachten op af-
brekende manier gebruikt. Bij afbrekend gebruik wordt het leven van het 
oertype overbelast en breekt voortijdig. Dus zij die met hun daden tegen 
de wet werken verkorten hun leven en moeten vaker geboren worden dan 
zij die in harmonie met de wet leven. Dit is weer een voorbeeld waaruit de 
juistheid van de Bijbel blijkt waar zij ons aanspoort goed te doen opdat 
wij lang mogen leven. 
   Deze wet geldt, zonder uitzondering, voor iedereen, maar in het leven 
van hen die bewust met de wet van ontwikkeling meewerken is zij van 
meer betekenis dan in die van anderen. De kennis van deze feiten moet ons 
enthousiasme voor het goede vertien- of verhonderdvoudigen. Zelfs als 
wij op latere leeftijd hiermee in aanraking komen, kunnen wij tijdens de 
laatste paar jaar gemakkelijk meer ‘schatten’ vergaren dan in verscheidene 
voorgaande levens. Voor een vroeg begin in een toekomstig leven staan 
wij bovendien in de goede richting. Laten wij daarom hopen dat wij het 
jaar, dat bijna afgelopen is, zo goed mogelijk hebben benut, en ons voor-
bereiden om ons het komende jaar nog meer in te spannen. 
 
 
Brief 97, januari 1919. 
 

DE WET VAN SLAGEN IN GEESTELIJKE ZAKEN 
 
Het lijkt mij een gepaste gelegenheid om onze briefwisseling voor 1919 te 
beginnen met u een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar te wensen. Het 
spreekwoord zegt: ‘Als wensen paarden waren, behoefden bedelaars niet 
te lopen.’ Om te slagen en gelukkig te zijn is meer nodig dan alleen maar 
wensen. Misschien zullen die van mij vruchtbaarder blijken als ik u de wet 
om te slagen duidelijk maak. De studenten van de Fellowship weten dat er 
geen ‘geluk’ bestaat en zijn het volkomen eens met Mefisto in Faust, als hij 
zegt: 
 
              Hoe nauw geluk en verdienste zijn verbonden 
                gaat boven de dwaas zijn verstand 
                en als hij de steen van de wijzen bezat, 
                staat vast, dat de steen geen wijze had. 
 
Maar hierbij zullen velen zich afvragen: is het mogelijk succes op een wet 
terug te voeren? 
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   Ja, er bestaat een wet om te slagen, even zeker en onveranderlijk als alle 
andere kosmische wetten. Hoewel ik die alleen op geestelijke zaken toe-
pas, kan ik u niet verzwijgen dat zij, tot op zekere hoogte, u ook succes in 
wereldse aangelegenheden brengt. Bedenk vóór dat u deze wet op die ma-
nier gebruikt dat dit geestelijke zelfmoord betekent, want u kunt niet te-
gelijkertijd God en mammon dienen. Matt. 6:24. ‘Zoek liever eerst het ko-
ninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je 
erbij gegeven worden.’ Matt. 6:33. Voor de juistheid van deze belofte kan ik 
instaan, want ik heb er vele jaren naar geleefd. 
   De wet van slagen kan als volgt worden omschreven. Bepaal eerst dui-
delijk en helder wat u wilt: ontwikkeling van geneeskracht, helderziend-
heid, een onzichtbare helper worden, de gave voordrachten te kunnen 
houden om de Rozenkruisersleer te verspreiden, enzovoort. Ten tweede: 
als uw doel u voor ogen staat, koester dan geen moment een gedachte van 
vrees te zullen falen, maar kweek een houding van onwankelbare vastbera-
denheid aan, om ondanks alle hindernissen, uw doel te bereiken. Houd 
steeds voor ogen: ‘Ik kan en ik zal.’ 
   Ga niet bedenken op welke manier u zult slagen voordat u absoluut ver-
trouwen in uzelf hebt gekregen en in uw mogelijkheden om te doen wat 
u wilt, want als bij u de geringste twijfel van falen opkomt, kunt u geen 
plannen maken die volledig zullen slagen. Wees daarom geduldig en wees 
er allereerst van overtuigd volkomen vertrouwen in uzelf te hebben en uw 
bekwaamheid, en ondanks alle onwaarschijnlijkheid te zullen slagen. 
   Als u het punt bereikt hebt waarop u absoluut overtuigd bent dat u kunt 
slagen, en vastbesloten bent in bepaald opzicht dat doel te bereiken, is er 
geen macht op aarde noch in de hemel, die u daarvan kan weerhouden. 
Daarna kunt u plannen maken hoe u te werk gaat om uw vurige wens te 
verwezenlijken. 
   Ik hoop dat u op zoek naar zielengroei deze wet serieus zult toepassen, 
niet alleen het komende jaar, maar ook de jaren die daarop volgen. 
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