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INLEIDING 
 
De vragen die dit boek bevat werden in de jaren 1913 tot 1919 door Max 
Heindel beantwoord in Echoes, juni 1913 - maart 1915, en later in Rays from the 
Rose Cross [Stralen van het Rozenkruis] april 1915 - februari 1919. Omdat 
het merendeel van deze tijdschriften niet meer verkrijgbaar is heeft deze 
verzameling in boekvorm tot doel een bredere lezerskring deel te laten 
hebben aan de waardevolle esoterische informatie van Max Heindel. 
   Voor hen die niet vertrouwd zijn met de leer die in De wereldbeschouwing 
der Rozenkruisers beschreven staat, volgt hier een toelichting op de gebruik-
te termen. Aan de hand van deze basisprincipes zal iedereen de antwoor-
den op de vragen gemakkelijk kunnen begrijpen. Bij de beantwoording van 
elke vraag is met de antwoorden op andere vragen geen rekening gehou-
den zodat elk antwoord op zichzelf staat. Dit heeft bij vragen, die op el-
kaar lijken, soms herhaling tot gevolg. U zult echter bemerken dat waar 
zich herhaling voordoet, dit een nieuw facet van het onderwerp belicht.  
   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 handelingen. Dit is het lichaam 
dat meestal als de gehele mens wordt beschouwd. 
2e Een levenslichaam, dat uit ether is samengesteld en het zichtbare lichaam 
doordringt, zoals ether allerlei vormen doordringt, met dit verschil dat de 
mens een grotere hoeveelheid universele ether tot zich trekt dan andere 
vormen. Dit etherische lichaam, dat ongeveer 4 cm buiten het stoffelijk li-
chaam uitsteekt, is het instrument voor het opnemen van de levengeven-
de zonne-energie en het op gang houden van de functies als assimilatie, 
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 dat het ongeveer 40 cm bui-
ten het zichtbare lichaam uitsteekt, en dat het zich in het midden van de-
ze eivormige wolk bevindt zoals een dooier in het midden van een ei. Het 
begeertelichaam bevat waarnemingscentra die bij juiste ontwikkeling de 
middelen vormen waarmee de mens in de begeertewereld waarneemt. 
4e Het verstand, een spiegel die de uiterlijke wereld weerkaatst en de geest 
in staat stelt zijn bevelen in gedachten en woorden om te zetten en tot han-
delen te dwingen. 



5e Het ego of de drievoudige geest, die deze voertuigen of lichamen ge-
bruikt om in de levensschool ervaring mee op te doen en die ervaring 
omzet in zielenkracht.  
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      Diagram 2. De zeven werelden. 

 
Er zijn drie gebieden waarin zich een ‘geheugen der natuur’ bevindt. In diagram 2 zijn de zeven we-
relden schematisch weergegeven. In de hoogste of 7e sfeer van de stoffelijke wereld, de weerspiege-
lende ether, vindt men het eerste geheugen der natuur; het geeft de beelden in spiegelbeeld weer. 
Hierin kijken beginnelingen en mediums. De beelden bestaan daar ongeveer enige honderden of 
meer jaren. Het 2e geheugen der natuur is gelegen in de 4e sfeer van de Gedachtewereld, het hoogste 
gebied van de concrete gedachte of 2e hemel, de beelden hier bevatten die van de hele Aardeperiode. 
Hierin kijken ingewijden. Het 3e geheugen der natuur is gelegen in de 7e of hoogste sfeer van de we-
reld van de levensgeest of 4e hemel. Het bevat de beelden vanaf de Saturnusperiode. Hierin kunnen 
alleen adepten en Oudere Broeders kijken. Zie Vragen en Antwoorden deel 2, vraag 66. 
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Vraag 1. Het verblijf in het louteringsgebied 
Duren de ervaringen van het ego of de geest vanaf de dood tot het tijdstip waarop het 
panorama de geboorte van het zojuist beëindigde leven bereikt, in het louteringsgebied of 
vagevuur, ononderbroken voort? Of zijn er tussen het eindigen van het lijden voor de 
ene daad, en het begin van het lijden voor de volgende daad, perioden van onderbreking?  
 
Antwoord: De natuur, die de openbaring is van God, streeft altijd naar be-
houd van energie om met de minste inspanning de beste resultaten te be-
reiken. De wet van overeenkomst is hierop van toepassing. Als wij de ge-
volgen van veranderingen in de stoffelijke wereld bestuderen komen wij 
iets te weten over de gevolgen daarvan in de geestelijke wereld. Iemand die 
hier op aarde korte tijd hevig moet lijden, voelt meestal intense pijn ter-
wijl zij, die jaren achtereen lijden, het leed niet in diezelfde mate schijnen 
te voelen, hoewel de pijn die hen kwelt even intens kan zijn. Zij zijn als 
het ware aan de pijn gewend geraakt. Hun uiterlijk kan door de pijn ver-
magerd en getekend zijn, maar zij ervaren het lijden niet zo intens als zij 
die kort en hevig pijn lijden. 
   In het louteringsgebied is dit net zo. Als iemand tijdens zijn leven onge-
voelig en wreed was, als men nooit rekening hield met de gevoelens van 
anderen en mensen leed heeft aangedaan wanneer de gelegenheid daar-
toe zich maar voordeed, zal blijken dat zijn lijden in het louteringsgebied 
zeer intens is. Dit wordt nog verergerd door het feit dat het verblijf in het 
louteringsgebied korter duurt dan het verblijf op aarde. Maar het lijden is 
naar verhouding dan ook heviger. 
   Het zal duidelijk zijn dat als de ervaringen zonder onderbreking zouden 
doorgaan, als de pijn die door de ene daad wordt opgewekt onmiddellijk 
door een andere zou worden gevolgd, een groot deel van het effect van 
het lijden voor de geest verloren gaat, omdat de volle hevigheid hiervan 
niet wordt gevoeld. De ervaringen komen daarom als het ware, in golven 
op iemand af, zodat er na een periode van lijden een periode van onder-
breking is, met de bedoeling dat de pijn van de volgende periode in alle 
hevigheid wordt gevoeld.  
   Sommige mensen zullen natuurlijk denken dat dit wreed is en een onno-
dige kwelling die met grote spitsvondigheid wordt toegepast met de be-
doeling het lijden zo intens mogelijk te maken. Maar dat is niet het geval. 
Hoewel het effect er inderdaad is, is de beweegreden van hoger orde. Want 
de natuur, of God, zoekt niet naar vergelding en wraak, maar wil alleen 
degenen die zich veroorloven kwaad te bedrijven leren dit niet te herha-
len door de veroorzaker van de pijn precies evenveel pijn te bezorgen als 
zij anderen hebben aangedaan. De bedoeling is hen ertoe te brengen om 
in een volgend leven de gevoelens van anderen te respecteren en dus voor 
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iedereen medegevoel te tonen. De pijn moet daarom zo hevig mogelijk zijn 
om energie te sparen en iemand sneller goed en oprecht te maken dan het 
geval is als de pijn niet wordt onderbroken en het lijden minder hevig is. 
 
 
Vraag 2. Hoe zijn de ‘doden’ gekleed? 
Hoe zien de ‘doden’ eruit en hoe zijn zij gekleed? Vormen hun gedachten de ether tot 
kleding om, of tot alles wat zij maar wensen? Dit zou men kunnen afleiden uit wat er 
in ‘De wereldbeschouwing’ over de begeertewereld wordt gezegd. Neemt het begeerteli-
chaam, direct nadat het zilveren koord gebroken is, de vorm van het grofstoffelijk li-
chaam aan?    
 
Antwoord: De zogenoemde ‘doden’ kunnen door hun gedachten ieder kle-
dingstuk vormen dat zij wensen. Meestal denken zij gekleed te zijn in de 
kleding van het land waarin zij woonden voordat zij naar de begeertewe-
reld gingen. Daarom zien zij er ook zo uit, zonder dat hiervoor enige in-
spanning van hun gedachte nodig is. Maar als zij iets nieuws willen of 
een ongebruikelijk kledingstuk, dan moeten zij natuurlijk hun wilskracht 
gebruiken om dat tot stand te brengen. Zo’n kledingstuk blijft bestaan zo-
lang de persoon zich in die kledij gekleed denkt.  
   De mogelijkheid om begeertestof door gedachtekracht vorm te geven, 
kan ook op een andere manier gebruikt worden. Wanneer iemand – in het 
algemeen gesproken - deze wereld als gevolg van een ongeval verlaat, denkt 
men van zichzelf dat men door dit ongeluk verminkt is: misschien zonder 
een been of een arm of met een gat in zijn hoofd. Daar heeft men abso-
luut geen last van, omdat men zich in de begeertewereld even goed zon-
der als met ledematen kan verplaatsen. Maar het bewijst het vermogen van 
de gedachte om het begeertelichaam te vormen. Toen aan het begin van de 
[eerste wereld-]oorlog grote aantallen soldaten met zeer ernstige verwon-
dingen naar de begeertewereld gingen, leerden de Oudere Broeders en 
hun leerlingen deze mensen dat zij, alleen maar door te denken dat zij recht 
van lijf en leden waren, meteen van hun verwondingen genezen zouden 
zijn. Dit deden zij meteen. Alle nieuwelingen zijn, als zij de omstandig-
heden in het hiernamaals begrijpen, op deze manier direct van hun won-
den en amputaties genezen zodat, uiterlijk gezien, niemand zou denken 
dat zij als gevolg van een ongeval in de stoffelijke wereld overleden zijn. 
   Deze kennis is nu zo algemeen dat veel mensen, die sinds die tijd zijn 
overleden, van deze eigenschap van begeertestof gebruik hebben gemaakt, 
en die in een bepaalde vorm hebben gegoten als zij hun uiterlijk willen ver-
anderen. 
   Soms willen mensen die erg dik zijn slanker schijnen, en omgekeerd wil-
len zij die erg mager zijn er liever wat gevulder uitzien. Deze verandering 
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of transformatie is echter niet duurzaam vanwege het oertype. De extra 
dikte die een mager iemand zich heeft aangemeten, of de omvang die een 
corpulent persoon eraf denkt, blijft er niet blijvend aan of af. Na enige tijd 
worden zij die oorspronkelijk mager waren toch weer mager, en degene 
die graag slanker wilde zijn bemerkt na enige tijd dat zijn corpulentie lang-
zamerhand terugkeert waarna het proces herhaald moet worden. 
   Dit geldt ook voor mensen die hun gelaatstrekken proberen te verande-
ren in een uiterlijk dat hen beter bevalt. Veranderingen in het gezicht zijn 
echter van nog kortere duur omdat zowel in de hemelwereld als op aarde 
het karakter hierin tot uitdrukking komt. Daarom zal door de gebruikelij-
ke gedachtegang van de mens alles wat schijn is snel verdwijnen. 
   Voor wat het tweede gedeelte van de vraag betreft kan ik zeggen dat 
tijdens het leven op aarde, het begeertelichaam het stoffelijk lichaam min 
of meer als een eivormige wolk omgeeft. Zodra iemand bewustzijn in de 
begeertewereld krijgt en zichzelf inbeeldt dat het de vorm van het grof-
stoffelijk lichaam heeft, dan begint het begeertelichaam die vorm ook aan 
te nemen. Deze verandering van vorm wordt vergemakkelijkt door het 
feit dat het zielenlichaam – dat is samengesteld uit de twee hogere ethers: 
de lichtether en de weerspiegelende ether – zich nog steeds bij de mens, 
het ego of de geest, bevindt. Om dit met een voorbeeld te verduidelijken 
breng ik in herinnering dat als de geest tot wedergeboorte komt, de twee 
lagere ethers die zich op het zaadatoom van het levenslichaam hebben sa-
mengetrokken, door de Heren van het Lot of de Optekenende Engelen 
en hun medewerkers tot een matrijs worden gevormd. Deze holle giet-
vorm wordt in de moederschoot geplaatst, waar de stoffelijke deeltjes er 
op zo’n manier in worden opgenomen, dat zij geleidelijk het lichaam van 
het kind vormen, dat vervolgens wordt geboren. Op dat moment heeft 
het kind nog geen zielenlichaam. Wat er eventueel aan de twee hogere 
ethers aanwezig is wordt pas later in het leven opgenomen en opgebouwd 
door goede en juiste daden. Zodra het zielenlichaam een bepaalde dicht-
heid heeft bereikt, kan men daarin als onzichtbare helper werken. Tijdens 
zielenvluchten voegt het begeertelichaam zich gemakkelijk in deze gereed-
gemaakte vorm. Als men weer in zijn stoffelijk lichaam terugkeert wordt 
door de wilskracht waarmee dit gebeurt, het nauwe contact tussen be-
geertelichaam en zielenlichaam automatisch opgeheven. Later, als het le-
ven in de stoffelijke wereld wordt beëindigd en de twee lagere ethers, 
evenals het stoffelijk lichaam worden afgelegd, blijft het stralende zielen-
lichaam of gouden bruiloftskleed nog bij de hogere voertuigen. In deze 
matrijs of vorm wordt het begeertelichaam, bij zijn geboorte in de on-
zichtbare wereld, gevormd. Zoals het kinderlichaam wordt gevormd vol-
gens de matrijs van de twee lagere ethers voordat het tot stoffelijke ge-
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boorte kon komen, zo wordt ook bij de geboorte in de onzichtbare we-
reld, die na de dood op het stoffelijk gebied volgt, de matrijs gevormd 
door de beide hogere ethers, als het ware doordrenkt met begeertestof, 
om het voertuig te vormen dat in die wereld gebruikt zal worden. 
   Toch zijn de zogenoemde doden niet de enigen die de macht hebben de 
begeertestof op deze manier in elke vorm te modelleren die zij wensen. 
Alle bewoners van de begeertewereld kunnen dit, zelfs de elementalen. 
Deze laatste gebruiken dit vermogen vaak om nieuwelingen vrees aan te 
jagen of te misleiden, zoals menige nieuwkomer toen hij dit gebied voor 
het eerst betrad tot zijn ontsteltenis ervaren heeft. Want deze duveltjes 
bemerken gauw of iemand een vreemde is en niet vertrouwd is met de 
daar bestaande toestanden. Zij schijnen er veel plezier in te hebben om 
nieuwelingen lastig te vallen door zich te veranderen in de meest lachwek-
kende en schrikaanjagende monsters. Dan kunnen zij doen alsof zij hem 
op gruwelijke manier aanvallen. Het doet hen blijkbaar het grootste ple-
zier als het hun gelukt de nieuwkomer in een hoek te drijven en van angst 
te doen ineenkrimpen, terwijl zij tandenknarsend voor hem staan alsof zij 
hem willen verslinden. Maar zodra de nieuweling beseft dat er niets is dat 
hem schade kan toebrengen, dat hij in zijn ijlere voertuigen geen gevaar 
loopt aan stukken gescheurd of opgegeten te worden en dat een glimlach 
tegen deze onschadelijke wezens en een streng bevel te verdwijnen vol-
doende is om hen hun aandacht op iets anders te doen richten, laten ze 
hem spoedig met rust. Zo leert hij hen te doen wat hij wil. Want in die 
wereld zijn alle wezens, die niet geïndividualiseerd zijn, gedwongen te doen 
wat hogere, verstandelijke wezens bevelen. En tot die laatste behoort de 
mens. 
   Iemand kan dus een elementaal nemen, hem de vorm geven die hij wil, 
en hem leren zijn bevelen uit te voeren. De wezens die hij op deze ma-
nier met zijn levenskracht door zijn wilskracht heeft geschapen en aan 
wie hij een bepaalde opdracht geeft, zullen zijn bevelen nauwgezet uit-
voeren. In verhouding tot de kracht waarmee hij deze arbeid verricht zal 
het wezen, voor langere of kortere tijd, blijven bestaan. Op deze manier 
zijn veel zogenoemde spoken geschapen, met een opdracht die nog eeu-
wen voortduurt nadat de persoon die ze met de opdracht belastte al lang 
naar de hogere hemelwereld is gegaan. 
   Dit is waarschijnlijk ook de oorsprong van de witte vrouw die de Hohen-
zollerns waarschuwt voor een op handen zijnd sterfgeval. Zij, en soort-
gelijke verschijningen, die aanleiding hebben gegeven tot zoveel specula-
tie, werden geschapen door het intense verlangen van een menselijk we-
zen dat onder bijzonder pijnlijke omstandigheden de begeertewereld in 
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moest, wat de magische betovering veroorzaakte waarvan de persoon zelf 
zich niet eens bewust was.  
 
 
Vraag 3. Een korte weg naar de hemel 
Sommige schrijvers beweren dat het mogelijk is vanuit de stoffelijke wereld regelrecht 
naar de hogere, geestelijke wereld te gaan, zonder daarbij door de lagere gebieden van 
de begeertewereld te moeten, zodat men op deze manier aan alle walglijke taferelen, die 
zich in dit gebied voordoen, ontkomt. U stelt echter dat het noodzakelijk is achtereen-
volgens alle natuurrijken te doorlopen. Vanwaar deze tegenstrijdigheid? 
 
Antwoord: Wij weten zeer goed dat sommige mensen dergelijke dingen 
beweren met betrekking tot de overgang van de stoffelijke wereld naar de 
hogere, geestelijke gebieden door middel van wat zij met een geleerd 
woord atomaire ondergebieden noemen.  
   Als richtlijn om te beoordelen wie er gelijk heeft, wijzen wij u op de wet 
van analogie: Zo boven, zo beneden, die de sleutel is van alle mysteriën, 
zowel geestelijke als stoffelijke. Want deze wet is van toepassing op elk 
gebied van de natuur dat wij onderzoeken. 
   U weet dat een duiker onmogelijk de zeebodem kan bereiken zonder aan 
de oppervlakte te beginnen en vervolgens af te dalen door het ertussen 
liggende water. Het is ook logisch dat een vliegtuig niet boven de wolken 
kan vliegen zonder eerst de lagere luchtlagen te passeren. Evenzo stijgt 
na de dood het ego achtereenvolgens op door de verschillende gebieden 
naar de derde hemel, en daalt op het moment van wedergeboorte succes-
sievelijk af door het gebied van de concrete gedachte, de begeertewereld 
en de ether naar het stoffelijke gebied. 
   Deze feiten zijn bekend bij de vele personen die dit hebben onderzocht 
en vormen geen punt van discussie of bewijsvoering voor de occultist. 
Evenmin als er voor wetenschappers twijfel bestaat dat de aarde om haar 
as draait. Iedereen die iets anders beweert heeft het mis. 
   Ik zeg dit ook niet enkel op grond van eigen ervaring, want ik ken hon-
derden andere mensen die het vermogen bezitten om buiten hun lichaam 
in de verschillende geestelijke gebieden te functioneren. Ik heb met nie- 
mand ooit met zoveel woorden over de bovenstoffelijke ervaringen gesp-
roken, maar hun herhaalde verwijzingen naar wat zij ondervonden als zij 
door de lagere gebieden van de begeertewereld en de ether heengingen, 
geven mij de zekerheid dat niemand die ik ken, ooit tot de hogere gedeel-
ten van de begeertewereld of naar het gebied van de concrete gedachte is 
opgestegen zonder eerst door de ether en de lagere sferen van de be-
geertewereld, namelijk het vagevuur of louteringsgebied, te zijn gegaan. 
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   Zelfs al zou er van de stoffelijke wereld naar de hoogste geestelijke ge-
bieden een kortere weg dan de genoemde bestaan, denkt u dan dat ook 
maar één van Gods helpers er ooit gebruik van zou maken om daardoor 
de walgelijke aanblik en het lijden dat zich in het louteringsgebied afspeelt 
te ontlopen? Beslist nooit! Christus keerde zich nooit vol walging van een 
melaatse af of van iemand anders die er ellendig aan toe was. Hij zocht ze 
juist op om ze te genezen en te helpen. Wat voor werk zou een onzichtba-
re helper in de eerste hemel en het gebied van de concrete gedachte kun-
nen verrichten waar geen zorg, lijden of ellende is, maar waar alleen geluk 
en vreugde heersen? Daar heeft men hem niet nodig. Zijn werk ligt juist in 
die gebieden die deze schrijvers beweren te kunnen overslaan. 
   Als er al een kortere weg dan de genoemde bestaat, zou geen echte, 
onzichtbare helper daar ooit gebruik van maken. Maar een dergelijke bin-
nendoorweg naar de hemel bestaat er niet.  
 
 
Vraag 4. Aardgebonden geesten 
Waarom zegt u dat sommige mensen, als zij overleden zijn, nog aardgebonden blijven? 
Kunnen wij hier op aarde er iets aan doen om een dergelijke toestand te vermijden? 
 
Antwoord: Zeer zeker. Mensen die aardgebonden zijn hebben hun schat-
ten op aarde in plaats van in de hemel. Zij hebben allemaal iets achterge-
laten. Dat hoeft niet altijd geld te zijn. Zij kunnen ook andere banden op 
aarde hebben: iemand die zij denken te bezitten, hun vrouw of hun kin-
deren. Zij denken: ‘Omdat ik van je houd, moet je ook doen wat ik wil.’ 
Zij kennen degene die zij liefhebben geen eigen rechten toe. Na hun 
overlijden blijft die band bestaan. Zij proberen dan hun geliefde perso-
nen in te prenten zo dicht mogelijk bij hen te blijven om zoveel mogelijk in 
hun gezelschap door te brengen. Mensen die huizen, land en dergelijke 
zaken bezitten en daar erg aan gehecht zijn, zijn er het slechtst aan toe. 
Wij zien zo iemand soms een brandkast bewaken waarin hij zijn aandelen 
en obligaties heeft liggen. Dan komen de erfgenamen, nemen de inhoud 
eruit en lachen om de oude dwaas, omdat hij zijn geld heeft zitten oppot-
ten. 
   Ook zijn er mensen die alleen geleefd hebben om uit te gaan. Zij heb-
ben juwelen, kleding en dergelijke. Zij zijn daar nog steeds aan gehecht en 
kunnen er geen afstand van doen. Daardoor blijven zij aardgebonden zo-
lang zij dit gevoel hebben.  
   Het beste is alles weg te geven. Natuurlijk moeten wij er op toezien niet 
de situatie te scheppen dat de mensen, aan wie wij deze dingen hebben ge-
geven, ons op straat zetten en er de oorzaak van kunnen zijn dat wij op 
onze oude dag verkommeren. Maar als wij ons verstand gebruiken en in-
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zien dat wij het eindpunt bereikt hebben waarop ons leven nog van nut 
kan zijn, dan kunnen wij zeggen: ‘Hier zijn de dingen die ik niet meer ge-
bruik en ik weet dat mijn einde nadert. Wie zou er het meeste plezier van 
hebben? Wie zal ze het meest op prijs stellen?’ Of: ‘Wie kan ik helpen een 
zaak op te zetten, zodat hij zichzelf kan redden?’ Wij kunnen ook andere, 
soortgelijke manieren vinden om orde op zaken te stellen. Ook met be-
trekking tot ons gevoel van liefde dienen wij ons onder controle te hou-
den, door niemand op overdreven manier lief te hebben met een liefde 
die van de ander een afgod maakt en die op een voetstuk plaatst.  
   Als wij ons op die manier van alle aardse banden vrijmaken, zodat wij 
klaar zijn om heen te gaan, dan zijn wij als de rijpe graankorrel die uit de 
aar valt. Als wij vrij zijn van alle aardse banden, hetzij financiële, persoon-
lijke of op een andere manier, dan kunnen wij niet aardgebonden blijven. 
Als mensen echter misdaden hebben begaan, dan is aardgebondenheid 
soms onvermijdelijk vanwege de band met de plaatsen waar deze misda-
den gepleegd werden en omdat zij proberen het door hen bedreven kwaad 
uit te wissen.  
 
 
Vraag 5. Hereniging van geliefden in de hemel 
Als er tussen twee mensen een sterke aantrekkingskracht bestaat, die geen vervulling 
kan vinden in een huwelijk door een eerder aangegane verbintenis, en één van hen ver-
laat dit leven met nog steeds datzelfde verlangen, zullen zij dan in de hemel herenigd 
worden? En zullen zij elkaar in een volgend leven op aarde ontmoeten en trouwen?  
 
Antwoord. Ja, naar alle waarschijnlijkheid zal de genegenheid die zij voor 
elkaar voelen en die nu niet vervuld kan worden, hen in vele gevallen nog 
vóór het volgende leven bij elkaar brengen. Hoewel er in de hemel geen 
huwelijk bestaat, zijn zij die elkaar liefhebben, en daardoor elkaar in ze-
kere zin voor hun onderling geluk nodig hebben, als zij op dezelfde of 
bijna op dezelfde tijd overlijden, tijdens hun verblijf in de eerste hemel 
door een band van innige vriendschap verenigd. Maar als de één nog een 
aantal jaren in zijn lichaam blijft nadat de ander is overleden, zal degene 
die in de hemel is met zijn of haar liefdevolle gedachten een beeld schep-
pen van de ander en het belevendigen. Wij dienen namelijk te bedenken 
dat de begeertewereld zodanig is samengesteld dat wij er in staat zijn aan 
alles waaraan wij denken een lichamelijke vorm te geven. Hoewel dit beeld 
alleen bezield zal worden door de gedachten die van de overledene en de 
gedachten van de ander, die nog in de stoffelijke wereld leeft, voldoet het 
aan alle voorwaarden die nodig zijn voor het geluk van deze bewoner van 
de hemelwereld.  
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   Op dezelfde manier zal, als de tweede persoon overlijdt en de eerste al 
verder is gegaan naar de tweede hemel, diens zogenaamde schil – de ont-
bindende begeertevorm waarin hij of zij leefde – aan het doel beantwoor-
den en volkomen reëel schijnen voor de andere geliefde, tot ook zijn of 
haar leven in dit gebied is geëindigd. Dan, als beiden naar de tweede en 
derde hemel gaan, komt de vergetelheid van het verleden over hen en 
kunnen zij misschien voor één of meer levens gescheiden worden zonder 
dat zij dat als een verlies voelen. Maar eens zullen zij elkaar ergens weer te-
genkomen en zal de dynamische kracht, die zij in het verleden door hun 
wederzijds verlangen dat zij in elkaar hebben opgewekt, hen altijd weer 
samenbrengen, zodat hun liefde haar gewettigde vervulling kan krijgen. 
   Dit is niet alleen van toepassing op geliefden in het algemeen, maar ook 
op de liefde tussen broers en zusters, tussen ouders en kinderen of tussen 
vrienden. Ons leven in de eerste hemel is altijd gezegend met, en vervuld 
van de aanwezigheid van hen die wij liefhebben. Als zij niet in de geesten-
wereld zijn, en dus niet werkelijk aanwezig, zal hun beeld er zijn. Men moet 
niet denken dat dit alleen maar op illusie berust, want deze beelden worden 
bezield door de liefde en de vriendschap die door de afwezigen wordt uit-
gezonden naar de persoon van wie zijn hemelleven zij deel uitmaken. 
 
 
Vraag 6. Studie in de onzichtbare wereld 
In hoofdstuk drie van ‘De wereldbeschouwing’ onder ‘voorbereiding tot wedergeboorte’ 
wordt met betrekking tot de eerste hemel gezegd: ‘De student en de wijsgeer hebben hier 
rechtstreeks toegang tot alle bibliotheken van de wereld.’ Blijft de daar verworven ken-
nis behouden? Wordt deze kennis door het verstand vastgehouden en bij de volgende ge-
boorte mee naar de aarde gebracht? Kan men daar zijn studie voortzetten en men in 
één van de volgende levens de vruchten plukken?  
 
Antwoord. Wij hebben, nadat wij in de onzichtbare wereld zijn overge-
gaan, alle gelegenheid daartoe, ten minste … als wij er gebruik van willen 
maken. Maar de meeste mensen blijken daar bijna op dezelfde manier te 
leven als hier. Zij hoeven niet te eten, maar zij eten toch, zoals de spiritis-
ten zeggen. Zij hebben daar ook huizen en ook in ander opzicht schijnen 
zij daar net zo te leven als hier. Zij maken het zich daar zo aangenaam mo-
gelijk en beleven daar op die manier genoegen aan. Dit soort mensen trekt 
weinig profijt van hun bestaan na de dood.  
   Zij die echter leergierig zijn en proberen de mens te bestuderen, hebben 
een groot werkterrein. Zij kunnen daar een grote hoeveelheid werk verzet-
ten en hebben daar voordeel van. Het schijnt niet op dezelfde manier als 
hier zielengroei op te leveren, maar evengoed brengt het hen vooruit, ver-
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hoogt het hun geestelijke aard en helpt hen op buitengewone manier bij 
hun ontwikkeling.  
   Dus blijft de essentie van de daar verworven kennis behouden en wordt 
bij de volgende geboorte mee naar de aarde gebracht. 
  
 
Vraag 7. Periode van rust direct na de dood 
Men zegt dat het lichaam niet binnen drieëneenhalve dag na het overlijden gecremeerd 
mag worden. Heeft het nadelige gevolgen als iemand binnen drieëneenhalve dag wordt 
begraven? 
 
Antwoord. Nee, niet door het begraven zelf, als het lichaam niet op een 
andere manier wordt gestoord. Maar natuurlijk zal in het algemeen een 
begrafenis niet zonder enige beroering plaatsvinden en zal het lichaam min 
of meer verstoord worden. Daarom kan men beter wachten totdat de ge-
noemde periode verstreken is. 
   Natuurlijk wordt iedere insnijding in het lichaam, zoals bij balseming of 
iets dergelijks, door de geest gevoeld. Evenals de geest vaag de ingreep 
voelt wanneer een arts iemand onder narcose opereert, brengt ook een me- 
dische ingreep na de dood bij de geest voldoende gewaarwording teweeg 
om zich onbehaaglijk te voelen. Daarom moet men dit soort zaken zoveel 
mogelijk vermijden. 
   In de omgeving van het lichaam dient tijdens die drie-en-een-halve dag 
zoveel mogelijk rust te heersen, omdat alles wat de rust en de vrede ver-
stoort in feite nadelig voor het ego is. 
 
 
Vraag 8. De gevolgen van balsemen 
Tijdens het balsemen wordt het bloed, als dat nog warm is, afgetapt en een vloeistof in 
de aderen gespoten. Wat is het gevolg hiervan? 
 
Antwoord. De geest voelt de pijn van het balsemen en wordt daardoor 
verstoord bij het allerbelangrijkste, namelijk bij de terugblik over zijn af-
gelopen leven. Wij dienen te beseffen dat op het moment van de dood 
de oogst begint. Ons hele leven hebben wij gezaaid en als de dood komt 
begint het oogsten. De eerste en belangrijkste vrucht wordt verkregen bij 
de bestudering van het levenspanorama als dit in omgekeerde volgorde 
voorbijtrekt, eerst de gebeurtenissen van het beëindigde leven en daarna 
de oorzaken die deze gebeurtenissen veroorzaakt hebben. Als het lichaam 
in die tijd gestoord wordt door geweeklaag van familieleden of door de 
voorbereidselen voor een begrafenis wordt de geest verstoord. 
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   Natuurlijk heeft een lijkschouwing of balseming verdergaande nadelige 
gevolgen. Daarom zijn ze beide af te raden. 
 
 
Vraag 9. Hulp aan vrienden in het louteringsgebied of vagevuur 
Mijn enige broer overleed afgelopen november en moet zich nu in één van de laagste 
sferen van de begeertewereld bevinden. Zou u mij aanraden hem te laten weten dat hij 
door een eenvoudig zijn wil in te spannen kan voorkomen dat de materie van zijn be-
geertelichaam zich als het ware tot concentrische lagen vormt, de grovere materie aan de 
buitenkant en de fijnere binnenin? Ik bedoel dat hij door zijn wilskracht tot stand 
kan brengen dat de materie van de zeven sferen van de begeertewereld, die zijn be-
geertelichaam vormen, aan de oppervlakte daarvan komt en hij dan in staat is direct 
met alle zeven sferen van de begeertewereld in contact te komen, in plaats van alleen 
met de lagere sferen? Ik geloof dat er geen bezwaar kan zijn tegen een dergelijk ge-
bruik van de wilskracht.  
 
Antwoord. Deze vraag heeft betrekking op het feit dat de mens, nadat de 
dood is ingetreden, zich in de begeertewereld bevindt. Doordat de mag-
netische krachten van het zaadatoom verbruikt zijn, wordt het oertype op-
gelost, waardoor de middelpuntvliedende kracht van afstoting de materie 
van het begeertelichaam naar de buitenkant stuwt. Door het reinigingspro-
ces, dat de mens van alle verkeerde daden uit het voorbije leven zuivert, 
wordt eerst de tot de lagere sferen behorende materie uitgestoten. Dit is 
een gevolg van dezelfde natuurwet die in de stoffelijke wereld een zon 
materie doet uitstoten, waaruit planeten ontstaan. Het zou rampzalig voor 
elk menselijk wezen zijn in deze wet in te grijpen, als dat al mogelijk was, 
wat niet het geval is. Daarom is het nutteloos om te proberen, door wie dan 
ook, op die manier te helpen. 
   Anders is dit bij een ingewijde die tijdens zijn leven naar de begeertewe-
reld gaat. In dat geval vormt het zaadatoom van het begeertelichaam een 
natuurlijk middelpunt van aantrekking of aantrekkingskracht, die de be-
geertestof in dat voertuig in de gebruikelijke banen houdt. Ook is het an-
ders bij iemand die de oefeningen doet die in de mysteriescholen worden 
geleerd. Zo iemand is steeds bezig zijn begeertelichaam van de grovere ma-
terie te zuiveren, zodat hij bij zijn dood niet zo door de middelpuntvlie-
dende kracht van afstoting beïnvloed wordt als zij die deze scholing niet 
hebben gehad. 
   Maar er is echter een andere manier waarop wij iemand die ons dierbaar 
is kunnen helpen, maar alleen als wij diens medewerking hebben. Om dit 
duidelijk te maken is het nodig te zeggen dat hoe grover de begeertestof 
in het begeertelichaam is, des te hardnekkiger die de mens in haar greep 
houdt. Daardoor veroorzaakt deze zuivering door de kracht van afsto-
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ting hevige pijn. Deze pijn is het die wij voelen tijdens onze louteringsbe-
leving. Als wij echt bereid zouden zijn onze fouten te erkennen zodra hun 
beelden in het levenspanorama verschijnen in plaats van te proberen ons-
zelf schoon te praten, of opnieuw te worden geprikkeld door onze woe-
de en haat uit het verleden, dan zou het veel minder pijn met zich mee-
brengen ze uit ons begeertelichaam te verwijderen. 
   Als dit op iemand die wij graag willen helpen kan worden ingeprent, als 
wij hem zover kunnen krijgen dat hij bereid is zijn fouten en dwalingen 
uit de grond van zijn hart te erkennen, dan zal het louteringsproces korter 
en minder pijnlijk zijn en zal hij veel sneller dan anders het geval is, op-
stijgen naar de hogere sferen, waar de kracht van aantrekking heerst. 
   Hetzelfde resultaat kan worden bereikt door gebed. Ook door goede, 
opbeurende en hulpvaardige gedachten. Want die hebben op hen, die geen 
lichaam hebben, dezelfde uitwerking als vriendelijke woorden en hulp-
vaardige daden op mensen die in onze wereld leven. 
 
 
Vraag 10. Misvorming in de onzichtbare wereld 
Er gebeuren tegenwoordig elke dag en elk uur veel betreurenswaardige ongevallen, waar-
door mensen verminkt en misvormd naar de andere wereld gaan. Moeten zij, die op een 
vredig sterfbed overlijden, deze vreselijke dingen in het hiernamaals zien? 
 
Antwoord. De omstandigheden daar zijn nu niet zo erg meer als in het 
begin van de [eerste] wereldoorlog. Toen dachten de geesten die overle-
den waren van zichzelf dat zij verminkt waren en zij kenden geen manier 
om zich aan die indruk te onttrekken. Daarom droegen zij de verwon-
dingen aan hun lichaam met zich mee en vertoonden zij zich bijvoorbeeld 
met ontbrekende ledematen. Vaak leden zij heel erg en geloofden dat zij 
nog gekweld werden door lichamelijke pijn. Maar de onzichtbare helpers 
hebben niet stilgezeten. Er werd een leermethode opgezet en systematisch 
toegepast waardoor nu bijna iedereen er zich van bewust is dat lichame-
lijke invaliditeit in de stoffelijke wereld, niet beslist aan de andere kant 
hoeft voort te bestaan. De overledenen hebben geleerd dat in de be-
geertewereld een afgeschoten hand vervangen kan worden, alleen door te 
denken die hand weer volledig te bezitten. Deze kennis werd van de een 
naar de ander doorgegeven zodat nu iedereen die met een schotwond of 
zonder armen, benen of een hoofd naar het hiernamaals gaat, meteen op 
de hoogte wordt gebracht dat begeertestof door gedachte en wilskracht 
gemakkelijk gevormd kan worden. Als gevolg hiervan heeft nu bijna ie-
dereen daar een ongeschonden lichaam. 
   Wie nu kreupel, gebocheld of op welke andere manier ook in de stoffe-
lijke wereld overlijdt, kan van deze kennis gebruikmaken. Hoewel men er 
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vóór de oorlog evenveel gebochelden en kreupelen kon aantreffen als in 
de stoffelijke wereld, ziet men nu bijna iedereen daar met een volmaakt 
lichaam. Het is, zacht uitgedrukt, vermakelijk mensen te zien die in hun 
aardse bestaan ijdel waren en nu, door een eenvoudige inspanning van hun 
wil, aan hun gezicht en lichaam vorm geven volgens hun opvatting van 
schoonheid. Dit maakt het wat moeilijker dan anders om daar iemand te 
vinden. Want zij die lang en mager waren en vurig verlangden wat gevul-
der te zijn, hebben hun uiterlijk naar wens veranderd. Omgekeerd heb-
ben zij die dik waren en er last van hadden dat zij te zwaar waren, zich 
vaak zo slank gemaakt als een den. Zo is dus de kennis die voor de oor-
log hoofdzakelijk beperkt bleef tot de occultist, nu in de geestelijke we-
reld gemeengoed geworden, wat tot gevolg had dat de bewoners daar hun 
uiterlijk veranderen voor zover hun ervaring in het louteringsgebied dit 
niet verhinderen. 
   De meeste nieuwkomers in de begeertewereld hebben dergelijke wensen 
die hun aandacht afleiden niet, en slaan daar met aandacht de ontwikke-
lingen op het stoffelijk gebied gade. In de bloei van hun leven uit de stof-
felijke wereld losgerukt, met bij wijze van spreken hun hele leven nog 
voor zich, zijn zij nog erg gehecht aan de stoffelijke omstandigheden en 
zullen waarschijnlijk nog een groot aantal jaren aardgebonden blijven. Ge-
durende die tijd zullen zij een ongeziene, maar machtige factor zijn bij de 
vorming van het wereldlot. Zij, van hun kant, zullen met alle beschikbare 
middelen proberen met deze wereld contact tot stand te brengen. En hun 
gezamenlijke inspanning zal door een toenemend aantal gevoelige men-
sen als een sterke kracht worden aangevoeld. 
   Wij kunnen daarom verwachten dat het spiritisme zal opbloeien in een 
mate als in de geschiedenis nooit eerder werd gezien. Dit houdt ook in dat 
mediumschap zal toenemen, wat een zeer gevaarlijke fase in de geestelij-
ke ontplooiing vormt. Neptunus, de planeet van geestelijke ontplooiing, 
treedt nu, in 1915, het teken Leeuw binnen, het teken van het hart. Innige 
gevoelens van liefde en het verlangen naar onderling contact zullen de 
mensen in beide werelden samenbrengen. Dit zal de geestelijke waarheden 
boven alle twijfel verheffen. Wij zullen ons er echter op moeten voorbe-
reiden daar bewust heen te gaan en de overledenen niet toestaan via een 
medium hier terug te keren; noch minder hen daartoe te verleiden, want 
dat zou voor hen achteruitgang betekenen. Als wij in plaats daarvan ons 
sluimerend zesde zintuig ontwikkelen, zullen wij in staat zijn diegenen die 
overleden zijn te zien en met hen te spreken, zoals ook het geval was toen 
zij nog bij ons op aarde waren. 
 
Vraag  11. Ervaringen van een aardgebonden zelfmoordenaar 
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(Uit een brief aan Max Heindel vanuit Porto Rico) 
Herinnert u zich Outram Court, een van uw voormalige studenten die zelfmoord heeft 
gepleegd? De laatste tijd was hij uit mijn gedachten omdat ik veronderstelde dat hij nu 
veilig op zijn bestemming was. Maar één van mijn dagloners heeft mij zojuist verteld 
dat hij een paar avonden geleden een spiritistische seance heeft bijgewoond waar Out-
ram doorkwam. Om zijn identiteit te bewijzen stond hij erop Engels te spreken, hoe-
wel hij evengoed Spaans sprak. Omdat niemand van de aanwezigen Engels verstond 
was er enige stagnatie, totdat men een geest vond die beide talen sprak. Outram zei, 
dat hij nog steeds in het huis van zijn buren woonde waar hij zelfmoord pleegde, dat 
hij vreselijke honger leed en dat zij hem eten moesten geven. In de loop van het gesprek 
schakelde hij over op Spaans. 
   Ik vraag mij nu af wat ik doen kan. Het vervelende is dat ik mij nooit kan herin-
neren wat er in mijn slaap gebeurt. En die herinnering heb ik juist zo hard nodig! Wat 
kan ik doen? 
 
Antwoord. Deze vraag snijdt het omvangrijke onderwerp aan van de ab-
normale overgang naar het hiernamaals, hetzij door een ongeval, hetzij 
met opzet, en de gevoelens die ervaren worden door mensen die op deze 
manier door de poort van de dood zijn gegaan. En hun contacten via me-
diums, en het merkwaardige feit dat veel personen, die wij doden noemen, 
er zich niet van bewust zijn dat zij hun stoffelijk lichaam kwijt zijn. 
   Om dit te verduidelijken is het nodig eerst een paar opvallende feiten 
uiteen te zetten over de mens en de wereld waarin hij leeft. Zowel dage-
lijkse waarneming als wetenschappelijk onderzoek dat materie bestaat, en 
beweegt in toestanden die wij niet kunnen zien. Water verdampt door de 
zonnewarmte en wordt gecondenseerd tot regen. Ether is eveneens no-
dig voor het overbrengen van licht en elektriciteit, als lucht nodig is om 
geluid over te brengen. De onzichtbare wind, die uit lucht bestaat, is even-
eens een kosmische kracht als de zich in nog ijler etherisch gebied bewe-
gende elektriciteit. Kortom, wij worden omringd door een onzichtbare 
wereld van kracht en materie die even werkelijk of zelfs reëler is, dan de 
wereld die wij door onze stoffelijke zintuigen kennen. 
   Als wij de substantie van deze grove, dichte wereld eten om onze zicht-
bare lichamen in stand te houden, nemen wij ook een bepaalde hoeveel-
heid materie op die tot het onzichtbare, etherische werelden behoren. 
Deze vormt een gewaad voor de geest als hij de aardse beslommeringen 
achter zich heeft gelaten. ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn 
geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. 
Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ John 3:8. 
   Onder normale omstandigheden is het heengaan van de geest uit het 
afgeleefde lichaam als het vallen van het zaad uit een rijpe vrucht. Maar als 



 16 

de geest de band verbreekt vóór de vastgestelde oogsttijd, kan het onrijpe, 
geestelijke voertuig niet naar de hogere gebieden opstijgen. Het zweeft 
dicht bij zijn aardse verblijfplaats, even hongerig naar meer voedsel als de 
pit die met geweld uit de onrijpe vrucht is losgerukt. Uit de aard der zaak 
kan deze honger niet gestild worden en daarom veroorzaakt een intense, 
onverzadigbare honger de zelfmoordenaar afgrijslijke kwellingen. Soms 
krijgt hij tijdelijk wat verlichting door de geuren van sterk gekruid voedsel 
in te ademen. 
   Evenals het vruchtvlees aan de pit blijft kleven als die met geweld uit de 
onrijpe vrucht wordt gerukt, zo blijft er ook iets van de lagere ethers en 
zelfs gassen van het gedode lichaam aan de voertuigen van de zelfmoor-
denaar hangen, waardoor hij bijna stoffelijk is en ontvankelijk voor gro-
ve, sensuele ingevingen, op een manier en in een mate als een mens die 
in zijn lichaam is, niet voelt. Als zijn karakter zodanig is dat hij in zulke 
dingen genoegen schept en daar op ingaat, dan kan hij zich hier, in de 
dikste modder van de donkerste hel wentelen, wat zeer ernstige schade 
voor zijn geestelijke gezondheid tot gevolg heeft. Heeft hij echter een af-
keer van het grove en zinnelijke, dan zal de bestiale sfeer waarin de zelf-
moordenaar zich bevindt in botsing komen met zijn gevoelens, in ver-
houding tot de verfijndheid daarvan. 
   Sommigen personen hebben mij verteld dat de orthodoxe voorstelling 
van de hel met zijn duivel hierbij vergeleken een milde vorm van vermaak 
is. Sommige personen beschrijven de pijn die ik vergeleek met honger, als 
een knagende, kloppende kiespijn, met dit verschil dat de pijn over het 
hele lichaam wordt gevoeld en zich niet beperkt tot het gebit. 
   De ervaring van Outram Court bevestigen de voorgaande leer van de 
Rozenkruisers. Hij is nog steeds aardgebonden in hetzelfde huis waar hij 
vroeger woonde. Zijn begeertelichaam blijft blijkbaar zeer dicht, zo dicht 
dat hij soms niet beseft dat hij gestorven is omdat hij de stoffelijke we-
reld en haar bewoners zo duidelijk ziet. Vermoedelijk zit hij bij hen aan ta-
fel en probeert zich aan hun voedsel tegoed te doen, of zich tenminste te 
voeden met de geur ervan. Het is ook niet vreemd dat hij dikwijls de spi-
ritistische seances van de dagloners bezoekt, want deze mensen hebben 
een laag ontwikkelingsniveau, zijn erg sensueel en bedrijven onbewust heel 
wat zwarte magie onder de schijn van contact met geesten. 
   Er zijn twee manieren om zo iemand te helpen. De ene is door recht-
streeks nachtelijk contact. Door met hem te praten en hem duidelijk te 
maken dat hij bezig is een gesel te maken die hem in de toekomst pijnlijk 
zal treffen. Dat hij proberen moet de pijn geduldig te dragen, totdat het 
oertype bezwijkt op het tijdstip waarop hij normaal gestorven zou zijn. Dit 
kan al dan niet helpen, maar het is het proberen waard. 
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   Als de briefschrijver zich bewust zou zijn van wat hij ’s nachts doet, zou 
hij naar Outram Court kunnen gaan en de zaak met hem kunnen bespre-
ken, net alsof zij beiden in hun stoffelijk lichaam zouden zijn. Maar toch 
kan hij wel helpen, ook al mist hij dat bewustzijn. Het is de wil die zowel 
daar als hier ons handelen bepaalt. Wanneer hij, voordat hij gaat slapen, 
zijn gedachten intens instelt op het werk dat hij wil gaan doen, zijn ar-
gumenten voorbereidt en zijn hele wezen concentreert op het helpen van 
Outram Court, zal deze laatste gedachte voor het inslapen de eerste zijn 
bij het ontwaken in de onzichtbare wereld, waar zij die slapen en de do-
den elkaar ontmoeten en met elkaar praten. Deze gedachte wordt dan een 
soort dwangvoorstelling die hij de hele nacht zal volgen, met uitsluiting 
van alle andere gedachten en wensen. De resultaten daarvan zullen beslist 
gunstig zijn. 
   De andere manier voor hen die niet getraind zijn in concentratie, is ge-
bed. Dit is in het geval waarvan hier sprake is een goede manier van hel-
pen. Want de gebedshouding werkt voor de persoon die hulp nodig heeft 
vaak als een leidraad die verandering in zijn gemoedstoestand veroorzaakt 
en hem geestelijk verder brengt. De gedachtevormen van het gebed ne-
men dan de plaats in van de onzichtbare helper. Maar zij kunnen gemakke-
lijk opzij geschoven worden en zijn daardoor minder doeltreffend. Ook 
zijn zij niet in staat tot redeneren.  
   Ik raad onervarenen altijd een combinatie van beide methoden aan. Bid 
voor hen die u wilt helpen, hetzij dat zij in leven zijn of overleden. Over-
denk vlak voor het slapengaan wat u tegen hen wilt zeggen. Als u dan el-
kaar in dromenland ontmoet, ook al bent u zich daarvan niet bewust en 
al kunt u niet argumenteren noch overtuigen, toch zullen uw gevoelens 
over de zaak in elk geval enige indruk maken. Als u dit enige tijd volhoudt 
zullen de gevolgen daarvan zeker merkbaar zijn. 
   Onze vriend zegt in zijn brief dat de moeder van Outram Court niet weet 
dat zij dood is. Niemand die zijn stoffelijk lichaam heeft afgelegd denkt 
van zichzelf dat hij dood is. Trouwens, de zogeheten doden voelen zich 
meer levend dan wij. Als zij op een normale manier overleden zijn ken-
nen zij ziekten noch pijn. Daarom kan van hen niet worden verwacht dat 
zij onze inzichten delen. Immers, wij beschouwen ons stoffelijk lichaam 
als de mens zelf, terwijl het niet meer dan een gewaad is dat wij aan- en 
uittrekken. Hun bewustzijn is geheel in geestelijke lichamen gericht, ter-
wijl niets hen herinnert aan het afgelegde, stoffelijke omhulsel. Daarente-
gen heeft de zelfmoordenaar steeds een gevoel van honger, veroorzaakt 
door de pogingen van het oertype om stoffelijke materie tot zich te trek-
ken. Zijn gevoel van niet dood te zijn heeft daardoor een heel andere oor-
zaak dan dat van de meeste mensen die nu in de geestelijke wereld leven. 
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Vraag 12. Onze verantwoordelijkheid tegenover de doden 
Wilt u mij vertellen hoe wij hen, die overleden zijn, het beste kunnen helpen? 
 
Antwoord. Wij hebben vaak onze waardering uitgesproken over de ken-
nis die er bestaat en de praktische methoden om zowel moeder als kind 
te helpen wanneer een kind ons aardse bestaan binnentreedt. Wij betreu-
ren echter het gebrek aan kennis over de dood, kennis die de mens leert 
hoe het ego op verstandige manier te helpen als het vanuit het aardse be-
staan overgaat naar de onzichtbare wereld. Op zulke momenten staan wij 
er meestal maar hulpeloos bij en doen in onze onwetendheid juist datge-
ne wat schadelijk is voor het welzijn van de overleden geest. Als de men-
sen eens wisten welke uitwerking hun geweeklaag en hysterische uitbar-
stingen op hun dierbare overledene hebben, dan zouden onbaatzuchtige 
redenen hun houding misschien doen veranderen en hun uitingen wat 
beheerster maken. 
   Voor wat het lichaam betreft, dat is niet eerder echt dood dan ongeveer 
drieëneenhalve dag nadat de geest het heeft verlaten. Want het zilveren 
koord verbindt het lichaam nog steeds met de geestelijke voertuigen. Han-
delingen zoals lijkschouwing, balsemen of crematie tijdens deze periode 
worden bijna even duidelijk door de geest gevoeld alsof hij nog in zijn li-
chaam was. Deze feiten zijn alle onderzoekers van de Rozenkruisersleer 
zeer goed bekend, maar misschien is er nog onvoldoende nadruk op ge-
legd. 
   Wij dienen te bedenken dat onze houding na het overlijden, die geest 
blijft beïnvloeden, want meestal verlaten onze vrienden hun vertrouwde 
omgeving niet onmiddellijk. Velen blijven, nadat zij hun lichaam hebben 
verlaten, enige maanden in of om hun huis en kunnen de sfeer daar zelfs 
beter aanvoelen dan in hun aardse bestaan. Als wij zuchten, rouwen of om 
hen treuren, brengen wij ons eigen verdriet op hen over, of wij binden hen 
aan huis omdat zij proberen ons te troosten. 
   In beide gevallen vormen wij een hinderpaal en struikelblok op hun weg 
naar geestelijke vooruitgang. Zij, die onkundig zijn over de feiten van leven 
en sterven, kan dit niet worden aangerekend. Maar zij die de leer van de 
Rozenkruisers of een overeenkomende leer hebben bestudeerd nemen een 
zware verantwoordelijkheid op zich als zij aan zulke neigingen toegeven. 
Wij weten natuurlijk ook wel dat het gebruikelijk is rouwkleding te dra-
gen en dat het als onbehoorlijk wordt beschouwd als men als teken van 
rouw niet in het zwart gekleed gaat. Maar gelukkig zijn de tijden aan het 
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veranderen en krijgen de mensen een wat betere kijk op de zaak. De over-
gang naar de andere wereld is op zichzelf al ernstig genoeg, omdat het een 
proces van aanpassing aan heel andere omstandigheden met zich brengt. 
Bovendien wordt de vertrekkende geest gehinderd door het verdriet en 
de smart van hen die hem lief zijn en die hij om zich heen blijft zien. Als 
hij hen omhuld ziet in een wolk van zwarte droefheid, met kleding van 
dezelfde kleur, terwijl zij hun verdriet maanden en jaren blijven koeste-
ren, kan dit alleen maar neerslachtigheid teweegbrengen.  
   Hoeveel beter is dan de houding van hen die bekend zijn met de leer 
van de Rozenkruisers en die er ook hun voordeel mee doen. Bij het over-
lijden van iemand die hen dierbaar is, is hun houding blijmoedig, hoop-
vol en bemoedigend. Het egoïstische verdriet en het verlies wordt beheerst 
zodat de overleden geest alle mogelijke bemoediging ontvangen zal. 
Meestal kleden de nabestaanden zich voor de begrafenis in het wit en zijn 
in een blijmoedige stemming. De nabestaanden denken niet: ‘Wat moet ik 
na dit verlies beginnen? De hele wereld lijkt mij leeg!’ Maar: ‘Ik hoop dat 
zij of hij zich in de nieuwe omstandigheden zo snel mogelijk op haar of 
zijn gemak zal voelen en niet verdrietig is bij de gedachte ons te hebben 
moeten achterlaten.’ 
   Zo wordt door de hartelijkheid, de onzelfzuchtigheid en de liefde van de 
achtergebleven vrienden, de overleden geest in staat gesteld om de nieuwe 
omgeving onder veel betere omstandigheden binnen te gaan. Zij die de 
Rozenkruisersleer bestuderen kunnen niet beter doen dan deze kennis 
overal te verspreiden. 
   Volgens de Bijbel zullen zij, die door de Heer verlost zijn, uiteindelijk de 
laatste vijand, de dood, overwinnen en uitroepen: ‘Dood waar is je over-
winning? Dood waar is je angel?’ 1 Kor. 15:55. Voor hen die geestelijk ge-
zicht hebben ontwikkeld, bestaat er natuurlijk geen dood. Maar zelfs van 
hen die de Rozenkruisersleer hebben bestudeerd kan tot op zekere hoog-
te gezegd worden, dat zij deze grote overwinning behaald hebben. 
 
 
Vraag 13. Een vrek na zijn dood 
In ‘De wereldbeschouwing’ staat dat een gestorven vrek in de lagere begeertewereld zijn 
rijkdom kan zien en hoe zijn erfgenamen die verkwisten, hoewel hij geen zintuigen 
heeft, noch iets dat grof genoeg is om met de trilling van de grofstoffelijke wereld overeen 
te komen. Wij kunnen de begeertewereld niet zien, tenzij de centra in ons begeerteli-
chaam ontwikkeld zijn. Hoe kunnen dan zij, die in de begeertewereld zijn, ons zien 
terwijl zij toch geen stoffelijke zintuigen meer hebben? 
 
Antwoord. U weet natuurlijk dat de begeertewereld, de ethers en de stof-
felijke wereld elkaar doordringen, zodat de vrek ook hier in ons midden 
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is, net zoals toen hij nog een stoffelijk lichaam bezat. Er wordt niet altijd 
begrepen dat de dichtste begeertestof, waaruit de laagste sferen van de be-
geertewereld zijn samengesteld, en de scheikundige ether, die de laagste 
van de vier ethers is, en zelfs de gassen van de stoffelijke wereld, zeer 
hecht vervlochten zijn en de buitenste laag vormen van alle geesten die 
zojuist van hun stoffelijk lichaam zijn verlost. Daardoor leven zij in de 
lagere sferen van de begeertewereld in zo nauw contact met de stoffelijke 
wereld dat het mij verbaast dat de mensen hen niet in hun midden kun-
nen zien. Het is als met iemand, die op een stralende, zonnige dag zijn 
kamer verlaat, het zonlicht verblindt hem, maar als hij in zijn kamer kijkt, 
kan hij daarin de dingen duidelijk zien. 
   Zo ziet de vrek – en iedereen die zojuist zijn stoffelijk lichaam heeft ach-
tergelaten – de mensen in onze wereld veel duidelijker dan de dingen in de 
begeertewereld. Want zoals de ogen van iedereen die naar buiten en in de 
zonneschijn komt, eerst moeten wennen om de dingen te kunnen zien 
door de pupillen daarop in te stellen, zo hebben ook de geesten, die na 
de dood zojuist in de begeertewereld zijn aangekomen, enige tijd nodig om 
zich aan te passen. De dichtste stof waaruit hun wezen bestaat, die door 
de middelpuntvliedende kracht aan de buitenkant wordt afgestoten, houdt 
hen voor langere of kortere tijd aardgebonden, totdat zij deze grofste stof 
hebben afgeworpen en in staat zijn met de fijnere trillingen van de hogere 
sferen in aanraking te komen. Daarom verblijven de vrek, de dronkaard, de 
wellusteling en anderen van wie hun begeerten laag en slecht zijn, veel lan-
ger in deze lagere sferen, die terecht de hel genoemd kunnen worden, dan 
mensen met hoge idealen en geestelijke aspiraties die tijdens hun leven 
geprobeerd hebben hun ondeugden uit te roeien en hun lagere aard te 
overwinnen. Hun begeertelichamen bevatten, naar verhouding, weinig 
grove stof, die snel verdwijnt, waarna zij vrij zijn om naar hogere sferen op 
te stijgen. 
   Op de vraag: ‘Hoe de vrek de stoffelijke dingen kan zien hoewel hij geen 
zintuigen heeft?’ luidt het antwoord, dat de hogere voertuigen geen apar-
te zintuigen hebben. Zoals wij voelen met de hele oppervlakte van ons li-
chaam, zo zien en horen de geesten niet alleen met de buitenkant maar met 
elk afzonderlijk atoom, zowel van binnen als aan de buitenkant. Wat zij 
waarnemen zijn niet zozeer de stoffelijke dingen die wij met onze ogen 
zien, maar elke stoel, elke tafel of ander stoffelijk voorwerp wordt door-
drongen met de beide ethers en begeertestof en dát is wat zij waarnemen 
wat voor hen even werkelijk en tastbaar is als de stoffelijke vormen voor 
onze zintuigen. 
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Vraag 14. Een dronkaard na zijn dood 
In ‘De wereldbeschouwing’ staat, dat de dronkaard in de lagere sferen van de begeertewe-
reld zijn begeerten niet kan bevredigen. Maar er staat ook dat de geesten in de eerste 
hemel – die gelegen is in de hogere sferen van de begeertewereld – in overeenstemming met 
hun verlangens en ideeën uit begeertestof een omgeving kunnen vormen, die voor hen 
werkelijkheid is. Waarom kan de dronkaard in de lagere sferen van de begeertewereld 
dit dan niet doen en er een omgeving scheppen in overeenstemming met zijn geaardheid? 
 
Antwoord. Veel onderzoekers die De wereldbeschouwing der Rozenkruisers 
hebben bestudeerd merkten op dat dit boek altijd de vragen, die bij de lezer 
kunnen opkomen, beantwoordt. Als u het eerste hoofdstuk opslaat en 
kijkt onder de kop De begeertewereld, kunt u daar lezen: ‘In de fijnste, ijlste 
substantie van de drie hogere sferen van de begeertewereld, oefent alleen 
de kracht van aantrekking invloed uit. Die werkt echter ook in zekere ma-
te in de dichtere stof van de lagere sferen, waar hij met de kracht van af-
stoting, die daar overheerst, de strijd aanbindt. De ontbindende kracht van 
afstoting zou spoedig elke vorm in deze drie lagere sferen vernietigen als 
hij niet op die manier werd tegengewerkt. In de dichtste of laagste sfeer, 
waar hij het krachtigst is, scheurt en vernietigt hij de daar opgebouwde 
vormen op een manier die verschrikkelijk is om aan te zien. Toch is het 
geen vernietigende kracht. Niets in de natuur is vernietigend. Wat dit 
schijnbaar wel is, werkt alleen ten goede. Zo ook met deze kracht in de 
laagste sfeer van de begeertewereld. De vormen hier zijn demonische 
scheppingen, opgebouwd door de laagste hartstochten en begeerten van 
mens en dier. 
   Elke vorm in de begeertewereld heeft de neiging om, als dat mogelijk is, 
alles wat van gelijke aard is tot zich te trekken, en daardoor groeit hij. Als 
deze neiging tot aantrekking in de laagste sferen de overhand had, zou het 
kwaad welig tieren. In de kosmos zou anarchie in plaats van orde heersen. 
Dit nu wordt door het overwicht van de afstotende kracht in deze sfeer 
voorkomen. 
  Wanneer een grove begeertevorm door een andere, van dezelfde soort, 
wordt aangetrokken, ontstaat er disharmonie in hun trillingen, waardoor 
de één een ontbindende uitwerking heeft op de ander. In plaats van dus 
kwaad met kwaad te verenigen en te vermengen, werken zij onderling 
vernietigend, en op die manier wordt het kwaad in de wereld binnen re-
delijke grenzen gehouden. Als wij de werking van de tweelingkrachten in 
dit opzicht begrijpen, zijn wij in staat de occulte spreuk: ‘Een leugen is in 
de begeertewereld zowel moord als zelfmoord’ te begrijpen.’    
   Het spreekt vanzelf dat dronkaards in de begeertewereld meestal probe-
ren de drank, waarnaar zij snakken te maken, zodra zij eenmaal geleerd 
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hebben dat het mogelijk is begeertestof zodanig te vormen dat ze alles 
wordt wat men zich daar wenst. Maar iedereen verklaart eenstemmig dat 
de sterke drank of de verdovende middelen die zij op die manier maken, 
geen voldoening geven. Zij kunnen de smaak uitstekend nabootsen, maar 
de op die manier gefabriceerde drank heeft niet de kracht hen dronken te 
maken. De voldoening door echte drank kunnen zij nog het dichtst bena-
deren door in het lichaam van een echte dronkaard, die nog in de stoffe-
lijke wereld leeft, te kruipen. Daarom hangen zij steeds in kroegen rond en 
proberen bezoekers daar aan te sporen een overdadige hoeveelheid ster-
ke drank tot zich te nemen. 
   Zij zeggen ook veel voldoening te ervaren van de walm die verspreid 
wordt door de adem van dronkaards die nog een stoffelijk lichaam bezit-
ten. Hoe zwaarder en doordringender de lucht in de kroeg is, des te dich-
ter benadert zij de bevrediging waarnaar zij zoeken. Als de arme zwakke-
lingen, die zulke gelegenheden bezoeken, de weerzinwekkende tactiek van 
de onzichtbare onverlaten die daar rondhangen zouden kunnen waarne-
men en begrijpen, zou dit voor hen die nog niet te ver zijn afgezakt, een 
ontnuchtering zijn die hen mogelijk zou helpen om terug te keren tot een 
fatsoendelijk leven. Voor de zichtbare evenals voor de onzichtbare dronk-
aards is het goddank onmogelijk om in de stof van de begeertewereld een 
oord van verderf te stichten, omdat de kracht van afstoting er op gericht 
is dit even snel te vernietigen als het tot stand wordt gebracht.   
   
 
Vraag 15. Gevolgen van een plotselinge dood 
 In ‘Rays from the Rose Cross’ van november 1917 stond een verhaal getiteld: ‘Facing 
the firing Squad’, (Voor het vuurpeloton), waarin een spion tegen de muur werd gezet 
en doodgeschoten werd. Daar hij in het volle bezit van zijn bewustzijn bleef, sprak hij 
met een Rozenkruiser. In diens gezelschap reisde hij duizende mijlen om zijn zuster te 
bezoeken. Is dit niet in tegenspraak met wat in de Rozenkruisersleer geleerd wordt? 
Daarin wordt gezegd dat er, nadat het zaadatoom in het hart is verwijderd en het zil-
veren koord verbroken is een periode van bewusteloosheid intreedt die ongeveer drieëneen-
halve dag duurt, waarin de geest het panorama van zijn afgelopen leven overziet. 
 
Antwoord. Ja, zo staat het in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, en onder 
normale omstandigheden gaat het ook zo. Bij de uitleg van de wet van kin-
dersterfte wordt echter ook gezegd, dat als iemand onder ongunstige om-
standigheden overlijdt – zoals bij een brand, een spoorwegongeval, of plot-
seling bij de val van een gebouw of van een berg, of op het slagveld of als 
gevolg van geweeklaag van nabestaanden aan het bed van een overledene – 
dit hem onmogelijk maakt zich op zijn levenspanorama te concentreren 
zodat de inetsing op de beide hogere ethers, de lichtether en de weerspiege-
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lende ether, en hun samensmelting met het begeertelichaam, niet plaats-
vindt. Men verliest dan niet het bewustzijn. Omdat er dan geen inetsing op 
de hogere voertuigen plaatsvindt, zoals in normale omstandigheden het 
geval is, blijft het verblijf in het louteringsgebied achterwege. Dat wil zeg-
gen dat men niet oogst wat men gezaaid heeft. Men lijdt niet als gevolg 
van zijn slechte daden en voelt geen vreugde en geluk over het goede dat 
men deed. De oogst van het leven is verloren gegaan. 
   Om deze grote ramp goed te maken, moet de geest in zijn volgende 
aardse leven als kind sterven, tenminste, voor zover het zijn stoffelijk li-
chaam betreft. Maar het levenslichaam, het begeertelichaam en het ver-
stand – die meestal niet eerder tot geboorte komen dan nadat het stoffe-
lijk lichaam respectievelijk zeven, veertien en eenentwintig jaar oud is – 
blijven bij de geest die overlijdt, omdat iets wat niet tot geboorte is geko-
men niet kan sterven. Vervolgens blijft de geest tijdens een periode van 
één tot twintig jaar in de eerste hemel en ontvangt daar het onderricht en 
de lessen die hem datgene moeten leren dat hij anders zou hebben geleerd 
door middel van het panorama van zijn afgelopen leven als dit niet ver-
stoord was door het ongeval dat er een einde aan maakte. Dus wordt hij 
weer geboren, gereed om op het pad van ontwikkeling de plaats in te ne-
men die hem toekomt. 
   Deze overweging geeft veel stof tot nadenken. Tegenwoordig wordt de 
meeste kindersterfte veroorzaakt door de oorlogen in vroeger eeuwen. De 
verliezen aan mensenlevens waren toen vrij klein, hoewel het dodencijfer 
als gevolg van nationale oorlogen moet worden vermeerderd met de do-
den die vielen bij duels, door veten en gewone ruzies waarbij in die dagen 
dodelijke wapens werden gebruikt. Ondanks dat is het totaal van deze ver-
liezen aan mensenlevens gering in vergelijking met de vreselijke slachting 
die nu [de eerste wereldoorlog] gaande is. Als dit op dezelfde manier zal 
worden rechtgetrokken als boven omschreven, dan zal door een komen-
de generatie zeker veel tranen worden vergoten als epidemieën haar kin-
deren van haar zullen wegnemen. Zoals bij andere gelegenheden is uiteen-
gezet, doet echter elke traan die vergoten wordt om het verlies van ie-
mand die wij liefhebben, de schellen voor onze ogen wegvallen, totdat 
wij op een goede dag voldoende helder kunnen zien om de sluier te door-
dringen die ons nu nog van hen scheidt die wij zonder goede grond ‘dood’ 
noemen, maar in werkelijkheid meer levend zijn dan wij. Dan zal de over-
winning op de dood een feit zijn en zullen wij kunnen uitroepen: ‘Dood 
waar is je overwinning? Dood waar is je angel?’ 1 Kor. 15:55.   
 
 
Vraag 16. Geesten van levenden 
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Toen wij enige dagen geleden in onze vergaderzaal bijeen waren, droeg ons radicaalste 
lid aan op het toekennen van een vervallen studiebeurs aan een arme jongen, die deze 
gewonnen had toen hij er wettelijk te jong voor was om die in ontvangst te nemen en die 
op het examen dat hij er nu voor doen moest, ziek was geworden, en verslagen werd 
door een andere jongen. Toch werd hij door de examinatoren in Engeland tot de mo-
reel rechthebbende op deze studiebeurs verklaard. 
   Terwijl ik naar het debat luisterde, tikte iemand die naast mij zat mij aan en zei: 
‘Kijk, de heer MacF.!’ Ik keek in de aangewezen richting en zag daar één van de le-
raren van de school, de heer MacF., die achter de regeringssecretaris staand, aandach-
tig naar het debat luisterde. Ik zei tegen de heer naast mij, dat de heer MacF. en ik 
schoolvrienden waren en dat ik hem in geen jaren had gezien en dat hij toch niet ouder 
geworden leek te zijn. 
   Toen de regeringssecretaris uitgesproken was, ging de heer MacF. weg. Ik merkte op 
dat de jongen misschien één van zijn lievelingsleerlingen was, wat hem ertoe had ge-
bracht zijn klas te verlaten om naar het debat te komen luisteren. 
   Enige dagen later bezocht ik een vriendin die even buiten de stad woonde. In de loop 
van ons gesprek vertelde ik haar van het debat. Wie schetst mijn verbazing toen zij 
mij vertelde dat de heer MacF. stervende was op het moment dat ik dacht hem gezien 
te hebben. Ik antwoordde haar dat zij verkeerd ingelicht moest zijn omdat iemand mij 
op hem attent had gemaakt en ik hem te goed kende om mij vergist te hebben. ‘Ga 
dan naar de kamer hiernaast,’ zei zij, ‘dan zul je hem zien.’Ik ging erheen en daar 
lag inderdaad mijn schoolvriend op bed, niets dan vel over been, wachtend op het einde. 
Hij had ons gesprek gehoord en was vol belangstelling. Maar ik vond zijn toestand 
zodanig dat ik aan zijn verzoek, mijn verhaal opnieuw te vertellen, niet kon voldoen. 
Het was zaterdagmiddag. Ik beloofde hem de volgende dag, zondag, terug te komen om 
hem te vertellen wat er gebeurd was. Ik was echter verhinderd en hij stierf de maandag 
daarop. 
   Hoe is het mogelijk dat zo’n uitgeteerd persoon kan verschijnen alsof hij in de kracht 
van zijn leven is? Kan men de geest van levenden zien?  
 
Antwoord. Wel zeker. Er zijn veel gevallen bekend van verschijningen van 
levende mensen. Het enige dat hiervoor nodig is, is dat het lichaam in een 
diepe slaap is of in een staat van bewusteloosheid, zoals meestal het geval 
is als iemand vlak voor de poort van de dood staat. Dit kan zich voordoen 
bij verdrinking of door de val van een paard, door een verkeersongeval 
of na een klap op het hoofd, of bij een ziekte waarbij het stoffelijk lichaam 
zeer vermagerd, zwak en bijna dood is, zoals in het door onze briefschrij-
ver vermelde geval. Dan kan het grootste gedeelte van de ethers, waaruit 
het levenslichaam is samengesteld, uit het stoffelijk lichaam worden terug-
getrokken. Dit blijft dan in een soort trance achter, dat maar een paar mi-
nuten mag duren. Omdat in de onzichtbare werelden afstand geen hin-
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derpaal vormt, kan het verlangen van de persoon die dus voor een ogen-
blik bevrijd is, hem naar het andere einde van de wereld brengen en aan 
een geliefd persoon verschijnen, duizenden kilometers van de plaats waar 
zijn lichaam zich bevindt.  
   Voor zo iemand is het veel gemakkelijker een stoffelijke gedaante aan te 
nemen dan voor hen die hun lichaam door de dood hebben verlaten, om-
dat bij verschijning van iemand die leeft, het zilveren koord nog intact is 
en de verbinding met het zaadatoom in het hart niet is verbroken. Het is 
dus heel goed mogelijk dat de jongen, over wiens beurs werd gesproken, 
een geliefde leerling van de heer MacF. was, zoals onze briefschrijver 
veronderstelde. Toen hij zich die middag door een aanval van zwakte be-
vrijd voelde, bracht zijn verlangen om beter te zijn en zijn werk op school 
weer te doen, hem naar zijn vertrouwde plaats en deed hem luisteren naar 
het debat over het toekennen van een beurs.   
   Wat de vraag betreft hoe het mogelijk is dat iemand die zo vermagerd 
is kan verschijnen als een man in de volle kracht van zijn leven, kan wor-
den gezegd dat in de begeertewereld als vaststaande wet geldt: zoals een 
mens denkt, zo is hij. Denkt hij dat hij oud is, afgeleefd en gebrekkig, dan 
zal hij zijn voertuig naar dit beeld vormen en op die manier aan anderen 
verschijnen. Maar de man over wie wij het hebben dacht blijkbaar aan het 
herstel van zijn gezondheid en kracht, zodat hij zijn werk weer kon doen. 
Als gevolg daarvan verscheen hij in blakende gezondheid toen hij door de 
briefschrijver en de persoon die hem aanwees werd gezien.  
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Diagram 5b. Een levenscyclus. 
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Vraag 17. De frequentie van wedergeboorte 
Komen zij, die nu overlijden, vóór het Watermantijdperk weer tot geboorte? Als zij nog 
lessen te leren hebben om zich geschikt te maken om in dat tijdperk te kunnen leven, 
kunnen zij dan terugkomen om dat alsnog te leren? 
 
Antwoord. Dat hangt er vanaf. De gebruikelijke tijd tussen twee geboor-
ten is duizend jaar, zodat ieder mens de gelegenheid heeft eenmaal in een 
mannelijk en eenmaal in een vrouwelijk lichaam te leven, elke keer als de 
zon als gevolg van de precessie of teruggang, een teken van de dierenriem 
doorloopt, wat 2160 jaar duurt. Dit gebeurt, omdat in die periode zo veel 
en zulke verschillende lessen moeten worden geleerd dat dit niet doel-
treffend kan gebeuren als het lichaam steeds van hetzelfde geslacht is. Er-
varingen worden door een man of een vrouw zeer verschillend beleefd. 
Maar deze wet is, evenals alle andere natuurwetten, niet zonder uitzonde-
ringen. Zij staan onder het gezag van vier grote wezens, die de Heren 
van het Lot, ook Optekenende Engelen genoemd, die te maken hebben 
met alle facetten van de menselijke ontwikkeling. Zij zien er op toe dat 
iedereen de kans krijgt zoveel ervaring op te doen als hij of zij kan ver-
dragen. Als het voor iemand nodig is de volle duizend jaar in de onzicht-
bare werelden te blijven, dan blijft hij daar. Zo niet, dan komt hij eerder 
terug. Sommige mensen komen binnen een paar honderd jaar terug, om-
dat zij zich zo ver hebben ontwikkeld dat zij snel leren. Zij, die als proef-
leerling het leven leiden en hun levenservaringen hebben geassimileerd 
voordat zij dit leven beëindigen en al heel wat werk in de onzichtbare we-
relden verrichten, behoeven niet zo’n lange tijd aan de andere kant door te 
brengen. Zij hebben zich definitief aan de kant van Gods wetten geplaatst 
en krijgen daardoor meer gelegenheid om zich door hulpvaardigheid te 
ontwikkelen. 
 
 
Vraag 18. Verantwoordelijkheid van de mens voor het dier 
Als een mens een leven vol zorgen en lijden heeft, dan kan dit worden verklaard uit 
het feit dat hij nu oogst wat hij in vorige levens heeft gezaaid. Maar hoe kunnen wij 
het afschuwelijke lijden en de mishandeling van dieren in overeenstemming brengen met 
de goddelijke rechtvaardigheid? Wat is het lot van hen die nu dieren mishandelen? 
 
Antwoord. Om het leven nu te bezien vanuit de tegenwoordige omstan-
digheden is even onlogisch als om bij het beoordelen van een mens te doen 
of hij geen jeugd heeft gehad en geen oude dag zal kennen. Ons tegen-
woordige leven, en vele levens daarvoor, hebben ons gevormd tot wat wij 
nu zijn. Door het verleden wordt voornamelijk de richting bepaald die wij 
in volgende levens zullen volgen. Aan het begin van onze verschijning was 
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de geest vrij en gelijk aan de Vader. Behalve op één punt; hij had namelijk 
geen zelfbewustzijn. De levensreis door de stof werd ondernomen opdat 
dit zelfbewustzijn verkregen zou worden. Om dit doel te bereiken werd de 
geest tijdens het proces van involutie in voertuigen gekristalliseerd. Ge-
leidelijk werden om de geest een stoffelijk lichaam, een levenslichaam en 
een begeertelichaam getrokken, om hem te beperken en van alle andere 
geesten af te sluiten. Ten slotte werd door de toevoeging van het verstand, 
het ego of individu gevormd. Gevangen in deze sluiers kan de geest niet 
langer rechtstreeks met de buitenwereld in contact komen. Maar door zijn 
blik naar binnen te richten, ziet en herkent hij zichzelf als ‘ik’. Tegelijker-
tijd voelt hij echter zijn beperkingen. Hij erkent het feit dat hij zich voedt 
met het kaf, en dat het nodig is naar het Vaderhuis terug te keren om zijn 
plaats als zoon van God weer in te nemen. 
   Het besluit tot de Vader terug te keren, wordt versterkt door het feit 
dat door de beperkingen van het tegenwoordige bestaan er pijn en ver-
driet wordt ondervonden. De belemmeringen die zijn gevangenis hem op-
legt zijn voor de geest een prikkel om voort te gaan. ‘Niemand kan bij de 
Vader komen dan door mij.’ zei Christus. Joh. 14:6. Het is een feit, dat als 
Christus in ons is geboren, wij leed en verdriet leren kennen. Als wij het 
pad van beproeving, van reinheid en geestelijk streven betreden, gaan zich 
door smart op ons gezicht lijnen aftekenen. Langzamerhand wordt ons li-
chaam gesloopt, het wordt etherischer en geeft de geest meer vrijheid. 
Naarmate wij onze hartstocht beheersen, ontsteken wij het vuur van naas-
tenliefde dat uiteindelijk de onzuiverheden van het vlees zal verbranden 
en onze groeiende geestelijke kant vrij zal laten in de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde te werken, waar pijn, smart en dood overwonnen zijn. Dit is 
een voorproefje van de omstandigheden in de Jupiterperiode, als het le-
venslichaam ons voertuig is en wij bevrijd zijn van ons stoffelijk lichaam 
met de daarbij behorende ongemakken. Momenteel heeft de gedachte 
van de gewone mens weinig of geen kracht, maar dan zullen wij met on-
ze gedachten in staat zijn leven te schenken aan geesten van een lagere or-
de. Daarom is het van het grootste belang dat wij eerst grondig gezuiverd 
worden voordat ons zo’n ontzagwekkende kracht gegeven wordt. 
   Het pad van ontwikkeling is geen cirkel maar een spiraal. Wij zijn een 
betere mensheid dan de engelen toen zij in de Maanperiode mensachtig 
waren. De dieren die mensachtig zullen zijn in de Jupiterperiode, zullen 
een betere mensheid zijn dan wij. Omdat de laagste bol zich dan in de 
etherische sfeer bevindt, zal in die tijd door ieder wezen alleen maar een 
etherisch voertuig worden gebruikt. De fijnere krachten van de natuur zul-
len dan voor iedereen beschikbaar zijn. Zowel de mensheid van de Jupi-
terperiode als wijzelf zullen in staat zijn macht over de bliksem uit te oe-
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fenen. Daarom is het nodig dat de dieren uit ervaring het gevoel van pijn 
kennen, die kan worden toegebracht door het misbruiken van een hogere 
kracht. Om hen het nodige gevoel van mededogen te geven, zijn zij in ze-
kere zin gelijk gemaakt aan onszelf en in staat pijn en lijden te voelen die 
eigen zijn aan een stoffelijk bestaan. Op deze manier zal uit het tegen-
woordige kwaad voor mens en dier iets goeds voortvloeien. 
   Men moet echter niet vergeten dat wie kwaad doet, kwaad ontmoet. De 
lagere rijken dienen als middel om de hogere te bereiken. Als de mineralen 
niet bestonden zou het leven van de planten onmogelijk zijn. Want zij 
zouden nergens in kunnen wortelen en de noodzakelijke voeding voor 
hun groei kunnen vinden. Als er geen planten waren, zouden dieren en 
mensen niet in staat zijn om hun aardse lichamen in stand te houden. De 
dienst die door de lagere aan de hogere wordt verleend door hem het 
middel te verschaffen om zijn doel te bereiken, kan alleen vergoed worden 
door hulpvaardigheid. De hogere is de lagere dank verschuldigd. Christus 
erkende dat er zonder leerlingen geen leraar kan zijn. Uit dankbaarheid 
voor het voorrecht dat hij hen mocht onderwijzen en de verheven chris-
telijke godsdienst mocht uitdragen, waste hij de voeten van zijn leerlingen. 
   In toekomstige perioden zullen de lagere rijken, die nu voor ons een mid- 
del zijn om vooruitgang en ervaring op te doen, hulp nodig hebben die 
wij moeten bieden. Zo zal de mens, die nu de dieren misbruikt, dan hun 
dienaar moeten zijn om hen in de ontwikkelingsschool te helpen het hoog-
ste te bereiken dat dan mogelijk is. De geesten van de dieren, van wie wij 
nu hun lichamen martelen en vernietigen, zullen dan onze leerlingen wor-
den. Als hun beschermers zal het dan onze plicht zijn hen te helpen in 
hun groei en voortplanting van het leven waarvan wij hun nu beroven. 
 
 
Vraag 19. De noodzaak van wedergeboorte 
Zij die opgegroeid zijn met de leer van Swedenborg en het spiritisme, kunnen gemakke-
lijk aanvaarden dat er een hiernamaals en een bijbehorend louteringsgebied is. Maar 
voor hen is moeilijker te begrijpen waarvoor het voor de mens niet mogelijk is in de 
geestelijke wereld alle ervaring op te doen die voor vooruitgang nodig is, zonder weder-
geboorte in de stoffelijke wereld. Als er een noodzakelijke reden is om periodiek op-
nieuw te worden geboren in een stoffelijk lichaam, zoals de Rozenkruisersleer dat ziet, 
wilt u dit dan kort maar duidelijk uitleggen? 
 
Antwoord. In twee opzichten is wedergeboorte noodzakelijk: stoffelijk en 
geestelijk. Als de minerale bestanddelen van ons lichaam niet zouden kris-
talliseren, zodat wij het miljoenen jaren jong en soepel zouden kunnen 
houden, zou het niet nodig zijn opnieuw te worden geboren. Wij zouden 
de levenslessen dan in één onafgebroken periode kunnen leren. Maar door 
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onwetendheid en misbruik van ons lichaam heeft dit meestal een niet lan-
gere levensduur dan zeventig jaar en gemiddeld misschien niet meer dan 
de helft daarvan. Als wij daarom hier maar één kort leven zouden hebben 
van een jaar of veertig, zouden wij niet in staat zijn alle lessen te leren die 
wij in deze omgeving te leren krijgen, en dat zou verspilling van energie 
zijn. Wij mensen zouden er niet aan denken een groots opgezette school te 
bouwen, te voorzien van de modernste leermiddelen en vervolgens de 
leerlingen, als ze één dag de school bezocht zouden hebben, het diploma 
uit te reiken. Toch staat dit volkomen gelijk aan een kosmisch systeem dat 
de leerlingen verplicht de levensschool maar één levensdag te bezoeken. 
Als de eerste schooldag voorbij is, laten wij het kind naar huis gaan om 
het geleerde in zich op te nemen en zich op de volgende schooldag voor te 
bereiden; dag in dag uit, jaar in jaar uit.   
   De goddelijke hiërarchieën die onze ontwikkeling leiden, zenden ons op 
gelijke manier iedere levensdag naar de school op aarde. En aan het einde 
van die dag worden wij naar ons hemelsthuis teruggeroepen om uit te rus-
ten en ons op de lessen van de volgende levensdag voor te bereiden. Voor 
onze leerkrachten is het absoluut onmogelijk om alle kennis, die op school 
geleerd moet worden, in één dag in het hoofd van een leerling te stam-
pen, al zou die leerling nog zo schrander zijn. Omdat er vele dagen zijn die 
zich tot jaren aaneenrijgen, zijn zij in staat al hun kennis aan hem over te 
dragen. 
   Net zo gaat het in de levensschool. Kosmische wijsheid en kosmische 
liefde kunnen niet in een korte tijd onderwezen worden. Dat vergt eeuwen. 
Want de goddelijke deugden zijn geen paddestoelen die in één nacht vol-
groeid zijn. Zij lijken meer op de forse eik, die een eeuw nodig heeft om 
zich te ontwikkelen, maar wiens robuustheid en kracht niet in de verste 
verte door de paddenstoel benaderd kunnen worden. 
   Bovendien zijn de samenstelling van en de omstandigheden in de gees-
telijke wereld ongeschikt voor de ontwikkeling die de mens in de stoffelij-
ke wereld moet leren. Momenteel ontwikkelt de mens zijn verstand door 
juist denken dat in juist handelen moet worden omgezet. 
   Wanneer een uitvinder een machine of een apparaat uitdenkt, kan dit in 
zijn gedachten misschien schitterend werken, maar de raderen die in de gees-
telijke wereld, waar alles elkaar kan doordringen, zo perfect draaien, kun-
nen, als het model in stoffelijk materiaal wordt uitgevoerd, wrijving ver-
oorzaken en elkaar in de weg zitten. Hieruit blijkt dat zijn idee fout was. Hij 
wordt dan gedwongen: óf weer aan het werk te gaan om de fout te herstel-
len, óf zijn ontwerp op te geven. Zo werken de stoffelijke omstandigheden 
corrigerend. Doordat zijn fouten worden aangetoond, wordt het hem mo-
gelijk gemaakt geleidelijk te leren juiste gedachten te ontwikkelen en die te 
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belichamen in een machine die werkt. Net zo denkt iemand, die een zaak 
wil beginnen, in detail uit hoe hij tewerk moet gaan. Maar de ontwikkelin-
gen die volgen, wijzen vaak uit dat hij zich misrekend heeft. Ook hem 
wordt dus door zijn fouten aangetoond op welk punt zijn gedachten on-
juist waren en wordt hem de gelegenheid geboden die te corrigeren.  
   Deze dingen kunnen niet in de geestelijke wereld geleerd worden, waar 
men even gemakkelijk uit een raam of een schoorsteen klimt als door een 
deur gaat, omdat alles daar soepel en vervormbaar is. Omdat wij goddelijk 
zijn, hebben wij latent oneindige mogelijkheden in ons: wij zijn goden in 
wording. 
   Het denken is een scheppende kracht. Alleen als wij leren die op de juis-
te manier te gebruiken zal blijken dat een zegen en geen vloek te zijn, zowel 
voor ons als voor de wezens die in de komende tijdperken door ons ge-
holpen moeten worden. In dat geval zijn wij in staat te helpen bij het 
scheppen van geschikte voertuigen, zoals wij werden en worden geholpen 
door anderen die een hoger ontwikkelingsniveau hebben. Anders schep-
pen wij alleen maar misbaksels. Daarom is de school op aarde een absolute 
noodzaak om ons te leren juist te denken en daardoor juist te scheppen, 
zowel in de dichte als in de fijne kosmische stof waarmee wij moeten wer-
ken. 
 
 
Vraag 20. Wedergeboorte van kinderen 
In de Rozenkruisersleer wordt gezegd dat kinderen die jong sterven, binnen één tot 
twintig jaar opnieuw worden geboren. Komen zij bij terugkomst weer in dezelfde om-
standigheden te verkeren of komen zij dan ook wel in een andere omgeving terecht die 
meer of minder aangenaam is? Bijvoorbeeld van weelde in armoede of omgekeerd? 
 
Antwoord. Deze vraag werd jaren geleden gesteld, toen de schrijver nog 
maar pas begonnen was met zijn nasporingen in de geestelijke wereld en 
werd toen ook juist beantwoord. Maar nader onderzoek maakt het moge-
lijk meer bijzonderheden te verstrekken, gebaseerd op wat in een groot 
aantal gevallen werkelijk is gebeurd. 
   Van die onderzoeken werden in die tijd aantekeningen gemaakt, maar die 
zijn zoekgeraakt. Voor zover ik mij kan herinneren werd bevonden, dat 
van de twintig kinderen die ik in het oog hield en die na hun overlijden bin-
nen vijf jaar na hun overlijden opnieuw geboren werden, vijftien of zestien 
in hetzelfde gezin terugkeerden. 
   Op het moment dat een kind sterft is te zien of het lang of kort in de on-
zichtbare wereld zal verblijven. Daarom koos ik nóg een groep van twintig 
kinderen uit, die nog in de onzichtbare wereld waren en die, naar ik ver-
wachtte, niet opnieuw geboren zullen worden voordat er tien of meer jaren 
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voorbij zullen zijn. Maar hoe het verder zal gaan is al duidelijk te zien. 
Want als een geest opnieuw geboorte zoekt, wordt hij meestal al jaren voor 
de zwangerschap naar de toekomstige moeder toegetrokken. Soms zijn 
ongetrouwde vrouwen, zelfs nog voordat zij verloofd zijn, al omringd 
door hun toekomstige kinderen. Hiervan uitgaande voor het verdere be-
loop, bleek dat van de groep van twintig kinderen er maar drie bij hun 
vorige moeder verbleven. De overige zeventien waren verspreid over an-
dere gezinnen. Twee daarvan bevonden zich bij kleine meisjes, waaruit 
blijkt dat zij op hen wachtten tot ze volwassen zouden zijn en hun moe-
der zouden kunnen worden. 
   Deze neiging van geesten die opnieuw geboren willen worden om hun 
moeders jarenlang te volgen, veroorzaakt vaak lachwekkende en pijnlijke 
situaties in verband met mediums die hiervan niet op de hoogte zijn. Ik 
herinner mij het geval van een jonge vrouw die naar een séance ging en 
te horen kreeg dat zij in de geestelijke wereld een kind had, dat naast haar 
stond en haar ‘moeder’ noemde. Natuurlijk ontkende zij deze bewering 
verontwaardigd, stond op en verliet de bijeenkomst. In dit geval hadden 
beiden dus gelijk, hoewel de feiten die zij noemden tegengesteld waren. 
Elk dacht dat de ander oneerlijk was, omdat beiden de kennis misten om 
in de schijnbare tegenstrijdigheid de waarheid te zien. 
 
 
Vraag 21. Mag men kwaad met kwaad vergelden? 
U zegt dat, vanuit geestelijk standpunt bezien, alle dingen goed zijn, of woorden die 
daar op neerkomen. Maar neem nu bijvoorbeeld eens de afschuwelijke en laaghartige 
misdaden op de hulploze burgerbevolking van sommige landen in het oorlogsgebied. De 
theorie van wedergeboorte mag dan beweren dat deze ongelukkige mensen die zo moe-
ten lijden, in vorige levens soortgelijke gruwelen hebben bedreven, maar zelfs als dit zo 
is, mag men dan kwaad met kwaad vergelden? In zulke gevallen voelt men zich soms 
gedrongen zijn toevlucht tot de filosofische leerstelling te nemen, die zegt dat wat wij 
met onze zintuigen menen waar te nemen, bedrieglijk is, een boze droomtheorie om een 
verklaring van het kwaad in de wereld te geven. Of zich eenvoudigweg tot het materia-
lisme te wenden, dat uiteraard geen behoefte heeft aan enige verklaring in geestelijke zin. 
Is er een andere oplossing voor dit probleem? 
 
Antwoord. Ja, die is er zeker. Want hoewel wij met ons beperkt verstand 
niet in staat zijn de ingewikkelde bijzonderheden van het verwarrende web 
van het lot te begrijpen, de grote lijn van de wet van de liefde die ten goe-
de werkt ook wat slecht schijnt, is door iedereen gemakkelijk waar te ne-
men. Maar voordat ik op de vraag zelf inga, wil ik de briefschrijver corrige-
ren. Wij zeggen niet dat alle dingen goed zijn. Als dat waar was, zou het 
goed zijn al die gruwelen waar u van spreekt, te laten voortduren. In plaats 
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daarvan heb ik altijd beweerd, en blijf dat ook beweren, dat ieder kwaad 
goed-in-wording is. Dat wil zeggen, dat uit die toestand iets goeds zal 
voortkomen. Wij zijn niet bang een wolk een wolk te noemen, maar wij-
zen ook op hun gouden omlijsting, waaruit blijkt dat achter de wolken nog 
altijd de zon even heerlijk schijnt. Als het verdriet en lijden dat deze oor-
log veroorzaakt ertoe leidt dat uiteindelijk aan alle oorlogen op aarde een 
einde komt, is de prijs zeker niet te hoog. 
   Uit uw opmerking – dat volgens de theorie van wedergeboorte de ge-
noemde ongelukkige mensen in vorige levens soortgelijke gruwelen kun-
nen hebben bedreven – blijkt dat bij u het veel voorkomende misverstand 
bestaat, dat alle tegenwoordige toestanden een gevolg zijn van handelin-
gen in vorige levens. Het schijnt dat u niet weet, of er niet aan gedacht 
hebt, dat wij elk moment van ons leven nieuw lot scheppen op hetzelfde 
moment dat wij onze oude rekening aan het doorhalen zijn. Dit grote en 
belangrijke feit komt ook tot uiting in de Griekse mythologie, waar het 
lot wordt voorgesteld door drie schikgodinnen: verleden, heden en toe-
komst. Ook komt dit thema voor in de Noorse mythologie, waarin spra-
ke is van drie schikgodinnen: Urda, Skuld en Verdande, die de draad van 
het lot spinnen en weer ontknopen. Evenmin is het lot een middel om te 
vereffenen. Als in het ene leven A iets van B heeft gestolen en hem heeft 
geruïneerd, mogen wij niet zomaar aannemen dat in een volgens leven B 
oneerlijk zal worden en A zal bestelen. Dat zou wel een heel slechte op-
lossing van het probleem zijn. Want men kan beter al zijn geld verliezen 
dan het terugkrijgen ten koste van zijn eerlijkheid. Veronderstel dat, zo-
als u zei, de tegenwoordige slachtoffers van militaire wandaden zich in 
een vorig leven hebben schuldig gemaakt aan wandaden ten opzichte van 
hen die nu hun lijden veroorzaken, dan zou het voor hun zielengroei dus 
veel beter zijn geweest als zij zich niet zouden wreken in plaats van zich 
in dit leven als wilde beesten te gedragen. Als de wet op deze laatste ma-
nier zou werken, zouden wreedheden en gruweldaden zich vermeerderen. 
Men moet er niet aan denken wat de mensheid in een volgend leven te 
wachten zou staan als de burger, die nu het slachtoffer is, zijn wraak zou 
koelen op de huidige militaire agressors. 
   Maar gelukkig is dat niet zo. Bestudering van het geheugen der natuur 
heeft afdoende de waarheid aangetoond van de geestelijke leer dat haat niet 
door haat teniet wordt gedaan maar door liefde en hulpvaardigheid. Uit de 
honderden gevallen die ik heb onderzocht bleek dat, wanneer een ander 
in zijn leven iemand letsel heeft toegebracht, hij door het lijden tijdens de 
louteringsperiode na de dood, daarvan tot op zekere hoogte besef krijgt en 
berouw krijgt van zijn daad. Dan krijgt hij in een volgend leven de gele-
genheid degene die hij letsel heeft toegebracht de een of andere dienst te 
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bewijzen. Als hij die gelegenheid op de juiste manier aangrijpt, trekken 
beide partijen daar voordeel van en wordt er vrede en hartelijkheid aan-
gekweekt. Als hij weigert komt hij in een positie te verkeren dat er vurige 
kolen op zijn hoofd worden gestapeld. In een derde leven krijgt hij dan 
de kans zijn schuld door het verlenen van hulp af te lossen. Of hij wordt 
het slachtoffer van de slechte daden van een ander en leert op die manier 
het medegevoel en de vriendschap die met de verlangde dienst vergezeld 
gaat. Maar hoe dan ook – want er zijn veel mogelijkheden – de door haat 
ontstane schuld zal op de een of andere manier door liefde moeten worden 
ingelost, want dat is de enige manier waarop men een beter mens wordt. 
   Als wij deze ideeën toepassen op het tegenwoordige probleem, het lij-
den van de burgerbevolking in het oorlogsgebied, en daarbij onderken-
nen dat het verleden daarmee in bepaald opzicht iets te maken kan heb-
ben, is het ongetwijfeld een feit, dat er nu [de eerste wereldoorlog] in grote 
mate nieuw lot wordt gevormd, zowel door de agressors als door de 
slachtoffers. Ook dient men niet te vergeten dat de agressors, evengoed 
als hun slachtoffers, grote beproevingen moeten doorstaan. Momenteel 
wordt overal geleden en de ervaringen in het louteringsgebied van hen 
die nu hun lagere aard de vrije loop laten, zullen zeer pijnlijk zijn. Als ver-
volgens een nieuw leven begint en zij daar worden geplaatst waar zij hun 
slachtoffers weer zullen ontmoeten, zal de onderbewuste herinnering aan 
het lijden in het louteringsgebied in verreweg de meeste gevallen het ver-
langen doen ontstaan alles goed te maken, zodat er na de tegenwoordige 
helse verschrikkingen, vrede op aarde zal heersen. 
 
 
Vraag 22. Wedergeboorte en geslacht 
Hoewel de theosofie, die de wijsheid uit het Oosten vertegenwoordigt, en de Rozenkrui-
sersleer de wijsheid uit het Westen, in vele opzichten overeenkomen, zijn er bepaalde 
punten van verschil tussen de leer van beide occulte scholen. Eén van deze punten be-
treft wedergeboorte. De theosofie leert dat de periode tussen de aardse levens bij het ge-
middelde ego ongeveer vijfduizend jaar is, terwijl de Rozenkruisers zeggen dat het on-
geveer duizend jaar is. Voor wat het geslacht betreft leren de Rozenkruisers dat men 
afwisselend als man en als vrouw terugkomt, terwijl de theosofie zegt dat het geslacht 
niet per keer wisselt, maar pas na een aantal keren. Na zeven maal geboren te zijn 
als man volgen zeven maal als vrouw. Wilt u deze verschillen verklaren? 
 
Antwoord. Het is ons vaste standpunt nooit de leer van een andere gees-
telijke richting te bekritiseren of te kleineren. Daarom kan ik alleen zeggen 
dat u gelijk hebt wat de Rozenkruisersleer betreft. Die leert dat het ego 
als regel tweemaal wordt geboren in de tijd dat de zon bij precessie door 
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een teken van de dierenriem loopt, namelijk eenentwintighonderd jaar. 
Ook wordt geleerd dat deze belichamingen afwisselend mannelijk en vrou- 
welijk zijn, omdat de omstandigheden op aarde in tweeduizend jaar niet 
erg veranderen. Het doel is het ego alle lessen te leren die uit de ervarin-
gen op aarde onder elk teken van de dierenriem getrokken kunnen wor-
den, ervaringen die voor man en vrouw verschillend zijn. Als het ego dus 
de ene keer als man en de volgende keer als vrouw wordt geboren, onder 
hetzelfde teken, zal het vrijwel alle lessen leren die het kan putten uit de 
omstandigheden die onder die planetaire trillingen op aarde bestaan. 
   Kort na zijn inwijding krijgt iedere neofiet het bewijs hiervan geleverd. 
Eerst moet hij een bepaald ego, dat zijn stoffelijk lichaam verlaat, gades-
laan. Dan moet hij een jaar of twee letten op diens leven in de onzichtba-
re wereld. Als dit ego opnieuw wordt geboren weet de neofiet dat de leer 
van wedergeboorte absoluut waar is. Voor deze proef krijgt de neofiet al-
tijd een ego aangewezen dat als kind sterft en daarna snel weer wil worden 
geboren. 
   Als deze les geleerd is en hij uit eigen waarneming weet dat wedergeboor-
te een feit is, moet hij de levens van bepaalde mensen in het geheugen 
der natuur bestuderen, zodat hij begrip krijgt van de hieraan verbonden 
details. Dit kan echter pas gebeuren als de ingewijde geleerd heeft in het 
gebied van de concrete gedachte te functioneren, want het etherisch ver-
slag van het geheugen der natuur [in de weerspiegelende ether] gaat niet 
ver genoeg in het verleden terug om uitgebreide gegevens te kunnen ver-
schaffen. Iedere ingewijde die ver genoeg gevorderd is, weet deze dingen 
evengoed als hij weet hoe hij heet. 
   De wet van wedergeboorte is geen wet zonder uitzonderingen. Zij staat 
onder leiding van vier grote wezens met buitengewone kennis en macht. 
In het christelijk woordgebruik worden zij Optekenende Engelen ge-
noemd, bij de Rozenkruisers ook Heren van het Lot. Als het voor een be-
paald ego nodig is de tijdsruimte tussen dood en nieuwe geboorte te ver-
anderen, worden de nodige wijzigingen aangebracht zodat het veel langer 
of korter kan duren voordat hij weer geboren wordt. 
   Uit krantenverslagen van lezingen die mevrouw Besant heeft gegeven 
blijkt, en het wordt ook algemeen door haar volgelingen beweerd, dat zij 
zegt Hypatia geweest te zijn in het oude Alexandrië, dus een vrouw. Ver-
der wordt gezegd dat zij later werd geboren als Giordano Bruno in Ro-
me, en op het ogenblik heeft zij weer een vrouwelijk lichaam. Als dat waar 
is, zou dat eerder pleiten voor de leer van de Rozenkruisers dan van de 
school die, zoals zij zegt, stelt dat zeven belichamingen in een mannelijk 
lichaam gevolgd worden door zeven belichamingen in een vrouwelijk li-
chaam. 
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Vraag 23. Onze schuld aan het lot 
Als iemand nu een erg moeilijk leven heeft en er naar streeft zo goed mogelijk al zijn 
plichten te vervullen, zullen de omstandigheden in zijn volgend leven dan gemakkelij-
ker en draaglijker zijn? Of moet hij, als hij al een gevorderde geest is, juist moeilijk-
heden hebben om te leren de mensen te helpen en te genezen? 
 
Antwoord. Tijdens het eerste gedeelte van zijn ontwikkeling bedreef de 
mens de afschuwelijkste misdaden omdat hij volledig door egoïsme werd 
gedreven en geen rekening hield met de gevoelens van anderen. In die eer-
ste levens waren wij sluw en wreed en verrichten zelden een goede daad. 
Het is zelfs zo, dat de mens in die tijd, de hele periode tussen twee aardse 
levens, in het louteringsgebied doorbracht om de misdaden die hij tijdens 
zijn aardse leven had begaan, uit te boeten. Van een leven in de hemel was 
geen sprake. Dat was de toestand die in de Bijbel wordt aangeduid als 
‘verloren in schuld en zonde’, die het nodig maakte dat Christus op aarde 
kwam om te proberen de trillingen te verhogen opdat geleidelijk aan al-
truïsme het egoïsme zou overwinnen en wij een hemelleven zouden krij-
gen waarop verbetering en vooruitgang in onze ontwikkeling gebaseerd 
kan worden. 
   Het zal duidelijk zijn dat wij ons in die periode van ontaarding en zon-
de veel zware schulden en verplichtingen ten opzichte van elkaar op de 
hals hebben gehaald, die nu door liefde, vriendelijkheid en hulpvaardig-
heid afgewerkt moeten worden. Iedereen heeft deze last uit het verleden. 
Dat nu is de zogenoemde wachter op de drempel. 
   Terecht wordt gezegd, dat hoewel Gods molens langzaam malen, zij ui-
terst fijn malen. Elke overtreding van de wet verdient een rechtvaardige 
vergelding. Daarom moet de schuld uit het verleden betaald worden. In 
elke periode tussen twee aardse levens worden ons de beelden getoond 
van dat gedeelte dat dan uitgeboet moet worden door de gewone gang van 
de ontwikkeling. Daarna worden wij in staat gesteld uit de mogelijkheden 
die ons worden voorgelegd, onze toekomst te kiezen. Daarom zal het ego, 
als dat, zoals u zegt, gevorderd is een zo moeilijk mogelijk leven kiezen, 
zodat het zo snel mogelijk de schuld zal kunnen vereffenen die zich in het 
verleden heeft opgestapeld. Want hoe eerder dit gebeurd is, hoe eerder 
de geest klaar is voor zijn hoogste roeping. Aan de andere kant geeft God 
nooit meer te dragen dan men dragen kan. Aan zwakkere geesten, die niet 
tegen moeilijkheden zijn opgewassen, wordt daarom gegeven wat wij als 
een gemakkelijk leven zien. Hierin mogen zij hun schulden met kleingeld 
afbetalen, telkens een beetje. Maar het zal daarom verhoudingsgewijs lan-
ger duren voor zij bevrijd zijn. Er is dus een goede reden waarom Job een 
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vriend en gunsteling van God wordt genoemd. En waarom wordt gezegd 
dat God kastijdt die hij liefheeft. Door ons alles te geven wat wij kunnen 
dragen, in overeenstemming met ons verzoek en met ons goedvinden, 
bewijzen de grote hiërarchieën die de evolutie leiden, ons werkelijk een 
gunst. Daarom noemde Christus hen, die in zijn naam werden vervolgd, 
gezegend, dat wil zeggen, zoals hij met nadruk zei, als dit ten onrechte ge-
beurde.  
   Het licht dat het occultisme op het probleem van het verdriet werpt, is 
een van de krachtigste stralen van hoop voor degene die met deze kennis 
gezegend is. Dit zou ons bij iedere bezoeking steeds weer moeten opbeu-
ren. Wat wij krijgen hebben wij verdiend. Als wij de les nu maar leren en 
de hulp en de dienst verlenen die in elk afzonderlijk geval van ons wordt 
gevraagd, dan kunnen wij er zeker van zijn dat wij niet alleen onze schul-
den uit het verleden vereffenen, maar ook schatten in de hemel verzame-
len, die tot ons zullen terugkeren als bruikbare zielenkracht om ons in vol-
gende levens op het rechte pad te houden. 
 
 
Vraag 24. Bepaling van het geslacht 
In ‘De wereldbeschouwing der Rozenkruisers’ staat dat wanneer een ego opnieuw gebo-
ren wordt er een matrijs van ether in de baarmoeder van de moeder wordt geplaatst en 
dat het zaadatoom van zijn stoffelijk lichaam afkomstig is van het sperma van zijn va-
der. Als dit altijd het geval is, zouden er dan op deze manier niet altijd kinderen van 
één geslacht worden geboren, met een negatief of positief levenslichaam van de moeder, 
en een positief of negatief stoffelijk lichaam van de vader? Hoe verklaart u anders het 
verschil in geslacht bij geboorte? 
 
Antwoord. In De wereldbeschouwing staat ook dat het levenslichaam van een 
vrouw positief is en dat van de man negatief. Wanneer de helpers van de 
Optekenende Engelen, ook Heren van het Lot genoemd, een ego bijstaan 
als het geboren moet worden, is de kwestie van het geslacht al vastgesteld. 
Hetzij door de wet die maakt dat men afwisselend als man of als vrouw 
wordt geboren, hetzij door een wijziging in die wet door bijzondere om-
standigheden in het persoonlijk leven van die geest. Het ego wordt dan 
geholpen om voldoende ethers aan te trekken van de verschillende soor-
ten die hij voor zijn ontwikkeling nodig heeft. Deze ethers hebben een be-
paalde polariteit, hetzij positief of negatief. Als een matrijs, die uitsluitend 
uit positieve etheratomen bestaat, bij de moeder wordt geplaatst, zullen 
deze atomen, zonder uitzondering, negatieve stoffelijke atomen aantrek-
ken, met als gevolg dat het een meisje wordt. Als anderzijds de matrijs die 
bij de moeder wordt geplaatst uit negatieve atomen is samengesteld, zal die 
positieve stoffelijke atomen aantrekken, met als gevolg dat het mannelijk 
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geslachtsorgaan het meest ontwikkeld wordt en het geslacht dus mannelijk 
is. Het leven moet zich, evenals elektriciteit, zowel positief als negatief ui-
ten, anders kan het zich niet openbaren. 
 
 
Vraag 25. Herinnering aan vorige levens 
Als iemand in dit leven een grote mate van helderziendheid heeft verkregen, herinnert 
hij zich dan in een volgend leven wie hij was, en behoudt hij die geestelijke kracht? Of 
moet hij dit vermogen opnieuw ontwikkelen? 
 
Antwoord. Als iemand in een bepaald leven bewuste helderziendheid heeft 
ontwikkeld behoudt hij, voor zover ik weet, dit vermogen in alle volgen-
de levens. Onder normale omstandigheden zal het in ieder volgend leven 
in omvang en kracht toenemen. Er is mij echter een geval bekend waarin 
iemand in het bezit was van geestelijk gezicht, evenals het vermogen zijn 
lichaam te verlaten en zich dan te herinneren wat er zich tijdens zijn zie-
lenvluchten buiten zijn lichaam had afgespeeld. [zie ook vraag 138]. In zijn 
volgend leven maakte hij het zich onmogelijk deze vermogens te gebrui-
ken doordat hij dronk, rookte en verdovende middelen gebruikte. Dit be-
dierf de kwaliteit van zijn hersenen zozeer, dat het voor zijn geest niet meer 
mogelijk was er herinneringen op af te drukken van wat hij buiten zijn li-
chaam deed. 
   Buiten zijn lichaam kan hij nog altijd gaan en staan waar hij wil en zijn 
plaatst onder de andere ingewijden van zijn orde innemen, maar in zijn li-
chaam wordt hij gehinderd door zijn zieke, misbruikte hersenen. 
   Dit is niet zo vreemd als het schijnt, want het is hetzelfde principe dat 
maakt dat iemand, ook als hij blind is, helderziend kan zijn. Afgezien van 
het verlies en gemis dat zo iemand voelt, is daar natuurlijk de morele kant 
van de zaak. Het lijkt mij twijfelachtig of deze persoon in zijn volgende li-
chaam stoffelijke hersenen zal hebben die herinneringen van de onzicht-
bare naar de zichtbare wereld kan overbrengen. Het lijkt mij waarschijn-
lijk dat het vele levens van goed gedrag zal vereisen voordat hij in staat is 
weer gevoelige hersenen op te bouwen die in staat zijn herinneringen van 
de onzichtbare wereld naar de zichtbare over te dragen. 
   Wat de herinnering aan voorgaande levens betreft is het niet nodig tot 
een volgend bestaan te wachten om dit vermogen tot ontwikkeling te bren- 
gen als het geestelijk gezicht met behulp van de juiste leraren, zoals de 
Oudere Broeders van de Orde van het Rozenkruis, is ontwikkeld. Want de 
neofieten worden vanaf het begin geleerd in het geheugen der natuur te 
lezen, opdat zij zullen weten en onderscheid kunnen maken tussen waar-
heid en schijn. En wel het eerste geheugen der natuur wat is opgetekend 
in de vierde of weerspiegelende ether, wat maar een zeer kleine uitbrei-
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ding van het stoffelijk zien vereist. Als zij het juiste leven leiden en ijverig 
zijn, wordt geleidelijk aan het geestelijk gezicht zodanig uitgebreid dat zij 
kunnen zien wat in de [vierde] sfeer van de oertypen [in het gebied van 
de concrete gedachte, de 2e hemel] is opgetekend. Dit bereiken zij meestal 
in enkele jaren. Daar kunnen zij dan gemakkelijk hun eigen verleden in na-
speuren. Ik geloof echter dat men dit in het algemeen niet doet, want nie- 
mand begeeft zich zo diep in het werk zonder zo op te gaan in de hulp aan 
anderen dat er nog tijd overblijft voor eigen zelfzuchtige neigingen. 
 
 
Vraag 26. Rijp lot 
‘De wereldbeschouwing’ leert dat iedere slechte daad in het leven, na de dood in het loute-
ringsgebied wordt uitgewist. Ook wordt gezegd dat een begaan onrecht net zomin door 
de dood wordt uitgewist als dat door verhuizing naar een andere stad iemands zijn 
gemaakte schulden aflost. Dat rijp lot zijn oorsprong heeft in een vorig leven en dat wij 
deze schuld niet kunnen ontlopen. Hoe kan men deze beide uitspraken met elkaar rij-
men? Wij hoeven toch niet tweemaal voor dezelfde daad te boeten? 
 
Antwoord. Daar hebt u gelijk in. God verlangt van ons zelfs niet dat wij 
eenmaal terugbetalen als door oprecht berouw en verbetering het onnodig 
is geworden dat wij lijden. Maar een reeks van oorzaken in een leven te-
niet doen is heel wat moeilijker dan een rekening betalen voor ontvangen 
goederen. Elke zaak heeft vele kanten. 
   Laten wij als voorbeeld een dronkaard nemen, die van zichzelf een beest 
maakt en zijn kinderen mishandelt, hun de noodzakelijke levensbehoef-
ten en opvoeding onthoudt, zijn vrouw slaat en zijn kinderen zo een voor-
beeld geeft dat zij misschien later zullen volgen en die in het algemeen hun 
morele besef verlaagt. 
   Na zijn dood zal die man in het louteringsgebied in de eerste plaats de 
kwellingen ondergaan die de onlesbare behoefte aan sterke drank veroor-
zaakt. In de tweede plaats zal hij al het lijden voelen dat hij zijn gezin heeft 
aangedaan. Hij heeft dan voor zijn wandaad geboet. Inderdaad wordt hij 
dan wedergeboren met een schone lei voor wat het leed betreft dat hij 
heeft veroorzaakt. Maar hij had beloofd de vrouw die hij huwde lief te 
hebben. Door het verrichten van de scheppingsdaad en het daarmee ver-
schaffen van een kiem voor een lichaam, nam hij de verantwoordelijk-
heid van het vaderschap op zich van kinderen die bij hem kwamen voor 
hulp en een geschikte omgeving. Ook deze ouderlijke plichten kwam hij 
niet na. Daar is dus een band tussen hem en de leden van zijn gezin. Nog 
steeds heeft hij ten opzichte van hen een schuld van liefde en hulp, die 
eens, in de toekomst, moet worden afgelost. Daarom zullen deze perso-
nen in een volgend leven weer bij elkaar worden gebracht, dusdanig dat 
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hij de gelegenheid krijgt goed tegenover hen te doen. Als hij deze gele-
genheid dan niet aangrijpt, kan hij in een leven daarna een dergelijke dienst 
aan een ander bewijzen. Het is voor zijn eigen bestwil dat deze dienst zo 
wordt bewezen dat de liefde waarmee hij dit doet zich ontwikkelt en uni-
verseel en allesomvattend wordt. 
   Dezelfde regel geldt voor alle andere gevallen. Omdat extreme situaties 
de beste voorbeelden geven zullen wij ook nog de relatie tussen een moor-
denaar en zijn slachtoffer bespreken. 
   Na zijn dood verbleef de moordenaar in het louteringsgebied en werd de 
bestaande schuld door zijn lijden uitgewist. Maar tussen beide personen is 
een band ontstaan. In een volgend leven zullen zij daarom elkaar weer 
ontmoeten, zodat de moordenaar de kans krijgt zijn vroegere slachtoffer 
te helpen, zodat zij zich kunnen verzoenen en vrienden worden. Naasten-
liefde moet universeel worden, omdat zij het grondbeginsel is van het ko-
ninkrijk van God. 
   Samenvattend kan ik zeggen dat al onze schulden, voor zover dit het be-
drijven van kwaad betreft, in het louteringsgebied betaald worden. Maar 
onze schuld aan liefde, vriendschap en dienst blijven om in volgende le-
vens te worden afgelost. 
 
 
Vraag 27. Het lot van vivisectors na de dood 
Voelt een chirurg in het louteringsgebied alle pijn die zijn patiënten, door de operaties 
die hij heeft verricht, hebben gevoeld? Dit zou mij onrechtvaardig lijken, omdat het he-
lende chirurgie betreft.  
 
Antwoord. Absoluut niet. Het lijden in het louteringsgebied is het gevolg 
van morele wandaden, plus de haatgevoelens van hen die daaronder heb-
ben geleden. Een chirurg die een constructieve operatie verricht, bewijst 
de patiënt een dienst en heeft recht op diens dank. Het beeld van zo’n ope-
ratie in zijn levenspanorama zal in de eerste hemel op hem inwerken, sa-
men met de dankbaarheid van de persoon die hij heeft geholpen. Dit zal 
hem aansporen zijn medemens nog beter te dienen. 
   Anderzijds zullen gewetenloze chirurgen, die als experiment mensen 
overhalen zich te laten opereren, of die hen voor dat doel uit liefdadig-
heidsinstellingen laten komen, zeker behandeld worden met de hardheid 
die zij verdienen. 
   Voor wat er met vivisectors in het louteringsgebied gebeurt, heb ik ge-
vallen gezien waarmee in vergelijking de orthodoxe hel met zijn duivel met 
hooivork een oord van vermaak was. Toch werkt er van buitenaf niets ge-
welddadigs op zo iemand in om hem te straffen. Alleen de doosangst van 
het gemartelde dier dat in zijn levenspanorama is opgenomen, komt ver-
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drievoudigd op hem af, omdat het verblijf in het louteringsgebied maar een 
derde duurt van de tijd op aarde. Zulke mensen beseffen absoluut niet wat 
zij zichzelf aandoen, anders zouden de martelkamers spoedig leeg zijn en 
op de wereld een gruwel minder zijn. 
 
 
Vraag 28. Kindersterfte 
Volgens een artikel dat onlangs in een medisch tijdschrift verscheen, schijnen meisjes tij-
dens hun eerste levensjaar een groter weerstandsvermogen te hebben tegen schadelijke in-
vloeden dan jongens. Er staat het volgende: ‘In het algemeen gesproken kan waarschijn-
lijk gezegd worden dat een jongen heftiger op ziekte reageert dan een meisje, eerder be-
zwijkt, zich minder vlug herstelt wanneer een ziekte een gunstige wending neemt en 
niet zoveel weerstand biedt als hij aan een chronische ziekte lijdt.’ Kunt u dit verkla-
ren? 
 
Antwoord. Voor de occultist die bekend is met de Rozenkruisersleer over 
de polariteit van het levenslichaam, is het duidelijk wat de oorzaak is van 
dit verschil, evenals van veel andere feiten die aan medici bekend zijn, maar 
die zij niet kunnen verklaren. 
   De man, met zijn positief stoffelijk lichaam, heeft een negatief levensli-
chaam. Hij heeft daarom niet zoveel weerstand tegen ziekten als de vrouw, 
die een negatief stoffelijk lichaam heeft, maar een positief levenslichaam. 
Daarom kan een vrouw het hoofd bieden aan een ziekte die een man – 
die tweemaal zo zwaar is en schijnbaar vitaal – zou doden. De vrouw lijdt 
intenser dan de man, maar verdraagt de pijn geduldiger. Als de ziekte een 
gunstige wending neemt, schijnt haar positieve levenslichaam als met een 
miljoen mondjes, de zonne-energie op te zuigen. Het levenslichaam zwelt 
dan op en begint bijna onmiddellijk de voor de gezondheid zo karakteris-
tieke stroming uit te stralen, waardoor het stoffelijk lichaam zich zeer snel 
herstelt. 
   Wanneer een man echter een ernstige ziekte doormaakt en het tij keert, 
is zijn negatief gepolariseerde levenslichaam als een spons. Het wil alle 
zonne-energie absorberen die het krijgen kan, maar de gretigheid, die het 
levenslichaam van de vrouw kenmerkt, is afwezig. Daardoor zweeft hij lan- 
ge tijd tussen leven en dood. Aangezien opgeven gemakkelijker is dan 
vechten, zal hij eerder bezwijken. 
   Er is nog een andere reden dat er meer jongetjes sterven. Onderzoekers 
van de Rozenkruisersleer zijn bekend met de wet die kindersterfte bepaalt. 
Als namelijk iemand die overlijdt, ernstig wordt gestoord door luid en 
hysterisch gejammer van familieleden, of door het tumult dat gepaard gaat 
met de dood als gevolg van treinongelukken, branden, oorlog en dergelij-
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ke, kan het ego zich niet op het levenspanorama concentreren dat het in 
omgekeerde volgorde, als een film, aan zich voorbij ziet gaan. 
   Dit panorama moet in het begeertelichaam worden gegrift om in het lou-
teringsgebied en de eerste hemel de basis te vormen van gevoelens van 
smart of vreugde. Het ego wordt zich deze smart in volgende levens be-
wust om het te waarschuwen niet in dezelfde fout te vervallen als in het 
verleden. De vreugde die het ego geniet door goede daden in dit leven, 
kweekt deugd aan om het ego aan te sporen in zijn volgende levens beter 
te handelen. Wanneer het ego bij zijn concentratie op het levenspanora-
ma ernstig wordt gestoord, zal de inetsing niet op de gevoelens inwerken 
zoals nodig is en zouden de levenservaringen verloren zijn als de hogere 
machten niet zouden ingrijpen en het ego in het volgende leven niet jong 
zouden laten sterven. 
   De ijlste voertuigen worden niet tegelijk met het stoffelijk lichaam gebo-
ren. De vruchten van het vorige leven worden na overlijden in de kinderja-
ren, in die lichamen opgenomen. Enige jaren later zoekt het ego gelegen-
heid om opnieuw geboren te worden en leeft het een normale tijd op aar-
de. 
   Vandaar dat een zeer groot aantal kinderen voorbeschikt is om jong te 
sterven. Want oorlogen en dodenwaken met geweeklaag hebben miljoe-
nen ego’s van rust bij het sterven beroofd. De huidige [1ste wereld-]oorlog 
zal er nog miljoenen aan toevoegen. Dus zal kindersterfte voortduren en 
onze harten verdriet doen, totdat wij kennis van de dood hebben en we-
ten hoe wij de stervenden moeten helpen, zoals wij ook de verzorging tij-
dens de zwangerschap hebben geleerd. Met ons klein en beperkt verstand 
hebben wij al geleerd om ons doel te bereiken, de weg van de minste weer-
stand te zoeken. Wij hebben geleerd hoe energie bespaard kan worden. 
En wij kunnen ervan verzekerd zijn dat de grote goddelijke hiërarchieën, 
die de evolutie leiden, nog efficiënter van dergelijke methoden gebruik-
maken. Als baby’s om die reden voorbestemd zijn jong te sterven, is het 
daarom logisch een mannelijk stoffelijk lichaam te nemen met een nega-
tief levenslichaam, dat eerder zal bezwijken in het harde, stoffelijke be-
staan.  
   Het valt echter niet te ontkennen dat veel jonge kinderen sterven door 
onkunde van de ingewikkelde samenstelling van het menselijk organisme 
dat ijlere voertuigen bevat dan dat wat men waarneemt en waarvan men 
meestal meent dat dit de hele mens vormt. Hoewel het levenslichaam 
van een baby bij de geboorte nog betrekkelijk ongevormd is, is de ether, 
die voor de voltooiing daarvan gebruikt moet worden, al binnen de aura, 
klaar om opgenomen te worden. Als iemand in zijn omgeving toevallig 
zwak is, of aan bloedarmoede lijdt, is die persoon onbewust een vampier, 
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die de nog niet opgenomen hoeveelheid ether aan het kind onttrekt, wat 
gemakkelijker gaat dan met de ether van een volwassene wiens levensli-
chaam voltooid is. Vanzelfsprekend trekt een zwak persoon gemakkelij-
ker negatief gepolariseerde ether aan, zoals die van een jongetje, dan de 
positieve ether van een meisje. Ook op die manier is dus de grote sterfte 
onder jongetjes te verklaren, hoewel er ook veel doodsoorzaken zijn die 
niet onder de genoemde wet vallen. 
   Als dit bekend was, en geloofd werd, zou dit een grote stap in de goede 
richting betekenen om jonge kinderen te beschermen, want dan konden 
daar maatregelen tegen genomen worden. In de eerste plaats moeten ba-
by’s in een wieg slapen die zover mogelijk bij de moeder vandaan staat, 
zodat haar aura zich niet met dat van het kind kan vermengen. Een zwak-
ke moeder moet haar kind niet zelf voeden, maar als dat mogelijk is ver-
se, nog warme melk van goed gevoede koeien geven, of, wat nog beter is, 
van geiten. Want verse melk bevat zeer veel ether van dat dier en bevat 
een levensenergie die door de scheikundige, die alleen maar een analyse 
van de samenstelling maakt, niet wordt onderkend. 
   Ook zal voorzichtige en behoedzame massage van de milt de etherische 
tegenhanger van dit orgaan, en stimulering van de ingewandszenuwen, hel- 
pen om zonne-energie op te nemen, waarvan de levensprocessen even af-
hankelijk zijn als de longen van lucht. 
 
 
Vraag 29. Onsterfelijkheid van de ziel 
Algemeen wordt aangenomen dat iedere persoonlijke ziel een begin heeft gehad, maar 
ondanks dat zo is samengesteld dat zij onvergankelijk is. Hierover werden mij vragen 
gesteld door iemand die gelooft dat de dood het einde van alles is. Graag zou ik enige ar-
gumenten of passages uit de Bijbel hebben om hem ervan te overtuigen dat hij het niet 
juist ziet. Kunt u mij daaraan helpen? 
 
Antwoord. Hoewel het op verschillende manieren mogelijk is aan te to-
nen dat de dood niet het einde van alles is, ben ik toch bang dat geen enkel 
argument overtuigend is voor iemand die dit niet wil zien. Denk aan de ge-
lijkenis die Christus vertelde over de rijke man en Lazarus die stierf. Toen 
de rijke man verlangde dat Lazarus uit de dood zou opstaan om zijn broers 
te waarschuwen zei Christus: ‘Als ze niet naar Mozes en de profeten luis-
teren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood 
opstaat.’ Luc. 16:31. Dat is het punt. Ik heb zogenaamde wetenschapsmen-
sen horen zeggen dat zij zelfs niet van een leven na de dood overtuigd 
zouden zijn als zij echt een geest zouden zien. Omdat zij door logisch re-
deneren tot hun grote voldoening hebben vastgesteld dat er geen geesten 
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bestaan. Zij zouden denken dat zij aan hallucinaties leden als zij echt een 
geestesverschijning zagen. 
   Het is eveneens onmogelijk u gezaghebbende citaten uit de Bijbel te ge-
ven die als bewijs kunnen dienen. In het Oude Testament komt het woord 
‘onsterfelijk’ niet voor. Toen zei men: Stervende zult u sterven’, en als be-
loning voor gehoorzaamheid werd een lang leven in het vooruitzicht ge-
steld. Ook in de vier evangeliën komt dit woord niet voor. Maar in de 
Brieven van Paulus komt het zesmaal voor. Op één van deze plaatsen 
spreekt hij over Christus die door het evangelie de onsterfelijkheid aan het 
licht heeft gebracht. Ergens anders zegt hij: ‘Dit sterfelijke moet onster-
felijk worden.’ Op een derde plaats maakt hij duidelijk dat deze onsterfe-
lijkheid aan hen gegeven wordt die er naar zoeken. Op een vierde plaats 
spreekt hij over de toestand waarin wij zullen verkeren ‘als dit sterfelijke 
de onsterfelijkheid heeft verworven.’ Op een vijfde plaats verklaart hij dat 
‘alleen God onsterfelijk is’ en de zesde passage is een verering van de eeu-
wige koning, onsterfelijk en onzichtbaar. De Bijbel leert ons dus helemaal 
niet dat de ziel onsterfelijk is. Maar anderzijds wordt met nadruk gesteld 
dat ‘de ziel die zondigt moet sterven.’ 
   Als de ziel als zodanig echt onvergankelijk was, zou dat een onmogelijk-
heid zijn. Ook kunnen wij aan de hand van de Bijbel de onsterfelijkheid 
niet bewijzen met een passage als Johannes 3:16: ‘Want God had de we-
reld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Als wij op dat 
woord afgaan om te bewijzen dat de ziel een oneindig leven is beschoren, 
moeten wij ook die gedeelten als waar aannemen waarin staat dat de ziel 
gedoemd is tot eeuwige foltering, zoals enkele orthodoxe sekten beweren. 
Maar in feite bewijzen deze passages niets over oneindige vreugde of kwel-
ling. 
   Als u het woord opzoekt in het Griekse woordenboek, ziet u dat het 
woord dat in de Bijbel met ‘eeuwig’ is vertaald, het Griekse woord ‘aionion’ 
is, dat betekent: ‘enige tijd, een eeuw, een poosje, een mensenleeftijd.’ Dit 
blijkt duidelijk uit het geval van Onesimus over wie Paulus aan Filemon 
[vers 15] schrijft: ‘Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem 
voor altijd terug te krijgen.’ Dit woord voor altijd  kan uitsluitend betekenen 
de paar jaar van Onesimus’ leven op aarde, en niet eeuwigdurend. 
   Wat is dan wél de oplossing? Is onsterfelijkheid niets anders dan een ver-
zinsel voortgekomen uit de verbeelding en valt zij niet te bewijzen? In geen 
geval. Maar wij moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de ziel en 
de geest. Deze twee woorden worden maar al te vaak als van gelijke be-
tekenis gebruikt, wat echter niet zo is. In de Bijbel komt het Hebreeuwse 
woord ‘ruach’ voor en het Griekse woord ‘pneuma’, die beide geest bete-
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kenen, terwijl het Hebreeuwse woord ‘neshamah’ en het Griekse woord 
‘psuchè’ ziel betekenen. Bovendien komt het Hebreeuwse woord ‘nephes’ 
dat adem betekent, maar dat op sommige plaatsen vertaald is met leven en 
op andere plaatsen met ziel, al naar het de vertalers van de Bijbel het bes-
te uitkwam. Dit nu heeft de verwarring veroorzaakt. Wij lezen bijvoor-
beeld in Genesis, dat Jehova de mens vormde uit het stof van de aarde 
en de levensadem, ‘nephes’ in zijn neusgaten blies. De mens werd toen 
een ademend schepsel, ‘nephesh chajim’; niet ‘een levende ziel’. 
   Wat de dood betreft wordt ons in Prediker 3:19-20 verteld, en ook op an-
dere plaatsen, dat er geen verschil is tussen mens en dier: ‘Zoals een dier 
sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem.’ Weer 
‘nephesh’. Aldus wordt aangeduid dat de mens niet uitsteekt boven het 
dier en dat beide naar dezelfde plaats gaan. Maar er wordt duidelijk ver-
schil gemaakt tussen de ‘geest’ en het ‘lichaam’. Want in Prediker 12:6-7 
wordt gezegd dat, wanneer het zilveren koord is losgemaakt, het lichaam 
terugkeert tot de aarde waaruit het gemaakt werd en de geest weer naar 
God gaat die hem gegeven heeft. Het woord ‘dood’ wordt nergens in 
verband met de geest genoemd, en het dogma van de onsterfelijkheid 
van de geest komt minstens eenmaal in de Bijbel duidelijk tot uiting, na-
melijk in Matt. 11:15 waar Christus van Johannes de Doper zegt: ‘Hij is 
Elia.’ De geest die het lichaam van Elia had bezield, was opnieuw gebo-
ren als Johannes de Doper. Deze geest moet daarom de lichamelijke dood 
overleefd hebben en in staat geweest zijn om voort te leven. 
   Voor dieper en duidelijker onderricht hierover moeten wij ons wenden 
tot de esoterische leer. Uit De wereldbeschouwing der Rozenkruisers leren wij 
dat de maagdelijke geesten als lichtstralen van de goddelijke vlam – onze 
Vader in de hemel – in de woestijn van de wereld werden gezonden. Daar-
na kregen zij het verstand, dat de keerpunt vormde waarop involutie over-
ging in evolutie. Verder kregen zij epigenesis, de goddelijke scheppings-
kracht, eigen aan een inwonende geest. Dit is de hefboom waardoor het 
drievoudige lichaam werd vergeestelijkt tot de drievoudige ziel en samen-
smolt met de drievoudige geest. De ziel is dan de essentie van de ervaring 
waardoor de geest gevoed wordt om van onwetendheid tot alwetendheid 
te komen, van onmacht tot almacht om zo uiteindelijk gelijk te worden 
aan zijn Vader in de hemel. 
   Het is voor ons, met onze beperkte vermogens, onmogelijk ons van de 
ontzaglijke omvang van deze taak een voorstelling te maken. Maar wij 
kunnen wel begrijpen dat wij nog ver verwijderd zijn van alwetendheid 
en almacht, en dat dit nog vele levens vraagt. Daarom gaan wij naar de 
levensschool, zoals de kinderen hier op aarde naar onze scholen gaan. 
Zoals er tussen de schooldagen van de kinderen nachten zijn om uit te 
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rusten, zo zijn er tussen de schooldagen in de levensschool de nachten 
van de dood. Het kind neemt iedere dag zijn studie weer op waar het de 
vorige dag mee geëindigd is. Zo nemen ook wij bij een nieuwe geboorte, de 
levenslessen weer op waarmee wij in ons vorige bestaan geëindigd zijn. 
   Op de vraag waarom wij ons vroegere bestaan niet herinneren als wij 
dat toch gehad hebben, is het antwoord eenvoudig. Wij herinneren ons 
vandaag niet eens wat wij een maand, een jaar, of een paar jaar geleden 
hebben gedaan. Hoe kunnen wij dan verwachten ons iets te herinneren 
wat zover in het verleden ligt? In ons vorige leven hadden wij andere her-
senen, die op dat leven waren afgestemd. Toch zijn er mensen die zich 
vorige levens herinneren. En er komen steeds meer mensen die dit ver-
mogen ontwikkelen omdat het bij iedereen in aanleg aanwezig is. 
   Paulus zegt terecht in 1 Kor. 15:16,17 en 19 ‘Wanneer de doden niet 
worden opgewekt … is uw geloof nutteloos … [en] zijn wij de beklagens-
waardigste mensen die er zijn.’ De neofiet die door de poort van inwij-
ding de onzichtbare wereld is binnengetreden, wordt daarom altijd aan 
het bed van een stervend kind gebracht. Hij ziet hoe de geest het lichaam 
verlaat en krijgt de opdracht deze geest in de onzichtbare wereld gade te 
slaan totdat deze een nieuwe belichaming zoekt. Hiervoor wordt meestal 
een kind gekozen dat voorbeschikt is binnen een jaar of twee tot weder-
geboorte te komen. Op deze manier kan de neofiet binnen redelijk korte 
tijd zelf zien hoe een geest over de drempel van de dood gaat en op-
nieuw het stoffelijk leven door de moederschoot binnentreedt. Dan heeft 
hij zelf het bewijs. 
   Verstand en geloof moeten voldoende zijn voor hen die niet bereid zijn 
de prijs te betalen voor eerstehandskennis, die niet voor geld te koop is. 
De prijs wordt betaald met iemands levensbloed. 
 
 
Vraag 30. Lot of vrije wil? 
Kunnen wij door onze wil de aspecten in onze horoscoop beheersen? Hebben wij het 
recht op deze manier verandering te brengen in het lot dat wij vanuit ons vorige leven 
hebben meegebracht? 
 
Antwoord. Of wij de aspecten in onze horoscoop kunnen beheersen? Dat 
is een goede vraag. Ik zou zeggen dat als men de aspecten in zijn horo-
scoop niet zou kunnen beheersen en wij zus of zo zouden moeten doen, 
wij er beter bij zouden kunnen gaan liggen, onze medicijnen slikken en 
maar wat voortdobberen. Als het lot ons zou beheersen en wij hulpeloos 
op de levenszee zouden drijven, waartoe zouden wij dan in vredesnaam as-
trologie bestuderen? Waarom zouden wij proberen betere mensen te wor-
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den? Maar gelukkig is er één factor die niet in de horoscoop te zien is en 
dat is de menselijke wil. Dat is het grote verschil. 
   Laten wij eens aannemen dat in de horoscoop van twee mensen dezelfde 
aspecten voorkomen. Zij zouden op ongeveer dezelfde tijd geboren kun-
nen zijn en horoscopen hebben die in veel opzichten aan elkaar gelijk 
zijn. Zij hebben hetzelfde rijzend teken, en dezelfde planeten in samen-
stand. Veronderstel dat zij dezelfde disharmonische aspecten krijgen op 
één van de belangrijkste planeten. De één zit bij de pakken neer en zegt: 
‘Ik kan er niets tegen doen. Het is nu eenmaal zo en ik zal moeten zien 
dat ik er doorheen kom. Het heeft geen zin ertegen te vechten.’ De ander 
zegt: ‘Ik laat me niet op m’n kop zitten. Ik zal standhouden en vechten.’ 
De mentaliteit van de laatste zou de loop van de dingen aanzienlijk voor 
hem veranderen. 
   Daarom kunnen wij nooit iets met zekerheid voorspellen. In negenen-
negentig van de honderd gevallen kunnen wij met zekerheid iets voor-
zeggen, omdat de meeste mensen met de stroom meedrijven. Maar dat is 
juist de reden om astrologie te studeren. Door bestudering van de sterren 
weten wij wat er gaat komen. Als wij iets onaangenaams zien, kunnen wij 
zeggen: ‘Ik weet dat er een bepaalde invloed gaat werken, maar ik geef er 
niet aan toe.’ Ik heb echter veel gevallen gezien waarin mensen zich, on-
danks dat, door hun sterren lieten leiden. Ik heb mensen verteld dat be-
paalde invloeden spoedig te verwachten waren en dat zij niet onbezon-
nen moesten handelen omdat als zij niet oppasten het hun zou schaden. 
En precies op het moment dat dit was voorspeld deden zij dat waartegen 
zij juist gewaarschuwd waren. 
   Er is echter een grote troost: de sterren dringen wel, maar zij dwingen 
niet. Vanuit dit principe moeten wij met de sterren omgaan om het beste 
uit onze horoscoop te halen. Als wij zien dat er zich goede aspecten gaan 
vormen die zielengroei bevorderen, probeer daar dan in elk geval iets 
mee te doen. De mensen zijn maar al te vaak geneigd zich zowel door de 
goede als door de slechte aspecten te laten leiden. Of wij van plan zijn er 
iets mee te doen, of juist niet, is iets dat niet voorspeld kan worden. 
   Of wij het recht hebben het lot dat wij meegebracht hebben te veran-
deren? Zeker wel. Dat wordt juist van ons verwacht. Vanuit een vorig le-
ven kregen wij bepaalde planeetstanden toebedeeld. Nu zijn wij hier om te 
leren onszelf te leiden en onze sterren te beheersen en juist daarom is ons 
de astrologie gegeven. Wij moeten proberen deze kennis zo goed mogelijk 
te gebruiken, anders wordt ze tot een vloek. Er zijn mensen die steeds hun 
horoscoop raadplegen met de houding van: ‘Ik word ziek er staat duide-
lijk in dat ik dood ga,’ enzovoort. Als dat de manier is waarop men de as-
trologie gaat gebruiken, kan men beter geen astrologie leren. 
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Vraag 31. Ingrijpen in het lot. 
Is het verkeerd in ons karma in te grijpen? Of moeten wij onze goddelijkheid laten 
gelden en ons boven de omstandigheden verheffen door onze goddelijkheid te beweren? 
 
Antwoord. Bovenstaande vraag werd de heer Heindel gesteld tijdens een 
van zijn recente voordrachten in Los Angeles. Zijn antwoord luidde on-
geveer als volgt: Hoewel alle grote godsdiensten door God gegeven wer-
den, is er een westerse godsdienst voor westerlingen en het hindoeïsme 
voor de mensen in India. Ik zie geen enkele reden waarom wij hun ter-
minologie zouden overnemen en de mensen hier dwingen Sanskriet te 
leren als wij zelf een voortreffelijke taal hebben met woorden waarmee 
alles is uit te drukken. Om dit duidelijk te maken wil ik een voorbeeld ne-
men van een gebeurtenis die zich enige jaren geleden afspeelde. In een 
bepaalde vereniging, die de fout maakte oosterse leringen te verspreiden 
en hun termen hier in het westen te gebruiken was toen een meningsver-
schil. Het betrof de betekenis van het woord avyaktam. 
   Zelfs onder de hindoes heerst geen eenstemmigheid over de betekenis 
van hun terminologie. Het kostte stapels papier en liters inkt om het ge-
schil uit de weg te ruimen en het schijnt dat zij het eens werden over de 
volgende definitie: ‘Avyaktam is parabraham gehuld in mulaprakriti waar-
van de upahhis zijn gemaakt tijdens de manvantara en waarin zij weer 
oplossen bij de komst van arolaya.’ Max Heindel zei toen dat hij hoopte 
dat de aanwezigen nú begrepen wat ‘avyaktam’ is. Toen zijn toehoorders 
lachten en hun hoofdschudden, zei hij dat het hem speet dat zij een zo 
geleerde uitleg niet begrepen. Maar hij wilde wel proberen of hij in huis-
tuin-en-keuken Engels de zaak zou kunnen verduidelijken. ‘Avyaktam is 
de godheid gehuld in de kosmische oerstof waaruit tijdens de Dag van 
Openbaring de voertuigen bestaan en waarin zij weer oplossen als de 
kosmische nacht aanbreekt.’  
   Toen de aanwezigen verklaarden deze uitleg te begrijpen, zei Max Hein-
del dat dit ook geldt voor het woord karma. Iedereen in de Verenigde Sta-
ten en een groot deel van de rest van de wereld, weet zonder nadere uit-
leg, wat ‘lotsbestemming’ is. Ook zijn er verscheidene andere Engels 
woorden die beter gebruikt kunnen worden dan het hindoese woord 
karma, waarvan de meeste westerlingen de betekenis niet kent. De spre-
ker was ook van mening dat woorden als ‘astraal’ en ‘incarnatie’ niet op 
hun plaats waren. Het speet hem dat het woord ‘reïncarnatie in één van 
de eerste geschriften, De wereldbeschouwing, was gebruikt. De Oudere Broe-
ders die hem hun leer in het Duits gaven, gebruikten altijd het woord 
‘Wiedergeburt’ dat ‘wedergeboorte’ betekent. Er is een groot verschil tus-
sen beide woorden, wat op het eerste gezicht niet opvalt. 
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   Een geest kan in het lichaam van een volwassene incarneren door de 
eigenaar uit zijn voertuig te verdringen; dit is bezetenheid. Als wij spre-
ken van wedergeboorte is er maar één betekenis mogelijk. Met het oog 
hierop dringt hij er bij de toehoorders op aan nooit het woord ‘reïncar-
natie’ te gebruiken, maar altijd ‘wedergeboorte’.  
   Daarna beantwoordde hij de vraag als volgt: Wij zullen nu op het eer-
ste deel van de vraag ingaan of het verkeerd is in ons lot in te grijpen. Om 
tot een oplossing te komen moeten wij ons eerst afvragen wie dit lot 
heeft gemaakt. Dat maakten wij zelf! Wij hebben zelf de krachten in wer-
king gezet die resulteerden in ons lot. Omdat wij het zelf gemaakt heb-
ben, hebben wij ook het recht het lot te veranderen voor zover wij daar-
toe in staat zijn. In feite is het regeren van onszelf een teken van onze 
goddelijkheid. De meeste mensen worden geregeerd door de kringloop 
van de planeten die wij de klok van het lot kunnen noemen. De twaalf 
tekens van de dierenriem symboliseren de wijzerplaat van de klok. De 
planeten kan men vergelijken met de grote wijzer, die het jaar aangeeft 
als een bepaald lot in ons leven rijp is om te worden uitgewerkt. De maand 
wordt aangewezen door de maan. Die oefent een bepaalde invloed uit 
die wij wel voelen, maar zonder dat wij beseffen dat zij ons beïnvloedt 
noch waar zij voor dient. Deze invloeden brengen ons ertoe ons hande-
len in overeenstemming te brengen met het lot dat wij in vroeger jaren of 
vorige levens geschapen hebben. Onveranderlijk zal dat, wat voorspeld 
was, gebeuren. Dat wil zeggen, dat het zal gebeuren tenzij wij ons doen 
gelden. Er is gelukkig een tenzij. Want als dit niet zo was, als het niet mo-
gelijk was ons lot te veranderen, dan zouden wij beter het bijltje erbij neer 
kunnen leggen en zeggen: ‘Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want 
morgen sterven wij.’ Wij zouden dan in handen zijn gevallen van het on-
verbiddelijke noodlot en niet in staat zijn onszelf te helpen. Maar er is ge-
lukkig één kans die in de horoscoop niet te zien is, namelijk in hoeverre 
de menselijke wil zich zal doen gelden om het lot te verijdelen. U herin-
nert zich misschien dat mooie gedichtje in De wereldbeschouwing: 
 
             Eén schip zeilt oost en een ander zeilt west 
              terwijl dezelfde winden waaien. 
       ’t Is de richting van het zeil en niet de bries 
              die de weg die zij gaan, bepaalt. 
    
Het is van het grootste belang dat wij de zeilen van ons levensschip de 
stand geven die wij zelf willen en niet aarzelen in ons lot in te grijpen.  
   Dit ontzenuwt ook het woord ‘bevestigingen’ als levenshouding. Dit 
begrip is op zichzelf dwaasheid. Wij hebben in ons leven werk en hande-
ling nodig, zoals zal blijken uit het volgende voorbeeld. 
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   Veronderstel dat een zaadje van deze mooie anjers kon spreken en naar 
ons toekwam en zei: ‘Ik ben een anjer.’ Zou u dan niet antwoorden: ‘Nee, 
jij bent geen anjer, jij kleine dwaas. Je hebt de mogelijkheden in je, maar 
je moet je eerst een tijdje in de tuin ingraven en daar groeien. Alleen zo kun 
je een anjer worden, maar nooit door het te beweren.’ 
   Dat geldt ook voor ons. Alle ‘beweringen’ over onze goddelijkheid zijn 
waardeloos, tenzij ze vergezeld gaan van daden van goddelijke aard. Daden 
zullen onze goddelijkheid bewijzen op een manier als woorden dat nooit 
kunnen. 
 
 
Vraag 32. De vrucht van evolutie 
Waarmee komen wij terug na onze evolutiegang? Als de geest in het begin volmaakt 
was, wat kunnen wij daar dan nog aan toevoegen? 
 
Antwoord. Ons wordt geleerd dat God, de grote Geest, in het begin van 
openbaring in zichzelf en niet buiten zichzelf, een hoeveelheid geesten af-
scheidde die als vonken van een vlam waren en deel hadden aan de god-
delijke natuur. Toch zal niemand beweren dat een vonk even goed en even 
lichtgevend is als de vlam, hoewel zij van dezelfde aard zijn. Voordat de-
ze geesten afzonderlijke wezens werden bezaten zij goddelijk albewust-
zijn en deelden zij in de goddelijke alwetendheid en andere eigenschap-
pen. Deze goddelijke vermogens zijn in deze geesten latent aanwezig. En 
de levensreis door de stof, de evolutiegang, dient om deze vonken aan te 
wakkeren tot vlammen, en de latente eigenschappen te ontwikkelen, zo-
dat zij dynamische krachten worden die bij iedere geest voor gebruik klaar-
liggen.  
   Er wordt echter nog iets meer verkregen. Als de wind over een pasge-
maaid hooiland waait, neemt hij de geur van de ontelbare bloemen op en 
voert die geur met zich mee. De wind is bezwangerd met de geur die ei-
gen is aan dat land. Op een andere plaats, waar de wind over een tuin 
met rozen of oranjebloesem waait, neemt hij een andere geur op. Zo gaat 
het ook met de zich ontwikkelende geesten. Elke geest neemt, als de wind 
over het land van evolutie waait de geur op van de persoonlijke ervaring. 
Aan het eind van de evolutie, als wij als verloren zonen terugkeren in de 
boezem van de Vader, zal iedereen de geur van zijn persoonlijke ervaring 
tijdens zijn ontwikkelingsgang met zich meedragen. Deze samengestelde 
essences zullen dan samengevoegd en opgenomen worden in de grote 
Goddelijke Geest van de Vader. Wij zullen dan allen delen in elkaars er-
varingen, en de Vader zal deelhebben aan al onze ervaringen. Zo zal er een 
duidelijke winst zijn voor alle betrokkenen. Want niet alleen zal onze ei-
gen individualiteit ontwikkeld zijn, maar ook zullen wij leren van, en deel-
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hebben aan de kennis en ervaring die door alle andere geesten van onze le-
vensgolf werd opgedaan. 
 
 
Vraag 33. Het standpunt van de Rozenkruisers tegenover de dood-
straf  
Geloven de Rozenkruisers in het nut van de doodstraf en zo ja, waarom? Sterft een te-
rechtgestelde in zijn volgend leven als kind, zoals mensen die een ongeluk hebben gehad? 
 
Antwoord. De Rozenkruisersleer is nooit in strijd met de christelijke gods- 
dienst. Wij weten dat volgens de leer van Christus de vergeldingsgedach-
te ‘oog om oog en tand om tand’ absoluut verkeerd is. Bovendien zijn er, 
vanuit occult standpunt gezien, afdoende redenen waarom de doodstraf 
de slechtste manier is om met een gevaarlijk mens af te rekenen. Zolang zo 
iemand in zijn stoffelijk lichaam is kan men hem gemakkelijk in bedwang 
houden en hem ergens brengen waar hij de gemeenschap geen kwaad kan 
doen. Als hij echter wordt opgehangen of geëlektrocuteerd, geven wij 
hem in de begeertewereld de vrijheid, waar hij op veel grotere schaal dan 
hier, anderen kan beïnvloeden. 
   Zulke mensen, die een bedreiging voor de samenleving vormen, ont-
dekken al gauw wat hun mogelijkheden zijn en maken daar gebruik van. 
Zij zetten anderen, die een wrok tegen de maatschappij hebben, aan om 
gebouwen op te blazen, moorden of aanrandingen te plegen, of misschien 
een persoonlijke wrok tegen een vijand te bevredigen door hem te ver-
moorden. Zo zal de ene moord, door voltrekking van de doodstraf, een 
groot aantal andere misdaden tot gevolg hebben. Als daarentegen de 
moordenaar, als bescherming van de gemeenschap, de gevangenis ingaat, 
bestaat de mogelijkheid dat hij daar tijdens zijn leven tot inzicht komt. 
Veel misdadigers krijgen wel degelijk berouw van hun misdaden, waardoor 
zij, als zij overlijden en de begeertewereld ingaan, geen bedreiging meer 
vormen voor de maatschappij en geen slechte invloed meer hebben op 
anderen.  
   Om deze reden schiet de doodstraf dus haar doel voorbij. Zij werkt niet 
afschrikwekkend voor anderen, maar doet de misdaad juist toenemen. Af-
gezien van het feit dat vergelding absoluut verkeerd is, hebben wij niet 
het recht een leven te nemen, dat wij niet kunnen geven. Soms wordt de 
verkeerde schuldig bevonden en terechtgesteld voor een misdaad die hij 
nooit begaan heeft, terwijl de werkelijke moordenaar vrijuit gaat. Daarom 
moet de doodstraf worden afgeschaft om misdadigheid te doen afnemen. 
   Uw vraag of een moordenaar die terechtgesteld is in zijn volgend leven 
als kind zal moeten sterven, kunnen wij met ja beantwoorden. In overeen-
stemming met de wet van kindersterfte kan iemand die onder gruwelijke 
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omstandigheden sterft, zodat hij het levenspanorama dat zich vlak na zijn 
dood ontrolt niet met aandacht kan bekijken, niet de vruchten van zijn af-
gelopen leven plukken. Wanneer iemand terechtgesteld wordt zal hij door 
de angst, de woede en de haat die hij voelt - de verschrikkingen van de he-
le gebeurtenis - worden beroofd van de vrede en de rust die voor de te-
rugblik noodzakelijk zijn, zodat hij geen verlag van zijn zojuist beëindig-
de leven verkrijgt. Daarom moet in deze leemte worden voorzien door 
onderricht dat hij ontvangt nadat hij als kind in een volgend leven is over-
leden. Precies op de manier zoals wij op een andere plaats in onze litera-
tuur, waar de wet op kindersterfte wordt verklaard, hebben uiteengezet. 
 
 
Vraag 34. Jonge en oude zielen 
U spreekt van jonge zielen. Zijn wij dan niet allemaal op dezelfde tijd dit leven op aarde 
begonnen, of zijn er zielen die van een voorgaande levensgolf afkomstig zijn? 
 
Antwoord. Een gedetailleerd antwoord op deze belangrijke vraag wordt 
gegeven in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, voornamelijk in hoofdstuk 
9, over achterblijvers en nieuwelingen. Samengevat kan gezegd worden dat 
de menselijke levensgolf die nu zijn ontwikkeling op aarde doormaakt, on-
geveer zes miljard1 geesten omvat. Op het ogenblik [Rays, juli 1916] hebben 
ongeveer anderhalf miljard geesten een stoffelijk lichaam, zodat ongeveer 
driekwart van de menselijke levensgolf in de onzichtbare gebieden ver-
blijft. In bepaalde perioden van onze ontwikkeling bewoont wel de helft 
van onze levensgolf de aarde in een stoffelijk lichaam. Men dient echter 
te bedenken dat er behalve dezen, die tot de aardstraal behoren, er zeer 
velen zijn die op Mars, Mercurius, Venus en andere planeten wonen.  
   De totale, reusachtige groep maagdelijke geesten begon in onze Zonne-
periode, op dezelfde tijd haar ontwikkeling in een mineraalachtig bestaan. 
Er ontstonden echter al gauw verschillen. Sommige geesten pasten zich 
veel sneller aan dan andere en daardoor maakten zij vanzelfsprekend snel-
lere vooruitgang op het pad van ontwikkeling dan hun broeders, die daar-
door achterblijvers werden. Naarmate wij ons verder ontwikkelden werd 
het aantal pioniers steeds kleiner en de groep achterblijvers nam verhou-
dingsgewijs toe. Op het ogenblik vinden de pioniers van de menselijke le-
vensgolf in ontwikkeling op aarde, zich in de westerse wereld, gehuld in 
lichamen met een blanke huid. Wij noemen hen oudere zielen, omdat zij 
ouder in ervaring zijn. De zogenoemde lagere rassen, zoals de hindoes, ne-
gers en de Chinezen, worden jongere zielen genoemd omdat zij jong in 
ervaring en ontwikkeling zijn.  

 
1 Zie ook vraag 37. In 2018 schatte men het aantal inwoners op aarde op 7½ miljard. 
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   Bedenk echter dat dit niet meer dan de algemene regel is. Er zijn veel 
jonge zielen naar het westen getrokken door banden van liefde en hulp-
vaardigheid, of door haat en het verlangen naar wraak als gevolg van ver-
bintenissen in vorige levens. Ook worden oude zielen onder de zogenoem- 
de lagere rassen geboren, met het doel hen te helpen tot een hoger niveau 
te stijgen. Daarom zegt de huidskleur evenmin iets over de ouderdom van 
de ziel als de kleur van de omslag van een boek iets zegt over de inhoud er-
van.  
   Men dient ook goed te begrijpen dat de uitdrukking ‘hogere en lagere ras- 
sen’ en ‘oudere en jongere zielen’ in geen enkel opzicht beschouwd moeten 
worden als aanduiding voor hoog- of laagstaand. De Heren van Venus en 
de Heren van Mercurius, die ons in onze ontwikkeling geholpen hebben, 
zijn ook geesten die tot onze levensgolf behoren. Zij zijn zo onmetelijk 
veel verder ontwikkeld dan wij, dat zij ons wel zullen zien zoals een jonge 
man zijn kleine broertje of zusje beschouwt. 
 
 
Vraag 35. De leeftijd van de ziel. 
U spreekt soms van jonge en oude zielen. Zijn wij allemaal dit aardse leven niet op de-
zelfde tijd begonnen, of zijn er geesten die van een vorige levensgolf afkomstig zijn? 
Hebben niet alle blanken dezelfde zielenleeftijd? 
 
Antwoord. Ja, wij zijn op dezelfde tijd als maagdelijke geesten onze ont-
wikkeling begonnen. Maar in het begin waren er al sommigen die zich be-
ter aan hun omgeving aanpasten dan de anderen. Daarom zijn er al vanaf 
het begin achterblijvers in de levensschool, net zoals dat voorkomt bij kin-
deren op school. Sommigen zijn wat vóór op de anderen. Zij die vóór zijn 
in de levensschool kunnen, doordat zij een hogere graad van bewustzijn 
hebben dan de anderen, zich natuurlijk ook sneller ontwikkelen. 
   Dus werd de levensschool, die nu mensachtig is, automatisch verdeeld 
in een aantal die wij nu onderscheiden als blanken, zwarten, roden en ge-
len. De mensapen vormen momenteel de laagste klasse. Anderzijds zijn er 
ook sommigen die erg vroegrijp waren en een hoger niveau van ontwik-
keling hebben bereikt dan het merendeel van de mensheid. Van hen zijn 
er verhoudingsgewijs maar weinig. Zij zijn de ingewijden, adepten en Ou-
dere Broeders van de mensheid die op de hoogste sport van de ladder van 
de menselijke levengolf staan. 
   Het is dus juist dat wij allemaal even lang de weg van evolutie hebben be- 
wandeld, maar sommigen konden zich beter aanpassen en waren vlijti-
ger. Daarom hebben zij meer ervaring opgedaan. Dat is eigenlijk wat de 
leeftijd van de ziel bepaalt, zodat zij, die de meeste kennis hebben verza-
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meld, ongetwijfeld ‘oude zielen’ genoemd kunnen worden, terwijl zij, die 
verhoudingsgewijs achteraan komen, ‘jonge zielen’ zijn. De geesten die in 
de mensapen huizen zouden wij ‘zielloos’ kunnen noemen. 
 
 
Vraag 36. Het bepalen van de leeftijd van de ziel 
Graag wil ik iets vragen met betrekking tot een uitspraak van de heer Heindel in één 
van zijn geschriften, dat wanneer Aries [Ram] op de ascendant staat de geborene een 
jonge ziel is, of met andere woorden, aan het begin van stoffelijke manifestatie staat. In 
tegenstelling hiermee zegt hij ook, dat wanneer Scorpio [Schorpioen] op de ascendant 
staat, er een begin van ontbinding heeft plaatsgevonden. 
   Nu slaat wat over Aries wordt gezegd op een fysieke bewering, wat Scorpio betreft laat 
dit ons in het onzekere. Heeft dat wat over Scorpio wordt gezegd alleen betrekking op het 
fysieke; en op welke manier? Volgt de ontbinding onmiddellijk of voltrekt ze zich gelei-
delijk, om ten slotte haar hoogtepunt te bereiken in het doorlopen van het teken Vissen? 
   De heer Heindel zegt eveneens dat de horoscoop van een zevenmaands kind moeilijk te 
beschrijven is, omdat die niet blijkt te kloppen. Ik ben een voorbeeld van zo’n zeven-
maands kind en kan de waarheid van deze bewering bevestigen. Maar gezien het eerste 
deel van deze brief zit ik ermee hoe ik de omstandigheden in mijn gezin in overeenstem-
ming kan brengen met de ascendant van ieder lid, met hun schijnbare betekenis en aanleg 
met betrekking tot mijzelf. 
 
Antwoord. Zelfs als het echt waar was dat ik de uitspraak heb gedaan die u 
aan mij toeschrijft, dat zij die Aries op de ascendant hebben jonge zielen 
zijn, dan zou dat in uw geval niet opgaan, omdat u zelf zegt een zeven-
maands kind te zijn. Algemene stelregels zijn in uw geval dus niet van 
toepassing. Ik heb echter nooit iets dergelijks beweerd. Als u de passage 
opzoekt waar u naar verwijst, zult u zien dat uw geheugen u parten heeft 
gespeeld. Wat ik gezegd heb, en nog steeds zeg, is dat de geest onder alle 
twaalf tekens wordt geboren om van elk ervaring op te doen. Als algemene 
regel geldt dat zij, die met Aries op de ascendant worden geboren, met een 
nieuwe levenscyclus zijn begonnen, en met een hogere spiraal op hun pad 
van ontwikkeling. 
   Het ligt dus voor de hand dat de andere gezinsleden of in de onmiddellij-
ke omgeving daarvan, één van de andere elf tekens rijzend hebben en toch 
één of meer sporten op de ladder of beneden of boven de persoon met 
Aries op de ascendant staan. Als u dit begrijpt, zal duidelijk zijn dat als ie-
mand Scorpio bereikt, het teken van dood en ontbinding, de vruchten van 
alle levens onder de voorafgaande tekens beginnen te rijpen en te ontbin-
den. Als de geest daarna Steenbok, Waterman en Vissen doorloopt, wor-
den deze vruchten geleidelijk verwerkt en rijpt het zaad voor het binnen-
treden van de ziel in Aries en voor het begin van een nieuwe levenscyclus. 
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   Ook dient u te begrijpen dat het aantal geboorten onder een bepaald te-
ken verschilt in verhouding tot aanpassingsvermogen van de geest en zijn 
bereidheid de lessen te leren die de goddelijke hiërarchieën voor hem heb-
ben bepaald. Het is mogelijk dat er in een bepaalde levenscyclus maar één 
geboorte onder het teken Aries plaatsvindt en misschien vijf of tien on-
der andere tekens. Als dus twee geesten op dezelfde ontwikkelingsspiraal 
onder het teken Ram geboren zouden worden en de ene zou in de levens-
school ijverig zijn lessen leren, dan zou die bevorderd kunnen worden naar 
de Stier- of zelfs Tweelingenklas voordat de andere de Ramklas kan verla-
ten. Hij die zich aangetrokken voelt tot Geminiwerk zal degene die in 
Cancer maar langzaam vordert, voorbijsnellen, enzovoort. Er zijn geen 
vaste regels. Alles hangt af van de specifieke eigenschappen van het ego. 
Wat de één doet is absoluut geen maatstaf voor wat een ander zou kun-
nen doen. Men kan dus niet de status van iemand bepalen door enkel naar 
zijn ascendant te kijken. 
   Er is maar één methode die bij benadering een oplossing voor dit pro-
bleem geeft en die laat zien wat voor een bepaald persoon de bedoeling 
van de goddelijke hiërarchieën is. Dat is door de progressies van de ascen-
dant en midhemel onderling te vergelijken. U zult dan zien dat de één zich 
sneller verplaatst dan de ander. Veronderstel dat u bijvoorbeeld de pro-
gressies maakt voor de horoscoop van iemand voor diens veertigste jaar. 
Laten we zeggen dat hij bij zijn geboorte één graad Aries op de midhemel 
heeft en één graad Cancer op de ascendant. Veronderstel verder dat op 
zijn veertigste jaar de midhemel vijf graden Taurus staat en de ascendant 
vijftien graden Leo. Hieruit blijkt dat de midhemel vijftien graden vooruit 
is gegaan terwijl de ascendant vijfenveertig graden heeft afgelegd. De mid-
hemel geeft de geestelijke aanleg en de geestelijke kansen in het leven aan, 
terwijl de ascendant de stoffelijke kant aantoont. Het is dus duidelijk dat 
de gelegenheden die dit ego krijgt voornamelijk van stoffelijke aard zijn en 
dat zijn ontwikkeling in dit leven de neiging zal hebben een zeer aardse te 
zijn. 
   Maar bedenk wel dat de horoscoop – wat ik steeds weer herhaal – alleen 
maar de neigingen aangeeft. Het is heel goed mogelijk dat iemand met zo’n 
horoscoop besluit zijn eigen weg te gaan en zoveel mogelijk alle geeste-
lijke kansen benut. Als hij genoeg wilskracht heeft om dat te doen kan hij 
zijn leven totaal veranderen. Een ander, bij wie de midhemel sneller loopt 
dan de ascendant, valt het misschien moeilijk materieel succes te behalen, 
maar alle gelegenheden voor zielengroei die hij zich maar kan wensen, zul-
len op zijn pad komen. Hij kan ook besluiten zijn sterren te beheersen om 
in wereldse zaken te slagen. Of hij dit al of niet doet, hangt van zijn wils-
kracht af die tegen de drang die de sterren uitoefenen, moet optornen. 
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Vraag 37. Geestelijke facetten van geboorteregeling 
Wilt u het standpunt van de Rozenkruisers uiteenzetten betreffende geboorteregeling? 
 
Antwoord. Allereerst dienen wij te bedenken dat er ongeveer zestigmil-
jard2 geesten in onze levensgolf zijn die door de kringloop van leven en 
dood gaan, en die beurtelings een tijdlang in de zichtbare en in de on-
zichtbare werelden leven. Nu [1915] hebben maar anderhalf miljard mensen 
een stoffelijk lichaam. Dit is ongeveer de laagste stand en dat gebeurt 
meestal aan het eind van een tijdperk. Tijdens de miljoenen of meer jaren 
sinds wij Atlantis verlieten, is het gemiddelde vijftig of zestig miljoen men-
sen geweest. Ook kan gesteld worden dat de westerlingen het uitgelezen 
deel van de samenleving vormen. Daarom is het ons toegewezen met de 
grote problemen te worstelen die altijd eigen zijn aan een overgangsstadi-
um. 
   In de ene beschaving was het de vrouw van wie het lot van de wereld af-
hing, in de andere, zoals nu het geval is, was het de man. Wij staan nu aan 
de vooravond van een kentering naar een nieuw tijdperk, waarin de vrouw 
weer de scepter zal zwaaien en de man zich aan haar bevelen zal moeten 
onderwerpen. Maar eerst komt er een periode van gelijkheid. Occultisten 
noemen dit het Aquariustijdperk. Sinds het midden van de vorige eeuw 
begonnen wij hiervan iets te merken, toen de zon door precessie of ach-
teruitgang binnen de invloedsfeer van de hoorn van Aquarius kwam. Op 
het ogenblik staat hij echter nog tien graden in Pisces. Doordat de equi-
nox zich maar langzaam verplaatst, zal de zon pas na verloop van onge-
veer zeshonderd jaar de laatste graad van Aquarius bereiken. Maar in die 
tijd zullen er zich natuurlijk zoveel opzienbarende veranderingen in onze 
lichamelijke, morele en verstandelijke toestand voltrekken, dat wij niet in 
staat zijn ons nu voor te stellen hoe wij dan zullen zijn. 
  Wij, die nu in een stoffelijk lichaam leven, zullen begeleid worden door 
groepen geesten die verder ontwikkeld zijn dan wij, en die grote hervor-
mingen tot stand zullen brengen. Tegen de tijd dat de mensen die nu op 
aarde leven opnieuw geboren worden, zullen er al vierhonderd jaar van het 
Aquariustijdperk verstreken zijn, zodat de wereld dan al volop begonnen 
is aan de dan geldende ontwikkelingslijn. De achtergebleven geesten, die 
in die omgeving van groot intellectuele kundigheid opnieuw geboren zul-
len worden, zullen daardoor een enorme verheffende invloed ondergaan. 
Dit is gegrond op hetzelfde principe dat een elektrische geleider die dicht 
bij een hoogspanningsdraad wordt gebracht, automatisch een lading van 

 
2 Zie eveneens vraag 34. 
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een lager voltage ontvangt. Zo helpt iedere klasse of groep die stijgt, hen 
die lager staan op de trap van ontwikkeling. De grootte van de bevolking 
is dan ook niet een zaak van individuen of door de mens gemaakte wet-
ten. De goddelijke hiërarchieën, die onze ontwikkeling leiden, regelen de 
zaak zoals dit voor alle betrokkenen het beste is, en de grootte van de be-
volking is meer in hun handen dan de onze. 
   Dit betekent niet dat wij niet een zekere mate van geboorteregeling zou-
den kunnen of moeten toepassen, zoals zij die hiervoor ijveren aanbeve-
len. Het is ook waar dat men mensen moet helpen waar zij zijn, en niet 
waar zij zouden moeten zijn. De Rozenkruisersleer legt de nadruk op het 
beginsel ‘soort zoekt soort’. Daarom is het de plicht van hen die lichame-
lijk, moreel en verstandelijk goed ontwikkeld zijn, evenveel geesten een 
lichaam te verschaffen als hun lichamelijke en financiële omstandigheden 
dat toelaten. Die plicht is nog dwingender voor hen die ook geestelijk ont-
wikkeld zijn, want een hoog geestelijk wezen kan niet door middel van 
laagstaande ouders tot geboorte komen. Maar waar een paar een punt 
heeft bereikt dat het of gevaarlijk voor de moeder is meer kinderen te 
krijgen, of als de financiële last hun krachten te boven gaat, dan behoren 
zij een leven van onthouding te leiden, niet aan begeerten toe te geven, 
noch te proberen op kunstmatige manier de toegang te ontzeggen aan 
ego’s die van de gelegenheid tot geboorte gebruik willen maken die hun 
geboden wordt door de seksuele onbeheerstheid van zo’n echtpaar. 
   Dit vereist natuurlijk een behoorlijke geestelijke hoogte en zelfbeheer-
sing. Er zijn maar weinig mensen die in staat zijn om zo’n leven te leiden. 
Men kan onthouding evengoed tegen een stenen muur prediken als tegen 
de gemiddelde mens. Hij ziet het nut er niet van in en gelooft zelfs dat 
het zijn gezondheid schaadt. Want verkeerde voorlichting over de nood-
zaak tot geslachtsverkeer heeft veel noodlottige gevolgen gehad. Zelfs al 
zou de man ervan overtuigd kunnen worden dat hij zich moet onthouden 
wegens zijn vrouw en de kinderen die door zijn toedoen al ter wereld zijn 
gebracht, dan zou hij vermoedelijk toch niet in staat zijn zichzelf te be-
heersen. Vooral niet omdat mensen van een middelmatig maatschappelijk 
niveau zich meestal niet kunnen veroorloven afzonderlijke slaapkamers te 
hebben. Het kan daarom nodig zijn deze mensen een geboorteregeling op 
wetenschappelijke basis bij te brengen. Maar ik durf te beweren dat hoe-
wel zij niet in staat zijn te begrijpen waarom onthouding nodig is, en door 
gebrek aan zelfbeheersing hieraan niet kunnen voldoen, de geestelijke leer 
toch steeds weer verkondigd moet worden, want de aanhouder wint. Na 
verloop van tijd zullen volgende generaties leren hun wilskracht te gebrui-
ken om hun lagere neigingen in toom te houden. Zonder dit opvoedende 
aspect, dat de blik richt op geestelijke vrijmaking, is informatie over li-
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chamelijke methoden om het aantal geboorten in overbelaste gezinnen te 
beperken, erg gevaarlijk. 
   Er is nog een kant aan deze zaak die toelichting vereist. Er wordt gezegd, 
dat de geestelijke gesteldheid van de moeder vlak voor het ontvangen 
van het zaadatoom van het grootste belang is, omdat deze gesteldheid be-
paalt wat voor soort kind zij ter wereld zal brengen. Een vlaag van woede 
of hevige hartstocht op dit heilige moment laat de toegang onbewaakt en 
nodigt het verkeerde wezen uit binnen te komen. Behalve de mensen op 
aarde die wij zien, wemelt de atmosfeer rondom ons van verschillende an-
dere wezens, die aangetrokken worden door wezens van gelijke aard. Zoals 
musici in een concertzaal samenkomen, sportmensen in zeilclubs of ra-
cebanen enzovoort, zo omringen deze wezens mensen van gelijk allooi. 
Zoals dronkaards en misdadigers in cafés te vinden zijn, en zoals onzede-
lijke mannen en vrouwen elkaar ontmoeten in de rosse buurten, zo trek-
ken laagstaande geesten zich samen op plaatsen waar men wellicht meer-
malen per dag toegeeft aan lagere hartstochten. 
   Er bestaat een bepaalde categorie wezens mannelijke en vrouwelijke 
demonen, die in de ether leven, die door de oude alchemisten incubi en 
succubi werden genoemd, die zich voeden met de hartstochten van ande-
ren. Welke kans heeft een moeder om in zo’n omgeving een goede geest 
tot zich te trekken die bij haar geboren kan worden? Hoewel de concep-
tie bijna nooit samenvalt met het tijdstip waarop de ouders zich verenigen, 
maar ongeveer twee weken daarna, zal een moeder die in haar huis door 
zulke invloeden omringd wordt, er nooit vrij van zijn. 
   Sommige godsdiensten van natuurvolken, eisen tot op heden dat de pa-
ring in de tempel wordt voltrokken, en zo hoort het ook. Er is geen be-
langrijker daad dan deze. In plaats van als een schande te worden gezien, 
diende deze daad te worden gezien als een sacrament en te worden volt-
rokken onder de heiligste en inspirerendste omstandigheden die maar mo-
gelijk zijn. Als dit tegenwoordig gedaan zou worden, net als in de Gouden 
Eeuw, zouden wij zien dat de wereld zich zou verheffen en vooruitgaan 
op een manier als wij in eeuwen niet voor mogelijk zouden hebben ge-
houden. 
 
 
 
       
               
 
 
 



 60 

Diagram 5. De tienvoudige samenstelling van de mens 
 

 

 
De mens is een drievoudige geest, in het bezit van een verstand, waarmee hij een drie-
voudig lichaam bestuurt, dat hij uit zichzelf uitstraalde om ervaring in op te doen. Dit 
drievoudige lichaam zet hij om in een drievoudige ziel waarmee hij zich tijdens zijn reis 
van onmacht tot almacht voedt. 
 
De Goddelijke geest       straalt            het grofstoffelijk lichaam      waaruit           de bewustzijnsziel 
De Levensgeest                uit               het levenslichaam                 als voedsel      de verstandsziel 
De Menselijke geest      zichzelf uit      het begeertelichaam             voortvloeit      de aandoeningsziel 
 
De spiegel van het verstand draagt ook in toenemende mate bij tot geestelijke groei, daar 
de gedachten die het naar en van de geest overbrengt, het verstand tot grotere helderheid 
polijsten, zijn brandpunt verscherpen, soepel maken, en onder beheersing van de geest 
brengen. 
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DEEL 3 
 
 
 

GEZONDHEID  EN  GENEZING 
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Diagram 2a. De stromingen in het begeertelichaam van 

de doorsnee mens 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De zinnencentra en stromingen in het begeertelichaam 
zijn niet gericht, omdat ze nog niet ontwikkeld zijn. 
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Vraag 38. Behandeling van zogenaamde ongeneeslijke ziekten 
Acht u het raadzaam om behandeling te vragen in gevallen van tuberculose, kanker, 
multiple sclerose en dergelijke, of moeten wij aanvaarden dat deze ziekten ongeneeslijk 
zijn, een gevolg van een of andere oorzaak in het verleden en wachten tot wij in een vol-
gend leven een gezonder leven hebben? 
 
Antwoord. Kanker en tuberculose zijn vaak schijnbaar ongeneeslijk. Er is 
altijd een mogelijkheid dat deze ziekten toch wijken. Dat zal zeker gebeu-
ren als de kracht die er tegen gericht wordt, sterk genoeg is. Evenals alle 
andere dingen die zich lichamelijk voordoen, hebben zij een geestelijke 
oorzaak. Als wij erachter kunnen komen welke die oorzaak is en die kun-
nen bestrijden met iets van tegenovergestelde aard, dan is er kans op her-
stel. Een houding van berusting, of van niet meewerken, zal de toestand 
van de patiënt nooit veranderen. Leven in een gezond klimaat, een sterk 
verlangen naar gezondheid, een hoop die geen ontmoediging kent noch 
toestaat, en een eenvoudige, voedzame voeding, zullen zelfs het ernstigste 
geval van tuberculose genezen. 
   Wat kanker betreft, niemand weet ooit wanneer het lot dat de ziekte ver-
oorzaakt heeft, is afgewerkt. Er zijn veel gevallen van kanker in lichtere 
vorm bekend die genezen zijn. Maar zelfs in een gevorderd stadium is er 
geen reden om de hoop op te geven zolang er leven is. 
   Voor multiple sclerose bestaan veel geneesmethoden. De patiënt kan 
volledig herstellen als men hem kan doen inzien welke natuurwetten hij ge-
schonden heeft, waardoor in zijn geval de ziekte werd veroorzaakt. 
   Daarom moeten wij altijd onze krachten inspannen. Want of een ziekte 
nu geneest of niet, als de patiënt geleerd kan worden welke wetten hij over-
treden heeft, en op welke manier; als hij ertoe gebracht kan worden in te 
zien wat de geestelijke oorzaak van ziekte is en leert de weg van deugd-
zaamheid te bewandelen in overeenstemming met Gods wetten, dan zal 
hij in het vervolg niet meer ziek worden. Dáár moeten wij aan werken, zo-
dat wij de dag van de bevrijding sneller naderbij doen komen en de ge-
zondwording van de hele mensheid helpen tot stand brengen. 
 
 
Vraag 39. Morfine en het bewustzijn na de dood 
Welke uitwerking heeft morfine op hen die eraan verslaafd zijn? Stel dat iemand die 
lange tijd ziek is geweest, en omdat hij hevige pijn leed door grote doses morfine vele 
dagen bewusteloos is gehouden, in deze toestand het aardse leven verlaat, zal dan de 
vrijgekomen geest bij het verlaten van zijn lichaam weer tot bewustzijn komen? Is hij er 
slechter aan toe dan iemand die plotseling, en in het bezit van zijn volle bewustzijn, sterf? 
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Antwoord. Het gebruik van morfine en andere narcotica in zeer kleine 
hoeveelheden, zoals een verslaafde die meestal gebruikt, heeft een dode-
lijke werking op de zenuwen, zodat de geest minder gevoel in zijn lichaam 
heeft, zoals een geest dat ervaart als hij van zijn stoffelijk lichaam bevrijd 
is. Onder zulke omstandigheden kan hij beter denken, en voelt hij zich 
geestelijk en lichamelijk zo prettig dat hij het als een hemelse toestand er-
vaart, totdat de reactie komt. Dan lijdt hij helse pijnen en neemt daarom 
méér, om het gevoel van welbehagen terug te krijgen. 
   Als morfine in grote doses wordt gegeven, veroorzaakt het een toestand 
als van mensen die onder narcose hun lichaam verlaten. Van laatstgenoem- 
de heb ik er een aantal ontmoet. Maar ik heb nog nooit iemand gezien 
die onder invloed van morfine stierf. Daarom kan ik hierop geen antwoord 
geven. Zij die onder narcose overleden, waren net zo bewust als de gewone 
mens nadat het zilveren koord gebroken is. Zij bekeken hun levenspano-
rama op ongeveer dezelfde wijze als iemand die op normale manier over-
lijdt en hadden geen afwijkende ervaringen. Daarom meen ik, dat iemand 
die overlijdt wanneer hij onder invloed van morfine is, als gevolg van de 
morfine waarschijnlijk geen extra onaangename ervaringen heeft. Zijn eer-
ste gevoel zal er één zijn van grote opluchting dat hij verlost is van het 
lijden als gevolg van de ernstige ziekte die aan de dood van zijn stoffelijk 
lichaam voorafging. Dit gevoel van opluchting ervaart iedereen die pijn 
heeft geleden, ongeacht of zij al of niet bij bewustzijn overleden. Zij zijn al-
lemaal bijzonder dankbaar dat het lijden voorbij is en kunnen zich haast 
niet voorstellen dat in het land van de levende doden, waar zij na het verla-
ten van deze wereld heengaan, geen ziekte bestaat. 
 
 
Vraag 40. Idiotie en krankzinnigheid 
Zijn artsen gerechtigd een kind dat gedoemd is idioot te zijn en dat lichamelijk hulpe-
loos zal blijven, te laten sterven als het door een operatie kan blijven leven? Doet een 
idioot of krankzinnige in zijn leven enige ervaring van betekenis op? Is het ego zich 
tijdens zijn leven bewust van zijn lichamelijke en geestelijke onvolmaaktheid en leert 
hij daardoor? Kan krankzinnigheid onder de erfelijke ziekten worden gerangschikt? 
 
Antwoord. Stel dat een kind tijdens het spelen een klap op zijn hoofd krijgt 
en daardoor abnormaal wordt of misschien in coma raakt. Niemand zou 
ook maar een ogenblik aarzelen het kind te laten opereren om door het 
wegnemen van de druk op de schedel het normale bewustzijn te herstel-
len. Waarom zou dan aan een zwakzinnig kind niet dezelfde zorg worden 
besteed en er niet al het mogelijke voor gedaan worden? Een normaal 
kind door gebrek aan zorg te laten doodgaan wordt als een misdaad be-
schouwd. Dit valt evenmin te verdedigen bij een kind dat idioot geboren 
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wordt. Want als een ego voor zich in de moederschoot een lichaam heeft 
opgebouwd om in een leven op aarde ervaring op te doen, hebben wij de 
plicht zijn pogingen op alle mogelijke manieren te steunen. 
   Een ego doet door een leven als krankzinnige beslist ervaring op, want 
het ego zelf is nooit krankzinnig. Krankzinnigheid wordt veroorzaakt door 
een ondeugdelijke verbinding tussen zijn voertuigen zoals het verstand, 
het begeertelichaam en het stoffelijk lichaam. Als de verbinding tussen 
de hersencentra en het levenslichaam gebrekkig is, hebben wij te maken 
met wat men een idioot noemt. Zij zijn vaak zwaarmoedig, maar in het 
algemeen volkomen ongevaarlijk. Als de verbinding tussen het begeerte-
lichaam en het levenslichaam niet goed is, ontstaat ongeveer dezelfde toe-
stand, maar deze groep omvat dan eveneens degenen die spastisch zijn, 
zoals epileptici en sint-vitusdans patiënten. Als de verbinding tussen het 
begeertelichaam en het verstand slecht of gebrekkig is hebben wij te ma-
ken met de razende maniak die kwaadaardig en gevaarlijk is. Als de verbin-
ding tussen het ego en het verstand niet in orde is, ontstaat wat wij een 
zielloos mens zouden kunnen noemen, de gevaarlijkste van allen, met een 
geslepenheid die meestal op een onverwacht moment op de meest dui-
velse manier wordt gebruikt. 
   Als wij ons lichaam, of onze verschillende lichamen, als muziekinstru-
menten beschouwen die door het ego worden bespeeld, dan kan het ego 
- als alle verbindingen goed zijn - een meer of minder mooie levenssymfo-
nie laten horen, in verhouding tot zijn staat van ontwikkeling. Maar als de 
verbindingen gebrekkig of verbroken zijn, is het ego als een musicus die 
gedoemd is zijn talent uit te oefenen op een instrument dat een paar sna-
ren mist, waardoor hij niet in staat is iets anders voort te brengen dan wan-
klanken. Voor de musicus zou het een marteling zijn op een dergelijk on-
deugdelijk instrument te moeten spelen. Dit geldt netzo voor een ego dat 
een lichaam bewoont dat het niet onder normale controle heeft. Door 
oorzaken die in vorige levens gezocht moeten worden, wordt het ego ge-
dwongen in een lichaam te verblijven dat het niet kan beheersen en lijdt 
het meer of minder hevig, al naar mate van zijn staat van ontwikkeling. 
Het ego leert echter een bepaalde les in de levensschool, die nodig is om 
volmaakt te worden. Het is wel droevig. Maar hoewel een leven erg lang 
lijkt, is het maar een vluchtig moment in het oneindige leven van de geest. 
Wij kunnen ons dan ook troosten met de wetenschap dat zo’n ego als het 
op aarde terugkomt, een normaal lichaam zal hebben, als het tenminste 
zijn les heeft geleerd. 
   Wat het laatste deel van de vraag betreft, namelijk of krankzinnigheid er-
felijk is, kan ik bevestigend en ontkennend antwoorden, afhankelijk van 
welke kant wij het probleem bezien. Van de geestelijke kant is het niet er-
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felijk aangezien, zoals al werd opgemerkt, krankzinnigheid geen gebrek 
van het ego zelf is. Door een kronkel in zijn karakter kan het geen normaal 
lichaam bouwen; daarom wordt het door verwantschap naar een gezin 
getrokken dat dezelfde afwijking heeft. Dit is volgens hetzelfde principe 
dat mensen met eenzelfde karakter altijd elkaars gezelschap doet zoeken 
of, zoals het gezegde luidt: ‘soort zoekt soort.’ Bij muziekuitvoeringen tref-
fen musici elkaar in concertzalen en dergelijke plaatsen. Zij proberen ook 
geboren te worden in gezinnen van musici omdat zij daar de benodigde 
eigenschappen kunnen krijgen, als lange, slanke vingers en een gehooror-
gaan waarin de halfcirkelvormige kanalen op de juiste plaats zitten, die het 
hun mogelijk maken muziek te beoefenen. Sportbeoefenaars en gokkers 
treffen elkaar respectievelijk op sportvelden en in speelholen. Dieven heb-
ben ook hun plaatsen van samenkomst, enzovoort. Op dezelfde manier 
wordt iemand met een bepaalde karakterfout tot gezinnen aangetrokken 
die dezelfde stoornis hebben. Als wij krankzinnigheid van de vormzijde 
bezien, kan gezegd worden dat dit erfelijk is. 
   Wetenschappers, die de zaak uitsluitend van de vormzijde bezien, zijn 
van mening dat zij door de nakomelingschap van gestoorden te beperken, 
de ziekte kunnen uitroeien. Maar zoals de zachte sappen van het lichaam 
van de slak geleidelijk naar buiten komen en zich kristalliseren tot het har-
de en versteende huis dat hij op zijn rug draagt, zo zijn het ook de daden 
van het ego die zich geleidelijk aan tot een lichaam kristalliseren waarin de 
geest moet wonen totdat deze daden zijn uitgewerkt. Er zal nooit verbete-
ring optreden als er alleen iets aan het stoffelijk lichaam wordt gedaan, 
net zomin als men een zieke slak kan genezen door iets aan zijn huis te 
doen. Emerson zei terecht dat een ziek mens een schurk is die door de 
mand is gevallen na de natuurwetten te hebben overtreden. Krankzinni-
gen behoren tot die categorie. Als wij hen wensen te genezen dan moeten 
wij een geestelijke opvoedingsmethode toepassen. Alle andere methoden 
zijn lapmiddelen die de oorzaak van de ziekte niet raken. 
 
 
Vraag 41. Gevolgen van amputatie 
Als een arm of een been wordt geamputeerd, leidt dit levenslichaam dan na de ampu-
tatie in de begeertewereld een onafhankelijk bestaan? En verschijnt iemand na zijn dood 
dan zonder hand of voet in de begeertewereld? Ik heb mensen gekend die nog lange tijd 
na de amputatie pijn hadden in het afgezette lichaamsdeel, zelfs jaren. Hoe is dit te ver-
klaren?  
 
Antwoord. Als een arm, een been of een ander orgaan operatief is verwij-
derd, dan is alleen het stoffelijke deel van dat orgaan, dat doordrongen 
werd door de planetaire ether, weggenomen. De vier ethers waaruit het le-
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venslichaam van de geopereerde man of vrouw bestaat, blijven echter op 
hun plaats. Maar er is een zekere magnetische band tussen het gedeelte dat 
in het graf vergaat en de etherische tegenhanger daarvan die bij de betrok-
ken persoon blijft. Daarom voelt men nog enige tijd na de operatie de pijn 
in het afgezette lichaamsdeel, totdat het vergaan is en de etherische tegen-
hanger is opgelost. 
   In De wereldbeschouwing kunt u enige interessante gevallen vinden die dit il-
lustreren evenals nadere uitleg.  
   Wanneer iemand die gewond is overlijdt en naar de onzichtbare wereld 
gaat, denkt hij met hetzelfde verstand en ziet zichzelf daar zoals hij in deze 
wereld was. Daarom wordt een lidteken op het voorhoofd of het verlies 
van een arm of been door zijn gedachten in de stof van de begeertewereld 
gereproduceerd en hij ziet er daar even misvormd uit als toen hij hier was. 
   In de [eerste] wereldoorlog was dit zeer opmerkelijk, want alle soldaten 
die overleden met wonden die zij konden zien en waarvan zij de gevol-
gen konden vaststellen, hadden deze wonden ook in de begeertewereld. 
Zij voelden dezelfde pijn die zij zouden voelen als zij nog een stoffelijk 
lichaam hadden, omdat zij dachten dat het nog steeds pijn moest doen. 
Maar al gauw hielpen zij elkaar en werden daarin bijgestaan door hen die 
hulp van de Oudere Broeders hadden gekregen om de zaak in het juiste 
licht te zien, namelijk dat er geen echte pijn was. Zodra zij ervan over-
tuigd waren dat hun wonden maar op inbeelding berustten, en dat zij ge-
leerd hadden dat zij hun lichamen in de normale, gezonde staat konden te-
rugbrengen, konden zij hun toestand meteen veranderen. 
 
 
Vraag 42. Het vernietigen van zieke trillingen 
De volgende vraag werd ons toegezonden door een osteopaat. Kan men tijdens de be-
handeling zieke trillingen vernietigen zodat zij na de behandeling niet terugkomen? 
 
Antwoord. Als wij tussen de regels van deze vraag doorlezen, voelen wij 
dat hier sprake is van twee op elkaar gelijkende problemen, die zich voor-
doen in de osteopatische praktijk, en bij soortgelijke vormen van behan-
deling waarbij men de handen oplegt. Dit zijn twee heel verschillende me-
thoden van behandeling. Bij de ene behandeling wordt van de patiënt iets 
weggenomen dat vergiftigd is en schadelijk, en ziekte verwekt. Bovendien 
wordt door de arts zelf levenskracht gegeven. Iedereen die dergelijk werk 
gedaan heeft weet dit, omdat het door iedereen die er succes mee heeft 
wordt gevoeld. Alleen als de arts of genezer een zeer goede gezondheid 
uitstraalt, kunnen er twee dingen gebeuren: of de schadelijke uitstraling, die 
van de patiënt wordt afgenomen, kan de arts of genezer dusdanig overwel-
digen dat hij de kwaal van de patiënt overneemt; of hij geeft teveel van zijn 
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eigen levenskracht en raakt daardoor volledig uitgeput. Deze twee moge-
lijkheden kunnen ook samengaan. Dan komt er een dag dat de arts of ge-
nezer niet goed wordt en rust moet nemen. 
   Magnetiseurs die niet zijn opgeleid, ontkomen vaak aan de eerstgenoem-
de toestand door ‘het magnetisme af te slaan’, zoals zij dat noemen. Maar 
toch loopt iedereen de kans ziek te worden. Dat is iets waar niemand aan 
ontkomt, tenzij dat hij of zij het fluïdum dat wordt afgenomen en de le-
venskracht die gegeven wordt, kan zien. De meeste mensen zijn vam-
piers als zij ziek zijn. Hoe sterker en krachtiger zij in hun gewone doen 
zijn, des te erger zijn zij meestal als zij door ziekte het bed moeten hou-
den. Ik ben nog nooit zo ziek geweest als na de behandeling van een 
boom van een kerel die aan een hevige nierontsteking leed en hierdoor al 
meer dan twee weken in bed lag. Zijn lijden was zo vreselijk om aan te 
zien, dat ik mijzelf geheel gaf, met als gevolg dat ik uitgeput was. De pa-
tiënt echter, stond de volgende morgen weer op en was helemaal de ou-
de. Hij had mijn kracht en ik had zijn ziekte, of in ieder geval het fluïdum 
ervan. Het kostte mij drie dagen om het kwijt te raken. Dat was natuurlijk 
voordat ik helderziend was. 
   Sindsdien heb ik op dit gebeid heel wat geleerd. De vrager kan bij de vol-
gende aanwijzing baat hebben om aan dergelijke, ongewenste toestanden 
te ontkomen. Ten eerste: let er goed op dat u het verontreinigde fluïdum 
dat van het lichaam van de patiënt komt, niet verder in u lichaam laat ko-
men dan tot uw ellebogen. Ten tweede: als u de behandeling geeft, verlaat 
de patiënt dan af en toe en was uw handen, als dat mogelijk is in stromend 
water. Maar was ze in elk geval in water en ververs dat water zo vaak moge-
lijk. Het water heeft hier een dubbele functie. In de eerste plaats heeft het 
fluïdum van de patiënt affiniteit met water. In de tweede plaats zult u door 
het vocht dat nog op uw handen achterblijft, meer van de kwade stoffen 
van de patiënt kunnen opnemen dan anders. 
   Dit berust op hetzelfde principe als bij de elektroden van een elektrische 
batterij, die men in het water steekt en dan bemerkt, als men het water wil 
aanraken, dat de elektriciteit vele malen versterkt is. Zo gaat het ook met 
uzelf. In dit geval bent u de elektrische batterij. Omdat uw handen voch-
tig zijn, zal de etherische verontreiniging in grotere mate door u worden 
aangetrokken dan anders. 
   Als de omstandigheden zo zijn dat u geen water kunt krijgen, kunt u pro-
beren het magnetisme af te slaan, maar dan moet u wel oppassen. Want als 
het magnetisme wordt weggeworpen, wordt het door de aarde aangetrok-
ken, omdat het onderworpen is aan de zwaartekracht. Voor het geestelijk 
oog is het een donkere of juister, een zwarte, geleiachtige vloeistof die glin-
sterend en lillend op de grond ligt. Als nu de patiënt verkwikt van de be-
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handelbank opstaat en over de plek loopt waar het magnetisme is wegge-
worpen, zal deze verontreinigde ether weer door zijn lichaam worden op-
genomen en zal de patiënt er erger aan toe zijn dan voordat u met de be-
handeling begon. Daarom kan men deze verontreinigde ether het beste uit 
het raam gooien of, wat nog beter is, in het vuur werpen. 
   Uit het voorgaande is duidelijk dat handoplegging niet lukraak mag wor-
den uitgeoefend door iemand die door een erkend instituut voor ortho-
pedie, chiropraxie en dergelijke, niet goed is opgeleid. In de school van de 
Rozenkruisers worden proefleerlingen, die een waardig leven leiden, on-
der speciale leiding van de Oudere Broeders opgeleid. 
 
 
Vraag 43. Het vernietigen van ziektestoffen 
Kan men tijdens de behandeling van een patiënt de trillingen van een ziekte vernietigen 
zodat, als zij van de patiënt zijn afgenomen, ze niet meer terugkeren als de behande-
ling is afgelopen? 
 
Antwoord. Ik vermoed dat u de behandeling van ziekten door magneti-
seren bedoelt. Deze geneesmethode bestaat uit het verwijderen van ziek-
tetrillingen door die op te nemen in het lichaam van de genezer, die vol-
doende levenskracht moet bezitten om ze zelf af te stoten, want anders 
wordt hij zelf ziek. Dit is al eerde in onze geschriften uiteengezet, maar 
het is misschien wel interessant of instructief het onderwerp vanuit een 
ander gezichtspunt te benaderen. 
   Als men met geestelijk gezicht naar iemand kijkt die ziek is, is het levens-
lichaam van de patiënt ijl en uitgeteerd, al naar verhouding van de ver-
woesting die de ziekte heeft aangericht. Het heeft geen uitstralende lijnen 
zoals een gezond lichaam, maar een ziekelijke uitstraling die ineenschrom-
pelt tot draaikolken en spiralen die dicht tegen het stoffelijk lichaam aan-
hangen. In plaats van rozeachtig-purper is het heel vaak op de meeste 
plaatsen dofgrijs. Vooral het deel dat ziek is, is gehuld in iets dat lijkt op 
een hoeveelheid zwarte gelei. Dat is wat wij de ziektetrillingen zouden 
kunnen noemen. Wanneer de patiënt gemagnetiseerd wordt, is het deze 
zwarte, giftige stof die door de handen van de genezer wordt opgeno-
men. Als die door krachtige bewegingen van zijn armen van zich afslaat, 
zakt deze naar de grond. Als de patiënt dan toevallig dicht bij de plaats 
komt waar het ligt, zal hij deze stof weer in zich opnemen. Daarom heb 
ik altijd als gewoonte deze ziektestoffen uit het raam te gooien of in een 
kachel waar ze kunnen verbranden. Dan kunnen zij geen kwaad meer 
doen. 
   Maar nu ik het toch over dit onderwerp heb, kan het nut hebben een an- 
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der facet van deze zaak, en van deze geneesmethode, te belichten. Zolang 
een orgaan ziek is, brengt het deze giftige stoffen voort die er omheen 
hangen en die de stromen van het levenslichaam beletten er doorheen te 
dringen. Wat een magnetiseur doet is dit orgaan voorlopig goed schoon 
te maken om zo de weg vrij te maken voor de toestroom van levengeven-
de en gezondheid bevorderende stromen. Dit geeft meestal maar tijdelijk 
verlichting want het zwakke en zieke orgaan gaat door met de productie 
van de giftige uitwaseming, zodat er binnen de kortste tijd opnieuw een 
reiniging door de magnetiseur nodig is. Dit gaat zo door totdat ten slotte 
de levensstromen sterk genoeg zijn om de giftige stoffen te overmeeste-
ren en ze af te schudden, om zelf het orgaan te reinigen. Dan keert de 
gezondheid terug. 
   De osteopaat gaat hierbij tegengesteld te werk namelijk door de zenuwen 
te behandelen die de wegen zijn waarlangs de levensstromen lopen. Dit 
versterkt deze stromen en die beginnen dan de ziektekiemen uit het zieke 
deel van het lichaam te verdrijven. Meestal moet ook de osteopaat een 
aantal behandelingen geven voordat de gezondheid is weergekeerd, om-
dat kort nadat de behandeling gestaakt is de ziektekiemen de zenuwen 
weer blokkeren. Ik ben daarom van mening, hoewel ik het nooit gepro-
beerd heb, dat een combinatie van beide methoden de behandeling van 
een zieke zeer zou bevorderen. Dus: de zenuwbanen vrijmaken en ver-
sterken door osteopatische behandeling en tegelijkertijd de giftige ziekte-
kiemen verwijderen door magnetiseren, waarbij men er voor moet zor-
gen dat men de giftige stoffen of verbrandt of op een andere manier weg-
doet. 
 
 
Vraag 44. Het genezen van zieken 
Hoe geneest een ingewijde zieken? Door het oproepen van een hogere macht of door con-
centratie van zijn eigen kracht? Is er verschil tussen beide methoden? Zo ja, welk? 
 
Antwoord. Zo gesteld, is de vraag moeilijk te beantwoorden. Hoewel ik 
bepaalde geneesmethoden ken, geloof ik dat de keuze daarvan een zaak 
van temperament is. Waarschijnlijk gebruiken alle ingewijden de verschil-
lende geneesmethoden afwisselend. Ik weet dat Christus zich bij bepaal-
de gelegenheden tot de Vader richtte als hij iemand wilde genezen. Bij an-
dere gelegenheden was hij te midden van een menigte en raakte iemand 
hem aan. Hij bemerkte dan dat er kracht van hem was uitgegaan. Degene 
die deze kracht aan hem onttrokken had werd hierdoor waarschijnlijk ge-
nezen. Iedereen die in zijn voetspoor treedt heeft zonder twijfel zijn me-
thoden aan de situatie aangepast. Maar uiteindelijk is de geneeskracht de-
zelfde, want die komt van onze hemelse Vader, die de grote genezer is. Ie-
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dere ingewijde of genezer neemt zoveel van Gods goddelijke kracht in zich 
op als hij kan bevatten en geeft die, naar dat nodig is, aan iedereen die lijdt 
en tot God komt. 
   Als u in Rays from the Rose Cross van september 1915 onder de rubriek 
‘genezing’ het artikel ‘Hoe wij de zieken genezen’ opzoekt, vindt u een be-
schrijving van onze methode, die veel licht op het onderwerp werpt. (zie 
eveneens hoofdstuk 9 van het boek: De occulte beginselen van gezondheid en ge-
nezing). In hetzelfde tijdschrift staat ook een artikel van dr. Stuart Leech, 
waarin men kan lezen hoe hij zich de noodzaak van een operatie te ver-
richten bespaarde, door de patiënt ’s nachts te bezoeken toen hij zijn li-
chaam had verlaten. Hij materialiseerde zijn handen in het lichaam van de 
patiënt en nam de oorzaak weg, zodat de patiënt de volgende ochtend ge-
nezen was, zonder dat het mes eraan te pas kwam. 
   Dit maakt duidelijk dat de ingewijde en de onzichtbare helper heel wat 
mogelijkheden en vrijheid van handelen hebben bij de behandeling van 
een ziek lichaam. Zoals gezegd, de genezende balsem komt van onze Va-
der in de hemel. Wie ook het werk doet, of welke methode er ook wordt 
toegepast om de zieke zijn gezondheid weer te geven, aan God alleen is de 
eer en de glorie. 
 
 
Vraag 45. Het verwijderen van zieke organen 
Als wij in dit leven een ziekte krijgen en het zieke orgaan moet operatief verwijderd wor-
den, zijn wij dan voorgoed genezen of komen wij in een volgend leven terug met een soort-
gelijke afwijking? 
 
Antwoord. Christus zei [Spreuken 23:7]: ‘Zoals een mens denkt in zijn hart, 
zo is hij.’ In de ruimste betekenis opgevat dekt deze uitspraak de zaak vol-
komen. Als wij na de dood de onzichtbare gebieden betreden en in de 
staat na de dood onze ervaringen in het louteringsgebied en de eerste he-
mel ondergaan, worden geleidelijk aan al onze voertuigen opgelost. Dan 
betreden wij de tweede hemel, waar wij de omgeving voor ons nieuwe be-
staan gaan scheppen. Als die taak klaar is komen wij in de derde hemel, 
waar tot nu toe nog maar heel weinig mensen bewustzijn hebben. Na de 
derde hemel vergeten wij alles wat daarvoor is gebeurd en wist onze lei 
schoon. Alleen het wezenlijke van onze ervaringen nemen wij mee als 
vermogens. Als wij op onze weg naar wedergeboorte weer in de tweede 
hemel komen vormen wij, met behulp van de Optekenende Engelen, ook 
Heren van het Lot genoemd, en hun helpers het oertype van ons toekom-
stig stoffelijk lichaam.  
   Laten wij om dit te verduidelijken terugkeren naar onze kinderjaren, toen 
wij ons in allerlei bochten wrongen om te leren schrijven. Wij krabbelden 
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onbeholpen letters, maar door vol te houden leerden wij geleidelijk aan 
leesbaar te schrijven. Na verloop van jaren vergaten wij de moeite die het 
kostte om te leren schrijven, maar het vermogen tot schrijven bleef. Op 
dezelfde manier vergeet de wedergeboren geest alles wat geweest is, maar 
het vermogen om bepaalde dingen te kunnen doen blijft bewaard. 
   Als hij in een bepaald leven een lichaam had met op bepaalde plaatsen 
een zwakke plek en geleden onder de pijn die dit veroorzaakte, of is hij er 
zo ziek van geweest dat er zelfs een orgaan moest worden verwijderd, dan 
kan men er zeker van zijn dat in een volgend bestaan de geest weliswaar 
de gebeurtenis is vergeten, maar dat hij zich dit feit herinnert als hij voor 
zijn nieuwe geboorte zijn oertype gaat bouwen. Hij zal dan proberen een 
beter orgaan te bouwen om zich de pijn te besparen die hij in een voor-
gaand leven geleden heeft. Men kan dus gerust stellen dat een orgaan, dat 
in een voorgaand leven ziek was, in een volgend leven gezond zal zijn. 
Geleidelijk aan leert de mensheid dus door vroegere fouten, een beter en 
gezonder lichaam op te bouwen. 
   Om een ander voorbeeld te noemen: stel u voor wat een architect zou 
doen die een huis heeft gebouwd en toen hij erin ging wonen bemerkte dat 
het bepaalde ongemakken had. Als hij dat huis zou verkopen en voor zich-
zelf een ander huis bouwen, zou hij zich de fouten uit zijn vorige woning 
herinneren en een huis proberen te bouwen dat die ongemakken niet heeft. 
Misschien dat hij in dat nieuwe huis dan weer andere dingen ontdekt die 
niet naar zijn zin zijn en ook dat huis weer verkopen. Ten slotte zal hij een 
derde huis bouwen dat weer beter is dan de beide voorgaande; en zo kun-
nen wij doorgaan. Hieruit kunnen wij concluderen dat hetzelfde gebeurt 
met de woning van de geest die de mens elk leven weer opnieuw bouwt. 
Oliver Wendell Holmes drukt dat zo mooi uit in het laatste couplet van zijn 
Chambered Nautilus, de poliepslak die, hoe meer hij groeide, steeds grote-
re kamers ging bouwen, en ten slotte zijn te klein geworden schelp verliet. 
Hij zegt: 
      
      Bouw u, o mijn ziel, in de loop der tijden 
     een waardiger woning, een schone, wijde. 
     Verlaat uw bekrompen verleden, en leer 
     elk volgend verblijf te verbeteren weer. 
     ’t Zij ruimer van welving dan dat van weleer,  
     totdat u, van uw omhulsel bevrijd, 
     ’t laat liggen op ’t strand van de oneindigheid. 
 
Vraag 46. Het verwijderen van de milt                                              
Mij is een geval ter ore gekomen van een vrouw bij wie de milt operatief verwijderd was. 
Volgens de Rozenkruisersleer is de milt de toegangspoort van de zonne-energie die het 
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lichaam levenskracht geeft. In de etherische tegenhanger van dit orgaan wordt de zonne-
energie omgezet in een levengevende stroom van bleekroze kleur, die zich van daaruit 
verder over het zenuwstelsel verspreidt. Er wordt ook geleerd dat de zonnestralen, ofwel 
rechtstreeks tot ons komen, dan wel weerkaatst worden door de planeten en de maan. 
De rechtstreekse zonnestralen geven geestelijke verlichting, de indirecte, via de planeten, 
geven intelligentie, moraliteit en zielengroei. 
   Zal in een geval als boven omschreven, de etherische tegenhanger blijven functioneren 
nu het stoffelijke orgaan verwijderd is? Of lost die op zoals een etherische tegenhanger 
van een geamputeerde arm of been? Zo ja, welke gevolgen heeft dit dan op degene bij 
wie deze operatie plaatsvindt? 
 
Antwoord. Wat u over de Rozenkruisersleringen zegt is juist, behalve waar 
u zegt dat de zonne-energie in de milt wordt omgezet in een bleekroze 
stroom. De milt is de toegangspoort voor de zonnekracht, maar de om-
zetting waarvan u spreekt, vindt plaats in de zonnevlecht, waar zich het 
prismavormige zaadatoom van het levenslichaam bevindt.  
   Met betrekking tot de vraag wat er gebeurt als de milt verwijderd is, 
dienen wij te bedenken dat het stoffelijk lichaam altijd probeert zich zo 
goed mogelijk aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Als door 
een wond ergens in het lichaam het bloed niet door de normale aderen 
kan stromen, zoekt het andere, waardoor het wel kan circuleren. Maar 
een orgaan verschrompelt nooit zolang het een nuttig doel kan dienen. 
Met het uit ether samengestelde levenslichaam is dat net zo. Als een arm 
of been geamputeerd is, is de etherische tegenhanger van dat lichaamsdeel 
niet meer nodig voor de lichamelijke huishouding en zal dan langzaam 
verschrompelen. Maar bij een orgaan als de milt, waar de etherische tegen-
hanger een belangrijke functie als toegangspoort voor de zonne-energie 
vervult, zal die natuurlijk niet wegkwijnen.  
   U moet ook niet vergeten dat, waar ook in het stoffelijk lichaam ziekte 
optreedt, die plaats in het levenslichaam eerst dun, verzwakt en ziek is ge-
worden. Door het onvermogen van het levenslichaam om het stoffelijk li-
chaam van de nodige levensenergie te voorzien, treden dan de lichame-
lijke symptomen van ziekte aan de dag. Omgekeerd zal, als de gezondheid 
weerkeert, het levenslichaam het eerst opknappen en daarna treedt dan 
in het stoffelijk lichaam herstel op. Daarom is het een uitgemaakte zaak 
dat als de fysieke milt ziek wordt, haar etherische tegenhanger ook niet ge-
zond is. Het valt daarom te betwijfelen of het wel verstandig is het zieke 
orgaan te verwijderen. Als dit echter gebeurt, zal het lichaam zich aan de 
nieuwe situatie proberen aan te passen en zal de etherische tegenhanger 
van de milt als voorheen blijven functioneren. 
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Vraag 47. Onzichtbare helpers 
Wanneer iemand, die onbewust als een onzichtbare helper heeft gewerkt, zijn lichaam 
bij de dood verlaat, herkent hij dan in de geestenwereld hen met wie hij ’s nachts heeft 
gewerkt, of laten deze ervaringen geen verslag na? 
 
Antwoord. De ervaringen van een onzichtbare helper die als zijn lichaam 
slaapt, onbewust in de onzichtbare werelden werkt, kunnen vergeleken 
worden met een droom die hij zich niet herinnert als hij wakker wordt. 
Deze ervaringen worden echter in het zaadatoom opgeslagen en zullen 
deel uitmaken van het levenspanorama. Als hij zijn lichaam bij de dood 
verlaat, zal hij alles zien wat er zowel in zijn waak bewustzijn als in zijn 
slaap gebeurd is gedurende de tijd dat hij in zijn stoffelijk lichaam leefde. 
Wat hij zich herinnert van wat er voorgevallen is zal dus niet hetzelfde 
zijn als wanneer hij het bewust zou hebben meegemaakt. Toch zal hij 
door het levenspanorama kennis en begrip verkrijgen van wat hij gedaan 
heeft. Hoewel het hem dus niet hetzelfde gevoel geeft als wanneer hij 
deze ervaringen bewust ervaren had, zal hij er snel van overtuigd zijn dat 
wat een droom schijnt, toch waar is. 
 
 
Vraag 48. Bescherming tegen vampirisme 
Ik ben altijd zwak en bloedarm geweest en heb gemerkt dat andere mensen mijn ener-
gie als een vampier wegzuigen. Moet ik ermee ophouden mensen te helpen door mij op 
hen te concentreren? Of kunt u mij een veilige manier aan de hand doen om mij te be-
schermen? Ik ken verscheidene mensen die met uw antwoord geholpen worden. 
 
Antwoord. Als u bestudeert wat op de 3e en 4e bladzijde van hoofdstuk 3 
in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers beschreven staat over de manier 
waarop gedachten in het verstand worden voortgebracht en dan op an-
deren geprojecteerd om hun werk te doen, zult u veel leren over de ma-
nier waarop geconcentreerd moet worden en hoe het werk, dat u voor de 
mensheid probeert te doen, moet worden uitgevoerd. U zult dan waar-
schijnlijk ook inzien dat gedachtevormen die u uitzendt om anderen te 
helpen, maar een klein deel van uw begeertelichaam afneemt. Dit wordt 
onmiddellijk vervangen door begeertestof van een hogere trilling dan die 
welke werd uitgezonden, omdat door onzelfzuchtig streven altijd een hoge 
trilling wordt opgewekt. Deze gedachtevormen nemen echter niets uit uw 
levenslichaam, en van de toestand waarin uw levenslichaam zich bevindt 
hangt uw lichamelijke gezondheid af. 
   Er wordt dus nooit kracht uit u weggezogen als u alleen bent en u op ie-
mand concentreert. Maar als u lichamelijk zwak bent, kan het contact met 
andere mensen u schaden. Als u erg gevoelig bent, zult u waarschijnlijk we-
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ten wie u uitput. Als u naast zulke mensen loopt of ze bezoekt, is het het 
beste om op ruim een halve meter afstand van hen te blijven. Als u met 
hen in een kamer zit en met hen praat, kruis dan uw benen bij de enkels, 
en vouw uw handen. Zo vormt u binnen uzelf een circuit. Als u echter uw 
voeten stevig op de vloer of op de grond plaatst dan staat u met iedereen, 
die zich op dat moment dicht bij u bevindt, in magnetisch contact. 
   Deze maatregelen zijn alleen maar voorzorgen waarvan u voordeel kunt 
hebben zolang u zichzelf niet in de hand hebt. Deze gedachte dient voor-
op te staan, want het is nutteloos lapmiddelen te gebruiken zolang de oor-
zaak nog steeds aanwezig is. Volgens de omstandigheden zoals die uit uw 
brief blijken, hebt u ijzer en ether nodig. Als u melk zou kunnen krijgen 
die direct van de koe komt, zou u daar veel baat bij hebben, want dan is 
de melk nog oververzadigd van ether. Als die echter niet te krijgen is, dan 
zijn er nog andere middelen.  
   Planten hebben, in verhouding tot hun afmeting, de sterkste levensli-
chamen, opgebouwd uit de twee laagste ethers, die te maken hebben met 
de opneming van stoffelijk voedsel. Daarom zijn groene groenten over-
verzadigd van ether, zelfs als ze niet helemaal vers zijn. Sla, tomaten en 
aardbeien bijvoorbeeld, bevatten erg veel ijzer. Als u de groenten niet 
kookt en ze alleen een uur voor de maaltijd in wat water legt om ze ste-
vig te maken, dan zult u in korte tijd meer ether en ijzer in uw lichaam heb-
ben. Dan zult u geen last meer hebben van bloedarmoede, noch het ge-
vaar lopen te worden uitgezogen. 
 
 
Vraag 49. Egoïsme, de oorzaak van alle ziekten 
In ‘Tannhäuser’ zegt u, dat ziekte min of meer gepaard gaat met zielengroei. Ook zie 
ik in ‘Rozenkruisers christendom’ voordracht 11, uit ‘Geestelijk gezicht en inzicht’, 
dat u zegt dat ziekte een uiting van onwetendheid is en dat wij, naarmate Christus in 
ons gestalte aanneemt, gezonder zullen worden. Volgens mij zijn deze twee passages met 
elkaar in tegenspraak. 
 
Antwoord. Toch zijn zij heel goed verenigbaar. Totdat het leven van Chris-
tus ons van binnenuit verlicht, begrijpen wij de natuurwetten niet, noch 
leven wij ze na. Dus lopen wij ziekten op doordat wij in onze onwetend-
heid deze wetten overtreden. Zoals Emerson het uitdrukt is iemand die 
ziek is een schurk die op heterdaad wordt betrapt; hij heeft de natuurwet-
ten gebroken. Daarom is het nodig dat het evangelie van Christus wordt 
gepredikt. Wij moeten leren God lief te hebben met heel ons hart en heel 
onze ziel, en onze naaste als onszelf. Want al onze narigheid op aarde, of 
we het erkennen of niet, komt door niets anders dan door ons egoïsme. 
Als onze ingewanden van streek zijn, wat is dan de oorzaak? Komt dat dan 
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niet doordat wij onze lichamelijke gesteldheid overbelast hebben, omdat 
wij ons hebben geërgerd en onze zenuwen hebben uitgeput door te pro-
beren iemand voor ons egoïstisch karretje te spannen, en wrevelig zijn 
omdat wij daarin niet zijn geslaagd?Altijd weer is egoïsme de oorzaak van 
ziekten, zorgen en pijn. Egoïsme is de belangrijkste zonde die wij in on-
wetendheid begaan. 
 
 
Vraag 50. De eigenschappen van witte bloedlichaampjes 
U zegt in ‘De wereldbeschouwing’, dat de witte bloedlichaampjes niet de politieagenten 
van het lichaam zijn. Wat is dan hun oorsprong en taak? 
 
Antwoord. Om dit aan de gemiddelde lezer duidelijk te maken moet ik 
eerst zeggen dat behalve het voor iedereen zichtbare stoffelijk lichaam, er 
ook ijlere voertuigen zijn die dit organisme doordringen en die de bron-
nen vormen van zijn activiteit. Eén daarvan is het levenslichaam, dat uit 
ether bestaat en dat van belang is voor de opbouw van het stoffelijk li-
chaam door het voedsel dat wij tot ons nemen. Het beheerst alle levens-
functies zoals ademhaling, stofwisseling, enzovoort en werkt door mid-
del van het sympathische of onwillekeurige zenuwstelsel. Een ander, nog 
ijler voertuig, wordt het begeertelichaam genoemd. Dit is het voertuig 
van onze emoties, gevoelens en verlangens. Het beheerst het cerebrospi-
nale of willekeurige zenuwstelsel en verbruikt de energie die door de le-
vensverrichtingen in het lichaam wordt opgeslagen. Door de activiteit van 
dit begeertelichaam wordt voortdurend weefsel vernietigd en afgebroken 
dat door het levenslichaam werd opgebouwd. Door de strijd tussen deze 
beide voertuigen krijgen wij, wat wij noemen, bewustzijn in de stoffelijke 
wereld. De etherische krachten in het levenslichaam werken op zo’n ma-
nier dat zij zoveel voedsel als mogelijk is, omzetten in bloed. Dit is de 
hoogste uiting van ons levenslichaam. 
   Bij de lagere dieren, vanaf vogels en lagere, die geheel onder de bescher-
ming staan van een onzichtbare beschermer, groepsgeest genoemd, bevat 
het bloed kernen. Bij de hogere zoogdieren echter, die op de drempel van 
individualisering staan, en vooral bij de mens die al een individuele in-
wonende geest is, zitten er geen kernen in de bloedlichaampjes. Zelfs in 
de foetus die tijdens de eerste drie weken alleen onder leiding van de moe-
der wordt gevormd en daardoor in die periode bloedlichaampjes met ker-
nen heeft, worden die niet meer aangemaakt zodra het ego, dat in het li-
chaam moet wonen, er binnentreedt. Dit gebeurt ongeveer eenentwintig 
dagen na de conceptie. Tegen de tijd dat er leven merkbaar wordt, heeft de 
inwonende geest alle bloedlichaampjes die een kern hadden vernietigd. 
Vanaf die tijd worden er geen nieuwe kernen meer gevormd, want het ego 
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moet meester zijn over zijn lichaam. Dit is niet het geval als de bloedli-
chaampjes een kern of middelpunt hebben, dat een aangrijpingspunt 
vormt voor een andere geest. Dat het leven in het bloed zetelt, laat zich 
gemakkelijk aantonen. Want hoewel wij soms ongestraft een arm of een 
been amputeren, kunnen wij het lichaam niet van zijn bloed ontdoen zon-
der het te doden. 
   Het bloed is dus het specifieke voertuig van het ego. In de afgelopen on- 
metelijke tijdsduur van onze ontwikkeling hebben wij materie gekristalli-
seerd om ons stoffelijk lichaam te kunnen vormen. Zo is eveneens voorbe-
stemd dat wij nu onze voertuigen etherisch moeten maken om onszelf en 
de wereld uit de materie op te heffen tot het geestelijke. Vanzelfsprekend 
zal het ego er naar streven het bloed eerst gasachtig te maken. Voor de 
helderziende ziet dit rode, kernloze bloed er daarom niet uit als een vloei-
stof, maar als een gas. Dit argument kan niet worden weerlegd met het 
argument dat als wij ons in onze huid prikken, het bloed daar vloeibaar 
uitkomt. Op het moment dat wij het kraantje van een stoomketel ope-
nen, condenseert het gas ook tot een vloeistof. Maar als wij een model-
stoommachine van glas maken en daarin kijken hoe de stoom werkt, zul-
len wij alleen de zuiger zich op en neer zien bewegen, aangedreven door 
een onzichtbare kracht: hete stoom. Evenals de hete stoom, die zo uit de 
ketel komt, een onzichtbaar gas is, zo is ook het warme bloed in het men-
selijk lichaam een gas. Hoe hoger de staat van ontwikkeling van een ego, 
hoe etherischer hij zijn bloed kan maken. 
   Zodra door de levensprocessen het voedsel deze hoogste, alchemisti-
sche toestand heeft bereikt, begint het proces van condensatie. Het bloed-
gas wordt in de verschillende organen tot weefsel gevormd, ter vervan-
ging van wat door de activiteiten van het lichaam versleten of vernietigd 
is. De milt is de toegangspoort van het levenslichaam. Daar komt de zon-
nekracht, die in grote hoeveelheden in de omringende atmosfeer aanwe-
zig is, in een voortdurende stroom naar binnen om ons bij de levenspro-
cessen te helpen. Daar vindt ook de felste strijd tussen het begeertelichaam 
en het levenslichaam plaats. 
   Gedachten van zorg, angst en boosheid verstoren de verdampingspro-
cessen in de milt. Hierdoor ontstaat een vlekje plasma, dat meteen door 
een gedachtenelementaal wordt gegrepen, die een kern vormt en zich daar-
in nestelt. Dan begint dit plasma een leven van vernietiging te leiden, ver-
enigt zich met andere afvalproducten en met eventuele ontbindingsstof-
fen. Hierdoor wordt het lichaam een knekelhuis in plaats van een tempel 
voor een inwonende geest. Wij kunnen daarom zeggen dat elk wit bloed-
lichaampje dat door een entiteit van buitenaf wordt gegrepen, voor het ego 
een gemiste kans is. Hoe meer van deze gemiste kansen er zich in een li-
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chaam voordoen, hoe minder het lichaam onder controle van het ego staat. 
Daarom komen bij zieke mensen witte bloedlichaampjes in grotere getale 
voor dan bij gezonde. Men kan ook zeggen dat er bij mensen met een har-
telijk, goed karakter, of bij hen die toegewijd religieus zijn en in de godde-
lijke voorzienigheid en liefde een onwankelbaar geloof en vertrouwen 
hebben, veel minder gemiste kansen of witte bloedlichaampjes voorkomen 
dan bij mensen die altijd tobben en geïrriteerd zijn. 
 
 
Vraag 51. Oorzaak en genezing van verkoudheid 
Wilt u zo vriendelijk zijn ons uw mening over de oorzaak en genezing van verkoudheid 
te geven? 
 
Antwoord. Wij leven in een tijd van ziektekiemen en serums. Iedere ziek-
te wordt geacht zijn eigen micro-organisme te hebben, waarvoor als voor-
behoedmiddel of als geneesmiddel een tegengif wordt gegeven. Men kan 
zich zelfs tegen verkoudheid laten inenten. Men beweert dat als deze han-
deling goed afloopt, men voortaan immuun is. Misschien worden op een 
dag alle tegengiffen wel samengevoegd tot een levenselixer dat ons im-
muun maakt voor de hele horde gevreesde ziektekiemen. 
   Maar in ernst, wat een abnormale toestand! De mens heeft de hele we-
reld veroverd en alle schepselen die hij maar kan bereiken, angst aange-
jaagd met wat hij heeft uitgevonden om ze te vernietigen. Zelfs de groot-
ste dieren gaan voor hem in angst op de loop. Maar de mens zelf is bang 
voor wezentjes zo nietig, dat hij ze alleen met behulp van de sterkste mi-
croscopen kan zien. Deze microben worden zo gevreesd dat de knapste 
koppen ter wereld hun hele leven wijden aan pogingen om de verwoes-
tingen die deze nietige vijand aanricht, binnen de perken te houden. 
   Het is waar dat er micro-organismen bestaan. Maar het is ook waar dat 
zij geen vat hebben op een organisme dat zich in een normale gezond-
heidstoestand bevindt. Alleen als ons lichaam door andere oorzaken ver-
zwakt is, kunnen deze ziektekiemen greep krijgen op het lichaam om hun 
vernietigende werk te beginnen. Wie stralend gezond is, en ik bedoel dit let-
terlijk, kan zonder vrees een quarantaine afdeling betreden, ook al hebben 
de patiënten op een vierkante centimeter van hun lichaam meer ziektekie-
men dan er mensen op de wereld zijn. Zolang de mens stralend gezond is 
kunnen ze hem niet aansteken. 
  Om duidelijk te maken wat met de uitdrukking stralend gezond wordt be-
doeld, moet eerst een feit worden herhaald waar al vaker op gewezen is. 
Een feit dat de wetenschap nu begint te ontdekken, namelijk dat ons li-
chaam door zoveel ether doordrongen wordt, dat het in de meeste geval-
len van het lichaam uitstraalt. Iemand die helderziend is ziet binnenin het 
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dichte, stoffelijk lichaam, nog een voertuig, dat er, ook voor wat de orga-
nen betreft, precies op lijkt en dat uit ether bestaat. De helderziende ziet 
eveneens dat er door de milt een voortdurende stroom etherische levens-
kracht binnenstroomt. In de zonnevlecht ondergaat deze een chemische 
verandering en circuleert daarna als een fluïdum of stroom, zachtroze van 
kleur met een violette zweem, door het hele lichaam. Dit etherisch fluïdum 
straalt over het hele lichaam, door alle poriën van de huid, naar buiten en 
neemt daarbij een grote hoeveelheid giftige gassen mee, die door het voed-
sel dat wij opnemen wordt voortgebracht, omdat het voedsel meer ons 
oog of onze tong streelt dan dat het voedingswaarde heeft. 
   Zolang de uitstraling van de etherische levenskracht sterk genoeg is 
neemt zij niet alleen de giftige stoffen uit ons lichaam mee, maar verhindert 
ook schadelijke organismen daarin binnen te dringen. Dit berust op de-
zelfde natuurwet dat het voor vliegen en andere insecten onmogelijk maakt 
om een gebouw door een opening binnen te komen waar een ventilator 
een luchtstroom door naar buiten voert. Maar zodra de ventilator uitgezet 
wordt is de weg vrij voor alle soorten insecten die het gebouw belagen. 
Hetzelfde gebeurt als, door welke oorzaak ook, het menselijk lichaam niet 
meer in staat is voldoende levenskracht op te nemen om zijn uitstraling in 
stand te houden. Dan kunnen de zo gevreesde micro-organismen binnen-
komen en zich in het lichaam nestelen waar zij hun verwoestende werking 
beginnen, wat de gezondheid nog meer schaadt. 
   Met deze feiten voor ogen komt de vraag hoe ziekte te voorkomen er 
op neer hoe ons lichaam te behoeden voor dichtslibbing, zodat de levens-
kracht ongehinderd kan uitstralen. Wanneer er zich een ziekte openbaart 
moet de geneeswijze – wil zij resultaat hebben – er op gericht zijn de ver-
stopte kanalen weer te openen.  
   Dr. Harvey W. Wiley, de voormalige directeur van het Bureau voor 
Chemie te Washington, zou gezegd hebben dat de beste manier om een 
verkoudheid te genezen is een fles hoestdrank te kopen, die op de tafel in 
de kamer van de patiënt te zetten, alle ramen te openen en de medicijn-
fles erdoor naar buiten te gooien. Met andere woorden: gebruik in plaats 
van medicijnen liever veel zuivere, frisse lucht. Dat is ongetwijfeld een 
wijze raad, maar hij gaat niet ver genoeg. Als hij had gezegd: ‘Breng ook 
geen ontbijt, een lunch en een avondmaal voor de patiënt en gooi die de 
medicijnfles achterna’, dan zou hij veel dichter bij de genezing van ver-
koudheid zijn gekomen. Want zonder vrees voor steekhoudende tegen-
spraak kan men stellen dat de meeste ziekten van lichamelijke aard, ver-
oorzaakt worden door teveel en verkeerd eten, en van slecht kauwen. Dit 
laatste is misschien wel onze grootste fout. 
  De baron van Münchhausen, de beroemde fantast, vertelde eens dat toen  
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hij de maan bezocht, hij zag dat de mensen daar hun eten net zo kookten 
als wij, maar in plaats van aan tafel te gaan zitten en het hap voor hap op te 
eten, openden zij eenvoudig het deurtje in hun linker zijde en stopten het 
eten in hun maag.  
   Wij hebben dat punt nog niet bereikt maar zijn het wel dicht genaderd. 
De manier waarop de Amerikaan in het algemeen zijn voedsel opschrokt 
is, op zijn zachtst uitgedrukt, treurig. De cafetaria’s met hun ongemakke-
lijke krukjes waar men niet op kan uitrusten en zich ontspannen als men 
het zogenaamde eten tot zich neemt, vormen een nationale bedreiging. 
Wie in een van die gelegenheden plaatsneemt schijnt er op uit te zijn een 
record te vestigen in het verzwelgen van de grootste hoeveelheid voedsel 
in de kortst mogelijke tijd. En de afschuwelijke gewoonte om alles maan-
denlang in de diepvriezer te bewaren om bepaalde middenstanders en 
grossiers in staat te stellen de prijzen voor hun persoonlijk gewin op te 
drijven, draagt in grote mate bij tot gevaar voor de gezondheid die elke 
gemeenschap in de zogenaamde beschaafde wereld waar deze bedenke-
lijke, moderne gewoonten in zwang zijn, bedreigen. Met dit zuivere voed-
sel, dat vol vergif zit, proberen wij ons lichaam op te bouwen. Zoals be-
kend is, gebeurt dit door zoveel mogelijk voedsel om te zetten in bloed, 
terwijl de rest als afvalstoffen moet worden afgevoerd. 
   Artsen zien er meestal op toe dat de uitscheiding van afvalstoffen op de 
juiste manier plaats heeft, ongeacht de aard van de ziekte. Iedereen die 
probeert een verkoudheid te bestrijden, doet er verstandig aan deze regel 
na te volgen en er voor te zorgen dat de uitscheiding maximaal is, want dat 
is dé manier om het lichaam te zuiveren zodat de levenskracht er weer 
door kan stromen. Het andere deel van het voedsel, dat omgezet wordt 
in bloed, blijft niet in deze vloeibare staat maar wordt damp, of zelfs ether, 
in evenredigheid met de ontwikkeling van het ego dat het lichaam bezit. 
Het bloed stroomt door het hele lichaam als stoom door een stoomketel. 
Als het via de poriën, die verstopt zijn en door een teveel aan gif gedeel-
telijk gevoelloos zijn geworden, zodat zij niet meer reageren op zenuw-
prikkels die de poriën anders gedeeltelijk tegen de kou afsluiten, met de 
koude lucht in aanraking komt, wordt het bloed geheel of gedeeltelijk 
vloeibaar. Zo wordt het een last en belemmering voor dat deel van de 
bloedstroom dat niet is aangetast. Als gevolg hiervan ontstaan micro-or- 
ganismen die de slijm vormen die wij als verkoudheid ervaren. 
   Iemand die zich verwondt en veel bloed verliest, voelt zich slap. Om de-
zelfde reden geldt dit ook voor iemand van wie zijn bloed inwendig is af-
gekoeld. Maar wie kou heeft gevat moet zich ook nog inspannen om zijn 
schadelijke afvalproducten kwijt te raken voordat hij kan genezen.  
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   Gulzigheid, slecht voedsel en onvoldoende kauwen zijn niet de enige 
oorzaken van verkoudheid. Iedere occultist weet dat alles wat zich in de 
zichtbare wereld bevindt, een verschijningsvorm is van iets dat al eerder 
in de onzichtbare gebieden van de natuur bestond. Verkoudheid vormt 
daarop geen uitzondering. 
    Als wij weten dat er een onveranderlijke wet van oorzaak en gevolg is,  
en dat er geen gevolg kan zijn zonder een onderliggende en daarmee over-
eenstemmende oorzaak, dan zal het ons weinig moeite kosten de waarheid 
van deze stelling in te zien. Het staat ook vast, dat niets tot ons kan ko-
men dat wij niet eerst op de een of andere manier verdiend hebben. Als 
wij daarom in de onzichtbare gebieden naar oorzaken zoeken, zullen wij 
ontdekken dat zij vanzelfsprekend met onszelf te maken moeten hebben.  
   De verkoudheid die wij hier hebben, en die een onaangename gewaar-
wording voor ons is, is het gevolg van iets dat tevoren in onszelf bestond. 
Maar wat? Op deze vraag kan ik met overtuiging antwoorden dat onze 
eigen geestesgesteldheid een uiterst belangrijk element is voor onze ge-
zondheid. Dit weten zowel artsen als elk oplettend mens. Iemand die van 
nature optimistisch is, bij wie de mondhoeken omhoog wijzen, altijd op 
het punt zich tot een brede glimlach te verwijden, zal buitengewoon im-
muun blijken te zijn zowel voor verkoudheid als voor andere ziekten. Aan 
de andere kan zal iemand met neerhangende mondhoeken en een strak 
gezicht, die altijd tobt over dingen die nooit gebeuren, die in ieder men-
selijk wezen een vijand ziet en volhardt in een houding van boosheid en 
wrok tegenover zijn veronderstelde en werkelijke vijanden, door die le-
venshouding in een pantser wegkruipen en daardoor opneming van de 
stralende etherische levenskrachten verhinderen. Daarom valt hij ten prooi 
aan alle soorten ziekten die een mens maar kan krijgen. Geen enkel me-
dicijn kan hem beter maken als hij niet eerst zijn sombere kijk op het le-
ven afschaft. 
   Dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden, maar alle gradaties en vermen-
gingen van deze twee karakters zijn mogelijk. Men zal echter ontdekken 
dat iemands gezondheid varieert met zijn kijk op het leven. 
   De voorgaande opmerkingen kunnen wij als volgt samenvatten: ge-
zondheid blijft het best bewaard door een optimistische instelling, als men 
niet tegen het leven opziet en in iedereen een vriend ziet. Men zou ook 
wat behoedzamer en kieskeuriger moeten zijn wat de voeding betreft. Wij 
moeten overdrijving vermijden. Het is beter te weinig te eten dan teveel 
en wij zouden er altijd voor moeten zorgen te gaan zitten op een gemak-
kelijke stoel waarop wij ons lichaam kunnen ontspannen terwijl wij op 
ons gemak ons voedsel kauwen. Ook dient men voldoende aandacht te be-
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steden aan de stoelgang. Als die niet normaal is dient men voedsel te ge-
bruiken dat veel vezels bevat. 
   In één zin samengevat: wees opgewekt en matig met eten. Opgewekt-
heid, matigheid met eten en een goede stoelgang zouden samen bijna alle 
ziekten kunnen genezen die men zich maar denken kan. 
 
 
Vraag 52. Het voedsel van de toekomst 
Het voortschrijden van de evolutie vereist dat het voedsel van de mens van tijd tot tijd 
verandert. Zou u enige kenmerken willen noemen van het voedsel van de toekomst? 
 
Antwoord. Momenteel wordt het voedsel dat wij tot ons nemen door de 
warmte in ons lichaam afgebroken en verteerd. De scheikundige ether, die 
elk voedseldeeltje doordringt, verbindt zich zo met de scheikundige ether 
van ons levenslichaam. Het voedsel, dat door de werking van de zon in 
de plant gemagnetiseerd is, wordt daardoor geassimileerd en blijft in ons 
lichaam tot dit magnetisme verbruikt is. Hoe sneller het voedsel ons be-
reikt nadat het geoogst is, des te meer zonnemagnetisme het bevat. Daar-
om blijft het voedsel het langst in ons lichaam als wij het ongekookt eten. 
Als voedsel wordt gekookt gaat een deel van de ether die het bevat verlo-
ren, omdat een deel van de fijnere deeltjes door de hitte wordt opgelost 
en in de keuken als geur, van welk voedsel dan ook, opstijgt. Daarom ma-
ken de cellen van gekookt voedsel kortere tijd deel van ons lichaam uit 
dan wanneer het voedsel ongekookt is. 
   Voedsel dat al door een dier geassimileerd is, bevat van zichzelf heel 
weinig scheikundige ether. Uitgezonderd melk dat een product is van een 
levensproces en dat meer ether bevat dan welk ander voedsel ook. Van-
daar dat met betrekking tot dierlijk vlees kan worden opgemerkt dat het 
merendeel van de scheikundige ether uit het veevoer in het dier is over-
gegaan voordat dit werd geslacht. Bij zijn dood verlaat het levenslichaam 
het karkas. Daarom bederft vlees veel sneller dan groente en blijft het veel 
korter in ons lichaam nadat wij het gegeten hebben. 
   Dood en ziekte zijn hoofdzakelijk gevolgen van het feit dat wij leven op 
voedsel dat is opgebouwd uit cellen die van hun individuele, scheikundige 
ether beroofd zijn, die zij door middel van het assimilatieproces uit de 
plant verkregen hebben. Dit is iets anders dan de planetaire scheikundige 
ether die mineraal, plant, dier en mens doordringt en mag daarmee niet 
verward worden. Vleeswaren, bij de slacht beroofd van hun individuele le-
venslichaam, dat het dier tijdens zijn leven heeft bezield, zijn letterlijk te-
ruggebracht tot hun scheikundige, minerale samenstelling en zijn voor de 
levensprocessen zo goed als waardeloos. In feite is vlees zelfs schadelijk 
en zou zo snel mogelijk uit ons spijsverteringskanaal verwijderd moeten 
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worden. Maar omdat de vleesdeeltjes mineraalachtig zijn, zijn ze dood en 
moeilijk te verwijderen. Daarom hopen ze zich geleidelijk aan op. Zelfs 
een deel van het plantaardige voedsel, dat uit vezels en mineralen bestaat, 
blijft in ons lichaam achter, zodat er een geleidelijk proces van samen-
klontering plaatsvindt, dat wij groei noemen. Dat komt omdat wij de plant, 
of ander voedsel, van zijn scheikundige ether beroven. Als wij net als de 
planten waren en in staat het mineraal met ether te doordringen, zouden 
wij in staat zijn mineralen te assimileren en reuzengestalten verkrijgen. 
Maar zoals nu het geval is, hoopt de dode materie zich steeds meer in 
ons op, totdat de groei ten slotte stil staat omdat onze mogelijkheden tot 
assimilatie steeds minder efficiënt worden.  
   In de toekomst zullen wij ons voedsel niet binnenin ons lichaam verte-
ren, maar de scheikundige ether eruit halen en door de neus inademen, 
waar het in aanraking komt met de hypofyse of het hersenaanhangsel. Dit 
is het algemene orgaan voor assimilatie dat eveneens de groei reguleert. 
Dan zal ons lichaam steeds etherischer worden en de levensprocessen zul-
len niet langer belemmerd worden door dichtslibbing. Daardoor zal ge-
leidelijk aan ziekte verdwijnen en het leven verlengd worden. In verband 
hiermee is het opmerkelijk dat koks vaak geen trek in eten hebben omdat 
de doordringende etenslucht hen in grote mate verzadigt. 
   De wetenschap leert geleidelijk aan de waarheid kennen die eerder door 
de occultist verkondigt is. Hun aandacht wordt steeds meer gericht op de 
endocriene klieren die de oplossing voor veel raadsels zal geven. De we-
tenschap schijnt zich nog niet bewust te zijn dat er een lichamelijk ver-
band bestaat tussen de hypofyse – het belangrijkste orgaan voor assimila-
tie en dus groei – en de bijnieren, die de afvalstoffen uitscheiden en de pro-
teïnen of eiwitten assimileren. Zij staan ook fysiek met elkaar in verbin-
ding, zowel met de milt als de thymusklier. Astrologisch bezien is het 
veelbetekenend dat de hypofyse beheerst wordt door Uranus, die de ho-
gere octaaf is van Venus, de heerseres van de zonnevlecht, waar zich het 
zaadatoom van het levenslichaam bevindt. Daarom bewaakt Venus de 
poort van het levensfluïdum dat via de milt rechtstreeks van de zon komt. 
En Uranus is de bewaker van de poort waardoor het stoffelijk voedsel 
binnenkomt. Het is de menging van deze beide stromen die de latente 
kracht produceert die in ons levenslichaam ligt opgeslagen totdat zij door 
de marsachtige begeerteaard wordt omgezet in dynamische energie. 
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Diagram 1. De betrekkelijke duurzaamheid van de zichtbare en onzichtbare we-
relden. Verduidelijkt door vergelijking met een projector. 
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Vraag 53. Bewustzijn in de onzichtbare wereld 
Wilt u mij zeggen of de heer Heindel in het gebied waar het ego zich bevindt kan func-
tioneren? Zo ja, zou hij dan met mijn ego in overleg willen treden en mij het volgende 
laten weten: Ik wil weten wie mijn ego is en wat het van plan is met mijn aardse leven 
te doen. En hoe ik dagelijks en ononderbroken bewustzijn met mijn ego kan hebben. 
 
Antwoord. Als men tijdens het leven op aarde wakker is, functioneert het 
ego in de zichtbare wereld als een inwonende geest. Maar tijdens de slaap is 
het ego in de begeertewereld, waar het na de dood enige tijd verblijft. In la-
tere stadia, na het overlijden, leeft het ego in het gebied van de concrete 
gedachte of tweede hemel. Daarboven is het gebied van de abstracte ge-
dachte of derde hemel. Dit is het tehuis van het ego, dat in het aardse le-
ven uitstapjes onderneemt om ervaring en zielengroei op te doen. 
   Als het ego op aarde is, worden er banden met anderen gevormd wat 
volgens de wet van oorzaak en gevolg, vroeger of later bepaalde gevolgen 
veroorzaakt. Die doen zich voor als lot of noodlot. Door ons moedwillig 
of onwetend overtreden van de levenswetten in vroeger tijden heeft zich 
door verkeerde daden een schuld opgehoopt die ooit moet worden afge-
lost. Voordat wij weer zuiver en vrij van geest kunnen worden moeten wij 
oogsten wat wij hebben gezaaid. De wetenschap dat dit lot ons boven het 
hoofd hangt, doet de meeste mensen al verlammen als een deel van de 
schuld moet worden ingelost. Maar het kennen van de dreigende schuld in 
haar totaliteit zou waarschijnlijk de sterkste geest verlammen als deze niet 
eerst, tenminste gedeeltelijk, verlicht is en men geleerd heeft zich tot op 
zekere hoogte naar de natuurwetten te schikken. Als dit grote licht in ie-
mands hart heeft geschenen en hij voelt zich een verloren zoon, ver van 
onze Vader in de hemel, als hij uit de grond van zijn hart uitroept: ‘Ik wil 
terug naar mijn Vader!’ en dit verlangen naar hereniging hem steeds voor 
ogen staat, dan wordt hij voor het eerst geconfronteerd met de belicha-
ming van zijn lot, door occultisten de wachter op de drempel genoemd.  
   De aspirant ontmoet dit wezen bij de deur tussen de zichtbare en de on-
zichtbare wereld. Als hij het aandurft deze wereld binnen te gaan – die hij 
tevoren alleen maar met zijn geestelijk gezicht heeft gezien - komt hij te-
genover deze wachter op de drempel te staan en kan die niet passeren 
voordat hij hem heeft erkend. Elke neofiet moet deze afgrijselijke ver-
schijning trotseren, evenals Glyndon in de roman Zanoni van Bulwer Lyt-
ton. Voor de gewone mens blijft dit wezen verborgen, zelfs tussen dood 
en wedergeboorte. Maar zoals gezegd, de neofiet moet dit wezen niet al-
leen onder ogen zien, erkennen, en durven passeren, hij moet ook plech-
tig beloven dat hij alles in het werk zal stellen om de schuld, waarvan dit 
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wezen de belichaming is, te vereffenen. Ook moet hij plechtig beloven te 
zwijgen over alles wat dit met zich meebrengt.  
   Wanneer u zegt te willen weten wie uw ego is, vraagt u precies dat wat de 
wachter op de drempel naar de onzichtbare werelden voor u verbergt, in 
overeenstemming met de weldadige natuurwet die niemand mag overtre-
den. Totdat u zover bent dat u de geestelijke kracht hebt hem te passeren 
en het zelf te ervaren, moet dit daarom voor u verborgen blijven. Zelfs 
dan zal er geen ononderbroken bewust verkeer zijn tussen uw hoger zelf 
en uw persoonlijkheid. Dit behoort tot een veel later stadium in onze ont-
wikkeling, als wij onze voertuigen geheel tot zielenkracht vergeestelijkt 
hebben. Er is voor u daarom maar één manier om het te weten te komen, 
en dat is door u serieus met dit vraagstuk bezig te houden. Als u het blijft 
zoeken, zult u het zeker vinden. Maar bedenk dat het geen eenvoudige 
zaak is om deze kennis te verkrijgen. Niemand kan u die pasklaar geven, 
of aan u verkopen. Alles wat ik, die u op dit pad ben voorgegaan, voor ie-
mand kan doen, is hem de weg te wijzen en aan te moedigen die te be-
wandelen, zonder acht te slaan op alle tegenslagen en obstakels in het ver-
trouwen dat wat een mens eens heeft gedaan, men wéér kan doen. Ieder 
heeft dezelfde goddelijke kracht en is eveneens in staat te slagen als ieder 
ander. 
 
 
Vraag 54. Mensen in de begeertewereld zien de zon 
Zien de mensen in de begeertewereld, of in het etherisch gebied, de zon net als wij? Draai-
en deze gebieden niet met de wereld rond evenals haar atmosfeer? Zo ja, waarom is het 
daar dan niet eveneens dag en nacht? 
 
Antwoord. Dat wij dag en nacht, licht en donker hebben, wordt veroor-
zaakt doordat de aarde voor onze stoffelijke ogen ondoorzichtig is. Daar-
om kunnen wij, als de zon aan de andere kant van de aarde is, haar licht 
niet zien, omdat wij niet door deze stoffelijke bol kunnen heenkijken. Ook 
kunnen wij met onze stoffelijke ogen de lichtstralen, die er doorheen schij-
nen, niet zien. Toch bestaat er een dergelijk onzichtbaar licht waardoor 
psychometristen en helderzienden even goed kunnen zien in wat wij duis-
ternis noemen als in dat wat wij licht noemen. Natuurlijk draait de atmos-
feer van de aarde met haar mee, evenals de begeertestof waaruit de be-
geertewereld van onze planeet is samengesteld. Zij die de aardse be-
slommeringen achter zich hebben gelaten en in de begeertewereld zijn, 
kunnen even gemakkelijk door de aarde heenkijken als wij door venster-
glas. Bovendien is het grootste gedeelte van de geesten daar al zo ver van 
de stoffelijke aarde verwijderd, dat zelfs de rechtstreekse stralen van de 
zon niet door de minerale bol, waarop wij met ons stoffelijk lichaam leven, 
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worden tegengehouden. Daarom is er in de begeertewereld dag noch 
nacht. Ook zijn er geen seizoenen die, zoals in bepaalde streken op aarde, 
dag en nacht bepalen. In deze werelden is het altijd dag en altijd licht. 
 
 
Vraag 55. Een raadselachtige droom 
Een man, die lichamelijk en geestelijk volkomen gezond is, heeft al enige tijd vrijwel iede-
re nacht een droom, waarin hij een groep mensen toespreekt die hoofdzakelijk uit vrien-
den en kennissen van hem bestaat. In de loop van zijn toespraak legt hij uit dat hij 
droomt en dat hij alle mensen die daar voor hem zitten in zijn droom heeft geschapen. 
Eén van zijn toehoorder vraagt hem dan wat voor bewijs hij kan aanvoeren dat zijn 
bewering juist is. Hierop antwoordt hij dat hij over de vraag zal nadenken als hij 
wakker is en dat hij zijn redenen uiteen zal zetten als hij hen de volgende keer weer in 
dromenland ontmoet. Zij lachen hem dan allemaal uit en zeggen dat hij gek is. Deze 
droom is voor hem een groot raadsel en hij wil graag weten hoe hij die droomfiguren er-
van kan overtuigen dat het voorval echt een droom is. 
 
Antwoord. Om in staat te zijn een verstandig oordeel te vormen over de 
uiteenlopende bewustzijnstoestanden van de mens – waken, droom, slaap, 
enzovoort – dient men de samenstelling en functie van de verschillende fij-
nere voertuigen te kennen die, samen met het stoffelijk lichaam, het in-
gewikkelde wezen vormen dat wij mens noemen. 
   In onze wereld zijn vier rijken: het mineralen rijk, dat zo goed als geen 
gevoel heeft - hoewel het kan reageren op prikkels – kent liefde noch haat. 
Onder de stoomhamer of in de smeltoven kan zijn vorm en samenstel-
ling veranderd worden, maar zij tonen geen enkele gevoel. Het minerale 
bewustzijn komt overeen met dat van de mens in diepe trance, of in de 
dood als alleen het stoffelijk lichaam aanwezig is.  
   De plant is anders; die leeft en ademt. Zij ademt koolzuurgas in, waaruit 
een groot deel van haar lichaam is samengesteld en ademt de levengevende 
zuurstof uit. Door haar stengel en bladeren vloeit sap. In het kort: zij ver-
toont dezelfde levensverschijnselen als wij in onze droomloze slaap, om-
dat ons grofstoffelijk lichaam in deze staat doordrongen wordt door een 
levenslichaam dat uit ether bestaat, en de stoffelijke stengel, bladeren en 
takken van de plant eveneens door een levenslichaam doordrongen wor-
den. Maar ook de plant kent geen gevoelens. Liefde, haat, vreugde en ver-
driet zijn haar vreemd, want zij heeft geen begeertelichaam zoals een dier 
of een mens. Omdat mens en dier deze voertuigen wél hebben, zijn zij 
eveneens in staat zich vrij te bewegen met het doel te proberen hun wensen 
te bevredigen. Hiervoor gebruikt de mens zijn verstand, een voertuig dat 
het dier mist. Wanneer de mens wakker is, hebben al deze voertuigen een 
gemeenschappelijk middelpunt. Zij zijn concentrisch, doordringen elkaar 
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en maken het hem mogelijk te leven, zich te bewegen en logisch te den-
ken. Maar het slapengaan betekent een terugkeer naar het bewustzijn van 
de plant. Daarom veroorzaakt dit onvermijdelijk een scheiding tussen de 
hogere en de lagere voertuigen. Het ego, gehuld in verstand en begeerteli-
chaam trekt zich terug en laat het stoffelijk lichaam, doordrongen door het 
levenslichaam, op het bed achter. 
   Er zijn echter tijden waarin wij zo opgaan in onze dagelijkse beslomme-
ringen, of zo vreeslijk moe zijn, dat het ego geen volledige scheiding tussen 
de hogere en lagere voertuigen tot stand kan brengen. Dan blijft het be-
geertelichaam de hersencentra doordringen, omdat de verhoudingen tus-
sen de verschillende lichamen onderling, om zo te zeggen, scheef is, niet 
meer concentrisch. 
   In die toestand is er van logisch denken geen sprake en is het menselijk 
bewustzijn gelijk aan dat van een dier, dat geen verstand heeft en daar-
door van nature niet tot logisch denken in staat is. Dat is de reden dat zelfs 
de meest belachelijke en onzinnige zaken de dromer volkomen natuurlijk 
schijnen. Hij accepteert ze zonder vragen, net als een dier, hoewel de dro-
men - als de voertuigen niet meer concentrisch zijn ten opzichte van elkaar 
- volkomen ongerijmd zijn. Maar naarmate de beschaving voortschrijdt, en 
egoïsme verdrongen wordt door altruïsme, ontstaat er tussen deze voer-
tuigen een andere scheiding. Dat deel van het levenslichaam dat uit de twee 
hogere ethers is samengesteld, die de voertuigen zijn van zintuiglijke waar-
neming en het geheugen, wordt dan ’s nachts meegenomen. Dat betekent 
het einde van dit soort dromen. De mens wordt dan als het ware, een 
wezen met een dubbel bestaan. Het ene wordt geleefd buiten het li-
chaam, in de droomwereld, waar de mens zich als een redelijk wezen ge-
draagt, tot oordelen in staat over eigen gedrag en dat van anderen die hij 
misschien ontmoet. Omdat de mens niet geleerd heeft zijn bewustzijn te 
richten als hij zijn lichaam verlaat of er binnentreedt is hij niet altijd in 
staat de juiste scheiding tussen zijn voertuigen tot stand te brengen, noch 
een betrouwbaar beeld als herinnering van wat er gebeurd is mee terug te 
nemen. Alleen inwijding in de geestelijke gebieden geeft de nodige kennis.  
   Blijkbaar is de persoon over wie wij het hebben in de droomwereld in 
staat tot redelijk denken, maar heeft hij nog geen kennis van de daar heer-
sende toestand. Hij vergist zich als hij denkt dat de mensen, die hij in zijn 
droom toespreekt, niet meer dan scheppingen van zijn droom zijn. Het is 
helemaal niet uitgesloten dat, als hij de moed zou kunnen opbrengen om 
aan een paar van zijn toehoorders uit zijn droom te vragen of zij een derge-
lijke bijeenkomst hebben bijgewoond, het antwoord bevestigend zal klin-
ken. Als het mogelijk is, afhankelijk van het tijdstip waarop dit antwoord 
hem bereikt, de mensen die hij in zijn droom ontmoette bovendien nog 



 90 

voor te bereiden op zijn vraag voordat hij die overdag aan hen gaat stellen, 
zal hij zo goed als zeker iemand vinden die zich zal herinneren een gelijk-
soortige ervaring te hebben gehad als waarover hij nu schrijft. 
   Als hij dan inziet dat het droomleven geen denkbeeldig bestaan is maar 
werkelijkheid, is er geen aanleiding meer om de mensen uit zijn droom-
wereld te bewijzen dat het een begoocheling is. 
 
 
Vraag 56. De trancetoestand  
Als het mogelijk is – zoals ik heb gelezen – de verschillende mystieke gemoedstoestanden 
kunstmatig op te wekken door verdovende middelen of op een andere manier, hoe kan 
een aspirant dan het ware van het valse onderscheiden? Hoe kan men geestelijke ver-
lichting onderscheiden van psychische extase? 
 
Antwoord. Veel wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van para-
psychologie hebben niet bereikt wat zij wilden, doordat zij hun twijfel tot 
het belachelijke opvoerden. Zozeer dat, zoals ik het er een hoorde zeggen, 
hij zelfs als hij een geest zag, er nog niet in zou geloven, omdat er geen 
geesten bestaan. Want hij zou beseffen dat wat hij dacht dat een geest 
was, alleen maar een hallucinatie moest zijn. Zij zijn als de geduchte Kelt, 
die verklaarde open te staan om overtuigd te worden en daaraan toevoeg-
de, met alle kracht die hij erin kon leggen: ‘Maar waar is degene die dat kan!’  
   Toch heeft ‘Het Genootschap voor Parapsychologisch Onderzoek’ wel 
iets goeds gedaan. Het heeft namelijk een enorme hoeveelheid feiten ver-
zameld die, voor de studie van de verborgen kant van het leven, van on-
schatbare waarde zijn als wij ze bestuderen, los van de verklaringen die de 
onderzoekers er aan hebben gegeven. 
   Onder andere is in een aantal gevallen, waarin het medium om zo te zien 
totaal onkundig en onontwikkeld was, gebleken dat de trancetoestand be-
kwaamheden tevoorschijn riep die de aanwezigen sprakeloos van verba-
zing deden staan. Er is een geval bekend van een dienstmeisje, dat in haar 
normale doen erg dom en onontwikkeld was, dat in trance een weten-
schappelijke verhandeling in het Hebreeuws hield. De vraag komt op hoe 
zulke dingen mogelijk zijn. Er is maar één theorie die een passende ver-
klaring kan geven die alle feiten in al deze gevallen dekt, namelijk dat wij 
allemaal vele dagen in de levensschool hebben doorgebracht om tot onze 
tegenwoordig ontwikkelingsniveau te komen. In elk leven hebben wij eni-
ge lessen geleerd en leren er steeds meer. Zodoende hebben wij in de loop 
van de jaren een grote hoeveelheid kennis opgedaan die dagelijks en leven 
na leven groeit.  
   Onze voertuigen zijn ook beter geworden; gevoeliger en verfijnder. 
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   Maar geen lichaam op aarde is in staat alles uit te drukken wat de in-
wonende geest weet. Dat is ook niet de bedoeling van de goddelijke hi-
erarchieën die onze ontwikkeling leiden. Want deze veelzijdigheid zou ons 
beletten onze krachten te concentreren op de specifieke lessen die wij hier 
in een bepaalde omgeving moeten leren. Neem bijvoorbeeld het geval 
van het domme dienstmeisje dat in trance een geleerde bleek te zijn. Naar 
de feiten van dit geval te oordelen had ze volgens mij in haar vorige be-
staan een uitmuntend verstand, maar was zij vermoedelijk trots, arrogant 
en hooghartig. Daardoor was het nodig dat zij een les kreeg in beschei-
denheid. Zij werd daartoe geboren in een eenvoudige omgeving waar haar 
geen mogelijkheden tot ontwikkeling werden geboden. Daardoor werden 
haar hersenen afgestompt en raakte zij verzeild in een staat van dienstbaar-
heid die niet ver van slavernij af was, zoals in Midden-Europa veel voor-
komt, opdat zij een zeer noodzakelijke les in nederigheid zou leren.  
   Dit soort gevallen toont aan dat in iedereen een veel grotere hoeveelheid 
kennis en ervaring latent en verborgen aanwezig is, die toegankelijk is als 
het normale, zintuiglijke leven van het lichaam tijdelijk wordt stilgelegd. 
   Ook dient te worden opgemerkt dat dit verschijnsel hemelsbreed ver-
schilt van de mediamieke handelingen die te zien zijn bij controlegeesten. 
Zoals ik heb kunnen waarnemen wordt, als een medium door een geest 
wordt gebruikt, het ego van het medium gehuld in zijn hogere voertui-
gen, uit zijn stoffelijk lichaam verdreven terwijl de controlegeest achter 
het slachtoffer staat en diens tong en ledematen bewerkt door middel van 
het verlengde merg, zodat het medium beweegt en spreekt precies zoals de 
controlegeest dat wil. Het ‘levenslicht’ is dan te zien als een brandende fak-
kel, die uit het ruggenmergskanaal en het verlengde merg oprijst, waar 
men een geluid hoort dat enigszins lijkt op het zoemen van wisselstroom 
in een booglamp. Een ander geluidgevend licht, dat de controlegeest ver-
oorzaakt, overschaduwt en overweldigt het eerste licht en houdt daardoor 
het stoffelijk lichaam van het slachtoffer in onbewuste staat. Maar het is 
echt pijnlijk om het wilde zoemen te horen van het ‘levenslicht’ van het 
slachtoffer, dat tegen zijn aanvaller strijdt. 
   Dit verschijnsel ontbreekt in die gevallen waarin de trance wordt veroor-
zaakt door suggestie en autosuggestie. Ook dan wordt het ego uit zijn stof-
felijk lichaam verdreven en kan men zien hoe het er tegenaan staat en de 
ledematen en het spraakorgaan bewerkt en het lichaam naar wens gebruikt, 
voor zover dat onder deze abnormale situatie mogelijk is. Maar in dit soort 
gevallen zoemt het ‘levenslicht’ rustig en tevreden. Er is geen sprake van 
strijd, zoals dat het geval is wanneer er een controlegeest is of bij beze-
tenheid. Zo kan iemand die helderziend is gemakkelijk beide soorten van 
elkaar onderscheiden. Voor zover ik heb kunnen constateren maakt het in 
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dit opzicht geen verschil of de trance tot stand is gebracht door een verdo-
vingsmiddel. Behalve natuurlijk in zoverre het voor de geest onmogelijk is 
in zijn lichaam terug te keren voordat het verdovingsmiddel is uitgewerkt. 
   ‘Maar hoe kan een aspirant het ware van het valse onderscheiden? Hoe 
kan men geestelijke verlichting van psychische extase onderscheiden?’ 
vraagt de briefschrijver. De trancetoestand is nooit een teken van geestelij-
ke verlichting, op welke manier deze ook wordt opgewekt. Het is een zie-
kelijke en abnormale toestand die door geen mens die geestelijke verlich-
ting zoekt ooit moet worden nagestreefd. Er is maar één juiste weg naar 
eerstehandskennis en geestelijke verlichting en dat is: door uw eigen zie-
lenkracht te ontwikkelen. Bouw aan uw zielenlichaam door goed te doen 
en houd geduldig vol. Verlicht anderen die minder weten dan u met het 
beetje kennis dat u bezit. Kijk uit naar gelegenheden om anderen te hel-
pen, zowel in kleine en onbelangrijke dingen als in grote, in verhouding tot 
uw vermogens en mogelijkheden. Dan zal eens de dag aanbreken dat u 
niet meer door een donkere bril kijkt en zult u het zelf weten, zonder van 
anderen afhankelijk te zijn. 
 
 
Vraag 57. Contact met verwanten tijdens de slaap 
Komt men, als men slaapt, echt in contact met verwanten en vrienden die al twintig jaar 
geleden overleden zijn, of is dat eenvoudig een werking van het geheugen? 
 
Antwoord. Als men na de dood zijn lichaam verlaat, verblijft men meestal 
tijdens een derde deel van de tijd dat men in een stoffelijk lichaam leefde, in 
de begeertewereld; maar dit is niet meer dan een algemene richtlijn. Er zijn 
veel gevallen waarin het verblijf verkort of verlengd wordt. Zo kan iemand 
die de oefeningen van de Rosicrucian Fellowship doet, vooral de avond-
oefening als men daarbij serieus en oprecht tewerk gaat, de louteringspe-
riode helemaal voorkomen. De beelden of taferelen van de keren dat hij 
iemand onrecht aandeed, zijn dan door berouw van het zaadatoom in het 
hart gewist. Dus is voor hem boetedoening in het louteringsgebied niet 
nodig. Waar men iets prijzenswaardig heeft gedaan, wordt dit als voedsel 
voor de ziel geabsorbeerd. Dit kan de ervaringen in de eerste hemel be-
langrijk bekorten, ja zelfs geheel overbodig maken. Zo iemand zou dan be-
trekkelijk zoal niet geheel, vrij zijn zich in het hiernamaals te wijden aan 
hulp aan de mensheid. Om die reden zou hij in de lagere gebieden kunnen 
verblijven. Voor hem of haar zouden dit echter geen louteringsgebied of 
eerste hemel zijn. Veel toegewijde discipelen doen dit menslievende werk 
een aantal jaren nadat zij overleden zijn. 
   Er zijn sommige mensen die echter meteen naar de tweede hemel gaan. 
De zielengroei die zij tijdens een leven van hulpvaardigheid hebben ver-
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kregen, dat hen vrijstelde van een verblijf in het louteringsgebied en de 
eerste hemel, stelt hen ook in staat daar door te gaan met bepaald onder-
zoek en een zekere scholing door te maken, die hen geschikt maakt voor 
een hogere en betere positie als helpers van de mensheid in een volgend 
leven. Dit is echter een categorie die een vriend of verwant niet zal zien als 
men tijdens de slaap zijn lichaam verlaat. 
   Er zijn andere categorieën die, om zo te zeggen, ‘onsterfelijk’ worden 
door hun slechtheid. Dit is niet helemaal juist, maar doordat hun levens-
lichaam en begeertelichaam elkaar doordringen, zijn zij gedwongen in de 
lagere sferen van de onzichtbare wereld te verblijven die zich het dichtst 
bij de stoffelijke wereld, waarin wij leven, bevinden. Dit wordt uitvoerig 
beschreven in Het web van het lot. 
   Deze categorie kan men daarom nog heel wat jaren na hun overlijden 
ontmoeten. Het is inderdaad een merkwaardig feit dat deze kwalijke lie-
den, soms door vroegere vrienden die overleden zijn, worden opgezocht 
omdat zij hulp nodig hebben om met de stoffelijke wereld in contact te 
treden. Ik herinner mij een dergelijk geval dat enige jaren geleden gebeur-
de, toen een bejaard familielid [de moeder van Heindel] op het punt van 
overlijden stond. Zij wilde buitengewoon graag haar man zien die enige ja-
ren daarvoor overleden was. Omdat hij de eerste hemel al bereikt had, 
waren zijn armen en lichaam al verdwenen en was alleen nog zijn hoofd 
over. Als zij zou overlijden zou hij daarom maar nauwelijks in staat zijn 
zich aan haar te vertonen en nog minder de omstandigheden bij dit over-
lijden te beïnvloeden, want die waren helemaal niet naar zijn zin. Men deed 
namelijk van alles om de scheiding tussen de geest en haar lichaam te ver-
tragen, wat voor de stervende een kwelling was. 
   In zijn bezorgdheid over deze toestand riep de echtgenoot van de vrouw 
de hulp in van een vriend, die zich door de verstrengeling van zijn levensli-
chaam met zijn begeertelichaam gemakkelijk zichtbaar kon maken. Deze 
geest pakte een stevige bamboestok die in de kamer stond, en sloeg daar-
mee een boek uit de hand van de dochter van de stervende vrouw. De 
aanwezigen schrokken hier zo van, dat zij met hun vertoning ophielden, 
waardoor hun moeder kon sterven. De arme man die dit verschijnsel te-
weegbracht, verbleef al meer dan twintig jaar in de onzichtbare wereld en 
voor zover ik kan nagaan zijn er geen tekenen van ontbinding van dit zon-
delichaam waarin hij zich had gehuld. Waarschijnlijk moet hij daar nog 
twee of drie keer zolang verblijven. 
 
Vraag 58. De aard van de wezens die men tijdens delirium tremens 
[dronkenmanswaanzin] ziet 
Wat is de aard van de vreemde en afschuwelijke dingen die mensen zien die aan delirium 
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tremens lijden? Zijn het alleen maar wezens van de verbeelding of bestaan ze echt in de 
lagere sferen van de begeertewereld? Hoe komt het dat een dronkaard geestelijk gezicht 
heeft? 
 
Antwoord. Ik zal het laatste deel van de vraag het eerst behandelen, want 
dan zal ook duidelijk worden wat het voor dingen zijn die tijdens delirium 
tremens worden gezien. 
   Wij dienen ons er in de eerste plaats van bewust te zijn dat er verschillen-
de soorten geesten zijn. Daar is het ego, een echte vonk van het godde-
lijke vuur, dat nu schuil gaat onder een aantal ondoorzichtige lichamen: 
verstand, begeertelichaam, levenslichaam en - het ondoorzichtigste van al-
le - het stoffelijk lichaam, de vleselijke sluier, die erg doeltreffend de geest 
afsluit van het goddelijk bewustzijn en hem inperkt binnen de nauwe gren-
zen van hersenen en lichaam. 
   Door het evolutieproces worden deze voertuigen vergeestelijkt. Langza- 
merhand begint het ego zichzelf te vinden zoals de verloren zoon zichzelf 
vond toen hij ver van zijn vader verwijderd was en verlangde terug te ke-
ren. Door bepaalde processen doet hij geleidelijk aan het kosmisch be-
wustzijn weer ontwaken. De goddelijke kracht van de organen die hem 
in het verre verleden als geestelijke communicatiemiddelen hebben ge-
diend, worden weer tot nieuwe activiteit gewekt. Dit geldt vooral voor de 
hypofyse en epifyse. Wanneer het ego geleerd heeft deze kleine organen 
in trilling te brengen, heeft het een nieuw zintuig ontwikkeld, dat men 
geestelijk gezicht kan noemen, want dan ziet het ego de onzichtbare we-
reld en haar bewoners.  
   Er zijn nog meer stappen waardoor men na enige tijd een volwaardig 
burger van deze werelden kan worden hoewel men nog steeds in zijn stof-
felijk lichaam leeft, dat men naar wens kan verlaten en weer binnentre-
den. Dit facet van het onderwerp is voor ons momenteel niet van belang. 
Er zij op gewezen dat alleen een geest deze kleine organen in trilling kan 
brengen, of hun latente vermogens weer kan opwekken. 
   Heel vaak zijn er van een waardevolle munt vervalsingen in omloop. De 
geest heeft ook zijn imitatie. De ware goddelijke geest is een emanatie of 
uitstraling in God, niet van God. Het is een geest van leven. Maar een na-
gemaakte geest kan men ook maken door gisting of rotting. Dit is een 
geest van de dood. Die wordt alcohol genoemd. Dit verdovende middel, 
dat geest is, heeft eveneens de macht de trillingen van de epifyse en hy-
pofyse te verhogen. Maar omdat het een vals product is van een minder-
waardig proces, kan het de individuele geest waarmee het in aanraking 
komt, alleen maar verlagen. Daarom brengen dronkaards alleen maar la-
ge gedachten voort, die zich in afzichtelijke vormen hullen. Verscheidene 
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groepen ondermenselijke geesten bezielen soms eveneens de op deze ma-
nier voortgebrachte gedachtevormen en houden ze lange tijd in leven. Zij 
houden zich in leven met de geur van bloed in slachthuizen of de reuk van 
fermenteervaten in een brouwerij en de rijpende whisky van de drankhan-
delaar, om maar niet te spreken van de verachtelijke verlangens die de be-
zoekers van zulke plaatsen uitstralen. 
   Daarom ziet iemand die verzadigd is met deze valse geest van alcohol, 
die de trillingen van de organen om geestelijk mee te zien in zo’n mate ver-
hoogd heeft dat men de geestenwereld kan zien, natuurlijk dat wat aan 
hem of haar verwant is. Zoals aangeslagen stemvorken andere stemvor-
ken van dezelfde toonhoogte doen trillen, zo wordt iedereen door ande-
ren met hetzelfde karakter aangetrokken. 
   Deze vreemde en afschuwelijke vormen zijn inderdaad etherisch of in- 
teretherisch, want zij doordringen zowel de begeertewereld als de ether. 
Zij zijn geen product van de verbeelding, maar werkelijkheid van langere 
of kortere duur, die geschapen zijn door dronkaards en wellustelingen van 
beide sferen. 
 
 
Vraag 59. Hemelse bezoekers 
Hoe komt het dat helderzienden zulke verschillende beelden en voorstellingen geven van 
wat zij in de onzichtbare werelden zien, zodat het volstrekt onmogelijk is om hun uiteen-
zettingen met elkaar in overeenstemming te brengen?    
 
Antwoord. Deze vraag wordt uitvoerig behandeld in De wereldbeschouwing 
der Rozenkruisers. Het draait voornamelijk om het feit dat in de onzichtba-
re werelden de vormen zo vervormbaar zijn, dat zij in een oogwenk van 
uiterlijk kunnen veranderen en zo de ongeoefende helderziende een vol-
komen verkeerde indruk geven. Daarom is oefening in het waarnemen 
dáár even noodzakelijk als hier. Maar u moet niet denken dat iedereen het 
oneens met elkaar is. Er zijn nogal wat mensen die geestelijk gezicht heb-
ben ontwikkeld, of het misschien onbewust hebben verkregen, maar die 
toch de dingen eender zien en elkaars verklaringen bevestigen. Ik heb hier, 
bijvoorbeeld, de recensie van een boek voor mij liggen dat door een ver-
pleegkundige is geschreven, die aan veel sterfbedden heeft gezeten en 
daar precies hetzelfde waarnam als waar ik de laatste tien jaar in mijn boe-
ken over heb geschreven. Het boek heet: The Ministry of Angels: here and 
beyond3, [Dienende engelen], een woord dat de schrijfster niet alleen gebruikt 
voor de grote hiërarchie die direct op die van de mensheid volgt, zoals die 
in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers wordt gebruikt, maar voor alle 

 
3 Joy Snell, Brits verpleegkundige, 1918. De hulp van engelen; hier en na de dood. 
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menselijke wezens die overleden zijn. Los hiervan is het een boek vol er-
varingen die de schrijfster in dit boek weergeeft. Ik wil er een paar noe-
men zoals die in The Occult Review zijn samengevat, om de overeenkomst 
aan te tonen van deze vrouw en onze leer in de Rozenkruisers geschriften. 
   Toen zij ongeveer achttien jaar oud was, werd een vriendin van haar, 
Maggie geheten, plotseling ernstig ziek en stierf in haar armen. ‘Onmid-
dellijk nadat haar hart had opgehouden te kloppen’, zegt zij, ‘zag ik dui-
delijk iets van haar lichaam opstijgen dat leek op rook of stoom, zoals 
opstijgt uit een ketel kokend water. Het ontsnappende gas steeg maar 
een klein eindje op en nam daar de vorm van mijn vriendin aan, die zo-
juist gestorven was. Deze vorm, die eerst wazig was, werd geleidelijk aan 
welomlijnd omkleed met een parelwit, wolkachtig gewaad, waaronder de 
contouren van haar lichaam duidelijk zichtbaar waren. Het gezicht was 
dat van mijn vriendin, maar verheerlijkt, zonder een spoor van de kramp-
achtige pijn die zij vlak voor haar dood gevoeld had.’ 
  Dit is precies zoals ik heb geleerd: als de dood intreedt en het zilveren 
koord in het hart gebroken is, verlaat het levenslichaam het stoffelijk li-
chaam door de schedelnaden en blijft zo’n zestig centimeter boven het li-
chaam zweven.   
   Waar zij schrijft over het doodsbed van de patiënten die zij heeft ver-
pleegd, merkt zij op dat ongeacht de lichamelijke toestand of de geeste-
lijke gesteldheid van de stervende, deze vlak voor het einde naderde ie-
mand schenen te herkennen die niet tot de omstanders behoorde en voor 
hen ook niet zichtbaar was. 
   ‘Ik heb gezien’, zegt zij, ‘hoe een vrouw, die urenlang in coma had gele-
gen, plotseling met een blik van verrassing haar ogen opende, haar han-
den uitstrekte als om onzichtbare handen te grijpen die naar haar waren 
uitgestrekt en vervolgens, na wat een zucht van opluchting leek, over-
leed. Ik heb een man gezien die had liggen trillen in doodsstrijd, maar die 
plotseling kalm werd en met een uitdrukking van blijde herkenning zijn 
ogen richtte op wat voor hen die hem gadesloegen, niet meer dan lege 
ruimte was en die onder het uiten van een naam, alsof hij iemand begroet-
te, de laatste adem uitblies.’ 
   ‘Ik herinner mij de dood van een vrouw die het slachtoffer was van die 
meest gevreesde ziekte, kwaadaardige kanker. Haar lijden was ondraaglijk 
en zij bad vurig dat de dood spoedig mocht komen. In haar doodsstrijd 
scheen haar lijden plotseling af te nemen, haar gezicht, dat een moment 
daarvoor nog van pijn vertrokken was, begon van vreugde te stralen. Op-
verend met een blij licht in haar ogen, hief zij haar handen op en riep: ‘O 
lieve moeder, je bent gekomen om mij mee naar huis te nemen. Wat ben 
ik blij!’ En het volgende ogenblik eindigde haar aardse leven.’ 
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   In het begin was de schrijfster zelf niet in staat deze onzichtbare wezens 
te zien, maar geleidelijk aan ontwikkelde zij haar geestelijk gezicht, zodat 
zij eindelijk degenen uit het geestenrijk zag die stervenden kwamen opzoe-
ken om hen in een ander ervaringsgebied te verwelkomen.  
   ‘De eerste keer dat ik het zichtbare bewijs kreeg,’ zegt zij, ‘was bij de 
dood van L., een lief meisje van zeventien, die een goede vriendin van mij 
was. Zij leed aan tuberculose. Zij had geen pijn, maar de vermoeidheid, 
veroorzaakt door totale verzwakking en uitputting, was een zware last en 
zij verlangde vurig naar rust. Vlak voordat zij stierf werd ik mij bewust dat 
er twee geestelijke wezens bij het bed stonden, aan elke kant één. Ik had 
ze niet de kamer zien binnenkomen. Zij stonden naast het bed toen zij 
voor het eerst voor mij zichtbaar waren, maar ik kon ze even duidelijk 
zien als de andere aanwezigen in de kamer. Voor mijzelf heb ik deze we-
zens uit een andere wereld altijd engelen genoemd en zo zal ik ze hierna 
ook blijven noemen. Aan hun gezicht herkende ik ze als twee meisjes die 
de beste vriendinnen waren van het meisje dat stervende was. Zij waren 
een jaar eerder overleden en waren toen ongeveer van haar leeftijd. Vlak 
voordat zij verschenen riep het stervende meisje uit: ‘Het is plotseling don-
ker geworden, ik kan niets zien!’, maar zij herkende hen onmiddellijk. Een 
glimlach, heerlijk om te zien, verhelderde haar gezicht toen zij haar han-
den uitstrekte en verheugd uitriep: ‘Jullie komen mij halen, oh wat fijn, 
want ik ben vreselijk moe!’ De twee engelen staken elk een hand uit. De 
ene greep de rechter hand van het stervende meisje, de ander de linker. 
Hun gezicht werd verlicht door een glimlach die nog stralender en mooi-
er was dan die op het gezicht van het meisje dat spoedig de rust zou vin-
den waar zij naar verlangde. Zij sprak niet meer, maar bijna een minuut 
lang bleven haar handen uitgestrekt, omvat door de handen van de enge-
len. Zij bleef naar hen kijken met dat blijde licht in haar ogen en die glim-
lach op haar gezicht. De engelen schenen de handen van het meisje los te 
laten, die daarop op bed terugvielen. Er kwam een zucht van haar lippen 
zoals van iemand die zich met genoegen overgeeft aan de slaap waaraan 
men veel behoefte heeft. Het volgende moment was zij, wat de wereld 
noemt, dood. De lieve glimlach waarmee zij de engelen had herkend, was 
nog op haar gezicht aanwezig.’ 
   In het laatste voorbeeld zegt het stervende meisje, dat de kamer donker 
werd. Dit en veel andere feiten worden in De wereldbeschouwing en in onze 
andere geschriften geleerd. Voor zover ik weet wordt er nergens zo ge-
degen en welomschreven informatie verstrekt over het overgaan van de 
geest vanuit het land der levenden naar het land van de levende doden.  
   De schrijfster geeft haar mening over de materialistische houding van 
verwanten en vrienden als zij met de dood worden geconfronteerd. Zij 
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was zich vaak pijnlijk bewust van haar onvermogen hen te overtuigen van 
een bestaan waarvan zij kon getuigen.  
   In het bovengenoemde voorbeeld was de vader van het meisje een ver-
stokte scepticus die er van overtuigd was dat er geen leven na de dood was. 
De laatste woorden van zijn dochter, de glimlach die haar gezicht had doen 
stralen toen zij haar vriendinnen herkende die haar geest kwamen opha-
len, beschouwde hij als een blijk van een gestoorde verbeeldingskracht. 
   Maar zo was het niet altijd. In het geval van de patiënt die aan longont-
steking stierf, zat zijn vrouw aan zijn bed en riep hij haar om haar aan-
dacht te vestigen op hun zoontje, dat op de leeftijd van een jaar of vijf was 
overleden en op hem stond te wachten. ‘Kijk eens hoe hij lacht en zijn 
handen naar mij reikt!’ riep hij uit. ‘Zie je hem niet?’ Hoewel zij hem niet 
kon zien zoals haar man, zei zij later: ‘Ik ben erg blij dat hij B. zag voor-
dat hij stierf. Ik kan nu aan hen denken als altijd samen en gelukkig. Als 
ik zelf zal worden geroepen weet ik dat zij beiden mij komen halen.’ 
   Ten slotte legde onze verpleegkundige haar werk in het ziekenhuis neer 
en ging in de particuliere verpleging. Op zekere dag ging zij met een vrien-
din mee naar het huis van een dame die al jaren chronisch ziek was en een 
verpleegster nodig had. Haar vriendin werd echter als verpleegster aange-
steld. ‘Toen ik haar ontmoette ging mijn hart meteen naar haar uit,’ zegt 
de schrijfster, ‘want in een flits werd mij de diepte en de tederheid van 
haar vrome ziel geopenbaard. Ik weet niet hoe. Ik kan het niet verklaren. 
Ik dacht bij mijzelf: ‘deze vrouw is de vriendin waar ik zo lang naar heb 
gezocht. Ik hoopte vurig dat ik haar vriendschap zou mogen winnen. Dit 
verlangen werd in dit leven niet verwezenlijkt, maar was voorbestemd 
om bevredigd te worden in één van de vreemde vriendschappen waarbij 
de één aan deze kant van de sluier is en de ander aan de andere kant.’  
   ‘Na verloop van tijd’, schrijft zij, ‘geruime tijd na haar dood, werd zij een 
intiemere vriendin van mij, meer dan welke vriendin ook die tot dit leven 
behoorde. Als zij aan mij verscheen dan was het niet om onmiddellijk weer 
te verdwijnen. Maar zij bleef bij mij en praatte met mij, zo duidelijk en van-
zelfsprekend als ieder gewoon mens. Als zij bij mij was, kon ik haar even 
duidelijk zien als de dagelijkse voorwerpen om mij heen. Zij bleek een zelf-
de uitgesproken persoonlijkheid te bezitten als iemand met sterke karak-
tereigenschappen die nog op aarde leeft.’ 
   Door middel van deze vrouw, die zij als haar beschermengel ging zien, 
werd zij in trance meegenomen om vele oorden en mensen in de andere 
wereld te bezoeken. In het bijzonder beschrijft zij haar bezoeken aan wat 
zij de hemelse tuin en het rustvertrek van haar vriendin noemt, waar zij 
kwam om te rusten en te mijmeren. Wij mogen deze beschrijving als sym-
bolisch opvatten. Maar ervaring is ervaring, en gewaarwording blijft ge-
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waarwording, hoewel ik het als symboliek opvat. In veel gevallen is symbo-
liek het middel waardoor bepaalde emoties door ons bewustzijn vertolkt 
worden, die op geen andere manier vertolkt kunnen worden. 
   ‘Mijn beschermengel’, zo vervolgt zij, ‘leidde mij door een van de uitgan-
gen en ik bevond mij toen in een ruime, met gedempt licht gevulde kamer 
waarin de verschillende kleurschakeringen in zulk een volmaakte harmonie 
vermengd waren, dat het de indruk wekte van zichtbaar geworden mooie 
en rustgevende muziek. De wanden waren bekleed met wolkachtige drape-
rieën, waarin de kleuren groen, roze, karmijnrood en goud zo kunstzinnig 
vermengd waren, dat er nergens een kleur was die overheerste. Maar de 
draperieën leken in niets op de stoffen die op aarde gemaakt worden. Ik 
kon ze duidelijk zien, maar bij aanraking voelde ik geen weerstand. Het 
was alsof ik mijn hand in een wolk stak. In de kamer stonden verscheide-
ne rustbanken die dezelfde kalmerende, harmonieuze kleuren hadden. In 
het vertrek waren veel planten en prachtige bloemen geplaatst. ‘Dit is mijn 
rustvertrek’, zei mijn beschermengel, ‘waar ik kom om te rusten en te 
overpeinzen en jij zult hier vaak bij mij komen rusten.’ 
   Dit gebied, het Zomerland van de spiritisten, met zijn huizen en bloe-
men, zijn rusttuin, wordt eveneens in De wereldbeschouwing en de andere 
boeken beschreven. Wat de feiten en waarnemingen met betrekking tot de 
dood en de onzichtbare werelden betreft is er dus over de hele linie over-
eenstemming tussen de schrijfster en mij. 
   Vervolgens wordt verteld dat haar vriendin haar meeneemt naar een stad 
op aarde waar miljoenen mensen zwoegen, waarheen de bewoners van de 
hemelse tuin gaan om hen die lijden hulp te bieden. Hier bezocht zij een 
fabriek en bemerkte dat zij en haar metgezellen door muren en wanden 
gingen als zij van de ene naar de andere afdeling van het gebouwencom-
plex gingen. Bakstenen muren, noch stalen balken boden ook maar enige 
weerstand aan hun lichaam. ‘Ik had mij al vaak afgevraagd’, merkte zij op, 
‘hoe geesten huizen en kamers binnenkwamen waar geen deuren geopend 
werden en hoe zij deze weer verlieten als alle uitgangen gesloten waren.’ 
Nu begreep zij, dat wat voor ons op aarde stevige muren schijnen, voor 
iemand in zijn geestenlichaam, wanneer hij deze dicht genaderd is, lijken 
te zijn samengesteld uit zoiets als mist. Als het geestenlichaam er doorheen 
gaat, bieden zij even weinig weerstand als mist wanneer daar een stoffelijk 
lichaam doorheen loopt. Zij bemerkte dat veel dingen die voor het mense-
lijk verstand onoplosbare raadsels zijn, voor geesten net zo min raadsels 
blijken als voor ons de gewone dingen uit ons dagelijkse leven. Voor ons is 
het niet vreemd dat wij niet door een stenen muur heen kunnen. Evenmin 
is iemand in zijn geestenlichaam verbaasd dat de stenen muur geen belet-
sel vormt. 
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   Wij komen hier aan het raadsel van de vierde dimensie, waar veel mensen 
moeite mee hebben en waarop dit merkwaardige verhaal, dat men ook als 
een sprookje kan lezen, een vreemd licht werpt. Dit kan men ook terug-
vinden op diverse plaatsen in de Rozenkruisers literatuur. 
   Een andere gebeurtenis, van ongeveer dezelfde aard, die enig licht werpt 
op het mysterie van gebieden die elkaar doordringen, vindt men aan het 
einde van dit verhaal. Bij een van haar bezoeken aan de hemelse gebieden 
maakte de schrijfster kennis met een man die zij de mentor, de gids noemt. 
De mentor gaf haar een bos bloemen die zij graag naar de aarde wilde mee- 
nemen. ‘Toen ik in mijn geestenlichaam weer thuiskwam’, zegt zij, ‘zette 
ik ze in een vaas. Toen ik er de volgende morgen in mijn stoffelijk lichaam 
naar ging kijken, ontdekte ik dat ze, hoewel ik de bloemen even duidelijk 
kon zien als toen de mentor ze mij gaf en ik hun heerlijke geur nog kon 
ruiken, niet tastbaar waren. Mijn handen gingen er doorheen als door een 
bundel licht en toch bleven ze onbeschadigd, zonder dat er ook maar een 
blaadje van zijn plaats raakte. Behalve ikzelf kon niemand van mijn huis-
genoten ze zien of ruiken. ‘De engelen’, zo vervolgt zij, en dit is een heel 
merkwaardig punt ‘die mij in mijn huis bezoeken, kunnen de bloemen 
beetpakken net als wij met aardse bloemen doen. Maar de aardse bloemen, 
die ik altijd in huis heb, kunnen zij niet beetpakken. Zij kunnen ze zien, 
evengoed als ik ze zie, maar als zij ze aanraken bieden zij geen weerstand.’ 
Zij vraagt zich verbijsterd af: ‘Welke is de wereld van de tastbare werke-
lijkheid en welke die van de onzichtbare verschijnselen: onze wereld of 
de geestenwereld?’ 
   Deze punten worden eveneens in de Rozenkruisers literatuur behandeld, 
en de lezers wordt verwezen naar het verhaal getiteld: Voor het vuurpeloton, 
dat verscheen in het nummer van november 1917 van Rays from the Rose 
Cross. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de laatste uren van een 
spion; hoe hij de dood vindt en na zijn overlijden zijn zuster bezoekt. Tij-
dens de reis naar het huis van zijn zuster, duizenden kilometers van de 
plaats waar hij geëxecuteerd werd, bevreemdde het hem dat de lucht be-
volkt bleek met geestverschijningen die door de lucht zweefden, evenals 
hijzelf en de Rozenkruiser, die hem begeleidde. Eerst probeerde hij hen 
te ontwijken, maar dat bleek niet mogelijk. Hij bereidde zich voor op een 
botsing, tot hij tot zijn grote verbazing bemerkte dat deze mensen dwars 
door hem en zijn metgezel heen zweefden alsof zij helemaal niet beston-
den. Dit vervulde hem even met verbijstering en verwarring, tot de Rozen-
kruiser die zijn verwarring zag, hem geruststellend toelachte en hem zei er 
geen acht op te slaan. Dat was normaal in het land van de levende doden, 
want daar zijn alle vormen zo vervormbaar, dat zij elkaar soms gemakkelijk 
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doordringen. Toch loopt men daar geen enkel gevaar zijn persoonlijkheid 
te verliezen. 
   Aangekomen in het huis van zijn zuster, troffen zij haar aan in een ge-
zellige huiskamer. De spion rende impulsief naar haar toe en omhelsde 
haar. Maar tot zijn ontsteltenis bleek hem dat zij zijn aanwezigheid abso-
luut niet bemerkte en dat zijn handen, in plaats van haar lichaam vast te 
pakken, er dwars doorheen gingen. Weer wendde hij zich tot de Rozen-
kruiser en vroeg wat hij doen moest om zich voelbaar te maken, want 
deze ongrijpbaarheid van een vaste vorm bracht hem weer in verlegen-
heid. Hem werd uitgelegd op welke manier de levende doden de aandacht 
van de mensen in de stoffelijke wereld trekken. 
   Er zijn dus veel punten van overeenkomst tussen een aantal personen 
die in staat zijn zich zowel in de zichtbare als in de onzichtbare wereld te 
bewegen. Bovendien heeft de tegenwoordige [eerste wereld-] oorlog tot 
gevolg, dat zij die dit kunnen, toeneemt. Uiteindelijk zullen wij dit allemaal 
kunnen, van de laagste tot de hoogste. Het zal een even normaal ver-
mogen worden als zien en horen. Zo zullen wij steeds meer met de gees-
telijke wereld vertrouwd raken. De punten van overeenkomst overtreffen 
al verre de verschilpunten. Daarom zou het niet moeilijk moeten zijn om 
verhalen over de onzichtbare gebieden te aanvaarden. 
 
 
Vraag 60. Waarom groepsgeesten lijden 
Zowel dieren in het wild als huisdieren moeten veel lijden. Er wordt ons geleerd dat de 
groepsgeesten nog meer lijden. Hoe komt dat? Lijden groepsgeesten, net als wij, door hun 
eigen fouten? 
 
Antwoord. Het is moeilijk voor te stellen dat zulke verheven wezens als de 
aartsengelen – want dat zijn groepsgeesten en rasgeesten – verkeerd kun-
nen doen, ten minste in de zin die wij, met ons beperkt verstand, aan dat 
woord geven. Christus is de hoogste ingewijde van de aartsengelen. Om-
dat wij weten dat ‘hij in alle dingen leed zoals wij, in verzoeking gebracht 
werd en toch zonder zonde was’, is er blijkbaar een hogere wet. Welke dat 
is zullen wij begrijpen als wij de verhouding van de groepsgeest tot de die-
ren van hun soort in het licht van de wet van overeenkomst zullen bezien, 
die de sleutel is van alle mysteries. 
   Het volgende voorbeeld uit De wereldbeschouwing zal waarschijnlijk het 
verschil duidelijk maken tussen de mens, met zijn inwonende geest, en 
het dier, met zijn groepsgeest. Stel u een kamer voor die door een gordijn 
in tweeën wordt gedeeld; de ene helft stelt de begeertewereld voor, de 
andere de stoffelijke wereld. Er zijn twee mensen in de kamer, in elk ge-
deelte één; zij kunnen elkaar niet zien en ook niet bereiken. Maar er zijn 
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tien gaten in het gordijn De persoon in de afdeling die de begeertewereld 
voorstelt kan zijn tien vingers door deze gaten in de andere afdeling, die 
de stoffelijke wereld voorstelt, steken. In hem hebben wij een uitstekend 
beeld van de groepsgeest in de begeertewereld. De vingers stellen de die-
ren voor die tot één bepaalde soort behoren. Hij kan zijn vingers naar 
wens bewegen, maar hij kan ze niet even vrij en bewust gebruiken zoals de 
persoon die in de stoffelijke afdeling rondwandelt, zijn lichaam gebruikt. 
De persoon in de stoffelijke wereld ziet de vingers door het gordijn steken. 
Hij ziet ze allemaal bewegen, maar het verband er tussen ziet hij niet. Het 
lijkt voor hem alsof de vingers allemaal afgescheiden en los van elkaar 
zijn. Hij kan niet zien dat het de vingers van de persoon achter het gor-
dijn zijn, en dat zijn verstand al hun bewegingen bestuurt. Als hij één van 
de vingers verwondt dan verwondt hij niet alleen de vinger, maar meer nog 
de persoon aan de andere kant van het gordijn. Verwondt een dier zich, 
dan lijdt het, maar niet zo intens als de groepsgeest, omdat het dier geen 
individueel bewustzijn heeft. 
   Het stoffelijk lichaam waarin wij functioneren is uit talrijke cellen samen- 
gesteld die elk een afzonderlijk celbewustzijn hebben, hoewel dat van zeer 
lage orde is. Omdat deze cellen deel uitmaken van ons lichaam, zijn zij 
onderworpen aan, en worden zij beheerst door, ons bewustzijn. De 
groepsgeest van een dier functioneert in een geestelijk lichaam dat be-
staat uit een wisselend aantal maagdelijke geesten die tijdelijk bezield zijn 
met het bewustzijn van de groepsgeest. Die leidt hen, waakt over hen, en 
helpt hen bij hun ontwikkeling. Naarmate zijn pupillen vooruitgaan ont-
wikkelt de groepsgeest eveneens. Hij ondergaat daarbij een reeks gedaan-
teverwisselingen op dezelfde manier als wij groeien en ervaring opdoen 
door in ons lichaam de cellen op te nemen van het voedsel dat wij eten. 
Daarbij wordt ook het bewustzijn van die cellen verhoogd doordat zij voor 
enige tijd doortrokken worden met de onze. 
   Deze groepsgeest oefent macht uit over de bewegingen van de dieren die 
hij onder zijn hoede heeft, totdat de maagdelijke geesten zelfbewustzijn 
hebben verkregen en mensachtig zijn geworden. Dan zullen zij geleidelijk 
aan hun eigen wil tonen, waardoor zij steeds onafhankelijker van de 
groepsgeest worden en zelf verantwoordelijk worden voor hun daden. De 
groepsgeest zal ze blijven beïnvloeden, hoewel in steeds mindere mate, als 
ras-, stam, groeps- en familiegeesten, tot elk individu bij machte is in vol-
ledige harmonie met de kosmische wet te handelen. Dan zal elk ego vrij 
zijn en onafhankelijk van beïnvloeding en zullen de groepsgeesten een ho-
ger niveau van ontwikkeling ingaan. 
   In het licht van de voorgaande toelichting op de verhouding tussen de  
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groepsgeest en de dieren, is het duidelijk dat het lijden dat de groepsgeest 
door zijn beschermelingen moet doormaken dezelfde bedoeling heeft als 
het lijden dat wij als gevolg van onze directe fouten ondergaan, namelijk 
de dieren te leren, indien mogelijk, ongewenste toestanden te vermijden 
die pijn veroorzaken. De man zonder geweer ziet veel dieren als hij door 
de velden loopt. De dieren komen naar Mount Ecclesia en andere plaat-
sen waar de groepsgeest hen zegt dat ze veilig zijn. De man met het ge-
weer zal echt moeten jagen, want de groepsgeest waarschuwt zijn pupil-
len voor zijn komst. Bovendien hult de groepsgeest de dieren van zijn 
soort in een vacht of veren met een kleur die overeenkomt met die van 
de bodem, de bomen of de bladeren, om ze zo onopvallend mogelijk te 
maken voor hen die jacht op ze willen maken en ze zodoende pijn ver-
oorzaken. De wens zichzelf pijn te besparen doet hem dus zijn vinding-
rijkheid gebruiken om zijn onderdanen te beschermen. Ik ben echter niet 
bereid met stelligheid te beweren dat de wens pijn te vermijden de voor-
naamste beweegreden van de groepsgeest is bij het behoeden van zijn pu-
pillen. Maar deze twee zaken zijn aan elkaar gekoppeld als oorzaak en ge-
volg. 
   Maar hoe staat het met dieren die voor consumptie worden geslacht, en 
met de arme paarden die te weinig voer krijgen en door hun onmenselij-
ke berijders geslagen worden? Wat doet de groepsgeest om deze dieren 
te beschermen en zichzelf de pijn te besparen die hun toestand met zich 
meebrengt? Hij kan de wilde dieren in het veld leren zich op verschillen-
de manieren in veiligheid te brengen, maar huisdieren moeten voor de 
groepsgeest een groot probleem vormen. Hij heeft de macht het zaad-
atoom achter te houden, dat voor bevruchting nodig is, om de zuiver-
heid van het ras te bewaren. Bij bastaarden gebeurt dat ook. Maar het 
voornaamste doel van het bestaan is ervaring op te doen. Daarom wordt 
de groepsgeest gedwongen om de geesten die onder zijn leiding staan, 
via hun rechtmatige kanalen geboren te laten worden, zelfs als zij daarbij 
worden blootgesteld aan wrede behandeling door de mens.  
   Eens zal de mens de dieren moeten helpen om goed te maken wat hij ze 
nu aandoet. Ook zal hij de tegenwoordige mineralen moeten helpen, als 
die dierachtig zijn geworden. De wet van oorzaak en gevolg is rechtvaar-
dig. Men kan er op vertrouwen dat zij het evenwicht herstelt. Intussen le-
ren de groepsgeesten medegevoel en mededogen. De rasgeesten leren het-
zelfde door het lijden van de mensheid, dat door industrie en oorlogen 
wordt veroorzaakt. De dag zal echter aanbreken dat de leeuw naast het 
lam zal liggen en met de os gras zal eten, terwijl het kind zonder gevaar 
met de slang kan spelen als de mensen hun zwaarden omsmeden tot ploeg-
scharen en hun speren tot snoeimessen, wanneer er vrede op aarde en in 
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de mensen liefde zal zijn. Zeker; dat zal grote veranderingen eisen: ver-
standelijk, moreel en lichamelijk. Maar hoewel Gods molens langzaam ma-
len, malen zij fijn. Goddelijke kracht schiep de kosmos uit de Chaos; een 
reden om vertrouwen te hebben in haar goede bedoelingen en te geloven 
in haar almacht die alle hinderpalen op de weg tot verwezenlijking, van 
wat nu nog onwerkelijk schijnt, zal overwinnen.   
 
 
Vraag 61. De eigenschappen van de begeertewereld 
In ‘De wereldbeschouwing’ staat dat de begeertewereld veranderlijk is en samengesteld is 
uit steeds wisselend licht en kleur. Is het niet juist om het zo te beschrijven, dat de don-
kerste kleuren zich in de laagste sferen bevinden, die geleidelijk in lichtere kleuren over-
gaan, om ten slotte in de sfeer van zielenkracht in zuiver wit licht te veranderen? 
 
Antwoord. Ja, in zekere zin hebt u gelijk. Kleur berust op trillingssnelheid 
en golflengte. Zo heeft in het kleurenspectrum rood een veel grotere golf-
lengte en een langzamer trilling dan violet, dat zich aan de andere kant van 
het zonnespectrum bevindt. Maar in de begeertewereld zijn de kleuren ab-
soluut niet hetzelfde als hier. Hier wordt kleur veroorzaakt door weerkaat-
sing van de zonnestralen in de dampkring. Daarginds is licht een eigen-
schap van de stof. Men zou haast kunnen zeggen dat, vanuit het standpunt 
van de begeertewereld gezien, begeertestof licht is en licht begeertestof. 
Dit is niet helemaal juist, maar het scheelt niet veel. Bovendien zijn de kleu-
ren die wij donker zouden noemen, daar helderder dan het helderste zon-
licht hier. Daarom zien wij ze niet. Onze ogen kunnen deze trillingssnel-
heid niet waarnemen. U moet de begeertewereld niet zien als boven en 
hoger dan de stoffelijke wereld in ruimtelijke zin. De begeertestof is hier. 
Zij doordringt elk stoffelijk atoom. Zelfs ether is ervan doortrokken. De 
donkere, voor het geestelijk gezicht bijna zwarte scheikundige ether, 
schijnt bijna onscheidbaar te zijn van de laagste soort begeertestof. Beide 
zijn zo dicht, dat ze bijna gasachtig schijnen. Het heeft mij vaak verbaasd 
dat de mensen ze niet kunnen zien, noch de wezens die zich daarin be-
vinden. 
 
 
Vraag 62. De verhouding van groepsgeesten tot elkaar 
Zijn groepsgeesten in de geestelijke wereld vijanden van elkaar, zoals hun pupillen, bij-
voorbeeld wolven en schapen, het hier zijn? 
 
Antwoord. Nee, er is geen sprake van vijandschap, in de zichtbare noch in 
de onzichtbare wereld. De wolf haat net zomin het schaap dat hij opeet als 
de koe het gras haat. Het gaat eenvoudig om het bemachtigen van voedsel 
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waarmee het dier zich in leven houdt. Het werk van de groepsgeesten met 
hun pupillen wordt in belangrijke mate bevorderd door het daaruit voort-
vloeiende achtervolgingsspel dat door de roofdieren en hun prooi wordt 
gespeeld.  
   Het voornaamste doel van het bestaan is de ontwikkeling van bewust-
zijn. Het vernuft dat de ene diersoort vertoont als het de andere probeert 
te vangen, de geduldige concentratie van de kat die een muizenhol bewaakt 
en de vele andere methoden waarop andere dieren hun argeloze slachtof-
fer vangen, worden eenvoudig in evenwicht gehouden door de activiteit 
van de dieren die de prooi vormen en in het wild helemaal afhankelijk zijn 
van de groepsgeest om hen van hun achtervolgers te redden. Als deze strijd 
om het bestaan er niet was zou de ontwikkeling van hun bewustzijn veel 
langer duren dan nu. Daarom dient de roofzucht van de vleesetende die-
ren in de natuur een goed doel, evenals alle andere schijnbare tegenstrij-
digheden. 
 
 
Vraag 63. Undines en zeemeerminnen     
Bestaat er enige grond voor het geloof in zeemeerminnen? Zo ja, wat is hun oorsprong? 
Waartoe dienen zij? 
 
Antwoord. Undines [vrouwelijke watergeesten], meerminnen en meer-
mannen zijn geen verzinsel. Ze bestaan echt. Wij zien deze wereld zo graag 
als één grote, eeuwig werkende machine en proberen alles volgens de een 
of andere wetenschappelijke theorie te verklaren. De mensen zeggen dat 
de zon de zee verwarmt, dat het water verdampt, opstijgt naar koudere 
luchtlagen en daar condenseert tot wolken die door de wind over het land 
worden gedreven. Als verzadiging optreedt, valt het zeewater als regen 
naar beneden. Dan stroomt het in de vorm van rivieren terug naar de zee, 
en dat is dan alles. 
   Ja, maar hoe kan dit alles in zijn werk gaan zonder iemand die dit leidt 
en zonder dat iemand eraan werkt? Wij weten heel goed dat een huis van 
bakstenen wordt gemaakt. De ene steen wordt bovenop de andere gelegd 
en het gebouw wordt zo hoog gemaakt als wij dat wensen. Maar de ste-
nen stapelen zich niet uit zichzelf op. Ze moeten er naartoe worden ge-
bracht. Zo gaat het ook in de natuur. De werklieden, de natuurgeesten, 
treft men overal aan. Zij hebben hun werk, en ontwikkelen zich net als 
wij. Alles in de natuur is een ordelijk proces.                                                 
   Deze undines, meerminnen en meermannen houden zich bezig met de  
condensatie van het water en het in orde houden van de dingen in het wa-
ter, zoals het doen groeien van planten en dergelijke, evenals de kabou-
ters de bloemen op het land doen gedijen. Wij zeggen dat een plant groeit. 
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Maar net zoals voor een huis bakstenen op elkaar gestapeld moeten wor-
den, zo moeten voor de planten de atomen gerangschikt worden. Mensen 
die zich in de tweede hemel bevinden, treffen voorbereiding voor het bou- 
wen van nieuwe lichamen. Zij leren betere lichamen te bouwen door op 
ons in te werken bij het bouwen van deze lichamen. Later komen zij met 
vermeerderde kennis op aarde terug. Dat helpt hen om de volgende keer 
een beter lichaam te bouwen.  
   Evenzo helpen de kleine natuurgeesten, die wij kabouters noemen, plan-
ten en bloemen te bouwen. Sylfen zijn de bemiddelaars die het water dat 
door de undines is verdampt, in de lucht omhoog te brengen waar het zich 
tot wolken condenseert. Daar zijn de sylfen weer de oorzaak van de win-
den die de wolken voortdrijven en storm en regen doen ontstaan. Zo werkt 
de ene afdeling in de natuur met de andere. 
   Salamanders zijn vuurgeesten en waarschijnlijk het minst bekend. Maar 
ook zij hebben hun werk door het opbreken van aardse toestanden, en-
zovoort. Denk aan Shakespeares Midzomernachtdroom; dat is echt een feit. 
Het gaat zo: bij de winterzonnewende, als alles dood is, als de aarde slaapt 
onder haar winterdeken, wordt de nieuwe impuls tot leven, het Christusle-
ven, in de aarde gebracht en begint zich langzaam naar de oppervlakte te 
werken, geeft leven aan de zaden in de grond en de kracht die zij nodig 
hebben om uit te lopen. Ook alle wezens die óp de aarde leven ontvan-
gen levenskracht. Dit Christusleven wordt geboren tijdens de winterzon-
newende, als de zon op haar laagte declinatiepunt is. In de winter zijn wij 
dus meer geestelijk ingesteld. Die goddelijke levensimpuls komt ieder jaar 
opnieuw tot ons. Aldus wordt de redder geboren om de mensheid voor 
koude en honger te bewaren die zij zouden lijden als de zon altijd in het 
zuidelijke declinatiepunt zou blijven. 
   De impuls is geestelijk, want in de natuur is er in de winter geen stoffe-
lijke activiteit. Aan de andere kant is de wereld in de zomer een en al ac-
tiviteit. De zomerzonnewende is het hoogtepunt van de stoffelijke im-
puls en dan hebben de natuurgeesten hun feest. Zij hebben plezier en zij 
eren en danken God dat zij hebben mogen voortbrengen. En dat zij heb-
ben geholpen bij de uitwerking van dit wonder van vruchtbaarheid en uit-
drukking van alle stoffelijke dingen die tot leven zijn gekomen. Omstreeks 
die tijd begint de vruchtafzetting. De vruchten beginnen te rijpen. Dan 
gaan wij naar de oogsttijd die tijdens de herfstequinox plaatsheeft. De na-
tuurgeesten verrichten dus een groots werk. 
   Het is niet alleen waar dat zij bestaan, maar zij spelen ook een belang-
rijke rol in het werk van de wereld. 
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     Diagram 0. De vier natuurrijken 
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           Diagram 17. De weg van de ongebruikte seksuele stromingen in:  
                                             mysticus, occultist en adept 
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Vraag 64. De methoden van geestelijke waarneming 
Zou u het probleem van het waarnemen willen bespreken? Hoe wéét de ziener in de 
geestelijke sferen? Daarmee bedoel ik: a. hoe kan hij een gedachtevorm van zijn eigen 
verstand onderscheiden en b. de gedachtevorm van iemand anders, hetzij in of buiten zijn 
lichaam en c. van objectieve geestelijke wezens? 
 
Antwoord. Anders dan mensen denken die niets van de zaak afweten, is dit 
zuiver een kwestie van oefening. Het is absoluut onjuist te veronderstel-
len, dat iemand die geestelijk gezicht heeft ontwikkeld - en dingen kan zien 
in de werelden die meestal onzichtbaar zijn voor het menselijk gezichts-
vermogen op het tegenwoordige niveau van ontwikkeling - door dat 
vermogen alles weet. In feite weet hij niets, totdat hij door onderzoek zich 
die kennis heeft eigen gemaakt. De wet van analogie, die de sleutel is tot 
alle mysteriën, maakt dit duidelijk: Zo boven zo beneden en zo beneden 
zo boven. Wij zien de telefoon die aan de muur hangt. Wij weten hoe wij 
hem moeten bedienen: de hoorn van de haak nemen, hem tegen ons oor 
houden en in de microfoon spreken. Wij weten zelfs min of meer dat hij 
op elektriciteit werkt. Maar voor de meeste mensen is het mechanisme een 
mysterie. 
   Op dezelfde manier kunnen wij een elektrische schakelaar omdraaien: 
wij zien de lichten aangaan en de motoren beginnen te draaien. Wij zien 
het verschijnsel, maar wij weten niet door welke krachten dit gebeurt, tot-
dat wij ons door onderzoek op de hoogte hebben gesteld en er kennis van 
hebben gekregen. Precies dezelfde voorwaarden gelden voor de be-
geertewereld. Zelfs in grotere mate door de buitengewone vervormbaar-
heid van de begeertestof en het gemak waarmee het door een bezielende 
geest in verschillende vormen veranderd kan worden; of dit nu een bo-
venmenselijke geest of een elementaal is. Daarom is zelfs voor de persoon 
die zijn geestelijk gezicht bewust beheerst, een grondige scholing noodza-
kelijk. Men moet dit vermogen ontwikkelen om door de vorm heen het 
bezielende leven waar te nemen. Pas wanneer men dit vermogen heeft 
ontwikkeld is men vrij van begoocheling en in staat de ware aard en toe-
stand van alle dingen en wezens te onderscheiden die men in de onzicht-
bare wereld ziet. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, en de zekerheid te 
hebben niet onderhevig te zijn aan zinsbegoocheling, is het noodzakelijk 
die graad van helderziendheid aan te kweken die behoort tot het gebied 
van de concrete gedachte [de vierde sfeer] waar de oertypen, als bron van 
bezielend leven, te zien zijn. 
   Om dit duidelijk te maken, moeten wij bedenken dat het stoffelijk ge-
zicht verschillend is, zodat er bepaalde wezens zijn die uitstekend zien on-
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der omstandigheden die ons duisternis toeschijnen. Uilen en vleermuizen 
bijvoorbeeld. De ogen van vissen zijn zo samengesteld dat ze onder water 
kunnen zien. De organen van het geestelijk gezicht zijn ook in staat op ver-
schillende trillingen te worden afgestemd. Elk trillingsgetal geeft een ande-
re graad van geestelijk gezicht aan en opent voor de onderzoeker een be-
paald natuurrijk. Door een zeer kleine uitbreiding van het stoffelijk ge-
zichtsvermogen worden de ethers en de wezens daarin duidelijk zichtbaar. 
Deze graad van geestelijk gezicht kan vergeleken worden met röntgenstra-
len. Want voorwerpen die voor het stoffelijk oog vaste stof lijken, zijn voor 
het etherisch gezicht of schouwen, gemakkelijk te doordringen. 
   Als iemand met etherisch gezicht naar een huis kijkt, kijkt hij dwars door 
de muren heen. Als hij wil weten wat er in een kamer aan de andere kant 
van het huis als waar hij zich bevindt gebeurt, dringen de etherische stra-
len van zijn ogen naar het voorwerp in die kamer door de muren en andere 
voorwerpen die in de weg staan. Hij ziet alles even duidelijk als wanneer 
het hele huis van glas was gemaakt. Deze manier van zien kan ook op het 
menselijk lichaam worden toegepast. Hierdoor is het mogelijk dwars door 
het hele organisme heen te kijken en het te zien functioneren. 
   Ik meende tot voor kort, dat het gewone kunstje om een brief te lezen die 
in een gesloten envelop zit, misschien in de zak van een ander, ook op deze 
manier ging. Gestimuleerd over de artikelen over psychometrie in ons tijd-
schrift, nam ik op zekere dag een brief die aan mij was gericht en pro-
beerde het experiment, dat prachtig slaagde. De persoon die de brief in 
zijn kamer had zitten schrijven was zichtbaar en de hele inhoud van de 
brief werd zeer goed weergegeven. Onmiddellijk daarna probeerde ik nog 
een brief door middel van etherisch gezicht te lezen, om vast te stellen tot 
op welke hoogte het resultaat daarmee overeen zou komen. Het bleek toen 
erg moeilijk om het schrift te ontcijferen omdat de brief opgevouwen was. 
Er scheen een opeenhoping van inktstrepen op te staan. Het bleek nodig 
de daaropvolgende vorm van helderziendheid toe te passen, die welke de 
begeertewereld doordringt, voordat de brief duidelijk waarneembaar was 
en gelezen kon worden. 
   Als men naar een voorwerp kijkt met het gezicht dat nodig is om in de 
begeertewereld te zien, kan men zelfs door de meest vaste voorwerpen he-
lemaal heenkijken, maar met dit verschil dat men ze als het ware van alle 
kanten ziet. Gedachtevormen, als die waar de vraagsteller van spreekt, zul-
len waarschijnlijk in deze stof gehuld zijn, omdat een gedachtevorm alleen 
door middel van die kracht actief kan zijn die wij begeertestof noemen. 
   Alleen iemand die er studie van gemaakt heeft, kan vermoeden hoeveel 
mensen er door gedachtevormen tot daden worden aangezet die, naar zij 
denken, uit hemzelf voortkomen, maar die in feite uit de hersenen van ie-
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mand anders afkomstig zijn. Op deze manier wordt, wat wij de publieke 
opinie noemen, gevormd. Krachtige denkers, die over bepaalde onderwer- 
pen welomlijnde ideeën hebben, stralen deze gedachtevormen uit en an-
deren, die minder positief zijn en niet afwijzend staan tegenover het idee 
dat in deze rondzwevende gedachtevorm is uitgedrukt, vangen deze 
ideeën op en denken dat die gedachte uit henzelf is voortgekomen. Zo 
groeit dit idee geleidelijk aan, totdat wat oorspronkelijk door één persoon 
werd gedacht, door een groot deel van de gemeenschap wordt aanvaard. 
   Om met zekerheid de oorsprong van zo’n rondzwervende gedachte-
vorm te leren kennen, is onderzoek nodig door middel van de vorm van 
helderziendheid die nodig is om in het gebied van de concrete gedachte 
te functioneren, waar het idee voor het eerst vorm kreeg. Daar hebben 
alle vaste voorwerpen het uiterlijk van lege holten van waaruit voortdu-
rend een grondtoon klinkt. Iedereen die daar een voorwerp ziet, hoort ook 
de hele geschiedenis van het wezen daarvan. Gedachtevormen die nog 
niet tot stoffelijke daden of stoffelijk bestaan gekristalliseerd zijn, doen 
zich aan de waarnemer niét voor als een holte, maar de gedachten daar 
zwijgen niet. Zij spreken een taal die niet is mis te verstaan, en brengen 
veel nauwkeuriger dan woorden over wat hun bedoeling is, totdat de 
kracht die hun schepper eraan gaf om ze tot leven te brengen, verbruikt 
is. Omdat zij op dezelfde toonhoogte zingen als de persoon die ze gebo-
ren deed worden, is het voor de geschoolde occultist betrekkelijk gemak-
kelijk hun bron op te sporen. 
   Voor wat het laatste deel van uw vraag betreft is het niet helemaal dui-
delijk wat u bedoelt. Als u wilt weten hoe wij de gedachten van objectieve 
geestelijke wezens kunnen onderscheiden van onze eigen gedachten, kan 
de eerder genoemde methode zonder voorbehoud op alle wezens worden 
toegepast. Maar als u bedoelt hoe wij objectieve geestelijke wezens kun-
nen onderscheiden van gedachtevormen, is het antwoord dat gedachte-
vormen spontaniteit missen. Zij lijken min of meer op automaten. Zij be-
wegen en handelen maar in één richting, in overeenstemming met de wil 
van de denker die de drijvende kracht daarin is. De handelingen van ob-
jectieve geestelijke wezens zijn spontaan en veranderlijk, op dezelfde ma-
nier als onze daden of tactiek dat is als wij die veranderen willen of als het 
nodig is ze te veranderen.  
 
 
Vraag 65. De vierde dimensie 
In hoofdstuk 3 van ‘De wereldbeschouwing’, de tweede hemel, staat dat het vermogen van 
waarnemen in de ruimte in verband staat met de nauwkeurige afstelling van de drie 
halfcirkelvormige kanalen in het oor, die naar de drie afmetingen in de ruimte wijzen. 
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Logisch denken en wiskundige aanleg zijn evenredig aan de nauwkeurigheid van hun 
plaatsing.  
   Het schijnt dat door wiskundigen van zeer hoog niveau de waarneming van de vier-
de dimensie bereikt is. Kunt u mij zeggen of er dan iets in de plaatsing van de halcir-
kelvormige kanalen veranderd is, of welk proces tot het bewustzijn van de vierde di-
mensie leidt? 
   Het schijnt dat ook natuurgeesten en elementalen dit bewustzijn van de vierde di-
mensie hebben, dat een hogere vorm van bewustzijn is dan die wij nu hebben en mis-
schien bijen of Elberfeld paarden. Zou u de ontbrekende schakel willen verschaffen? 
   Wat maakt de mens of de mensheid tot de meerdere van deze wezens en hoe is 
plaatsing van deze halcirkelvormige kanalen bij bijen en die begaafde paarden? 
 
Antwoord. De meeste mensen vinden getallen ontzettend vervelend, want 
wij zijn gewend aan een naar buitengericht leven onder andere mensen 
en vrienden, waarin wij uitdrukking geven aan onze wensen, gevoelens 
en emoties. Hoe meer die in beroering zijn, hoe interessanter wij het le-
ven vinden. Omgekeerd worden de dingen die geen enkele emotie opwek-
ken, saai en oninteressant gevonden. Daarom leggen de meeste mensen 
zich niet toe op wiskunde of iets anders dat de geest scherpt zonder dat 
daarbij emoties worden opgewekt. Wij weten dat God meetkundig han-
delt en dat alles wat in de natuur gebeurt gebaseerd is op systematische 
berekening, die getuigenis aflegt van dat grote meesterbrein. Waar God, 
als de grote bouwmeester van het heelal, de hele wereld volgens wiskun-
dige regels heeft gebouwd, kunnen wij nagaan dat de wiskundige, bewust 
of onbewust, een weg volgt waar hij uiteindelijk tegenover God zal ko-
men te staan. Dit alleen al duidt op bewustzijnsverruiming. Als wij besef-
fen dat elk cirkelvormig kanaal in feite een uiterst gevoelig waterpas is, 
op zo’n manier aangebracht dat het aan ons bewustzijn mededelingen kan 
doen over de beweging van ons lichaam in lengte, breedte en diepte van 
de ruimte, kunnen wij gemakkelijk begrijpen dat hun aanwezigheid nood-
zakelijk is voor ruimtelijke waarneming. Als zij zich in de juiste positie be-
vinden is de ruimtelijke waarneming van die persoon uitstekend. Als hij 
wiskunde gaat studeren zullen zijn theorieën in overeenstemming zijn met 
wat hij in de wereld als werkelijke feiten ziet. Dit doet in sommige hoge 
geesten een liefde voor cijfers ontstaan. Zij brengen hen tot rust in plaats 
van een bron van vermoeienis te zijn. Deze liefde voor cijfers kan in zo 
iemand de latente geestelijke vermogens opwekken, maar niet door welke 
verandering ook in de halfcirkelvormige kanalen. Die zijn van een benige 
structuur en tijdens het leven niet zo gemakkelijk te veranderen. Het is ze-
ker dat iemand die van muziek of wiskunde houdt later, in de tweede he-
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mel, tussen de dood en een nieuwe geboorte, deze kanalen nauwkeuriger 
zal bouwen. 
   Wat het bewustzijn van de elementalen of natuurgeesten betreft hebt u 
volkomen gelijk met uw veronderstelling dat zij, wat men zou kunnen zeg-
gen, een vierdimensionaal bewustzijn hebben. Behalve hoogte, breedte 
en lengte de ruimtelijke afmetingen in de stoffelijke wereld dus, is er wat 
wij doorzicht in de ethers zouden kunnen noemen. Met etherisch gezicht 
kan men in een berg kijken. Als men een etherisch lichaam zoals de na-
tuurgeesten hebben bezit, kan men ook door de hardste granieten rots 
heen wandelen. Die zal niet méér weerstand bieden dan de lucht die hier 
onze voortgang belemmert. Eigenlijk nog minder, want hier worden wij 
gehinderd door de wind. Maar zelfs onder de natuurgeesten zijn er ver-
schillende wezens met een verschillend bewustzijn. 
   De lichamen van kabouters of aardgeesten, zijn hoofdzakelijk van 
scheikundige ether gemaakt en daarom zijn zij volkomen aards. Je ziet ze 
tenminste nooit rondvliegen zoals de sylfen of luchtgeesten. Zij kunnen 
in vuur verbranden. Ook worden zij oud op een manier die niet zoveel 
verschilt van menselijke wezens.  
   De undines die in het water leven, en de sylfen in de lucht, zijn ook ster-
felijk. Maar omdat hun lichaam is samengesteld uit levensether en luchte-
ther in genoemde volgorde, houdt het langer stand. Men beweert dat ka-
bouters niet langer leven dan een paar honderd jaar. Maar men zegt dat 
undines en sylfen duizenden jaren leven. 
   De salamanders of vuurgeesten, waarvan de lichamen vooral uit de vier-
de of weerspiegelende ether zijn opgebouwd, schijnen vele duizenden ja-
ren te leven. Het bewustzijn dat deze lichamen bouwt en bezielt, behoort 
echter tot een aantal goddelijke hiërarchieën die op deze manier extra er-
varing opdoen. De vormen, die uit stof zijn opgebouwd en bezield zijn, 
hebben tijdens hun lange bestaan een bepaalde graad van zelfbewustzijn 
verkregen. Zij zijn zich bewust van hun eigen vergankelijkheid. Aan hun 
verzet tegen deze toestand is de strijd tussen de elementen, vooral vuur, 
lucht en water, te wijten. Zij menen dat zij in slavernij worden gehouden 
en proberen zich met geweld van deze gesel te bevrijden. Omdat zij niet 
weten hoe zij zichzelf moeten leiden, gaan ze op vernietigende manier te-
keer, wat soms grote catastrofes veroorzaakt. 
   Het bewustzijn van de kabouters is te wazig om initiatief te nemen, maar 
vaak worden zij medeplichtigen van de andere natuurgeesten door gangen 
te maken die uitbarstingen in de rotsen in de hand werken. 
   Er bestaat echter geen enkel verband met de Elberfeld paarden of derge-
lijke wonderdieren. Dat zijn de pupillen van hun groepsgeesten en dat is 
misschien de laatste keer dat zij belichaming in een dierlijke vorm zoeken. 
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Als dat gebeurt, worden zulke geesten overgeplaatst naar de Chaos, waar 
zij tijdens de kosmische nacht moeten wachten op hun minder begaafde 
broeders, tot de tijd van hun mensachtige ontwikkeling in de Jupiterperi-
ode kan beginnen. 
 
 
Vraag 66. Het geheugen der natuur 
Hoe verschijnen de verslagen die in het geheugen der natuur zijn opgetekend voor het gees-
telijk gezicht? Ik bedoel: hoe worden iemands handelingen in een vorig leven voorge-
steld?  
 
Antwoord. Dat hangt ervan af waar u het geheugen der natuur leest. Er 
zijn in de weerspiegelende ether beelden van alles wat in de wereld is ge-
beurd tot minstens enkele honderden jaren terug, in enkele gevallen mis-
schien zelfs veel meer. Zij verschijnen ongeveer zoals de beelden op een 
scherm, met dit verschil dat het beeld terugloopt. Als wij dus het leven 
van Luther of Calvijn in het geheugen der natuur willen bestuderen, 
kunnen wij door concentratie elk bekend punt in hun leven oproepen en 
vandaar uitgaan. Dat beeld, dat ons uitgangspunt is, kunnen wij zolang 
vasthouden als wij wensen, eenvoudig door het te willen. Wij zullen echter 
bemerken dat de beelden van achteren naar voren verschijnen. Als wij dus 
beginnen met het voorval waar Luther de inktpot4 tegen de muur zou heb-
ben gegooid om de Satan te verdrijven en wij willen weten wat er daarna 
gebeurde, zullen wij bemerken dat onze opzet mislukt is. Wij krijgen dan 
alle beelden te zien die aan het voorval voorafgingen. Om de informatie te 
verkrijgen die wij wensen, moeten wij op een punt beginnen dat later in 
de tijd ligt dan die gebeurtenis. Dan zullen de taferelen zich in de juiste 
volgorde, van achter naar voren, ontrollen, totdat wij aan de episode van 
de inktpot komen. Later kunnen wij dan het hele beeld van voren naar 
achteren reconstrueren zoals in het gewone stoffelijk leven. 
   Maar als wij in het daaropvolgende hogere gebied in het geheugen der 
natuur lezen, namelijk de hoogste sfeer van het gebied van de concrete ge-
dachte, krijgen wij op een heel andere manier een totaal ander beeld. Door 
onze gedachten op Luther te concentreren zullen wij in een flits in onze 
geest het hele verlag van zijn leven oproepen. Er zal begin noch eind aan 
zijn, maar wij krijgen in een oogopslag de essentie van zijn hele leven. 
Dit beeld, deze gedachte, deze kennis bevindt zich niet buiten ons maar 
het beeld is, bij wijze van spreken, binnen in ons. Wij zullen ons dan voelen 
alsof wij zelf Luther waren. Dit beeld zal tot ons innerlijk bewustzijn spre-
ken en ons een volledig begrip van zijn leven en streven geven, dat door 

 
4 Was een stunt van de kloosterlingen om meer publiek te trekken. 
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geen uiterlijke waarneming verkregen kan worden. Op dat moment zullen 
wij alles weten wat hij wist en voelen wat hij voelde. Hoewel er geen waar-
neembaar woord gesproken wordt, zullen wij een volledig begrip krijgen 
van wat de man was, van de wieg tot het graf. Iedere gedachte, hoe geheim 
ook, en iedere daad, ongeacht hoe goed ook verborgen, zal ons bekend 
worden met alle motieven en alles wat tot de gebeurtenis leidde. Zo krij-
gen wij een zeer grondig begrip van het leven van Luther, zo intiem als hij 
zichzelf tijdens zijn leven waarschijnlijk niet eens kende. 
   Nu kan men denken dat wij – nu wij zo’n intiem en grondige kennis van 
Luther, Calvijn, Napoleon, of een of andere persoon of gebeurtenis in de 
geschiedenis of vóór de tijd van de geschiedschrijving hebben gekregen – 
in staat zijn boeken te schrijven die al deze zaken op een schitterende ma-
nier verklaren. Iedereen die geprobeerd heeft in het geheugen der natuur 
te lezen, zoals dat in het hogere gebied wordt bewaard, zal met mij kun-
nen getuigen dat zij het op precies dezelfde manier hebben gevoeld toen 
zij hun onderzoek beëindigden en terugkeerden naar hun gewone her-
senbewustzijn. Maar helaas! Gedachten moeten door de hersenen tot 
uitdrukking worden gebracht. Om voor anderen begrijpelijk te zijn moe-
ten zij worden omgezet in zinnen die in de juiste volgorde de ideeën ont-
vouwen die moeten worden overgedragen. Iedereen die deze beperking bij 
zijn terugkeer uit de hemelwereld met zulke belangrijke gegevens heeft ge-
voeld, kan zich de teleurstelling en wanhoop voorstellen die men voelt 
als men dit probeert. In die hoogste sfeer van het gebied van de concrete 
gedachte worden alle dingen samengevat in een eeuwig hier en nu. Daar 
bestaat tijd noch ruimte, begin noch eind, en het is bijna onmogelijk om 
wat daar te zien, te horen en te voelen is, in opeenvolgende gedachten te 
ordenen. De hersenen schijnen dit eenvoudig niet te kunnen filteren. Ik, 
die gezien en gehoord heb, weet wat ik gezien en gehoord heb, maar ik 
ben niet in staat dit weer te geven. Er bestaat geen menselijke tong of 
taal die deze dingen op de juiste manier kan weergeven en aan anderen 
ook maar het flauwste gevoel of geringste afspiegeling van die luisterrijke 
werkelijkheid kan geven. 
   Er bestaat nog een verlag van het geheugen der natuur in de wereld van 
de levensgeest, zoals de Broeders van het Rozenkruis zeggen, dat de ge-
beurtenissen bestrijkt vanaf de eerste dag van onze tegenwoordige ver-
schijning en dat zo verheven en prachtig is dat er geen woorden bestaan 
om daar ook maar de geringste voorstelling van te geven. 
   Er is een aantal misleide mensen die zichzelf en anderen voor de gek 
houden door te denken dat zij in staat zijn dit verslag te lezen. Maar vol-
gens de Oudere Broeders kunnen in werkelijkheid alleen zij dat en andere 
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hiërarchen van de ander mysteriescholen en de adepten die hierin een 
graad hebben bereikt. 
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 Diagram 15. De zeven scheppingsdagen en de vier grote inwijdingen 
 

 
 
 



 119 

 
 
 
 
 
 
 

DEEL 6 
 
 
 

INWIJDING 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

Vraag 67. Het niveau van inwijding 
Is het mogelijk ingewijd te worden op een ander niveau zonder op het stoffelijke niveau 
een overeenkomstige inwijding te ontvangen? Zo ja, is de herinnering aan de inwijding, 
vlak na het ontwaken, een aanwijzing dat deze heeft plaatsgehad, of is het alleen maar 
een droom? 
 
Antwoord. De mensheid als geheel ontwikkelt zich door middel van een 
proces dat wij evolutie noemen, van onmacht tot almacht. Tijdens deze le-
vensreis zijn wij - die eens in alle opzichten geestelijk waren - langzamer-
hand gekristalliseerd in de verschillende voertuigen die wij nu bezitten.  
Vroeger waren wij op het geestelijke gebied al-bewust. Hoewel wij, toen 
wij in een stoffelijk lichaam gevangen raakten, dit niet wisten. Maar ge-
leidelijk aan werden enkele mensen zich bewust van hun stoffelijk lichaam. 
Zoals de Bijbel zegt: ‘Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten 
ze dat ze naakt waren.’ Gen 3:7. Deze pioniers, die aldus waren ingewijd 
in het mysterie van het stoffelijk lichaam, gingen dit aan anderen vertellen: 
‘Wij hebben een lichaam!’ In het begin waren er natuurlijk maar weinig 
personen die hen wilden geloven, maar langzamerhand werd een groter 
aantal ingewijd in het mysterie van het lichaam. Zij ontvingen hun stoffelijk 
gezicht en zagen iets dat niet geopenbaard was aan hun broeders. Uitein-
delijk had de hele mensheid haar lichamelijke zintuigen ontwikkeld en was 
zij in staat kennis te nemen van de stoffelijke wereld waarin wij nu leven. 
   Tegenwoordig is het omgekeerde het geval. De mensheid is zo in de stof- 
felijke wereld opgegaan, dat de meeste mensen zich er niet van bewust zijn 
fijnere voertuigen te hebben en dat er een geestelijke wereld is, die door 
een zesde zintuig – dat door enkele mensen ontwikkeld is, maar bij de 
meeste mensen latent aanwezig is – waargenomen kan worden. Deze pio-
niers, die door een zesde zintuig ingewijd zijn in het mysterie van de ziel, 
zijn nu bezig aan anderen het goede nieuws te vertellen dat wij een ziel 
hebben en een latent zintuig waarmee wij haar kunnen waarnemen.  
   Deze toelichting zal duidelijk maken dat inwijding gedeeltelijk bestaat uit 
het helpen van een mens die eerder niet in staat was de geestelijke wereld 
waar te nemen, om zijn bewustzijn te veranderen, zodat hij het naar wil-
lekeur op het onzichtbare deel van het menselijk wezen kan richten dat wij 
ziel zouden kunnen noemen en volkomen bewust blijven van alles wat hij 
ziet. 
   Dat geldt tenminste voor het geestelijke inwijdingsproces. In het ver ach-
ter ons liggende Lemurische tijdvak, toen de eerste pioniers ontdekten 
dat wij een stoffelijk lichaam hebben, zou het niemand die er niet klaar 
voor was, gebaat hebben om samen met die pioniers aan een ceremonie - 
hoe zorgvuldig ook voorbereid en uitgewerkt – deel te nemen. De verhef-
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fing die door inwijding kon worden verkregen was het openen van de ogen 
en het waarnemen van het stoffelijk lichaam in de stoffelijke wereld. Even- 
min zal het iemand baten van de vroege ochtend tot de late avond cere-
monieën te ondergaan en het boek van de één te lezen en de methoden 
van de ander te volgen. Het doel is het ontwikkelen van dat zesde zintuig 
waarmee de onzichtbare wereld en de onzichtbare voertuigen van de mens 
worden waargenomen. Dit is een langdurig ontwikkelingsproces en houdt 
in dat de mens iets wordt dat hij nu nog niet is. 
   De methode die voor de westerse wereld het geschiktst is om dit latente 
zintuig te doen ontwaken wordt gegeven in De wereldbeschouwing der Rozen-
kruisers, hoofdstuk 17, het verkrijgen van eerstehandskennis; en in voor-
dracht nr. 11 uit Rozenkruisers christendom, geestelijk gezicht en geestelijk in-
zicht; ontwikkeling, beheersing en rechtmatig gebruik. 
   Als het stoffelijk leven een mens geschikt heeft gemaakt voor inwijding, 
verschijnt de Leraar hem altijd als hij klaarwakker is en bij volledig bewust-
zijn. De kandidaat wordt meegedeeld dat hij een voertuig heeft ontwikkeld 
dat nodig is om in de geestelijke wereld te functioneren. Dan wordt hem 
hulpgeboden om veilig de eerste of initiële overgang te maken. Als hij wil 
mag hij dit aanbod weigeren; niemand van de Witte Broeders zal het hem 
tegen zijn wil opdringen. Er zijn bepaalde lichamelijke voorbereidingen 
nodig. Tijdens het hele proces, vanaf het moment dat hij zijn lichaam ver-
laat totdat hij erin terugkeert, blijft de kandidaat bij zijn volle bewustzijn en 
heeft een ononderbroken herinnering aan alles wat heeft plaatsgevonden. 
Het is dus onmogelijk dat iemand, die echt een inwijding heeft ondergaan, 
daaraan twijfelt, of denkt dat het een droom is. 
 
 
Vraag 68. De beproevingen voor inwijding 
Wat zijn de beproevingen voor inwijding die de kandidaat, naar men zegt, moet onder-
gaan voordat hij wordt ingewijd? 
 
Antwoord. De kandidaat voor inwijding weet heel vaak niet dat hij kandi-
daat is. Meestal leeft hij eenvoudig het geestelijke leven van hulp aan zijn 
medemensen, omdat dat het enige leven is dat hem aanspreekt. Hij heeft 
daarbij geen bijbedoelingen of bijgedachten. Toch wordt hij al die tijd ge-
toetst en beproefd, zonder dat hij het zich bewust is, want dat is onderdeel 
van het proces. Geen enkele kandidaat wordt ooit naar een inwijdingska-
mer gebracht en beproefd of getoetst. De beproevingen komen in het da-
gelijkse leven en in de kleine dingen, die schijnbaar erg onbelangrijk, maar 
in werkelijkheid van de grootste betekenis zijn. Als iemand in kleine din-
gen niet trouw kan zijn, hoe kan men dan ooit trouw van hem verwachten 
in de grote? Bovendien zullen de Oudere Broeders van de mensheid, on-
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der wier verantwoordelijkheid dit werk - wat hun jongere broeders betreft 
- valt, altijd met zekerheid zijn meest kwetsbare punt uitzoeken. Want als 
hij wordt beproefd en verzocht, en hij faalt, zal dit hem helpen zijn aan-
dacht te vestigen op die zwakheid in zijn karakter. Zo krijgt hij de gelegen-
heid dit facet te corrigeren, wat niet het geval is als hij niet in verleiding was 
gebracht. 
   De beproevingen worden dus niet alleen gegeven met het doel om te 
zien of iemand trouw kan blijven, maar ook om hem de kans te geven zijn 
zwakke punten te versterken. Daarom zijn de beproevingen voor ieder-
een verschillend, want wat voor de één een beproeving is, kan de ander 
geheel onverschillig laten. Door een leven van onzelfzuchtige dienst, en 
door de kracht die de kandidaat verkrijgt door het doorstaan van de uit-
eenlopende beproevingen, weeft hij het gouden bruiloftskleed van het 
zielenlichaam, dat hem voorbereidt om de onzichtbare werelden te betre-
den. Het proces van inwijding bestaat dan eenvoudig hieruit, dat hem ge-
toond wordt hoe hij gebruik kan maken van de kracht die hij door eigen 
inspanning in zichzelf heeft opgezameld. Niemand kan een ander inwijden 
als die niet de kracht in zich heeft, evenmin als een lege patroon tot ont-
ploffing kan worden gebracht. 
 
 
Vraag 69. Het scheppen van een nieuw lichaam 
Hoe kan een ingewijde een nieuw volwassen lichaam scheppen, dat klaar is voor gebruik, 
voordat hij zijn oude lichaam verlaat?  
 
Antwoord. In de eerste plaats dient u te begrijpen dat niet iedereen die zich 
nog maar net bewust geworden is van de onzichtbare werelden en mis-
schien geleerd heeft in zijn zielenlichaam te functioneren, in staat is deze 
prestatie uit te voeren. Dit vereist een veel hogere, geestelijke ontwikke-
ling. Alleen zij die nu zeer hoog ontwikkeld zijn, kunnen deze prestatie 
verrichten. Men zegt echter dat de methode als volgt is: 
   Als iemand voedsel tot zich neemt, hetzij een adept, hetzij een onwe-
tende, moet hij volgens de wet van assimilatie eerst ieder deeltje overwin-
nen en het aan zichzelf aanpassen. Hij moet het individuele celleven on-
derwerpen en overwinnen voordat het een deel van zijn lichaam kan wor-
den. Als dit gebeurd is, zal de cel kortere of langere tijd in zijn lichaam blij-
ven, afhankelijk van de toestand waarin hij verkeert en de plaats die het 
inwonende leven in de evolutie inneemt. De cel die is samengesteld uit 
weefsel dat eens deel heeft uitgemaakt van een dierlijk lichaam en door-
drongen is geweest met een begeertelichaam, heeft het meest ontwikkel-
de leven. Daarom zal dit leven zich weer snel herstellen en het lichaam 
verlaten waarin het was opgenomen. 
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   Daarom moet iemand die vlees eet zijn voedselvoorraad heel vaak aan-
vullen. Zulk materiaal is dus ongeschikt om een lichaam van te bouwen dat 
enige tijd moet wachten voordat de adept het betrekt. Voedsel dat bestaat 
uit groenten, fruit en noten, vooral als die rijp en vers zijn, is doordron-
gen met een grote hoeveelheid ether waaruit het levenslichaam van de 
plant is samengesteld. Deze cellen kunnen veel gemakkelijker onderwor-
pen en in het lichaam opgenomen worden. Ook blijven ze langer in het 
lichaam voordat het individuele celleven zich herstelt. Daarom zal de 
adept, die voor zichzelf een lichaam wenst te bouwen dat voor gebruik 
gereed is voordat hij zijn oude lichaam verlaat, dit vanzelfsprekend bou-
wen van verse groenten, fruit en noten. Die neemt hij tot zich in zijn li-
chaam dat hij dagelijks gebruikt, waar zij aan zijn wil onderworpen wor-
den en deel van hemzelf worden.  
   Het zielenlichaam van zo iemand is natuurlijk zeer groot en krachtig. Hij 
neemt een deel van dit levenslichaam en maakt er een vorm of matrijs van 
waarin hij elke dag deeltjes kan bouwen die hij kan missen. Als hij een o- 
verschot van nieuw materiaal heeft geassimileerd, kan hij langzamerhand 
ook gebruik maken van het voertuig dat hem omhult, om materiaal te ver-
krijgen dat in het nieuwe lichaam kan worden opgenomen. Zo doet hij na 
verloop van tijd geleidelijk het ene lichaam in het andere overgaan. Als het 
punt bereikt wordt dat de vermagering van het oude lichaam voor de bui-
tenwereld zichtbaar wordt en vragen kan uitlokken, heeft hij het proces 
zodanig geregeld dat het nieuwe lichaam klaar is om het te betrekken. Hij 
kan dan van het oude lichaam in het nieuwe overstappen. Maar hij doet dat 
niet alleen met het doel in dezelfde gemeenschap verder te leven. Door 
zijn grote kennis bezit hij de mogelijkheid hetzelfde lichaam jarenlang op 
zo’n manier te gebruiken dat het er steeds jong uitziet, omdat het niet 
aan slijtage onderworpen is, zoals wij gewone stervelingen die veroorzaken 
door onze hartstochten, emoties en verlangens. Als hij echter een nieuw li-
chaam schept is het, voor zover ik weet, altijd met het doel die omgeving te 
verlaten en zijn werk in een nieuwe omgeving te beginnen. 
   Het is om die reden dat de geschiedenis verhaalt over mannen als Caglio-
stro, Saint Germain en anderen, die op een bepaald moment ergens ver-
schenen en een belangrijk werk begonnen, om even plotseling weer te ver-
dwijnen. Niemand wist vanwaar zij kwamen, noch waar zij heengingen, 
maar iedereen die deze mensen kende was bereid van hun opmerkelijke ei-
genschappen te getuigen, hetzij om hen te belasteren of om hen te prijzen.   
    De Oudere Broeders leren dat Christian Rosencreutz een stoffelijk li-
chaam heeft of wellicht een reeks lichamen heeft gehad die hij sinds de 
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oprichting van de Orde, in de veertiende eeuw5, heeft gebruikt. Maar hoe-
wel ik met lekenbroeders van hoge rang heb gesproken, heeft nooit ie-
mand gezegd dat hij Christian Rosencreutz heeft gezien maar wij weten al-
lemaal dat hij het dertiende lid van de Orde is. Bij de bijeenkomsten in de 
Tempel wordt zijn aanwezigheid gevoeld, maar men ziet of hoort hem 
niet. Dit voor zover bekend aan hen die ik ernaar heb durven vragen. 
   Als de Oudere Broeders over hun illustere hoofd spreken, doen zij dat 
altijd met terughoudendheid. Het zou ongepaste nieuwsgierigheid schijnen 
door meer te vragen dan zij bereid zijn te zeggen. Het is echter bekend 
dat hij zich bezig houdt met het regeren van de wereld. Hoewel ik niet in 
staat ben iemand op het wereldtoneel aan te wijzen die op dit moment de-
ze grote geest zou kunnen zijn, weet ik zeker dat hij er is en zijn eigen rol 
erin speelt. Men zegt dat hij voor de revolutie de kledij van een dame aan 
het Franse hof droeg en hard en ernstig werkte om deze catastrofe te voor-
komen, maar zonder succes. 
   Hoewel ik geloof dat dit waar is, weet ik het alleen van horen zeggen. Als 
ik hem op het ogenblik moest aanwijzen zou ik hem eerder zoeken als de 
kracht ergens achter de schermen dan als een feitelijke ambtsdrager in één 
van de machtscentra van de hedendaagse wereld.   
 
 
Vraag 70. Meesters en inwijding 
Waarom spreken de occultisten van Meesters en inwijdingen, waar andere scholen, mys-
tici, schijnen te leren dat de mens zichzelf kan onderrichten en God kan bereiken zon-
der de noodzaak van inwijding en Meesters? Kan de mens het bewustzijn van het ‘ik’ 
niet bereiken zonder deze zaken? Hebben inwijdingen alleen betrekking op ontplooien 
van latente krachten in de mens? Zijn er inwijdingen in de mystiek? Zijn die dezelfde 
als in het occultisme? 
 
Antwoord. Als iedereen met hetzelfde temperament geboren was, zou er 
maar één pad nodig zijn. Iedereen zou dezelfde ervaring nodig hebben 
om zijn bewustzijn te verheffen om één met God te worden. Omdat ie-
der mens echter fundamenteel verschillend is van alle anderen, verschil-
len de ervaringen onvermijdelijk en zijn bepaalde grote scheidslijnen no-
dig voor iedereen om de gewenst resultaten te verkrijgen. Daarom zijn er, 
strikt genomen, evenveel wegen tot God als er afzonderlijke geesten in de 
evolutie zijn.  
   In het algemeen gesproken zijn er twee wegen: de ene leidt tot vereniging 
door geloof en het ander is het pad tot verlossing door werken. Op een bepaald 

 
5 In De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, hoofdstuk 19: Oude waarheden in een modern    
   gewaad; staat dat het de dertiende eeuw was. 
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punt buigen die twee wegen naar elkaar toe. Degene die gegroeid is door 
geloof bemerkt dan dat het nodig is iets te gaan doen, terwijl degene die 
tot ontwikkeling is gekomen door werken, zonder te geloven, ervaart dat 
op het bereikte niveau ook geloof nodig is. Iemand kan met behulp van 
grammatica en dergelijke een vreemde taal leren spreken, hoewel hij nog 
nooit in het land waar die taal wordt gesproken geweest is. Maar het is 
waarschijnlijk dat hij door zijn uitspraak voor de mensen uit dat land on-
verstaanbaar is. Met behulp van iemand die in dat land geweest is kan hij 
echter de taal doeltreffender en in kortere tijd leren.  
   Zo is het ook in het mystieke leven. Sommige mensen zijn verder gevor-
derd dan anderen. Er zijn er die het land van de ziel hebben bezocht en 
die de mystieke vereniging met God hebben bereikt. Hun hulp is van on-
schatbare waarde voor hen die ernaar streven het pad te betreden. Om-
dat zij deze weg eerder zijn gegaan, zijn zij in staat de zoeker met kennis 
van zaken te leiden, hoewel deze natuurlijk iedere stap op het pad zelf moet 
doen. Deze stappen op het pad zijn algemeen bekend als inwijdingen. 
   Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Laten wij veronderstellen dat 
God zich op de top van een hoge berg bevindt en dat de mensheid ver-
strooid is over de vlakte beneden. Van de voet van de berg slingert een 
spiraal zich naar het doel op de top. Dit is het pad van ontwikkeling of 
evolutie dat de meeste mensen volgen en waardoor zij zo, geleidelijk aan, 
zonder merkbare inspanning, de steile helling naar de top beklimmen. 
Maar er is ook een trap die rechtstreeks van de voet naar de top leidt. Dit is 
het pad van inwijding, dat alleen maar met grote moeite en bewuste in-
spanning beklommen kan worden. Het pad van evolutie, dat als een spi-
raal naar omhoog leidt, gaat op verscheidene punten langs de trap van 
inwijding. Het is dus mogelijk dat sommige mensen, die op het pad van 
evolutie zijn, verder tot de waarheid genaderd zijn dan zij die langs een 
lagere spiraal langs het pad van inwijding zijn gestegen. Maar natuurlijk 
zullen de laatsten, als zij volhouden, spoedig een hoger punt bereiken. De 
wat achtergebleven rassen van het Oosten betreden het pad van inwij-
ding op een lager punt dan wat door de pioniers van het Westen al door 
evolutie bereikt is. Doordat zij jonger zijn en daardoor zwakker, is het voor 
hen noodzakelijker een Meester te hebben die hen over het eerste deel 
van de hobbelige weg heen kan helpen, dan voor hen die de evolutie-
hoogte hebben bereikt die normaal is voor de westerse mens. Dus, hoe 
hoger wij door evolutie of inwijding klimmen, hoe duidelijker wij het 
licht, dat God is, zien dat op de top schijnt. Hoe meer wij erdoor gesterkt 
worden, hoe beter wij alleen kunnen lopen en klimmen. 
   Daarom is het na enige tijd niet meer nodig Meesters te hebben die ons 
helpen. Hun plaats wordt dan ingenomen door de Oudere Broeders, in het 
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Westen bekend als vrienden en raadgevers. De Meester van het Oosten 
spoort zijn leerling aan, prijst hem als hij het goed doet, straft hem als hij 
nalatig is geweest. In het Westen sporen de Oudere Broeders nooit aan, 
prijzen nooit en veroordelen nooit. De drang moet vanuit de leerling zelf 
komen, en zij leren hem zichzelf te beoordelen. Op bepaalde momenten 
op het pad verlangen zij van hem dat hij een onpartijdig oordeel over zijn 
eigen gedrag schrijft om te weten te komen in hoeverre hij geleerd heeft 
zichzelf juist te beoordelen. Zo leren zij hem in ieder opzicht op eigen be-
nen te staan, zonder op hen of op iemand anders te leunen. Want hoe ho-
ger wij stijgen, des te groter de ramp van een val is. Alleen als wij evenwich-
tigheid en zelfvertrouwen aankweken, gekoppeld aan toegewijde ijver, zijn 
wij echt geschikt om verder te gaan. 
   Wat nu deze inwijdingen betreft: aan de ware inwijding is geen enkele ceremo-
nie verbonden. Het uitgebreide ceremonieel van pseudo-occulte orden, zo-
als tegenwoordig in de zichtbare wereld te zien is bij broederschappen of 
kerken, lijkt in geen enkel opzicht op echte inwijding. Die vindt helemaal 
niet op het stoffelijk gebied plaats en er is geen enkele ceremonie aan ver-
bonden. Zij bestaat ook niet uit een rituaal dat door iemand wordt gele-
zen, noch uit lezingen of uit preken of iets dergelijks. Tijdens het proces 
wordt geen woord gesproken. Ik weet dat dit geldt voor de lagere inwij-
dingen, die ik zelf heb behaald. Het zou tegen de logica indruisen te veron-
derstellen dat zulke middelen in de hogere graden wél zouden worden ge-
bruikt. Bovendien werd mij in gesprekken met lekenbroeders, die een ho-
gere graad hebben bereikt, door hun woorden de waarheid van deze ver-
onderstelling bevestigd.  
   Uit deze feiten ziet u dat er een zeer goede reden is waarom de geheimen 
van de echte inwijding niet onthuld kunnen worden. Inwijding is geen uiterlijk 
ceremonieel, maar een innerlijke ervaring. De inwijder, die het uitwendige, beel-
dend bewustzijn van de Jupiterperiode ontwikkeld heeft, vestigt zijn aan-
dacht op bepaalde kosmische feiten, en de kandidaat die voor inwijding 
geschikt is geworden door in zichzelf bepaalde krachten tot ontwikkeling 
te brengen die echter nog sluimerend zijn, is als een stemvork van gelijke 
hoogte als de trillingen van de ideeën die de inwijder in beelden uitzendt. 
Daarom ziet de kandidaat de beelden niet alleen - iedereen zou ze kunnen 
zien – maar hij kan ook op hun trilling reageren. Wanneer de kandidaat is 
afgestemd op het idee dat door de inwijder wordt gegeven, wordt dan de 
latente kracht in hem omgezet in dynamische energie en wordt zijn be-
wustzijn opgeheven tot de volgende stap op de ladder van inwijding. 
   Bij eerste lezing mag dit diepzinnig lijken. Maar als u dit wilt lezen en her-
lezen totdat u zich het idee hebt eigengemaakt, zult u zich de nauwkeurig-
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ste beschrijving van wat inwijding is verkregen hebben die men maar aan 
iemand kan geven die zelf geen inwijding heeft meegemaakt.   
   Er is ook geen enkel geheim ten aanzien van deze schets. In die zin dat 
men er niet over mag spreken. Maar het is geheim omdat er geen stoffelij-
ke woorden bestaan die op de juiste manier een geestelijke ervaring kun-
nen beschrijven. 
   Het is juist dat inwijding in een tempel plaatsvindt die aangepast is aan 
de behoefte van een bepaalde groep mensen, die op een bepaalde octaaf 
trillen en dat anderen daarbij aanwezig zijn. Ik herhaal, dat niet wat zij doen 
of zeggen de inwijding vormt, maar dat inwijding een innerlijke ervaring 
is, waarbij de sluimerende krachten die binnenin gerijpt zijn, in dynamische 
energie worden omgezet. 
   Nu wat het verschil betreft tussen inwijding langs occulte lijnen en langs 
mystieke. Uit wat hiervoor is gezegd zult u begrijpen dat ze precies tegen-
overgesteld zijn en ook moeten zijn. De occultist, die zijn inwijding aan 
de verstandelijke zijde ontleent, wordt de samenhang tussen de geestelij-
ke oorzaken en de stoffelijke feiten getoond, terwijl het bewustzijn van de 
mysticus, die de geestelijke feiten ontvangen heeft, gericht wordt op hun 
samenhang met de uitwerking daarvan op het materiële vlak. Dit alles met 
het oog op de vermenging van beide zijden en de normale ontwikkeling 
van de mens. 
   De Rozenkruisers-inwijdingen, die ontworpen zijn voor de tegenwoor-
dige pioniers van de mensheid, proberen het mystieke met het occulte te 
vermengen. Daar de Westerse wereld echter het intellect ten nadele van 
de gevoelens heeft ontwikkeld, wordt waarschijnlijk wat meer de nadruk 
op de mystieke kant gelegd. Hier leren de Broeders hun leerlingen altijd 
naar Christus te kijken. Hoewel de oosterse Meesters even toegewijd zijn 
in hun dienst aan de mensheid, kunnen zij hun leerlingen niet op deze 
manier onderrichten omdat, gezien vanuit het standpunt van de Oosterse 
aspirant, het Christuslicht nog onzichtbaar is. Daarom zijn zij gedwongen 
hun leerlingen te leren precies te doen wat zij zeggen. Op de duur, als zij 
tot ons niveau gestegen zijn, zal Christus ook aan hén verschijnen.  
 
 
Vraag 71. Waarom de meeste ingewijden mannen zijn 
Als de vrouw, met haar positieve levenslichaam, het punt in haar ontwikkeling heeft be-
reikt dat zij een lichaam kan kiezen, en zij kiest het positieve, stoffelijk lichaam, hoe 
komt de negatieve kant daar dan mee in evenwicht?      
 
Antwoord. Om het punt - dat u opgehelderd wilt hebben - te begrijpen, 
dient u allereerst te beseffen dat man en vrouw benamingen zijn die alleen 
op het stoffelijk lichaam van toepassing zijn, want in de hogere voertuigen 
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wordt het geslacht niet op dezelfde manier uitgedrukt. Houd ook goed in 
gedachte dat de geest, die zich uitdrukt in het lichaam van de twee ge-
slachten die wij mannelijk en vrouwelijk noemen, zelf geslachtloos is. Twee 
eigenschappen van de geest vragen echter vooral de aandacht als deze zijn 
voertuigen schept: wil en verbeeldingskracht, positief en negatief. Wan-
neer de geest de stoffelijke wereld bereikt en het lichaam bouwt waarin hij 
wil functioneren, openbaren deze eigenschappen zich onder de goddelij-
ke leiding van de scheppende hiërarchieën als mannelijk en vrouwelijk. De 
geest drukt zich afwisselend uit in wil en verbeelding, zodat die zich ge-
lijkmatig kunnen ontwikkelen. Daarom drukt de geest zich uit in manne-
lijke en vrouwelijke lichamen. Omdat de geest onvolmaakt is, wordt hij in 
evenwicht gebracht doordat hij een positief stoffelijk lichaam ontvangt 
met een negatief levenslichaam, en omgekeerd.  
   Als echter de tijd komt dat de geest een ontwikkeling van zeer lange tijd 
in de levensschool heeft doorgemaakt en zijn lessen zodanig heeft geleerd 
dat hij zich voldoende zelfbeheersing en evenwicht heeft verworven, is het 
niet langer nodig het volledige evenwicht door de tegenovergestelde po-
lariteit in het lichaam te waarborgen. Daarom kan de geest voor zichzelf 
zowel een positief levenslichaam als een positief stoffelijk lichaam nemen, 
wat hij dan ook doet. Dit is het geval bij de meeste ingewijden, behalve als 
zij het om bepaalde redenen gunstig vinden van een negatief stoffelijk li-
chaam gebruik te maken. 
   Het levenslichaam van elke ingewijde is echter altijd positief gepolariseerd, omdat dit 
hierdoor een beter en ontvankelijker instrument wordt voor de trillingen 
van de levensgeest, die zijn tegenpool in het levenslichaam heeft. 
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Vraag 72. Leer over  Jehova in het Oude en het Nieuwe Testament 
De leer van het Nieuwe Testament over de heilige Geest, de pleitbezorger die zo inne-
mend en genadig is, maakt het moeilijk in de heilige Geest de wraakzuchtige Jehova 
van het Oude Testament te herkennen. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? 
 
Antwoord. Het was de taak van Jehova en zijn engelen om alles wát ook op 
aarde is, zich te laten voortplanten. Met andere woorden: Hij was de schen- 
ker van kinderen. Neem de aankondiging van de engel aan Maria: ‘De hei-
lige Geest zal op u neerdalen en u zult ontvangen.’ Daar hebt u al een ver-
bindende schakel. Maar evenals er twee kanten aan een vraag zijn, zijn er 
ook twee kanten aan de heilige Geest. Eén fase van zijn werk doet hij van 
buitenaf, als wetgever. Als de wet van buitenaf wordt toegepast is zij een 
leermeester die ons ertoe aanzet het een of het ander te doen, of ons ver-
biedt bepaalde dingen te doen. De wet vraagt oog om oog en tand om tand. 
Dit is Jehova, de maker van de wet. Maar als de tijd aanbreekt dat wij de 
wet binnenin ons hebben en niet meer van buitenaf worden aangespoord, 
wordt de leermeester de pleitbezorger. Het hele universum wordt gere-
geerd door de wet, en die is zowel onze beschermer als leermeester. 
   ’s Morgens verlaten wij zonder zorg ons huis, erop vertrouwend dat het 
tijdens onze afwezigheid door de wet van de zwaartekracht op zijn plaats 
blijft. Wij weten dat wij bij onze terugkeer het huis daar zullen vinden waar 
wij het verlaten hebben, hoewel onze planeet zich met een snelheid van 
107.280 km per uur langs haar baan spoedt. Bij onze auto’s vertrouwen wij 
op de uitzetting van gassen. Feitelijk is alles in de natuur op wetten geba-
seerd. Of wij het weten of niet, wij zijn hun slaven, totdat wij door kennis 
leren ze te gebruiken, met hen samen te werken, ze zo onze bevelen te 
doen opvolgen en ons werk te besparen. 
   Net zo is het met de morele wetten die door Jehova op de Sinaï werden 
gegeven. Die hadden tot doel ons tot Christus te brengen. Als Christus 
in ons geboren wordt, treedt ook de wet van de heilige Geest in ons. De 
mens wordt dan gesymboliseerd door de ark die in het allerheiligste stond 
met daarin de stenen platen die de wet bevatten. U zult hebben bemerkt 
dat de pleitbezorger, die vroeger tot de mensen kwam, niet een uiterlijke 
pleitbezorger was, maar iemand die van binnen werkte, iemand die in de 
mensen kwam en deel van hen werd. Als de geest van de wet, de heilige 
Geest, in ons komt is hij de pleitbezorger, omdat wij bereid zijn de din-
gen te doen die ons door deze innerlijke drang worden ingefluisterd, ter-
wijl wij met wrevel en tegenzin aan het bevel van de uiterlijke leermeester 
gevolg geven. 
 
 



 132 

Vraag 73. Het opwekken van doden 
In ‘Vragen en antwoorden’, deel 1 zegt u dat Christus de doden niet heeft opgewekt. 
In Johannes 11:11 zegt Christus: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen …’ en in het 14e 
vers zegt Jezus: ‘Lazarus is gestorven.’ Zo lijkt het of Christus zich aanvankelijk 
heeft vergist. Wat is juist? Ook in Mattëus 10:8 werd de leerlingen gezegd dat zij de 
doden moesten opwekken, enzovoort. 
 
De meeste moeilijkheden en de verkeerde uitleg over wat de evangeliën 
werkelijk bedoelen, worden veroorzaakt door het grote wanbegrip van de 
meeste mensen die geloven dat zij bedoeld zijn om de levensgeschiedenis 
van een persoon met de naam Jezus Christus te vertellen. Het is volkomen 
waar dat zij aan het leven van Jezus hun vorm hebben ontleend. Het pleit 
voor zijn grootheid dat zijn leven door de schrijvers van vier verschillende 
inwijdingsscholen als voorbeeld wordt genomen. Wat deze mannen echter 
in werkelijkheid wilden schrijven waren de inwijdingsformules. Daarom 
bevatten de vier evangeliën, verborgen onder het vernis van mystificatie en 
bijzaken, de inwijdingsformules van de vier verschillende mysteriescholen. 
   Het genoemde voorbeeld, de opwekking van Lazarus, of de zoon van 
de weduwe te Naïn, betekent niet dat een geest die overleden is naar zijn 
verlaten stoffelijk lichaam wordt teruggeroepen; dat is niet het geval. Wan-
neer het zilveren koord eenmaal gebroken is, keert de geest terug tot God 
die hem schonk, en de stof keert weer tot de aarde. Als een kandidaat een 
punt genaderd is waar hij tot een hoger niveau kan worden opgeheven, 
en een grotere macht kan krijgen dan hij daar voor bezat, moet hij eerst 
sterven voor dat wat gebeurd is en achter hem ligt. Bij iedere stap wordt 
het pad smaller. Hij kan niet door een smallere poort gaan die naar een 
hoger gebied voert voordat hij zijn lichaam heeft afgelegd dat hem met het 
lagere gebied verbond. Daarom wordt op het moment dat de kandidaat 
klaar is voor die overgang van hem in die zin gezegd dat hij dood is. 
   Als u Vrijmetselarij en Katholicisme leest, zult u zien dat Lazarus eerder Hi-
ram Abiff6 was, de meester-metselaar en opperbouwmeester van de tem-
pel van Salomo. En dat Jezus vroeger belichaamd was als Salomo. En dat 
de Christusgeest die tijdens de opwekking van Lazarus in het lichaam van 
Jezus woonde, de grote Inwijder was die hem opwekte en tot een hiërofant 
van de kleine mysteriën maakte. Wij kennen hem nu als Christian Rosen-
creutz, het hoofd van de Westerse Inwijdingsschool, die met Jezus sa-

 
6  De naam Hiram Abiff wordt verschillend geschreven. In 2 Kron. 2:13-14 heette hij in 

de oude vertaling van 1948 Huram-Abi, in de nieuwste vertaling 2007, Churam-Abi. Zie 
ook 2 Sam. 5:11 [Hiram, resp. Chiram].  
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menwerkt om de mensheid te verenigen en haar tot het koninkrijk van 
Christus te brengen. 
   Op dezelfde manier, maar op kleinere schaal, werd de leerlingen macht 
gegeven om de doden op te wekken. Aan de zwakken gaven zij alleen 
vloeibaar voedsel, maar aan de sterken gaven zij het vaste voedsel van de 
leer, en onderwezen hen in de mysteriën, totdat zij door een juiste ma-
nier van leven een bepaald punt bereikten waarop zij stierven en opge-
wekt werden tot een rijker leven waarin zij van groter nut konden zijn. 
Maar, zoals gezegd, dit sterven betekende niet wat wij in de regel de licha-
melijke dood noemen. 
 
 
Vraag 74. Aardse rijkdom en kerkelijke inkomsten 
De Bijbel zegt: ‘Zalig zijn de armen want van hun is het koninkrijk van de heme-
len.’ Ook staat er dat het voor iemand die rijk is moeilijker is de hemel binnen te gaan 
dan voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. Veel andere passages 
schijnen er op te wijzen dat armoede een zegen is en rijkdom een vloek. Waarom vra-
gen de kerken dan geld en verkrijgen zij rijkdom? Waarom gaat de Rosicrucian Fel-
lowship dezelfde weg op? 
 
Antwoord. Ik ben mij er goed van bewust dat oppervlakkige lezing van 
de Bijbel een schijn van rechtvaardiging kan en zal geven aan gedachten 
als in bovenstaande vraag naar voren worden gebracht. Maar zelfs als men, 
los van de Bijbel, zijn gezonde verstand gebruikt, is het duidelijk dat ar-
moede op zichzelf niet als een deugd kan worden beschouwd. Ook be-
hoeft rijkdom als zodanig niet tot de ondeugden te worden gerekend. De 
aangehaalde passage uit Lucas 6:20: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van 
jullie is het koninkrijk van God.’ vraagt om een toelichting. Die wordt ge-
geven door Matt. 5:3 waar hij schrijft: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemelen.’  
   In het begin was de mensheid op aarde geplaatst om die te bebouwen, 
vruchtbaar te maken, en over alles heerschappij te voeren. Met andere 
woorden: hij moest werken, en natuurlijk moesten de vruchten van zijn 
arbeid toenemen. Naar mate de tijd verstreek vermeerderden de bezittin-
gen zich en ook de begeerte naar bezit werd groter. Daarom is het nu zo, 
als Emerson zegt: ‘De dingen zitten in het zadel en de mensheid wordt 
door hen bereden,’ in plaats van dat de mens over de wereld en alles wat 
daarin is heerschappij voert. Menigeen denkt dat hij een winkel, een zaak 
of een fabriek bezit. Maar als hij er eens voor ging zitten en zich reëel en 
onbevooroordeeld rekenschap zou geven van zijn zaken, zou hij ontdek-
ken dat de fabriek en de winkel hém bezitten. Dat hij de slaaf is van zijn be-
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zittingen en dat zij zijn tijd opeisen en de levensvreugde, die hij anders van 
hem zou kunnen noemen. Hij leeft voortdurend in angst dat hij wordt be-
stolen of dat hij door faillissement zijn bezittingen zal verliezen. Hij leeft 
nooit in vrede, maar altijd in angst vanwege zijn rijkdom. Een dergelijke 
toestand komt maar al te vaak voor. Onder die omstandigheden is rijkdom 
beslist een vloek. 
   Die man is echter niet arm van geest. Een ander kan rechtmatig eigenaar 
zijn van een fabriek, een groot aantal mensen in dienst hebben en zich toch 
Gods rentmeester voelen, die een bepaald deel van het werk in de wereld 
op zich neemt. Omdat hij zichzelf niet beschouwt als de persoonlijke ei-
genaar van de dingen om hem heen, is hij echt arm van geest, hoewel hij 
in materieel opzicht rijk kan zijn. Als hij tot aan zijn dood deze instelling 
consequent volhoudt, is hij er bovendien absoluut zeker van dat hij heel 
wat schatten in de hemel zal hebben verzameld. Daarom is hij dáár rijk en 
zal hij er glansrijk binnentreden, ook al zou de toegangspoort uiterst klein 
zijn. 
   Op dezelfde manier kunnen kerken grote rijkdommen op aarde verwer-
ven en een schat in de hemel verdienen als zij die goed gebruiken door het 
lijden te verzachten. Dit betekent echter niet dat wij aan iedereen, zonder 
onderscheid, moeten geven. Bij zielengroei is onderscheidingsvermogen 
absoluut een belangrijke factor. Er is alle aanleiding en reden om dat ver-
mogen eveneens te gebruiken wanneer men geeft, net zo als in andere le-
vensomstandigheden. Geven zonder onderscheid, maakt vaak armlasti-
gen van mensen die anders nuttig zouden zijn. De Bijbel is beslist niet zo 
onlogische dat zij van oordeel is dat armoede op zichzelf een deugd is. 
Want dan zou iedereen een lui leven kunnen leiden, een instelling die he-
laas maar al te vaak voorkomt bij mensen die verklaren geestelijk leven 
na te streven. Feitelijk zullen veel arme mensen trouwens opheldering 
moeten geven van de reden waarom zij arm zijn. Iedereen krijgt gelegen-
heden, en als wij in gebreke zijn gebleven om ze te grijpen, als wij onze 
tijd en de weinige materiële middelen die wij hebben gekregen hebben ver-
kwist en daardoor hebben verzuimd meer te krijgen om er goed mee te 
doen, dan zullen wij beslist verantwoording voor onze daden moeten af-
leggen. Aan de andere kant zal de rijkaard, die zijn rijkdom op de juiste ma-
nier heeft gebruikt, geprezen worden voor de manier waarop hij zijn Va-
ders zaken heeft geleid.  
   Wat betreft de verwijzing naar de Rosicrucian Fellowship, dit is nauwe-
lijks een antwoord waard. Want natuurlijk weet iedereen die onderschei-
dingsvermogen bezit dat de Rosicrucian Fellowship als zodanig, nooit om 
geld heeft gevraagd; niet voor de tempel, noch voor iets anders. Enige 
leden van de Fellowship zijn een actie begonnen om geld in te zamelen. 
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Er is geen enkele reden waarom zij daar onder elkaar niet mee door zou-
den gaan. De middelen waarmee het werk gedaan wordt, moeten verkre-
gen worden. Als de leden die noodzaak voelen en die middelen wensen te 
verschaffen, is dat hun goed recht. Ik heb geen enkel recht tussenbeide te 
komen. Daarom zijn de brieven gepubliceerd en de opvattingen, die erin 
tot uiting komen, zijn geoorloofd. Alleen als er op een of andere manier 
door mij op was aangedrongen, zouden zij niet op hun plaats zijn en na-
delig voor het werk van de Rosicrucian Fellowship. Want, zoals al zo vaak 
is gezegd, ik mag geen bijdragen vragen, voor wat dan ook.  
 
 
Vraag 75. Opstanding van het vlees 
Wat wordt in de apostolische geloofsbelijdenis en in de Bijbel bedoeld met de opstanding 
van het vlees? 
 
Antwoord. De apostolische geloofsbelijdenis werd pas eeuwen nadat de 
apostelen gestorven waren, opgesteld. Men nam toen aan dat deze geloofs- 
belijdenis bevatte wat de apostelen hadden voorgestaan. Noch zij, noch de 
Bijbel leren de opstanding van het vlees. In de bijbelvertaling van koning 
Jacobus lezen wij in Job 19:26: ‘Ofschoon de wormen na mijn huid dit li-
chaam zullen vernietigen, zal ik in mijn vlees God aanschouwen.’7 Het is 
voornamelijk deze passage waarop zij, die deze dwaze leer ingang probe-
ren te doen vinden, afgaan. De kennis van het Hebreeuws van de vertalers 
die door koning Jacobus waren aangesteld, was echter niet groot en de 
meeste stierven voordat de vertaling af was. In de herziene uitgave zult u 
een andere vertaling vinden: ‘En na mijn huid wordt zelfs dit lichaam ver-
nietigd; dan zal ik zonder mijn vlees God aanschouwen.’ Vlees en bloed 
kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wat heeft het dan voor zin 
een lichaam te hebben zoals wij nu? Ook zou dan dit tegenwoordige li-
chaam vereeuwigd worden. Wij leren en lezen dat er in de opstanding niet 
gehuwd wordt, noch dat er ten huwelijk wordt gegeven. Nog een argu-
ment dat aantoont dat er een ander voertuig dan dat van vlees gebruikt 
zal worden. Bovendien is het een welbekend, bewezen feit dat de atomen 
in ons lichaam steeds komen en gaan. Als er nu opstanding van het vlees 
zou zijn, welke atomen zouden dan moeten dienen voor dit te verrijzen 
lichaam? Of als elk atoom dat ooit tot ons lichaam behoorde, zich in het 
verrezen lichaam zou bevinden, zou dat dan geen enorme opeenhoping 
worden? Wij zouden dan geweldig grote lichamen hebben, samengesteld 
uit lagen. Dat zou met recht een wetenschappelijk fenomeen zijn. Maar 
zoals Paulus in 1 Kor. 15:36, 37 zegt: ‘Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet 

 
7 ‘Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.’ 
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dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog 
niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een 
graankorrel misschien of iets anders.’  
 
 
Vraag 76. De onbevlekte ontvangenis 
In hoofdstuk 17, de gelofte van het celibaat, van ‘De wereldbeschouwing der Rozenkrui-
sers’, staat de volgende alinea: ‘De gelofte van een absoluut celibaat is alleen van toe-
passing op de grote inwijdingen en zelfs dan kan in een enkel geval de geslachtsgemeen-
schap als een daad van opoffering nodig zijn, zoals in het geval bij het scheppen van een 
lichaam voor Christus.’ 
   De christelijke godsdienst leert dat Jezus, de Christus, geboren werd uit een maagd, 
dat op een andere manier wordt uitgedrukt als: een onbevlekte ontvangenis. Is een der-
gelijk leer ‘goddelijk’, in de strikte betekenis van het woord? Wordt door de Rozenkrui-
sers de geboorte van Jezus ook zo beschouwd? 
 
Antwoord. Volgens de Rozenkruisersleer is het nodig om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen de Christus en Jezus. Als wij het geheugen 
der natuur onderzoeken zien wij dat de geest die in het lichaam van Jezus 
werd geboren, een vergevorderd ego was, dat door veel levens van ge-
wijde, zelfopofferende hulpvaardigheid de hoogste vorm van geestelijk-
heid had verkregen. De voorgaande geboorten van dit ego kunnen wij 
even gemakkelijk opsporen als de ervaringen uit het verleden van wie dan 
ook die tot het menselijk ras behoort. Maar wij zullen tevergeefs zoeken 
naar een vorige belichaming van Christus. Hij behoort namelijk helemaal 
niet tot onze evolutie. Hij was de hoogste ingewijde van de Zonneperiode. 
De mensachtigen uit dat verre verleden hebben zich nu ontwikkeld tot een 
hoge, geestelijke staat. Wij noemen hen aartsengelen. 
   Tot voor tweeduizend jaar werd de aarde door Jehova en zijn engelen 
met ijzeren hand geregeerd, die het voortbrengsel van de ontwikkeling in 
en voorbije periode waren. Onder zijn regime werd de vrees voor de wet 
gesteld tegenover de begeerten van het vlees. Voor elke overtreding werd 
een oog voor een oog en een tand voor een tand geëist. Dit liet echter 
geen ruimte voor het ontwikkelen van liefde en altruïsme. ‘Volmaakte lief-
de bant alle vrees uit’. En Christus kwam in de wereld om de mensheid te 
redden van de wet en egoïsme, door het aankweken van liefde en altruïs-
me.  
   Het is echter een onverbiddelijke natuurwet dat niemand een lichaam 
kan bouwen van materiaal dat hij tijdens zijn ontwikkeling niet heeft le-
ren bewerken. In het verre verleden, toen de aartsengelen mensachtig wa-
ren, bestond de wereld die zij bewoonden uit begeertestof. Zoals ons 
dichte, stoffelijk lichaam gemaakt is uit de scheikundige bestanddelen van 
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onze tegenwoordige aarde, zo is het dichtste lichaam van een aartsengel 
gemaakt uit begeertestof. Vele eeuwen voordat Christus werkelijk in ons 
midden kwam, werkte hij al van buitenaf op de aarde in om het begeerte-
lichaam van de aarde te zuiveren, zodat wij materiaal konden verkrijgen 
voor het bouwen van zuiverder en betere begeerten en gevoelens. Het 
ligt voor de hand dat dit veel beter gedaan kon worden door een inwonen-
de geest, op voorwaarde dat er een weg zou kunnen worden gevonden 
om deze geest te verzekeren van toegang tot de aarde. Het was de op-
dracht van Jozef, Maria en Jezus om dit voertuig te verschaffen, bestaan-
de uit een stoffelijk lichaam en een levenslichaam, waarmee het begeerte-
lichaam en de geestelijke voertuigen van Christus zich voor een korte tijd 
zouden kunnen verbinden, terwijl hij zijn opdracht vervulde. 
   Als de seksuele gemeenschap op een lage, grove manier verricht wordt, 
als zij bezoedeld wordt door wellust en hartstocht, verlaagt zij hen, die de-
ze daad van ontheiliging voltrekken, tot een benedendierlijk niveau. Als 
anderzijds toekomstige ouders zich door gebed en verheven aspiraties 
voorbereiden om de daad als een sacrament te verrichten, zonder acht te 
slaan op eigen bevrediging, is de conceptie onbevlekt. Het is duidelijk dat 
het niet de lichamelijke maagdelijkheid is die deugdzaamheid uitmaakt; 
want iedereen is dat als men jong is. Het is de reinheid, de kuisheid van de 
ziel die iemand tot een zuivere maagd maakt, zowel de vader als de moe-
der. 
   Volgens de Rozenkruisersleer, bevestigd door onderzoek in het geheu-
gen der natuur, verkeerden Jozef en Maria in die staat toen het lichaam, dat 
zich rond het zaadatoom van Jezus vormde, werd ontvangen. De zonne-
geest Christus kon een dergelijk voertuig niet vormen. Het zou voor zo’n 
grote geest bovendien een nutteloos verbruik van kostbare energie zijn 
geweest om door de moederschoot heen te gaan en tijdens de jeugd een 
lichaam op te bouwen tot het volwassen en voor gebruik gereed is. 
Daarom werd deze taak overgedragen aan Jezus, die zijn lichaam ge-
bruikte tot aan de doop toen, zoals wij lezen, de Geest erop neerdaalde 
als een duif. Daar verliet Jezus zijn lichaam, waarin vanaf dat moment tot 
aan het einde, de Christusgeest woonde. Tijdens zijn drie jaren dat hij pre-
dikte hebben wij dus met een samengesteld wezen te maken, Jezus-
Christus.  
   Wij dienen goed te begrijpen dat de grote hiërarchieën die ons bij onze 
ontwikkeling hebben geholpen, altijd werken met de wetten die zij als 
richtsnoer hebben gegeven en niet er tegenin. Omdat zij nu eenmaal de 
manier om een lichaam te bouwen hebben ontwikkeld door de vereniging 
van man en vrouw, zullen zij er niet over peinzen deze wet buitenwerking 
te stellen, evenmin als zij er ook maar een moment aan zouden denken de 
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wet van de zwaartekracht op te heffen. Het is begrijpelijk dat er chaos ont-
staat als mensen, huizen, trams en alles wat niet in de aarde verankerd is, 
de lucht in zou vliegen. En de ramp voor onze maatschappelijke structuur 
die het gevolg zou zijn van een tijdelijke buitenwerking stellen van de wet 
waarop de bevruchting gebaseerd is, kan men zich ook levendig voorstel-
len. De ingelaste verhalen maken eveneens duidelijk dat Jozef van plan 
was Maria weg te sturen. Een dergelijke gang van zaken zou natuurlijk vol-
gen op een wonder dat door een gewone echtgenoot niet geloofd of ont- 
kend wordt. Als verdere blijk van gepruts door de vertalers wordt boven-
dien opgemerkt dat de afstamming van Jezus teruggevoerd wordt op Jo-
zef. Als hij niet de vader was, zou dit gek zijn. Dan zou men ook niet kun-
nen zeggen dat Jezus voortkomt uit Davids stam. 
   Voor een adept zijn er echter methoden om een lichaam te bouwen zon-
der door de schoot van een vrouw te moeten gaan. Voordat ik deze me-
thode beschrijf dient men er goed van doordrongen te zijn dat de bena-
ming ‘adept’ niet gegeven dient te worden aan egoïsten en charlatans die 
zichzelf zo noemen in advertenties of in een kring van slachtoffers. De 
ware adept is iemand die een hoge graad van geestelijkheid heeft bereikt. 
Wat die graad is zullen wij begrijpen door de gewone ziener en ingewijde 
met hem te vergelijken. De ziener is iemand die het geestelijk gezicht heeft 
ontwikkeld. Als hij geen macht over dit vermogen heeft, ziet hij in de on-
zichtbare wereld beelden als die zich aan hem vertonen. Hij heeft geen 
keus in wat hij ziet, noch het vermogen om zich voor een beeld af te slui-
ten dat hij onaangenaam vindt. De willekeurige of bewuste ziener is iemand 
die, als hij dat wil, vanuit de onzichtbare werelden taferelen kan oproepen, 
en die zijn geestelijk gezicht kan richten op elk object of gebeurtenis, zo 
lang of zo kort als hij dat zelf wenst. 
   De meeste mensen die nooit over dit onderwerp hebben nagedacht, ge-
loven meestal dat als iemand in staat is in de onzichtbare wereld beelden 
te zien hij, om zo te zeggen, alwetend is en ook weet hóé alles daar is. In 
werkelijkheid brengt de gave om beelden in de onzichtbare wereld te zien, 
niet het vermogen met zich mee alles van die beelden te begrijpen. Evenals 
het kunnen zien van een machine hier, ons de kennis verschaft hoe ermee 
om te gaan. 
   De ingewijde is iemand die niet alleen het vermogen heeft dingen in de 
onzichtbare wereld te zien, maar ook het vermogen heeft zijn lichaam be-
wust te kunnen verlaten om deze dingen te onderzoeken en ermee om te 
gaan. Zo krijgt hij geleidelijk kennis van hun verborgen werking en weet 
hij die krachten, die wij natuurwetten noemen, te koppelen aan de triomf-
wagen van het ontwikkelingsproces.  



 139 

   De adept is iemand die ziet en weet, en zich bovendien bekwaamd heeft 
in het hanteren van de natuurwetten voor het verrichten van wat de ge-
wone mens wonderen toeschijnen, maar wat in werkelijkheid alleen de ho-
gere toepassing is van dezelfde wetten die het gewone leven beheersen. 
   Iedereen weet dat voedsel dat wij eten, voor het grootste deel verspild 
wordt door ons gebrek aan kennis met betrekking tot de werkelijke be-
hoeften van ons lichaam, gekoppeld aan het feit dat de meeste mensen 
meer eten om hun gehemelte te strelen dan om hun lichaam te voeden. Dit 
verstoort de stofwisseling, zodat er meer voedsel wordt verspild dan ge-
assimileerd.  
   Maar zelfs dat deel van het voedsel dat wij assimileren vormt niet altijd 
gezond weefsel, maar slap vlees dat een ballast vormt, waardoor het le-
venslichaam steeds worstelt om zich van het ongewenste teveel te bevrij-
den. Na een zware maaltijd kan de helderziende om de buik van de lek-
kerbek een zwarte band waarnemen van elastische, geleiachtige samen-
stelling, gevormd uit ether. Dit is de giftige stof die ontstaan is door gis-
ting door een teveel aan ongezond voedsel, dat door de uistraling van het 
levenslichaam door het stoffelijk lichaam naar buiten wordt gewerkt in een 
poging de vertopte spijsverteringsorganen te reinigen.  
   Wij vernietigen ook lichaamsweefsel door ons over te geven aan genoe-
gens, door onnodige beweging en emoties, die maken dat het stoffelijk li-
chaam veroudert en sterft, lang voordat het zou sterven als het juist werd 
behandeld. 
   De adept is anders. Die weet hoe hij zijn handelingen en emoties moet 
beheersen, waardoor hij alle onnodige spanning in zijn lichaam voorkomt. 
Hij weet ook precies welke bestanddelen nodig zijn om zijn lichaam in 
stand te houden en in welke hoeveelheden hij ze moet eten. Zo wordt 
een maximum aan voedingswaarde verzekerd met een minimum aan af-
valstoffen. Hierdoor kan zijn lichaam honderden jaren een jeugdig uiter-
lijk behouden en een blakende gezondheid. 
   Onder de lekenbroeders van de Orde van het Rozenkruis wordt gezegd 
dat Christian Rosencreutz momenteel een lichaam gebruikt dat op deze 
manier verscheidene eeuwen in stand is gebleven. Dit kan al dan niet waar 
zijn. Ik kan dit niet te weten komen, want geen van de lekenbroeders, die 
voor de middernachtelijke dienst in de Tempel bijeenkomen, ziet ooit on-
ze verheven leider. Zijn aanwezigheid wordt alleen gevoeld en is het teken 
om het werk te beginnen. Maar in gesprekken met lekenbroeders die al 
twintig, dertig of veertig jaar van hun leven met de Tempel verbonden zijn, 
is naar voren gekomen dat de Oudere Broeders, die wij Leraren noemen, er 
op dit moment nog ongeveer net zo uitzien als dertig of veertig jaar gele-
den. Gemeten naar de maatstaven van de gewone mensen kan ik zeggen 
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dat de Oudere Broeders nu ongeveer veertig jaar oud lijken wat datgene 
bevestigt wat hiervoor werd gezegd.  
   Wij zien dus dat adepten in staat zijn hun lichaam honderden, mogelijk 
duizenden jaren in stand te houden. Maar zij zijn ook in staat een nieuw 
lichaam te scheppen als zij dat om een of andere reden wenselijk achten. 
Het volgende is één van de methoden die door de Oudere Broeders wordt 
beschreven. 
   Het is een natuurwet dat het celleven in elk voedseldeeltje, door het ego 
bedwongen moet worden voordat het kan worden opgenomen. Zie in dit 
verband ook het hoofdstuk over ‘De wet van assimilatie’ in hoofdstuk 17 
van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers. Vandaar dat het voor een adept 
niet mogelijk is een extract te maken van de elementen waaruit een lichaam 
is opgebouwd, dit tot een lichaam te vormen en dan van het oude in het 
nieuwe over te stappen. Hij moet de voedseldeeltjes eerst in zijn eigen li-
chaam opnemen zodat ze worden afgestemd op de zaadatomen en op de 
juiste manier geassimileerd kunnen worden. Dan, nadat hij ze op de ma-
nier die de natuurwetten vereisen geschikt heeft gemaakt, kan hij ze weer 
afstaan en gebruiken om er een nieuw lichaam van te bouwen. Daarom 
begint de adept dit werk door zijn voeding op te voeren en het teveel aan 
voedsel af te scheiden. Hij heeft zo’n volledige zelfbeheersing dat hij ook 
de kracht heeft om de levende voedseldeeltjes in bedwang en onderwor-
pen te houden, waarna hij ze geleidelijk gebruikt om een lichaam op te 
bouwen. Dit lichaam wordt meestal in een kamer geplaatst waar niemand 
komt. Als het voltooid is en de adept wenst tot verandering over te gaan, 
stapt hij eenvoudig uit zijn oude lichaam in het nieuwe. 
   De toepassing van deze methode geeft de oplossing van het mysterie dat 
de jeugd en de antecedenten omgeeft van mannen als de Graaf de Saint 
Germain en Cagliostro. Zij waren adepten die uit een omgeving waarin zij 
niet meer van nut konden zijn, naar een nieuw arbeidsveld overstapten. De 
lichamen die zij achterlieten droegen geen namen, en niemand vermoedde 
dat de geest die ze bewoond had, niet op de gewone manier gestorven was. 
   Het is eveneens een natuurwet dat iemand alleen een voertuig kan bou-
wen als hij door ontwikkeling heeft geleerd hoe dit te doen. Hoe groot en 
machtig de kosmische zonnegeest Christus ook was, hij kon geen stoffe-
lijk lichaam bouwen, noch in de baarmoeder, noch volgens de beschre-
ven magische methode. Want hij had in de hemel, waar de oertypen van 
de lichamen gebouwd worden, nooit ervaring opgedaan. Evenmin had hij 
de daadwerkelijke ervaring doorgemaakt die eeuwenlang de mensheid ten 
deel zijn gevallen. Daarom was het noodzakelijk dat er iemand gekozen 
werd om voor hem een lichaam te bouwen Dit eervolle voorrecht werd 
verleend aan Jozef, Maria en Jezus die het stoffelijk lichaam verschaften 
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en er tijdens de jaren van groei tot aan de volwassenheid voor te zorgen, 
samen met het levenslichaam, dat nodig was om het grofstoffelijk lichaam 
in leven te houden en de schakel met het begeertelichaam van Christus te 
vormen. 
   Als men dit goed begrijpt is het dus juist dat Jezus uit een maagd werd 
geboren en dat de ontvangenis onbevlekt was. De fout is dat men Jezus 
met Christus verwart. Bedenk dat de engel Gabriël beval dat zijn naam 
Jezus zou zijn. Chrèstos betekent ‘gezalfde’ en heeft betrekking op een 
ambt, een functie en niet op een persoon. Daarom wordt pas na de doop, 
als hij gezalfd is met de Geest, van hem gesproken als Jezus Christus of, 
in het Nederlands, Jezus de gezalfde. Het is ook onjuist de geboorte van 
Jezus als enig in zijn soort te zien. Wij hebben het woord van Christus, 
dat de dingen die hij deed, ook door ons gedaan zullen worden en grote-
re. De onbevlekte ontvangenis, de doop of zalving, de periode van dienst 
en prediking, het kruis en de kroon, zullen op hun beurt voor iedereen 
persoonlijke ervaringen worden. Want iedereen is een wordende Christus 
en moet eens de ontwikkeling van goddelijkheid bereiken. 
 
 
Vraag 77. Waarom de joden de sabbat vieren 
De Rozenkruisers leren dat Christus de zonnegeest is. Het is daarom volkomen lo-
gisch dat wij, in de christelijke landen, de zondag heiligen om hem te aanbidden. Jeho-
va is echter de heerser van de maan. Waarom werd de joden dan niet geleerd de maan-
dag te heiligen in plaats van de Saturnus-dag, die nu sabbat is? 
 
Antwoord. Er is een esoterisch verband tussen Saturnus, de zon en de 
maan, die de zaterdag, de zondag en de maandag beheersen. De zon en Sa-
turnus zijn de gezanten van leven en dood. De maan is, om het zo uit te 
drukken, de schietspoel die de mensheid voortdurend van de ene pool 
naar de andere schiet, terwijl het web van ervaring geweven wordt. De 
noordelijke maanknoop, die wij de drakenkop noemen, heeft het ka-
rakter van de levengevende zon en leidt ons naar een periode van licha-
melijke activiteit. De zuidelijke knoop voert ons door de saturnale krach-
ten van de drakenstaart naar de rust van de dood. Met andere woorden: 
zowel Saturnus als de maan zijn toegangs- en uitgangspoort van de on-
zichtbare wereld of Chaos. De maan op het planetaire vlak en Saturnus in 
kosmische betekenis. 
   Wanneer er een grote scheppingsdag van openbaring aanbreekt, begint 
die tijd altijd met een Saturnusperiode. Dan worden de levensgolven van 
de geesten die tijdens de voorgaande kosmische nacht hun subjectieve ont- 
wikkelingsfase hebben doorgemaakt, tot openbaring gebracht. Dit vindt 
plaats in iedere rondte van elke periode. Als in de kleinere aardesfeer van 
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onze tegenwoordige activiteit een ego klaar is om weer op aarde te wor-
den geboren, geeft de maan zowel de tijd aan van de conceptie, als van 
de geboorte. Aldus neemt zij de functie van Saturnus over om de zich ont-
wikkelende ego’s vanuit de donkere kosmische nacht van de dood tot het 
zonne-universum van leven en licht te brengen. Sommige ego’s ontwik-
kelen zich echter niet, maar zijn achterblijvers op het pad van ontwikke-
ling. Voor hen komt er een moment dat zij uiteindelijk worden verdreven 
naar de maan en niet meer de gelegenheid krijgen en het voorrecht om 
opnieuw geboren te worden in de tegenwoordige evolutiegolf. Zij blijven 
dan op de maan totdat hun voertuigen, die zij door een tekort aan daden 
gekristalliseerd hebben, uiteindelijk opgelost zijn. Omdat zij met hun evo-
lutiegolf niet meer meekunnen, blijft er voor hen nog maar één weg open, 
namelijk door de poort van Saturnus terug te zinken in de Chaos of kosmi-
sche nacht, waar zij moeten wachten op een volgende openbaringsmoge-
lijkheid in een latere levensgolf. 
   Jehova is niet de heerser van de joden met uitsluiting van alle andere 
mensen. Hij is de wetgever en de kosmische heer van de vruchtbaarheid. 
Daarom heeft hij een speciale opdracht te vervullen voor alle pioniers van 
een tijdvak of periode, als aan een grote menigte geesten een nieuw type 
lichaam moet worden geleverd. Jehova is het die de pioniers van de mens-
heid in een groot aantal vermenigvuldigt, hun de wetten geeft die geschikt 
zijn voor hun ontwikkeling en hun op die manier help om een nieuwe ont-
wikkelingsperiode te beginnen. Als wij dit in gedachten houden en beden-
ken dat het eerste gedeelte van een periode, Saturnaal is, dan begrijpen wij 
dat, hoewel de oorspronkelijke Semieten – die de voorvaderen waren van 
de Arische rassen – vermeerderd werden als de zandkorrels op het strand. 
Zij ontvingen eveneens in het Saturnus gedeelte van het Arische tijdvak 
waarin zij leefden hun wetten van Jehova en leerden daarom logischerwijs 
de Saturnusdag als rustdag te houden. 
   De Bijbel zegt dat tot aan de komst van de grote zonnegeest, de wet het 
belangrijkste was. Met de komst van Christus begon er een nieuwe fase in 
de evolutie volgens het beginsel van liefde en vernieuwing. Hierdoor werd 
het regime van Jehova en de heerschappij van Saturnus beëindigd. Natuur-
lijk niet plotseling, want oud en nieuw overlapt elkaar altijd. Maar vanaf die 
tijd zijn wij, de christelijke pioniers, het tweede of zonnegedeelte van het 
Arische tijdvak ingegaan. Wij vervangen daarom nu de Saturnus-dag door 
de zon-dag als de dag van de Heer.  
   Daar over de maan en Saturnus werd gesproken als de poorten tot de 
Chaos, kan men zich afvragen wat er van de overige mensheid wordt. 
Daarom zullen wij in het kort weergeven wat de westerse wijsheidsleer 
hierover zegt. De gewone mensheid die het pad van ontwikkeling volgt, 
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wordt geleid naar het koninkrijk van Christus, de Zonnegeest. Achterblij-
vers, die niet in staat zijn gelijke tred te houden met de vooruitgang, val-
len terug naar het koninkrijk van Jehova, de Maangeest. De voorhoede van 
de mensheid, de ingewijden, die zowel de kleine als de grote inwijdingen 
hebben ontvangen en voor de Bevrijder verschijnen – de grote Geest die 
de ontwikkeling op aarde onder zijn hoede heeft – wordt de keus gegeven: 
of hier te blijven en hun broeders in deze wereld te helpen; of naar Jupi-
ter te gaan en de omstandigheden voor te bereiden waaronder de mens-
heid zich in de komende Jupiterperiode kan ontwikkelen. 
   Gevorderde zielen die hun gaven misbruiken als zwartmagiërs, gaan uit-
eindelijk rechtstreeks naar Saturnus terug en moeten de Chaos in omdat 
hun voertuigen ontbinden. 
   Saturnus heeft overwegend de vierde of weerspiegelende ether; vandaar 
zijn bleke licht. De ego’s die daarheen gaan laten een verslag van hun leven 
achter en worden dan via de manen van Saturnus de Chaos ingedreven.  
   Jupiter heeft overwegend de derde of lichtether; vandaar zijn helderheid. 
De gevorderde ego’s die van buitenaf naar Jupiter komen, komen binnen 
via de manen en beginnen dan, als gezegd, een opbouwend werk voor de 
Jupiterperiode.  
 
 
Vraag 78. De betekenis van de letters I.N.R.I. 
Wat is de betekenis van de letters I.N.R.I. die men soms boven het kruis plaatst? 
 
Antwoord. In het  evangelie wordt ons verteld dat Pilatus op het kruis van 
Jezus een opschrift aanbracht: ‘Jesus Nazarenus Rex Judaeorum’, wat ver-
taald wordt als: ‘Jezus van Nazaret, koning van de joden.’ Maar de vier 
hoofdletters I. N. R. I. die op het kruis waren aangebracht vertegenwoordi-
gen de namen van de vier elementen, in het Hebreeuws: Iam, water; Nour, 
vuur; Ruach, geest of levensadem; en Iabesha, aarde. Dit is de occulte sleu-
tel tot het mysterie van de kruisiging. Want het symboliseert in de eerste 
plaats: zout, zwavel, kwikzilver en azoth, die door de oude alchemisten 
werden gebruikt om de steen der wijzen te maken, het universele oplos-
middel of tinctuur, het levenselixer. 
   De twee I’s van Iam en Iabesha stellen het zoute maanelement water voor. 
Enerzijds in de vloeibare staat waarin zout is opgelost, anderzijds het in-
gedikte extract van dit water, ‘het zout van de aarde’. Met andere woorden: 
de fijnere voertuigen van de mens en zijn stoffelijk lichaam. De N van Nour 
dat in het Hebreeuws vuur betekent en de brandende elementen, waar-
van de belangrijkste zijn sulfer (of zwavel) en fosfor, die zo belangrijk zijn 
voor oxidatie en zonder dit, warm bloed een onmogelijkheid is. Het ego 
kan dan niet in zijn lichaam functioneren en zich niet stoffelijk uitdrukken. 
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R, Ruach, staat in het Hebreeuws gelijk aan geest. Azoth, dat werkt in de 
Mercuriaanse hersenen. Aldus vertegenwoordigen de vier letters die vol-
gens het evangelie boven het kruis van Christus waren aangebracht, de sa-
mengestelde mens, de denker, op het punt van zijn geestelijke ontwikke-
ling waarop hij zich gereed maakt voor de bevrijding van het kruis van zijn 
stoffelijke voertuigen. 
   Als wij de verklaring langs deze lijn voortzetten bemerkt men dat I.N.R.I. 
om de volgende redenen ook het symbool van de gekruisigde kandidaat is. 
   Iam is het Hebreeuwse woord voor water, het vloeibare maanelement dat 
voor 87% het hoofdbestanddeel van ons menselijk lichaam vormt. Dit 
woord is eveneens het symbool van de fijnere, niet vaste voertuigen van 
begeerte en emotie. 
   Nour, het Hebreeuwse woord voor vuur, vertegenwoordigt symbolisch 
het voortbrengende rode bloed, dat geladen is met martiaal ijzer, vuur en 
energie, dat de occultist als gas door de aderen en slagaders van het men-
selijk lichaam ziet stromen, het met energie en eerzucht doordringend, 
noodzakelijk voor materiële en geestelijke vooruitgang. Het stelt ook de 
zwavel en fosfor voor, die nodig zijn voor de stoffelijke verwezenlijking 
van gedachten, zoals al werd opgemerkt. 
   Ruach, het Hebreeuwse woord voor geest of levensadem, is een uitste-
kend symbool voor het ego, bekleed met het mercuriale intellect, dat de 
mens tot mens maakt en dat hem in staat stelt zijn lichamelijke voertui-
gen en handelingen op rationele manier te beheersen en te leiden. 
   Iabesha, is het Hebreeuwse woord voor aarde. Het vertegenwoordigt het 
vaste, vleselijke gedeelte waaruit het kruisvormige aardse lichaam bestaat, 
bij de geboorte binnen de fijnere voertuigen gekristalliseerd, en bij een nor- 
male gang van zaken daarvan gescheiden bij de dood, of in het uitzon-
derlijke geval, als wij leren de mystieke dood te sterven,  voor enige tijd op 
te stijgen naar de luister van de hogere sferen. 
   Dit stadium van geestelijke ontwikkeling van de christenmysticus brengt 
daarom een omkering van de scheppingskracht met zich mee van zijn ge-
wone, benedenwaartse stroming, tot een opstijgende stroom door het uit 
drie delen bestaande ruggenmerg dat beheerst wordt door de maan, Mars 
en Mercurius. In het ruggenmerg ontsteekt de Neptunusstraal het regene-
rerende spinale geestesvuur, dat de hypofyse of het hersenaanhangsel en de epi-
fyse of pijnappelklier in trilling brengt. Wanneer deze trillingen het geeste-
lijk gezicht doen ontwaken en de voorhoofdsholte raken, begint de door-
nenkroon pijnlijk te kloppen als de band met het stoffelijk lichaam door 
het heilige geestesvuur verbrand wordt, dat dit centrum uit zijn eeuwen-
lange slaap tot een kloppend, stuwend leven doet ontwaken dat naar de 
andere centra in de vijfpuntige stigmataster voortijlt. Deze centra worden 
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eveneens tot leven gewekt en het hele voertuig begint met een gouden 
pracht te stralen. Daarna wordt de grote draaikolk van het begeerteli-
chaam, die zich in de lever bevindt, met een laatste ruk bevrijd en de mar-
tiale energie, die dat voertuig in zich borg, stuwt het sterrenvoertuig – dat 
zo genoemd wordt omdat de stigmata in hoofd, handen en voeten de-
zelfde positie tegenover elkaar innemen als bij de vijfpuntige ster – om-
hoog. Dit voertuig stijgt op door de schedel, Golgota, terwijl de gekruisig-
de christen zijn triomfkreet slaakt: ‘het is volbracht’ en naar de ijlere sfe-
ren opstijgt om Jezus te zoeken, van wie hij het leven zo geslaagd heeft 
nagevolgd en van wie hij vanaf dat moment niet meer kan worden ge-
scheiden. Jezus is zijn Leraar en zijn gids in het koninkrijk van Christus, 
waar allen in één lichaam verenigd zullen worden om de godsdienst van de 
Vader te leren en te beoefenen, tot wie het koninkrijk uiteindelijk zal terug-
keren, opdat hij alles in allen moge zijn.     
 
 
Vraag 79. De wonderbare visvangst 
Als het beter is geen vlees te eten, neem ik aan dat vis daarbij is inbegrepen. Wat is dan 
het antwoord op de wonderbare visvangst waarvan in de Bijbel [Lucas 5:1-11]verteld 
wordt? Ongetwijfeld werden deze vissen als voedsel gevangen. 
 
Antwoord. Ik heb al vaak opgemerkt dat de evangeliën zowel getrouwe 
weergaven zijn van het leven van de mens Jezus, als handleiding tot in-
wijding. De zon, zoals die aan de hemel zichtbaar is, is de stoffelijke licht-
draagster, het licht van de wereld. Maar daarachter bevindt zich de onzicht-
bare zon, die ook geestelijk licht draagt. De ingewijde die het pad van in-
wijding volgt, is in dezelfde betekenis een lichtdrager of verlichter van de 
mensen. Daarom is zijn leven onlosmakelijk verbonden met de zon, die 
in haar jaarlijkse baan door de twaalf tekens van de dierenriem van Aries, 
de Ram, naar Pisces, de Vissen gaat, en in haar baan rijpen graan en drui-
ven die de mens lichamelijk voeden. Maar er bestaat nog een andere be-
weging van de zon die bekend staat als de precessie van de equinox [de te-
ruggang van het lentepunt], waarbij de zon in ongeveer 2100 jaar door een 
teken van de dierenriem gaat. Dit staat in verband met de geestelijke voor-
uitgang van de mensheid. Daarom is het symbool van de redder in elk 
tijdperk altijd dat van het teken waardoor de zon zich in die bewuste tijd als 
gevolg van de precessie of achteruitgang, beweegt. 
   Om in historische tijden te blijven, kunnen wij zeggen dat, toen de zon 
door het teken Taurus of Stier liep, de stier of het kalf door de verst gevor-
derde volken aanbeden werd. Wij treffen de stier Apis bij de Egyptenaren 
aan; en Mithras, de Persische christus, reed op een stier. Maar toen de zon 
door precessie vanuit het teken Stier het teken Ram of het lam inging, trok 
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tijdens het joodse paasfeest of lentepunt, als de zon over de evenaar gaat, 
Gods volk uit Egypte weg. Het werd toen afgoderij de stier of het kalf te aan-
bidden. Hun werd geleerd de Ram of het Lam van God te aanbidden. In de 
tijd van Christus’ komst stond de zon door precessie ongeveer in 7 graden 
Aries, de Ram, binnen de invloedsfeer van Pisces, de Vissen. Christus was 
de redder van de komende bedeling. [Nieuwe Verbond of Testament]. 
Daarom zocht hij vissers. Toen hij hen hun beroep deed verlaten, zei hij 
dat hij hen tot vissers van mensen wilde maken. Door het hele Nieuwe 
Testament vindt men steeds weer het zinspelen op vissen. 
   Toen na zijn dood de christelijke godsdienst ontstond, was het een strijd- 
punt of het symbool van deze redder het Lam of de Vis moest zijn. Als 
overblijfsel van dit strijdpunt dragen de bisschoppen daarom nog steeds 
een mijter in de vorm van een vissenkop. De functionarissen van die 
kerk hebben ook de herdersstaf, die het verband met Aries, het lam aan-
geeft. Pas enkele eeuwen na de kruisiging van Jezus Christus werd voor 
hem het lam als symbool gebruikt. Pisces, het teken van de Vissen, is een 
waterteken. Daarom bevindt zich bij de deur van rooms-katholieke ker-
ken het wijwater waarmee de kerkgangers het kruisteken maken. Hun 
wordt geleerd dat zij zich op vrijdag moeten onthouden van het eten van 
vlees en in plaats daarvan vis moeten eten. Ook in de vastentijd is vis het 
hoofdvoedsel. Dit alles omdat de zon als gevolg van de precessie door 
het teken Vissen gaat. De zon nadert nu Aquarius, de Waterman, het te-
ken van de Mensenzoon. Dan zal het symbool van de redder een ander 
zijn. Een andere fase van de christelijke godsdienst zal dan ook opgang 
maken om tegemoet te komen aan de behoeften van de gevorderde gene-
ratie die dan de aarde zal bewonen. Dit is in feite het doel van de Rozen-
kruisersleer. 
 
 
Vraag 80. ‘Er zal geen zee meer zijn’ 
In Openbaring 21:1 zegt Johannes: ‘… en de zee is er niet meer.’ Wat betekent dat? 
 
Antwoord. Het betekent precies wat er staat, want de aarde zelf gaat door 
een aantal ontwikkelingsstadia die de omstandigheden verschaffen die 
voor onze ontwikkeling nodig zijn. Daar was het tijdperk van duisternis 
waarin het materiaal voor onze planeet werd verzameld in een gistende 
en ontkiemende toestand die hitte voortbracht. Toen op een bepaald 
tijdstip het scheppende Woord ‘Er moet licht komen’ werd geuit, werd 
dit materiaal tot een lichtgevende vuurnevel die om zijn as draaide en de 
omringende atmosfeer verhitte die, door het contact met de ruimte, daarna 
afkoelde. Zo ontstond er vocht dat op de gloeiende planeet viel waardoor 
er zich stoom ontwikkelde, een vuurmist.  
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   Deze verdamping en condensatie duurde onnoemelijk lang, totdat de 
aarde met een korst bedekt was. Die werd toen, wat wij nu kennen, als 
droog land waarvan een mist opsteeg, zoals eveneens in de Bijbel staat. 
Deze mist koelde af en condenseerde, viel op aarde neer als een vloed die 
uiteindelijk de lucht deed opklaren en ons de atmosferische omstandig-
heden gaf die nu nog heersen. In het verleden hadden wij lichamen die 
aangepast waren om in de wisselende omstandigheden op aarde te leven. 
Tegenwoordig bestaat ons lichaam nog steeds voor het grootste deel uit 
water, evenals de lichamen van dieren en planten. De Bijbel vertelt ons dat 
vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Er wordt ons 
verteld dat wij ons stoffelijk lichaam zullen afleggen, en in de lucht opge-
nomen zullen worden. Ook zal er – zoals u aanhaalt – geen zee meer zijn. 
Zo worden de algemene omstandigheden aan ons voorgelegd. Hoewel de-
ze omstandigheden zich langzaam zullen voltrekken, zijn er enige tekenen 
die erop wijzen dat zij zeker zullen komen. De wetenschap begint te on-
derkennen dat de aarde vocht verliest. Hoe dit mogelijk is wordt door C. 
F. von Hermann meegedeeld in Science, New York, en gedeeltelijk ver-
klaard door de werking van elektrische ontladingen die waterdamp uiteen 
doet vallen. Eén van de gassen waaruit waterdamp is samengesteld, wa-
terstof, is erg licht en stijgt op tot de hoogste regionen van de aardatmos-
feer, waar zij ten slotte wordt afgestoten. Dit verlies van waterstof bete-
kent op de lange duur verlies van water. Het uiteenvallen van het vocht op 
aarde, dat uiteindelijk verloren gaat, wordt ook door andere krachten tot-
standgebracht. Vooral door het gevolg van de lichtstralen in het bovenste 
deel van het spectrum. De heer Von Hermann citeert een schrijven in Um-
schau, van dr. Karl Stöckel, die zegt: ‘Men veronderstelt dat de ultraviolet-
te stralen van het zonlicht die op de waterdamp vallen die zich in de la-
gere luchtlagen van de dampkring bevindt, een klein gedeelte daarvan uit-
eenvalt en waterstof produceert, die tot grote hoogte opstijgt.’ Hierover 
merkt de heer Von Hermann op: ‘Ik geloof dat er niet eerder op gewezen 
is dat de oppervlakte van de aarde voortdurend waterstof moet verliezen 
als gevolg van splitsing van waterdamp door iedere bliksemstraal. Picke-
ring en anderen hebben in het spectrum van de bliksem de waterstoflijnen 
gevonden. De grotere werken over meteorologie vermelden het feit dat 
bliksemstralen water splitst … De waterstof, die bij elke bliksemflits wordt 
gevormd, stijgt snel op naar de bovenste laag van de dampkring en gaat 
voor de aarde verloren. Gezien het herhaald voorkomen van onweersbui-
en tijdens de zomermaanden op beide halfronden, en doorlopend in de 
gebieden rond de evenaar, kan het verlies van waterstof op deze manier als 
belangrijk worden beschouwd. Zolang de omstandigheden op aarde zo 
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blijven dat zij onweersbuien mogelijk maken, zal de langzame ontwatering 
van de aarde voortduren.’ 
   De leer van de Bijbel wordt dus op elk belangrijk punt bevestigd naarma-
te de wetenschap voortschrijdt. De ontdekte feiten tonen aan hoe nauwge-
zet heden en verleden beschreven zijn. Dit geeft ons reden te geloven dat 
de toekomstige ontwikkelingen ook in overeenstemming zullen blijken te 
zijn met de waarheid die de Bijbel ons leert. 
 
 
Vraag 81. De kleuren van het voorhangsel in de tabernakel 
Waarom waren de kleuren van het voorhangsel in de tabernakel purper, scharlaken en 
wit? Waarom werden niet de drie primaire kleuren blauw, rood en geel genomen? 
 
Antwoord. Blauw is de kleur van de Vader die vanaf het begin tot het einde 
over het heelal regeert. Die overal aanwezig is wat leeft, ademt en bestaat. 
Rood of scharlaken is de kleur van de heilige Geest die levende schepsels 
voortbrengt. Als het leven verkeerd wordt uitgedrukt, en door wettelijke 
regels wordt beperkt, wordt de heilige Geest, Jehova, de wetgever. Geel is 
de kleur van Christus, de heer van liefde die door dat goddelijke principe, 
de wet verdringt en ons weer in rechtstreeks contact en in harmonie met 
de Vader brengt. 
   U ziet dus dat onder de Oude Bedeling, of het Oude Verbond, of het  
Oude Testament, het onmogelijk was geel eraan toe te voegen en alle drie 
primaire kleuren voor de symboliek van de tempel te gebruiken. In de eer-
ste tijd regeerden de Vader en Jehova. Hun kleuren, blauw en scharlaken 
werden in de tempel aangetroffen. En ook purper, de kleur die ontstaat 
door het vermengen van beide primaire kleuren, waardoor niet alleen hun 
afzonderlijk bestaan, maar ook hun eenheid werd aangetoond. Ten slotte 
was er de witte ruimte die symboliseerde dat er iets nog niet geopenbaard 
was en dat was de derde kleur, geel. 
   Vanaf de tijd van Christus heeft de ware, westerse mysterieschool van 
het Rozenkruis als haar embleem de rode rozen gehad, die de zuivering van 
de begeerteaard symboliseren; de gouden ster die aantoont dat Christus in 
de discipel is geboren en straalt, vanuit de vijf punten die het hoofd en de 
vier ledematen weergeven. Dit wordt weerkaatst op de blauwe achtergrond 
die de Vader symboliseert. Zo wordt aangetoond dat de openbaring van 
God, eenheid in drie-eenheid, tot stand is gebracht. 
   Vaak heb ik gedacht dat er in de literatuur van de Rosicrucian Fel-
lowship één ding ontbrak, namelijk: een stichtelijk boek; en duizenden le-
zers hebben waarschijnlijk hetzelfde gevoel gehad. Om in dit gemis te 
voorzien zijn veel lezers zich gaan interesseren in boeken van oosterse 
oorsprong, wat een zeer slechte gewoonte is. Veel levens terug, toen wij 
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westerlingen oosterse lichamen hadden, in een tijd dat er geen westerse 
wereld bestond zoals wij die nu kennen, waren deze dingen voor ons ge-
schikt. Maar vandaag de dag zijn wij dit stadium te boven en kunnen wij, 
voor leiding op het pad van devotie, beter kijken naar onze christelijke 
heiligen. Mijn eigen lijfboek is altijd De navolging van Christus van Thomas 
à Kempis geweest.8 Het is een prachtig boek. Er is geen gebeurtenis in het 
leven waarvoor niet een toepasselijke passage in dit boek is te vinden. Hoe 
meer men er in leest, hoe meer men dit boek gaat waarderen. U weet waar-
schijnlijk dat de bewoners van Mount Ecclesia tijdens de morgen- en 
avonddiensten elkaar in alfabetische volgorde afwisselen. Als het mijn 
beurt is neem ik Thomas à Kempis en lees een hoofdstuk. Ik begin bij het 
begin en lees tot het eind. Dan kan men weer van voren af aan beginnen. 
Er komt in het hele boek geen enkel saai moment voor. Zij die naar iets 
verlangen om hun religieuze aard verder te ontwikkelen, doen er goed 
aan dit boekje te bestuderen. Ik denk dat het in de meeste boekhandels te 
koop is. 
 
 
Vraag  82. Het voorhangsel in de tempel en de kleding  van de pries-
ters 
Waarom waren de kleuren van het voorhangsel in de tempel en de priestergewaden, 
waarvan in Exodus wordt gesproken, blauw, purper en rood, in plaats van de drie pri-
maire kleuren?  
  
Antwoord. De tabernakel in de woestijn was de eerste kerk die ooit op aar-
de werd gesticht. Toen de mensheid uit de laaggelegen gebieden van de 
aarde werd verdreven door de condensatie van het water, dat tevoren als 
een dichte mist over de aarde hing, werd het geestelijk gezicht, dat hen tot 
dan toe geleid had, een belemmering voor stoffelijke ontwikkeling. Daar-
om ging dit vermogen achteruit en werden de menselijke zintuigen op de 
stoffelijke wereld gericht. Die verandering bracht een scheiding van de 
goddelijke hiërarchieën met zich mee, die tot dan toe de mens op zijn pad 
van ontwikkeling hadden geleid. Zij werden onzichtbaar en de mens miste 
hen. Toen ontstond in zijn hart een verlangen naar God, waaraan tegemoet 
werd gekomen door hem de tabernakel [tent] in de woestijn te geven en 
hem bepaalde goddelijke wetten voor te schrijven die de mens moesten 
leiden. Jehova was de wetgever en de speciale geest van de oorspronkelijke 
Semieten, die het zaadras waren van het komende Arische tijdvak. Achter 
hem stond de Allerhoogste, de Vader. U kunt dit vinden in passages als 

 
8 Thomas à Kempis: T. Hemerken van Kempen bij Krefeld circa 1379, overleden 25 juli  
  1471 Zwolle. 
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Deuteronomium 32:8-9, waar staat dat de Allerhoogste de mensen in vol-
ken verdeelde en een bepaald gedeelte aan de heer gaf die hen geleidde en 
van Egypte, het land waar de stier aanbeden werd, in het Arische regen-
boogtijdperk bracht. Dit werd ingeluid door het bloed van het lam, Aries, 
te gebruiken bij het joodse paasfeest, door Noach tot stand gebracht, en 
kregen zij van Mozes wetten, die in de tabernakel in de woestijn symbo-
lisch waren weergegeven. 
   De kleur van de Allerhoogste, de Vader, is een geestelijk blauw. De kleur 
van Jehova is rood, wat wijst op het offeren van bloed, en het vermengen 
van deze twee kleuren geeft purper. Daarom werden die twee kleuren op 
het voorhangsel in de tempel weergegeven. Maar daar was ook de kleur 
wit, die symbolisch weergaf dat er nog iets ontbrak. Onder de bedeling of 
het regime van Jehova was het geven van een oog voor een oog en een 
tand voor een tand noodzakelijk. Dit eiste de wet die door hem was voor-
geschreven en aan Mozes was gegeven. Deze wet was van kracht tot aan de 
komst van Christus, die toen het voorhangsel van de tempel scheurde, en 
genade en waarheid bracht. Onder de oude wet waren dieroffers verplicht, 
want de mensheid had nog niet geleerd zichzelf tot een offer te maken. 
Toen Christus de weg naar waarheid en leven toonde door zichzelf als 
offer te geven, scheurde het voorhangsel in de tempel, werd het oude sys-
teem afgeschaft en werd er voor iedereen, die dat wil, een nieuwe weg naar 
verlossing geopend. 
   In de nieuwe bedeling, of het nieuwe verbond, is er daarom geen voor-
hangsel waarop de kleur van de inwijder weergegeven is. Er werd een be-
tere manier gevonden om hen, die Christus met zijn gouden kleur toebe-
horen, persoonlijk te kenmerken. Daarom wordt in de aura van hen die 
het pad van hulpvaardigheid en zelfopoffering volgen de gouden Chris-
tuskleur ontwikkeld, die de derde primaire kleur is. Dit is het priesterkleed 
van het nieuwe stelsel, zonder hetgeen niemand het koninkrijk kan bin-
nengaan. Geen kleed dat bij pseudo-inwijdingen werd verkregen, kan de-
ze plaats ooit innemen, ongeacht de prijs die er voor wordt betaald. 
 
 
Vraag 83. Geestelijke hermafrodieten 
In uw esoterische uitleg van de opera Tannhäuser stelt u dat de man de vrouw in zich-
zelf moet vinden. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? 
 
Antwoord. Zowel in de Bijbel als esoterisch wordt geleerd dat er een tijd  
was dat de mensheid mannelijk-vrouwelijk, hermafrodiet of tweeslachtig 
was. In die tijd was iedereen in staat zijn soort voort te laten bestaan 
zonder hulp van iemand anders. De mens was toen een volledige een-
heid, in staat tot zelfbevruchting. Om echter een volmaakt voertuig voor 
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de geest te worden, was het noodzakelijk hersenen te ontwikkelen, sa-
men met een strottenhoofd, zodat de mens zou kunnen denken en zich in 
woorden uitdrukken. Om dit tot stand te brengen werd één helft van de 
scheppingskracht omhoog geleid om deze organen te bouwen en de 
mens in staat te stellen zijn scheppend bewustzijn naar buiten te richten, 
en de wereld te voorzien van dingen van zijn verbeeldingskracht, zoals 
schepen, huizen, spoorwegen, telefoons en andere dingen die door men-
senhand gemaakt zijn. Die eerst in gedachte gevormd werden en daarna 
een uiterlijke vorm kregen. 
   Zo werd de mens een schepper op twee niveaus, op lichamelijk en op 
geestelijk gebied. Maar wij weten dat wij met één draad geen gesloten 
elektrisch circuit kunnen maken. Wij moeten er twee hebben van tegenge-
stelde polariteit. Toen één helft van de scheppingskracht naar de hersenen 
werd geleid bleef alleen de andere helft over voor de voortplanting. Als 
gevolg hield de mens op een volledige, scheppende eenheid te zijn en werd 
hij afhankelijk van iemand anders om dat deel van de kracht dat hij niet 
meer bezat, aan te vullen, hetzij positief of negatief, mannelijk of vrou-
welijk. Sinds die tijd zijn verdriet, zonde en zorgen in de wereld gekomen 
en zijn wij in de macht van de dood geraakt. Na verloop van tijd zal de 
mensheid echter leren de andere helft van de scheppingskracht door het 
ruggenmerg naar de hersenen omhoog te leiden, die dan tweepolig zullen zijn. 
   Dan zullen wij beide hersenhelften gebruiken en niet één, zoals nu. Als 
die dag aanbreekt, zal de vrouw de man in zichzelf hebben gevonden en 
de man de vrouw. Dan zal het niet langer nodig zijn een partner te zoe-
ken om zich voort te planten, want wij zullen dan in staat zijn in onze her-
senen een voertuig te verwekken om ons uit te drukken en dat wij kun-
nen belichamen, zoals wij nu onze ideeën in een stoffelijke vorm hullen. 
Het is door deze kracht dat adepten hun stoffelijk bestaan doen voortdu-
ren en een nieuw lichaam scheppen voordat zij het oude verlaten. Maar zij 
hebben dan ook twee ruggenmergstelsels en gebruiken beide hersenhelften. 
 
 
Vraag 84. De mens, een hermafrodiet 
Wilt u de volgende schijnbare tegenstrijdigheid in ‘Vragen en antwoorden’ deel 1 uitleg-
gen? ‘De mens was eerst aan de goden gelijk, geschapen naar hun beeld, mannelijk-
vrouwelijk, een hermafrodiet. Later werd één zijde weggenomen, zodat hij in twee ge-
slachten werd verdeeld.’[vraag 18] ‘Elke geest is op zichzelf een geheel, hij neemt, om 
zijn levenslessen te leren, op verschillende tijden een mannelijk of vrouwelijk lichaam 
aan. Alleen in het tegenwoordige ontwikkelingsstadium bestaat er zo’n uiterlijk ken-
merk als sekse. [vraag 22]Uit de eerste aanhaling zou men kunnen opmaken dat de 
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mens één was en in twee helften werd verdeeld, terwijl het laatste citaat te kennen geeft 
dat de mens altijd één was en niet in twee helften werd verdeeld. 
 
Antwoord. Beide aanhalingen zijn juist, maar de eerste heeft betrekking 
op dat wat het stoffelijk lichaam is. Tijdens het stadium van kristallisatie in 
het Hyperborese tijdvak, toen de wordende mens plantachtig was, was het 
stoffelijk lichaam, net als veel planten, in staat zichzelf te bevruchten en 
een nieuw lichaam te scheppen. Later, in het Lemurische tijdvak, toen het 
voor de ontwikkeling van de mens nodig was dat hij een instrument kreeg 
om zich door gedachten en spraak te kunnen uitdrukken, werd één helft 
van de scheppingskracht omgeleid om een strottenhoofd en hersenen te 
kunnen bouwen. Het stoffelijk lichaam van de ene groep van de mens-
heid behield dus de negatieve of vrouwelijke polariteit voor de voortplan-
ting, terwijl het andere deel van de mensheid het positieve of mannelijke 
geslacht in het stoffelijk lichaam heeft ontwikkeld. 
   Men dient echter te bedenken dat het onmogelijk was de mensheid - zelfs 
maar voor enige tijd - in twee geslachten te verdelen als de scheppende 
kracht van de geest niet tweepolig was. Deze tweeledige scheppingskracht 
wordt in alle vormen van magie gebruikt en drukt zich als wil en verbeel-
dingskracht uit, mannelijk en vrouwelijk, positief en negatief. Of die nu in 
werking wordt gezet door God, de Architect van het hele zonnestelsel, 
dan wel door een ingewijde van een bepaalde graad, het proces is het-
zelfde. Het omvat in de eerste plaats het gebruik van de vrouwelijke eigen-
schap van verbeeldingskracht, waarbij aan het voorwerp dat zal worden ge-
schapen, tot in de kleinste onderdelen, voorstelling en vorm wordt gege-
ven door middel van denkstof, zodat er een oertype wordt gevormd voor 
datgene dat geschapen wordt. Als dat gebeurd is vereist een tweede fase een 
krachtige impuls van de mannelijke scheppingskracht, de geconcentreer-
de wil, om in dit oertype, dat door verbeeldingskracht werd voortgebracht, 
het materiaal te verzamelen en te bouwen dat nodig is voor zijn verschij-
ning in de wereld waarin het zal moeten functioneren.  
   Hetzelfde proces vindt plaats als een ingewijde voor zichzelf een nieuw 
stoffelijk lichaam moet vormen waarin hij kan werken en verschijnen. Of 
wanneer een magiër van laag allooi een bloem of iets dergelijks als demon-
stratie wenst te scheppen. Beiden moeten dan de vrouwelijke functie van 
de verbeeldingskracht kunnen laten werken om in de onzichtbare wereld 
het te vormen voorwerp gestalte te geven. De geur en alles wat erbij hoort, 
zoals kleur en schaduw, moet volledig zijn. Vervolgens worden door een 
krachtige wilsinspanning de stoffelijke atomen in de vorm of matrijs ge-
rangschikt en verschijnt het voorwerp in de stoffelijke wereld. 
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   Een dergelijk proces vindt eveneens plaats als er in onze tijd een nieuw 
lichaam wordt geschapen. De krachtige, vrouwelijke verbeeldingskracht 
van de moeder is nodig om tijdens de zwangerschap aan het embryo een 
menselijke vorm te geven, en het is de geconcentreerde wil van de vader 
tijdens de geslachtsgemeenschap die de nodige impuls geeft en de drijf-
kracht, tot aan de tijd dat het ego in staat is zijn eigen werk te beginnen.  
   Men moet ook niet vergeten dat de mensheid, voor zover het het stof-
felijk lichaam betreft, nog tweeslachtig is. Want hoewel het ene geslacht 
zich volledig ontwikkelt, blijft het andere, om het zo uit te drukken, latent, 
embryonaal aanwezig.  
   In de geciteerde gedeelten is er dus geen tegenstrijdigheid, omdat het ene 
betrekking heeft op het stoffelijk lichaam en het andere op de geest. 
 
 
Vraag 85. De doornenkroon 
Heeft het echt enige zin om ieder jaar het lijden van Christus te gedenken? Zo niet, 
waarom laat de christelijke kerk het lijdensverhaal en de doornenkroon dan niet weg en 
concentreert zij haar krachten niet op het vieren van Pasen als een vreugdevolle tijd? 
 
Antwoord. Het bijbelverhaal, zoals het in de regel door de mensen in de 
kerk gelezen wordt, is alleen maar de geschiedenis van Jezus, een persoon, 
enig in zijn soort, de zoon van God in een bijzondere betekenis, die eens 
in Betlehem werd geboren, eenmaal op aarde leefde voor de korte tijd van 
drieëndertig jaar, die na veel lijden eenmaal voor de mensheid stierf en 
die nu voorgoed verheerlijkt wordt, gezeten aan de rechterhand van de 
Vader. Zij verwachten dat hij vandaar zal terugkeren om de levenden en 
de doden te oordelen. Zij vieren zijn geboorte en dood op bepaalde tij-
den van het jaar, omdat verondersteld wordt dat die op bepaalde dagen 
hebben plaatsgevonden, zoals de geboorte van Lincoln, van Washington 
en de slag bij Gettysburg. 
   Hoewel deze verklaring de meeste mensen, die niet zo diep naar de 
waarheid graven, tevredenstelt is er ook een andere kant die voor de mys-
ticus zeer duidelijk is. Dat is een verhaal van goddelijke liefde en onop-
houdelijke opoffering, dat hem met toewijding voor de kosmische Chris-
tus vervult, die met een vaste regelmaat geboren wordt opdat wij mogen 
leven en de gelegenheid hebben ons in deze omgeving te ontwikkelen. 
Vanuit dat standpunt bezien, begrijpt de mysticus dat, zonder deze her-
haalde jaarlijkse opoffering, de aarde en haar tegenwoordige vorm van 
ontwikkeling on- mogelijk zou zijn. 
   Op de tijd dat de zon in het hemelteken Virgo, de Maagd staat, vindt de 
onbevlekte ontvangenis plaats. Een golf van licht en leven van de kosmi-
sche Christus wordt op de aarde gericht. Geleidelijk dringt dit licht dieper 
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in de aarde, totdat in de langste en donkerste nacht van het jaar, die Kerst-
mis wordt genoemd, het keerpunt wordt bereikt. Dit is de mystieke ge-
boorte van een kosmische levensimpuls, die de aarde doordringt en 
vruchtbaar maakt. Het vormt de basis van al het aardse leven. Zonder de-
ze impuls zou geen zaad ontkiemen, er zou geen bloem aan het aardop-
pervlak verschijnen, mens en dier zouden niet kunnen bestaan, en het le-
ven zou al gauw uitgestorven zijn. Er is daarom een zeer goede reden voor 
de vreugde die in de kersttijd wordt gevoeld. Zoals de goddelijke Schepper 
van ons bestaan, onze Vader in de hemel, de mens de grootste van alle 
gaven, zijn Zoon heeft geschonken, zo voelen de mensen zich gedron-
gen elkaar geschenken te geven. Er heerst vreugde, vrede en hartelijkheid 
op aarde, ongeacht of de mens de mystieke en jaarlijkse weerkerende re-
den ervan begrijpt. Zoals een beetje gist het hele deeg doordringt, zo baant 
deze geestelijke levensimpuls, die de aarde tijdens de winterzonnewende 
bevrucht heeft, zich tijdens de wintermaanden een weg naar de oppervlak-
te, daarbij leven gevend aan alles waarmee hij in aanraking komt. Zelfs de 
mineralen zouden niet groeien als deze lichtimpuls hen werd onthouden. 
   Tegen de tijd dat Pasen nadert, als de aarde in bloei staat, als de vogels 
beginnen te zingen en de dieren in het bos gaan paren, dan is alles door-
trokken van dit goddelijke leven. Het heeft zichzelf nu opgebruikt het 
sterft en wordt weer opgeheven tot de rechterhand van de Vader.  
   Kerstmis en Pasen zijn dus keerpunten die de eb en vloed van het godde-
lijk leven aangeven dat elk jaar in ons belang wordt gegeven, en wij onmo-
gelijk op aarde zouden kunnen leven bij het ontbreken daarvan. Pasen be-
eindigt ook het jaarlijks weerkerende geestelijke gevoel dat wij van Kerst-
mis tot Pasen hebben; de vreugde die ons wezen doortrilt. Als wij ook 
maar enigszins gevoelig zijn, kan het niet anders of wij voelen Kerstmis en 
Pasen in de lucht, want deze feesten zijn geladen met goddelijke liefde, le-
ven en vreugde.  
   Maar waar komt de toon van droefheid en lijden vandaan die aan de op-
standing met Pasen voorafgaat? Waarom mogen wij ons niet met onge-
mengde blijdschap verheugen op het moment dat de zon weer vrij is en 
naar de Vader terugkeert? Waarom dit lijdensverhaal, deze doornenkroon? 
Waarom kan dit niet buiten beschouwing worden gelaten?   
   Om dit mysterie te begrijpen is het nodig de zaak vanuit het standpunt    
van Christus te bezien. Wij dienen ons er volledig van bewust te zijn dat 
deze jaarlijkse golf van leven waarmee onze planeet wordt doordrongen, 
een kracht is met bewustzijn. Zij bezit het volle bewustzijn van de kos-
mische Christus. Het is volkomen waar dat zonder hem niets geschapen 
zou zijn dat geschapen is, zoals ons in het eerste hoofdstuk van het evan-
gelie van Johannes wordt meegedeeld. In de tijd dat in september de on-
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bevlekte ontvangenis plaatsvindt, begint deze grote levensimpuls zijn af-
daling naar de aarde. Tegen de tijd dat de winterzonnewende en de mystie-
ke geboorte plaatsvindt, heeft de kosmische Christus zich volledig op en 
in de aarde geconcentreerd. U kunt zich voorstellen dat het voor zo’n grote 
geest veel ongemak betekent in die kleine aarde van ons opgesloten te zijn 
en zich bewust te zijn van alle haat en tweedracht, die wij het hele jaar door, 
dagelijks uitzenden. Het is een onloochenbaar feit dat alle uitdrukking van 
leven, uit liefde en door liefde is, en ook de dood door haat wordt ver-
oorzaakt. Als de haat en onenigheid die wij in ons dagelijks leven in onze 
omgang met elkaar opwekken, de misdaden en het egoïsme, zonder tegen-
gif zouden blijven, zou de aarde door de dood verzwolgen worden. 
   Denk aan de beschrijving die in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers over 
inwijding wordt gegeven. Daar wordt beschreven hoe tijdens de dienst, die 
elke nacht op het middernachtelijk uur gehouden wordt, de etherische 
Tempel in Duitsland het brandpunt is van alle gedachten van haat en on-
rust in de westerse wereld. Dat deze dienst tot doel heeft deze gedachten 
uiteen te doen vallen en om te zetten. Dat dit in de wereld de basis vormt 
voor maatschappelijke vooruitgang. Het is ook bekend dat heilige geesten 
veel verdriet hebben en erg lijden onder de onlusten, de disharmonie en 
de haat in de wereld. Dat zij afzonderlijk, vanuit zichzelf, gedachten van 
liefde en goedheid uitzenden. Als, voor zover het lichamelijke activiteiten 
betreft, de wereld tot rust is gekomen, worden de verenigde krachten door 
Orden als die van het Rozenkruis, in dezelfde banen geleid, en wel te mid-
dernacht als de wereld ontvankelijk is voor geestelijke invloed. Op die tijd 
proberen deze Orden de pijlvormige gedachtevormen van haat en twee-
dracht tot zich te trekken en om te zetten, zodoende op kleine schaal hun 
aandeel bijdragend als zij proberen enkele doornen uit de kroon van de 
redder te verwijderen.  
   Gezien het voorgaande zult u begrijpen dat de Christusgeest in de aarde, 
zoals Paulus zegt, kreunt en zwoegt, wachtend op de dag van bevrijding. 
Rom. 8:22, 23. Hij verzamelt dus alle pijlen van haat en boosheid. Zij 
vormen de doornenkroon. 
   In alles wat leeft straalt het levenslichaam lichtstromen uit die gebruikt 
zijn om het stoffelijk lichaam op te bouwen. Als het lichaam gezond is, 
voeren zij alle gifstoffen uit het lichaam af en houden het schoon. Ditzelf-
de gebeurt in het levenslichaam van de aarde dat het voertuig van Chris-
tus is. De giftige en afbrekende krachten die door onze hartstochten wor-
den voortgebracht, worden door de levenskracht van Christus afgevoerd. 
Maar elke slechte gedachte of daad veroorzaakt hem een hoeveelheid pijn 
en gaat zo deel uitmaken van de doornenkroon, omdat het hoofd altijd be-
schouwd wordt als het centrum van ons bewustzijn. Wij dienen te besef-
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fen dat iedere slechte daad van ons, zijn weerslag heeft op Christus en, zo-
als gezegd, weer een doorn aan zijn lijden toevoegt. 
   Met het oog op het voorgaande kunnen wij ons voorstellen met welke  
opluchting hij de laatste woorden spreekt als de bevrijding van het aardse 
kruis daar is: ‘Het is volbracht.’ 
   ‘Waarom dit jaarlijks terugkerende lijden,’ vraagt u. Zoals wij in ons li-
chaam steeds de levengevende zuurstof opnemen om zijn cyclus te vol-
brengen om het hele lichaam te voorzien van levenskracht en energie. Zo-
als voor de buitenwereld deze zuurstof tijdelijk sterft zolang ze zich in het 
lichaam bevindt, waar ze verzadigd is met gifstoffen en afvalproducten en 
uiteindelijk als koolzuur wordt uitgeademd, een giftig gas, zo is het voor 
de redder nodig ieder jaar het grote lichaam binnen te gaan dat wij de aar-
de noemen en al het vergif dat door ons veroorzaakt wordt, op zich te ne-
men om de aarde te reinigen en te zuiveren, en haar een nieuwe termijn van 
leven te geven, voordat hij uiteindelijk wordt opgewekt en tot zijn Vader 
opstijgt.  
 
 
Vraag 86. De Heer in de lucht ontmoeten 
Wat wordt er bedoeld met de uitverkorenen die de Heer in de lucht zullen ontmoeten? 
Heeft dit betrekking op een stoffelijke opstanding? 
 
Antwoord. Deze passage komt voor in 1 Tes. 4:17. In het 5e hoofdstuk het 
23e vers lezen wij: ‘Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzich-
ten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn 
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.’  
   Paulus onderkent dus dat de mens is samengesteld uit drie delen: de 
geest, de ziel en het lichaam. Als u nu 1 Kor. 15:50 opslaat zult u daar le-
zen dat Paulus zegt: ‘wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben 
aan het koninkrijk van God.’ Sprekend over hetzelfde mysterie zegt hij 
verder in vers 51: ‘Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal 
eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden.’ En in vers 44: 
‘Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opge-
wekt.’ - dat verkeerd vertaald is - schrijft Paulus dat er een ‘zielenlichaam’ 
is, ‘soma psuchikon’.  
   Dit is een zeer belangrijk punt. U zult dit nergens anders aantreffen dan 
in de geschriften van de Rozenkruisers. Alle anderen hebben deze belang-
rijke foutieve vertaling genegeerd of over het hoofd gezien en lezen: een 
geestelijk lichaam, in plaats van een zielenlichaam. Dit zielenlichaam is samen-
gesteld uit ether en het kan zweven. Zonder deze eigenschap zou het on-
mogelijk zijn de Heer in de lucht te ontmoeten of een inwoner van het 
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koninkrijk van de Hemelen te worden, zoals Jezus Christus en zijn aposte-
len predikten. 
   U dient goed te begrijpen dat de ontwikkeling van de mens altijd van 
binnenuit de aarde is gegaan. Adam, de oorspronkelijke mens, werd ge-
maakt uit de rode, hete aarde, omdat onze aarde zich toen nog in haar af-
koelingsfase bevond, gloeiend met rode vlammen van de zich vormende 
korst. Vervolgens wordt ons gezegd dat er van de afkoelende planeet een 
nevel opsteeg, en dat de mensen uit die tijd in de dalen van de aarde, als 
kinderen van de nevel [Nibelungen, nevelingen] leefden.  
   Later, toen de nevel zich condenseerde tot water, neersloeg, en de laag- 
gelegen gebieden van de aarde vulde, trok de mens naar hoger gelegen land 
boven de waterspiegel, zijn tegenwoordige verblijfplaats. Als hij het dich-
te, aardse, vleselijke lichaam zal hebben afgelegd dat, zoals Paulus zegt, het 
koninkrijk van God niet kan beërven, zal hij in de lucht zweven in het 
schitterende ‘soma psuchikon’ of zielenlichaam, om een nieuwe fase in zijn 
ontwikkeling in te gaan. Daar zullen wij niet meer met vaste vormen te 
maken hebben op dezelfde manier als nu. Wij zullen werken met leven-
de, in plaats van dode dingen. De Bijbel zegt dus precies wat zij bedoelt als 
er geschreven staat dat wij in een ogenblik in de lucht zullen worden opge-
nomen, opdat wij geschikte bewoners van het nieuwe Jeruzalem zullen zijn 
wanneer dat uit de hemel komt of zichtbaar wordt. U dient ook te weten dat 
dit koninkrijk nu wordt voorbereid, hoewel het voor de meeste mensen 
onzichtbaar is. Ondanks dat wordt het voorbereid, in afwachting van het 
tijdstip waarop wij de lessen van het stoffelijk bestaan geleerd zullen heb-
ben en ons geschikt hebben gemaakt voor de niet-stoffelijke activiteiten 
die wij dan zullen leren. 
 
 
Vraag 87. Christus in de lucht ontmoeten 
Als enkele gevorderde ego’s Christus in de lucht zullen ontmoeten, zullen zij dan naar 
de aarde terugkeren om weer als gewone stervelingen te leven? 
 
Antwoord. Hier wordt bedoeld; ‘…, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God 
vandaan uit de hemel zal neerdalen.’ Openbaringen 3:12. Het nieuwe Je-
ruzalem of het nieuwe tijdvak brengt met zich mee dat wij in de lucht of 
ether zullen leven zoals wij nu op de vaste grond leven. Dat is niet het 
Aquariustijdperk. Die twee moeten niet met elkaar verward worden. Het 
nieuwe tijdvak is een toestand waarin wij in ons zielenlichaam zullen leven. 
Dat wordt nu in ons gevormd. Wij zullen dan niet onder dezelfde mate-
riële omstandigheden leven als waaronder wij nu leven. Wij zullen geen 
stoffelijk voedsel hoeven te eten. Wij zullen in staat zijn van de lucht en 
de ether te leven. Ons hele leven zal zich in de lucht afspelen. Dit zal niet 
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voorbehouden zijn aan enkele gevorderde ego’s, want tegen de tijd dat 
Christus terugkomt, zal het grootste deel van het menselijk ras in hun zie-
lenlichaam tot volmaaktheid zijn gekomen. 
 
 
 
Vraag 88. De sleutels van de hemel en de hel 
Heeft Christus echt de sleutels van de hemel en de hel aan Petrus gegeven, of wat bete-
kent die passage?  
 
Antwoord. Ongetwijfeld heeft Christus de sleutels aan Petrus gegeven en 
eveneens aan anderen. Maar dat waren geen sleutels zoals wij die gebrui-
ken om een deur open te maken. Toch kan geen mens ergens binnenko-
men zonder deze sleutels. Het zijn muzieksleutels of incantaties9 zoals die 
in alle occulte orden voor allerlei doeleinden worden gebruikt. De vrijmet-
selaren hebben iets dergelijks, want zij richten voor iedere graad de loge 
in. Zij gebruiken verschillende wachtwoorden en handgrepen zodat een 
vrijmetselaar, ook al is hij in enkele graden ingewijd, van alle andere even 
doeltreffend wordt geweerd als een vreemde, omdat hij de sleutels niet 
heeft die de deuren openen. 
   In occulte orden, zoals die van het Rozenkruis, heeft de grondtoon van 
de incantatie of toverspreuk die bij iedere graad gereciteerd of op één toon 
wordt gezongen, voor elke graad een trillingsgetal dat verschilt van de 
grondtoon van alle andere graden. Iemand die de sleutel niet heeft en niet 
in staat is op deze hoogte in te stemmen, wordt als het ware een halt toege-
roepen door een onzichtbare muur van trilling die de Tempel omringt.  
   In de stof van de lagere begeertewereld die de aarde omringt en die de 
hel vormt, is een andere trilling dan die welke heerst in het deel van onze 
atmosfeer dat het bovenste deel van de begeertewereld en het gebied van 
de concrete gedachte vormt. Deze trillingssnelheid verschilt weer van de 
toonhoogte van die toestand van de materie die zich binnenin de aarde be-
vindt, in elk van de negen onderaardse lagen. Daarom moet elke afdeling 
van de onzichtbare wereld ook een verschillende grondtoon hebben, die 
geleidelijk aan aan ingewijden wordt geleerd naarmate zij op het pad naar 
adeptschap vorderen. Het was de sleutel of de grondtoon die toegang gaf 
tot één of meer van deze rijken die Petrus en anderen van Christus ont-
vingen, die in hun geval de inwijder was. Dezelfde sleutels worden nu door 
zijn opvolgers aan zijn volgelingen gegeven, die hen die het waard zijn in 
de mysteriën inwijden, opdat zij hun medemensen, op een breder vlak, be-
ter mogen dienen.  

 
9 Incantatie, uit het Frans; betekent: bezwering of toverspreuk. 
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   Zo te zien heeft muziek een grotere taak dan ons eenvoudig wat vreugde 
te verschaffen. In feite is de harmonie van de sferen de basis van alle ont-
wikkeling. Zonder muziek is er geen ontwikkeling mogelijk. Als onze oren 
daarop eenmaal zijn afgestemd, bezitten wij de sleutel tot alle vooruitgang. 
 
Vraag 89. De kern van het christendom 
Wat is de kern of specifieke leer van het echte christendom? 
 
Antwoord. In het eerste hoofdstukken van de Bijbel vinden wij een gebod 
dat aan de zich ontwikkelende mensheid werd gegeven die vrijheid had in 
de Hof van Eden of het paradijs, een toestand van gelukzaligheid. Maar 
één beperking was hun opgelegd: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 
maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad.’ Gen. 2:16-17. 
Als wij dit gebod analyseren in het licht van zinnen als: ‘De mens, Adam, 
had gemeenschap10 met Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht 
Kaïn ter wereld. Gen. 4:1. En de vraag van Maria: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik 
heb immers nog nooit gemeenschap11 met een man gehad.’ Lucas 1:34. 
kunnen wij gemakkelijk begrijpen dat het de mens verboden was toe te ge-
ven aan zijn hartstocht. Uit de esoterische leer weten wij verder dat deze 
functie alleen maar op bepaalde tijden van het jaar, onder leiding van de 
engelen, werd uitgeoefend, als de krachtlijnen [aspecten] tussen de plane-
ten gunstig waren en de geboorte daardoor pijnloos verliep. 
   Gezien deze kennis kunnen wij ook de zogenoemde vloek begrijpen: Je 
zwangerschap maak ik tot een zware last.12’ Gen 3:16. De reden daarvan is 
dat de verwekking gebeurt als de planetaire trillingen daar niet geschikt 
voor zijn. Zo kwam de zonde, of de overtreding van de kosmische wet, in 
de wereld en veroorzaakte onnoemelijk veel leed. Om hier verbetering in 
te brengen werd aan de mensheid de godsdienst van Jehova gegeven. Dit 
is een godsdienst van de wet die voor overtreding straffen voorschrijft en 
de vrees voor de wet stelt tegenover de begeerte van het vlees. Er wordt 
gezegd dat de wet bedoeld was als leermeester om de mensheid tot Chris-
tus te brengen. De mens kwam hiertegen echter steeds in opstand. De 
zwaarste bezoekingen waren nodig om hem binnen de grenzen van het 
vereiste morele gedrag te houden. Onder leiding van Jehova werd de 
mensheid in volken verdeeld die gebruikt werden om elkaar voor hun 
overtredingen te straffen door middel van oorlogen en pestepidemieën. 
Zij werden ook als knuppel gebruikt om gehoorzaamheid te garanderen. 
Het Oude Testament eindigt met de belofte aan de gehavende en bloe-

 
10 In de oude vertaling van 1948: ‘En Adam be-kende Eva zijn huisvrouw …’  
11 ‘Hoe zal dat wezen dewijl ik geen man be-ken?’ 
12 ‘… met smart zult u kinderen baren.’ 
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dende volken dat ‘… de zon zal stralend opgaan, de zon die gerechtigheid 
brengt en genezing in haar vleugels draagt.’13  
   Dan komt de godsdienst van Christus en de boodschap van de engelen 
die de geboorte bekendmaakten van: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en 
vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Lucas 2:14. Dit is het be-
gin van het Nieuwe Testament. Aan het eind staat een visioen van de ver-
vulling als alle volken samen zullen komen in een hemelse stad, waar geen 
plaats is voor wellust en hartstocht. Waar het huwelijk niet bestaat, omdat 
er geen dood meer is die de geboorte van lichamen nodig maakt. Waar vre-
de en zuivere liefde heerst. Waar door de inwerking van de godsdienst van 
Christus de volmaakte liefde de vrees heeft uitgebannen die onder de gods- 
dienst van Jehova was ontstaan. 
   De kern van de christelijke leer is dus, dat de wet van dood en zonde o- 
verwonnen kan worden door liefde, die de onsterfelijkheid zal doen te-
rugbrengen. 
 
 
Vraag 90. Het veranderen van water in wijn 
Kunt u zeggen wat Jezus bedoelde toen hij tot Maria, zijn moeder, zei: ‘Wat wilt u 
van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Joh. 2:4. 
 
Antwoord. Dit is weer zo’n geval waarin de bijbelvertalers de Griekse tekst 
op een onverantwoordelijke manier verkeerd hebben vertaald. De opmer-
king werd gemaakt ter gelegenheid van de bruiloft te Kana toen Maria, de 
moeder van Jezus, zoals gezegd wordt, tot hem kwam omdat er geen wijn 
meer was. Jezus antwoordde toen in de volgende Griekse bewoordingen: 
‘Ti emoi kai soi, gunai?’ Letterlijk vertaald staat er: ‘Wat (betekent dit) 
voor mij en voor u, o vrouw?’ Zelfs los van de esoterische betekenis van 
deze opmerking, doet dit heel wat prettiger aan dan het ruwe antwoord 
dat aan Jezus wordt toegeschreven in de algemeen verbreide vertaling 
van koning Jacobus. Ook moet men in gedachte houden dat Christus 
niet op dezelfde manier de zoon van Maria was als Jezus dat was. Hoewel 
hij het lichaam van Jezus gebruikte, had hij geen fysieke verwantschap 
met Maria en had hij dus het volste recht haar met vrouw aan te spreken.  
   Er is echter nog een andere en diepere betekenis van de hele gebeurte-
nis van de bruiloft te Kana. In de literatuur van de Rozenkruisers wordt 
geleerd dat de evangeliën niet de levensgeschiedenis vertellen van een per-
soon met de naam Christus of Jezus, die onder de mensen zijn gelijke 
niet had. Hoewel de Jezus van de evangeliën inderdaad heeft geleefd, zijn 
de evangeliën zelf vertellingen of formules van inwijding. De Bruiloft te 

 
13 Maleachi 3:20; oud: Maleachi 4:2. 
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Kana, waar Christus zijn eerste grote wonder deed, was iets veel groot-
sers dan alleen maar een bruiloftsceremonie van een man en vrouw in 
het gewone leven. In feite betrof het een mystiek huwelijk van het hoger- 
en het lagerzelf onder de nieuwe orde van de tempeldienst die toen door 
Christus werd ingesteld. In het Atlantische tijdvak werd in de tempels wa-
ter gebruikt, maar voor het Arische tijdvak was wijn noodzakelijk. 
   Op verschillende tijden hebben er op aarde verschillende rassen geleefd 
die anders waren samengesteld dan wij nu. Het eerste mensenras wordt in 
de Bijbel gesymboliseerd door de naam Adam. Zij waren van de aarde 
aards. Dat wil zeggen dat zij alleen maar een mineraal lichaam hadden, 
omdat zij uit de minerale aarde waren gevormd. Het tweede ras wordt ge-
symboliseerd door de naam Kaïn. Zij hadden zowel een dicht mineraal 
lichaam als een etherisch of levenslichaam. Daarom waren zij plantachtig 
en kregen zij plantenvoeding te eten. Vandaar dat wij horen dat Kaïn de 
grond bewerkte en graan plantte. Het derde ras had een begeertelichaam 
ontwikkeld. Door deze emotionele en hartstochtelijke aard werden zij 
dierachtig. Daarom kregen zij dierlijk voedsel of vlees te eten. Wij lezen 
dat Nimrod een groot jager was. Ten slotte werd als schakel tussen het 
drievoudige lichaam en de drievoudige geest het verstand toegevoegd. 
De geest kwam toen in het lichaam en werd toen inwonend, een ego. Op-
dat dit ego zijn les op aarde zou leren, moest het voorlopig zijn geestelij-
ke, hemelse oorsprong vergeten. Om die reden ontving de mens een 
nieuw soort voedsel: wijn – een geest die buiten het lichaam tot gisting 
komt en het eerst door Noach, de Atlantische stamvader, werd gebruikt – 
om de ware geest, die in het lichaam woonde, te verdoven. Onder de ver-
giftigende invloed van deze pseudo-geest vergat de mens langzamerhand 
zijn god- delijke oorsprong en richtte al zijn aandacht op de lessen die in 
deze wereld geleerd moesten worden. Hoewel de mens zich aan dit 
nieuwe voedingsmiddel wijn, overgaf en ondanks orgiën die in exoteri-
sche diensten gehouden werden, werden de diensten in de heiligdommen 
van het oude verbond, bediend met water. Bij de hoogste en heiligste 
priesters kwam nooit een druppel wijn over hun lippen. Daardoor waren 
zij geen blinde leiders van de blinden, maar zagen zij duidelijk de on-
zichtbare wereld en kenden zij het heilige mysterie van het leven. 
   In de voorgaande tijdvakken van onze ontwikkeling, werd de mens door 
de zichtbare afgezanten van de goddelijke hiërarchieën geleid, die hij als 
God vereerde. Zelfs nadat die de mens verlaten hadden bleven profeten 
en zieners in hun midden om van het bestaan van God en de onzichtba-
re gebieden te getuigen. De oude godsdiensten leerden ook de wederge-
boorte. Zo wist de mens dat hij door de ervaring die hij in een reeks van 
aardse lichamen, van steeds beter wordende samenstelling, opdeed, verder 
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kwam. Daarom vinden veel hindoes, die in wedergeboorte geloven, het 
niet nodig zich bij hun ontwikkeling te haasten. Opdat de mens in de wes-
terse wereld, waar de wegbereidende rassen wonen, met heel hun wezen 
hun best zouden doen om de geheimen van het aardse bestaan meester te 
worden, was het de bedoeling dat hem deze leer niet zou worden gegeven. 
Eveneens waren de geestelijke raadgevers voor de bewuste kennis van 
God en voor de waarneming van de geestelijke werelden, tijdelijk blind 
geworden, zodat de mensheid tijdens de verbreiding van het nieuwe stel-
sel op eigen benen moest staan. Daardoor ging de mens zich helemaal toe-
leggen op de materiële ontwikkeling die voor hem was weggelegd. Exote-
risch werd dit vanaf het begin in de wereld veroorzaakt door wijn, waar-
van het gebruik, door het eerste wonder in de tempel, goedgekeurd werd. 
   Onder de oude bedeling of stelsel, het oude testament, werd in de tem-
peldienst alleen water gebruikt. Maar na verloop van tijd werd in de mense-
lijke ontwikkeling wijn een factor. De god van de wijn, Bacchus, werd aan-
beden en werden er orgiën van de wildste soort gehouden om het streven 
van de geest te smoren, zodat die zich zou toeleggen op het veroveren van 
de stoffelijke wereld. Zelfs onder het bestel van Mozes was het de pries-
ters streng verboden om bij de tempeldienst wijn te gebruiken. Maar bij 
Christus’ eerste optreden in het openbaar veranderde hij water in wijn en 
bekrachtigde daarmee het gebruik ervan in de toen bestaande orde der din- 
gen. Merk hierbij op dat dit in het openbaar werd gedaan en dat dit zijn 
eerste daad als officiële verkondiger was. Bij het laatste esoterisch samen-
zijn van Christus met zijn leerlingen, waar het nieuwe verbond werd ge-
geven, was er geen lamsvlees (Aries), zoals volgens de Orde van Mozes 
verplicht was. Ook was er geen wijn, maar alleen brood, een plantaardig 
product. En de beker, waarover wij zodadelijk spreken als wij aandacht aan 
de woorden hebben geschonken die hij toen sprak: ‘vanaf vandaag zal ik 
niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik 
er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 
Matt. 26:29. Vers geperste druivensap bevat geen alcohol door gisting en 
afbraak, maar is een zuiver en voedzaam plantaardig product. De navol-
gers van de esoterische leer hebben dus van Christus het voorschrift ont-
vangen een vleesloze, alcoholvrije leefwijze te volgen. 
   Algemeen wordt aangenomen dat de beker die Christus bij het Laatste 
Avondmaal gebruikte, wijn bevatte, hoewel er in de Bijbel voor deze ver-
onderstelling geen gronden te vinden zijn. Er zijn drie weergaven van de 
voorbereiding voor dit paasfeest. Hoewel Marcus en Lucas vermelden dat 
de boodschappers gezegd werd naar een bepaalde stad te gaan en uit te 
kijken naar een man die een kruik water droeg, zegt geen van de evange-
listen dat de beker wijn bevatte. Verder blijkt bij naspeuring in het ge-
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heugen der natuur dat er water werd gebruikt en dat, voor zover het de 
esotericus betreft, er geen wijn werd gedronken. Die handeling luidde ook 
het begin in van de geheelonthoudersbeweging. Want deze kosmische ver-
anderingen hebben een lange voorbereiding in de geestelijke werelden no-
dig voordat zij zich in de buitenwereld kenbaar maken. Duizenden jaren 
zijn zo goed als niets voor zulke processen.  
   Het gebruik van water bij het Laatste Avondmaal komt ook overeen met 
de astrologische en ethische voorwaarden. De zon verlaat Aries, het teken 
van het Lam, en ging naar Pisces, de Vissen een waterteken. Een nieuwe 
noot van geestelijk streven moest weerklinken, een nieuwe fase van men-
selijke verheffing moest tijdens het toen naderende Vissentijdperk haar in-
trede doen. Genotzucht moest vervangen worden door zelfverloochening. 
Brood - als hoofdbestanddeel van ons leven, dat gemaakt is van onbevlekt 
voortgebracht graan - voedt de hartstochten niet, zoals vlees. Ook stroomt 
ons bloed niet zo hartstochtelijk als het verdund wordt met water dan 
wanneer wijn wordt gedronken. Daarom zijn brood en water passend 
voedsel en passende symbolen van idealen tijdens het Vissen-Maagdtijd- 
perk. Zij vertegenwoordigen reinheid. De katholieke kerk heeft aan de 
deur van de kerk aan haar volgelingen het Vissen-water gegeven en op het 
altaar het Virgo-brood terwijl hen tijdens de dienst de beker wijn gewei-
gerd wordt. Zelfs de voorgaande overwegingen brengen ons echter niet 
tot de kern van het mysterie dat in de kelk van het nieuwe verbond verborgen 
ligt. 
   De oude wijnbeker, die ons werd gegeven toen wij Aryana - de wereld 
waarin wij nu leven, het land van vruchtbaarheid - binnengingen, was ver-
vuld met afbraak, dood en vergif. Het woord, dat wij toen leerden spreken, 
is dood en machteloos. 
   De nieuwe wijnkelk die als ideaal voor de toekomstige periode, die het 
nieuwe Galilea wordt genoemd - dat niet met het Aquariustijdperk verward 
moet worden - is een etherisch orgaan dat door ongebruikte scheppings-
kracht in het hoofd en in de keel gebouwd wordt, en voor het geestelijk 
gezicht verschijnt als de stengel van een bloem die vanuit het lagere deel 
van de romp opstijgt. Deze kelk of zaadbeker is echt een scheppend or-
gaan, in staat het woord van leven en kracht te spreken. 
   Het tegenwoordige woord wordt voortgebracht door de onbeholpen 
spierbewegingen die het strottenhoofd, de tong en de lippen de juiste stand 
geven, zodat de lucht uit de longen die er langs strijkt, bepaalde geluiden 
voortbrengt. Lucht is echter een zwaar hulpmiddel dat, in vergelijking met 
de fijnere natuurkrachten, moeilijk in beweging te brengen is, zoals elek-
triciteit die in de ether in beweging is. Als dit nieuwe orgaan ontwikkeld is 
zal het de macht hebben het levenswoord te spreken en levenskracht aan 
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stoffen te geven die tot dan toe traag waren. Dit orgaan ontwikkelen wij nu 
door hulpvaardigheid. 
  U zult zich herinneren dat Christus de beker niet aan de menigte gaf maar 
aan zijn leerlingen die zijn boodschappers en dienaren van het kruis waren. 
Zij die nu van de beker van zelfverloochening drinken, opdat zij hun 
kracht kunnen gebruiken in dienst van anderen, ontwikkelen dat orgaan, 
samen met het zielenlichaam, het bruiloftskleed. Op kleine schaal leren zij 
het te gebruiken als onzichtbare helpers als zij ’s nachts buiten hun lichaam 
zijn. Want dan wordt hun geleerd het machtswoord te spreken dat ziekte 
doet verdwijnen en gezond weefsel bouwt. 
   Toen het Atlantische tijdvak eindigde en de mens het huis van zijn 
kinderjaren verliet waarin hij onder de directe leiding van de goddelijke 
leraren had gestaan, werd het oude verbond gesloten dat hun vlees en 
wijn gaf. Deze twee, samen met het ongeremde gebruik van de schep-
pingskracht, heeft het Arische tijdvak tot een tijdvak van dood en af-
braak gemaakt. Wij naderen nu het einde van dat tijdsbestek. 
   Het Vissentijdperk, het tijdperk waarin de zon als gevolg van de preces-
sie of teruggang door het teken Pisces, de Vissen, loopt, is bijna ten einde. 
In dat tijdperk is het teken tegenover de Vissen, namelijk de hemelse 
Maagd, het ideaal van de mens geweest. Zij werd door een ongehuwd 
priesterschap vereerd, dat aan haar gelovigen op bepaalde tijden van de 
week of in het jaar het eten van vis voorschreef. In de getekende dieren-
riem heeft het teken Maagd in één hand een korenaar. Zowel het graan 
als de druif zijn producten van het plantenrijk. De onbevlekte hemelse 
Maagd belichaamde daarom het eerste beginsel van de onbevlekte ont-
vangenis, het bloed (wijn) en het lichaam (brood) van Christus. Op deze 
dingen heeft het ongehuwd priesterschap, die de eredienst leidde tijdens 
het Vissentijdperk dat binnenkort voorbij is, de aandacht gevestigd. Daar-
om zal bij tempeldiensten en het opdragen van de mis de wijn spoedig 
worden afgeschaft, met als gevolg dat er een overeenkomstige mate van 
ontvankelijkheid zal worden ervaren. De goddelijke geest, die in elk men-
selijk wezen verborgen ligt, is uit zijn bedwelmende slaap ontwaakt, ver-
oorzaakt door de geest van de wijn, en begint zich zijn goddelijke oor-
sprong en zijn erfdeel van het leven te herinneren dat zonder begin en 
zonder einde is. 
   In dit verband is het opmerkelijk dat alle geestelijken in de diverse lan-
den van de oude wereld, evenals de rooms-katholieke priesters in Ameri-
ka, voor dagelijks gebruik nog steeds wijn en alcoholische dranken drin-
ken. Het was erg veelzeggend dat toen het Engelse parlement, de koning 
en de adel, die de staat vertegenwoordigen, wetten probeerden uit te 
vaardigen met het doel in Engeland de verkoop van sterke drank te ver-
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bieden, de maatregel mislukte door de oppositie van kerkelijke hoogwaar-
digheidsbekleders.  
   Deze houding van de Europese geestelijkheid betekent echter niet dat zij 
daarom minder is of op een of andere manier bekritiseerd moet worden. 
De mensheid heeft nog veel lessen te leren die alleen in het tijdperk van 
de wijn geleerd kunnen worden. Als de noodzaak van de valse geest voor-
bij is, zal alcohol in onbruik raken zonder wettelijke maatregelen die mees- 
tal geen goed doen. Want het is onmogelijk door wetgeving mensen ze-
delijk gedrag bij te brengen. Totdat men van binnenuit een wet erkent, zul-
len ondanks beperkende maatregelen, wetten overtreden worden om de 
behoeften te bevredigen. 
 
 
Vraag 91. Was de verzoeking voor Jezus Christus nodig?  
 Waarom was het nodig dat Christus het lichaam van Jezus gebruikte en door de dui-
vel verzocht werd om medelijden met ons te hebben? Kon zo’n groot wezen zonder dat 
geen medelijden hebben? 
 
Antwoord. Kennelijk niet. Verzoeking is pas verzoeking als de persoon die 
in verleiding wordt gebracht iets begerenswaardigs ziet in datgene wat hem 
moet verleiden. Als dit ontbreekt kan er geen verzoeking zijn. Vlees kan 
mij niet verleiden, want alleen al de gedachte daaraan vind ik walgelijk. 
Daarom is het geen deugd dat ik het niet eet. Ik hoef het verlangen naar 
vlees niet te overwinnen, maar mijn weerzin om het te kunnen eten. 
   De grote zonnegeest Christus, zou vanuit zijn eigen aard geen verleiding 
kunnen voelen om zijn honger te stillen door stenen in brood te verande-
ren. Hij zou het niet als een offer hebben gevoeld trouw te weigeren aan 
een kracht die hem als heer over onze kleine aarde wilde plaatsen. Maar 
net als wij, bij het kijken door een gekleurd glas alles in diezelfde kleur 
zien, nam het Christusbewustzijn toen het zich in het lichaam van Jezus 
had geconcentreerd, de dingen van deze wereld waar door de ogen van 
Jezus, een menselijk wezen. Vanuit een mens bezien leek brood erg be-
geerlijk als je honger hebt. Vandaar dat dit een verzoeking vormde. 
   Voor de meeste mensen blijkt ook macht begerenswaardig. Vandaar dat 
de wetenschap dat hij, door de macht die hij bezat, deze wens kon be-
vredigen, een verleiding vormde. Alleen vanuit het menselijk gezichtspunt 
van Jezus, kon Getsemane zo verschrikkelijk hebben geleken dat hij de 
bezoeking die hem wachtte, wenst te vermijden. Wij kunnen alleen oor-
delen vanuit het principe dat niemand zo goed weet waar de schoen wringt 
als degene die hem aanheeft. Door de lichamelijke beperkingen van Jezus 
leerde de Christusgeest met onze zwakheden medelijden te hebben op een 
manier die nooit geëvenaard kan worden door observatie van buitenaf. 
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Nadat hij eens een menselijk lichaam heeft gehad en de zwakheden van 
het vlees heeft gevoeld, weet hij beter dan wie ook, hoe ons te helpen. 
Hij is daarom met recht de hoogste bemiddelaar tussen God en de mens. 
 
 
 
Vraag 92. Waarom werd Christus de ‘Mensenzoon’ genoemd? 
Als Christus goddelijk was en een aartsengel, de hoogste ingewijde van de Zonneperio-
de zoals u zegt, waarom werd hij dan Mensenzoon genoemd? 
 
Antwoord. Om deze titel Mensenzoon goed te begrijpen, moet men zowel 
de vrijmetselaarslegende van de schepping van de wereld en van de mens 
kennen, als het bijbelverhaal. Omdat niet iedereen Vrijmetselarij en katholi-
cisme heeft gelezen, zal ik deze legende hier in grote lijnen herhalen.  
   In het begin schiep de Elohim Jehova Eva; en de Elohim Samaël, de af-
gezant van Mars op aarde, had gemeenschap met haar. Uit dit samenzijn 
sproot Kaïn voort. Later schiep de Elohim Jehova ook Adam. Adam had 
gemeenschap met Eva, waaruit Abel werd geboren. Abel was dus de zoon 
van menselijke ouders, die beiden schepselen van Jehova waren. Abel was 
volgzaam en ontvankelijk voor de geboden van de God die als zijn schep-
per werd beschouwd. Daarentegen was Kaïn de halfgoddelijke telg van een 
menselijke moeder en een goddelijke vader. Daarom had hij de goddelij-
ke drang om te scheppen geërfd. Abel was tevreden met het hoeden van 
de schapen, die ook door Jehova waren geschapen en die, evenals hijzelf, 
zich voedden met in het wild groeiende planten een gift van de goden, 
waardoor hij zich niet hoefde in te spannen. Kaïn was anders. In hem was 
het verlangen iets nieuws te scheppen. De goddelijke drang om twee gras-
sprietjes te laten groeien waar er eerst maar één was; een overheersende, 
dwingende kracht. Hij kon niet tevreden zijn voordat hij iets op eigen 
initiatief tot stand had gebracht. Daarom plantte hij de zaden die hij vond, 
liet graan groeien en offerde aan Jehova het werk van zijn handen. 
   Zijn offers waren voor de God Jehova onaangenaam, die in hem een 
mogelijke rivaal zag, iemand die hij niet helemaal in zijn macht zou heb-
ben. Daardoor was er strijd tussen Kaïn en Abel, waarbij Abel werd ver-
moord. Opnieuw had Adam gemeenschap met Eva en uit dit samenzijn 
werd Set geboren. Sinds die tijd zijn er altijd twee soorten mensen op de 
wereld geweest: de zonen van Kaïn en de zonen van Set. Uit Set werd de 
lange rij koningen geboren die regeerden ‘bij de gratie van God’ en die zijn 
hoogtepunt bereikte in Salomo. Dit was de lijn van de ‘mensenzonen’. Dat 
wil zeggen dat zij geboren waren uit een menselijke vader en een menselij-
ke moeder, namelijk Adam en Eva. Beiden waren door God geschapen en 
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onderworpen aan zijn voorschriften. Zij waren beiden in elk opzicht dus 
menselijk.  
   In dit opzicht zijn de zonen van Set totaal verschillend van de zonen van 
Kaïn. Kaïn was in feite de zoon van een weduwe, omdat Eva verlaten was door 
haar goddelijke echtgenoot Samaël nadat de bevruchting had plaatsgehad. 
Hij heeft nooit de rol van echtgenoot of vader vervuld en daarom was zijn 
nakomeling, zoals gezegd, de zoon van een weduwe. 
   Uit deze halfgoddelijke telg Kaïn, kwam een lange rij zonen voort die de 
grondleggers waren van handel en nijverheid, zoals u kunt zien als u de 
Bijbel raadpleegt. Zij bedachten alle kunsten en alle takken van weten-
schap. Aan hen is alle materiële vooruitgang in de wereld te danken. In de 
tijd dat Salomo, de mensenzoon, op de troon van Israël zat, bereikte hun 
lijn een hoogtepunt in de geboorte van een zoon van een weduwe, Hi-
ram Abiff genaamd, een naam die u ook in de Bijbel vindt opgetekend, 2 
Kron. 4:16.14 Ik bedoel niet Hiram van Tyrus, maar Hiram, de meester-
werkman, die door koning Hiram van Tyrus gezonden werd om de tem-
pel van Salomo te bouwen. Hij was toen de zoon van een weduwe en Salomo 
de zoon des mensen. Op een later tijdstip werden beide personen weer gebo-
ren. Salomo werd Jezus van Nazaret, de Mensenzoon; Hiram Abiff werd 
Lazarus. Hij was ook de zoon van de weduwe van Naïn. De twee vermel-
de opstandingen zijn één gebeurtenis die betrekking heeft op inwijding. 
Sinds die tijd hebben deze twee personen, de Mensenzoon en de Zoon 
van de Weduwe, voor hetzelfde doel gewerkt, maar op verschillende ter-
reinen. Jezus, de Mensenzoon heeft onder de kerken gewerkt en doet dat 
nog steeds. Christian Rosencreutz is de latere naam van Hiram Abiff en 
Lazarus de zoon van een weduwe. Jezus, de Mensenzoon, werd be-
schouwd als de geestelijke vader en beschermer van alle dienaren van de 
Kerk, waardoor de godsdienst bevorderd wordt en de mens langs het 
pad van het hart tot God wordt teruggebracht, devotie. Christian Rosen-
creutz, de Zoon van de Weduwe werkt met de wereldlijke machten, han-
del, nijverheid en wetenschap met het doel de eenheid tussen de wereld-
lijke en de geestelijke macht tot stand te brengen; het hoofd en het hart. 
Die eenheid moet tot stand komen voordat Christus, de Zoon van God, 
kan terugkeren.  
    Over deze eenheid heb ik in De wereldbeschouwing gezegd dat de terugkeer 
van Christus zou plaatsvinden als Kerk en Staat zich verenigd zullen heb-
ben, maar dat was niet zo gelukkig uitgedrukt. U zult zich herinneren dat 
de leer mij in Duitsland werd gegeven en in zo’n omvang, dat het erg 
moeilijk was onmiddellijk voor alles een juiste Engelse uitdrukking te vin-

 
14 In verschillende uitgaven geschreven als: Huram abi; Churam-abi; Huram abiu, Huram. 
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den. Daarom was mijn vertaling af en toe te letterlijk. De woorden ‘staat’ 
en ‘kerk’ die door de Leraar werden gebruikt bedoelen de gedachte over 
te brengen dat ooit de wereldlijke en kerkelijke macht hand in hand moe-
ten werken en steeds meer verenigd worden. Want in de tijd waar wij 
naar uitzien, het koninkrijk van Christus, zal er maar één onderzoeker zijn. 
Die zal dan zowel koning als priester zijn. Vanzelfsprekend moet het men-
senras tot een dergelijk punt ontwikkeld worden dat zijn menselijke be-
stuurders dit ideaal steeds meer benaderen, zodat zij wijs genoeg zijn om 
een staat te regeren en goed genoeg om de harten van de mens te leiden. 
Alleen op deze manier en niet anders kunnen wij het koninkrijk van God 
naderen. Daarom is dát de toestand die Jezus en Christian Rosencreutz in 
kerk en staat tot stand proberen te brengen.  
 
 
Vraag 93. De ‘Mensenzoon’ 
Waarom werd Jezus de Mensenzoon genoemd? 
 
Antwoord. Zo werd hij eigenlijk niet genoemd, hij noemde zichzelf zo. 
‘Wie zeggen de mensen dat de ‘Mensenzoon’ is?’ Matt. 16:13. Hij werd de 
‘Mensenzoon’ genoemd omdat hij een menselijk lichaam had. Maar in die 
benaming ligt een verborgen verwijzing naar het teken Aquarius, de Wa-
terman, dat wij spoedig zullen binnengaan.15 Dan zal de ‘Mensenzoon’ te-
rugkeren. 
   Er was een tijd de Stier werd aanbeden, dat was toen de zon bij precessie 
of teruggang door het teken Stier liep. Ieder jaar gaat de zon naar het noor-
den en op ongeveer 21 maart bereikt zij de evenaar. Dat wordt dan de 
eerste graad van Aries genoemd. Dan gaat de zon de cirkel rond om de 
volgende 21ste maart weer bij de evenaar aan te komen. Maar dan komt zij 
iets eerder, want zij loopt vóór. Het lentepunt, als de zon de equator pas-
seert, zal iets eerder vallen dan de eerste graad van het voorgaande jaar. 
Zo gaat zij door deze precessie, vóór lopend, alle tekens door. Toen de 
zon door het teken Stier ging, aanbaden de mensen zoals gezegd, de 
Stier. Toen liep de zon terug naar het teken Aries, de Ram en werd het een 
doodzonde het gouden kalf te aanbidden. God riep zijn volk toe: ‘Trek 
weg uit Egypte. Aanbidt niet de Stier. Alleen door het bloed van het Lam 
zult u overgaan’ (Pascha). Daarom werden de deurposten met bloed be-
sprenkeld en gingen zij over [Pascha=overgang] door het bloed van het 
Lam. 
   Toen werd Christus geboren en hij zei tot hen die hij tot zijn leerlingen 
wilde maken: ‘Ga weg van die plaats waar ze het lam aanbidden. Ik zal jullie 

 
15 Aquariustijdperk duurt ongeveer van 2600 tot 4700. 
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tot vissers van mensen maken.’ Zo bereidde hij het tijdperk voor waarin 
de zon door het teken Vissen loopt en waar zij de afgelopen tweeduizend 
jaar dan ook doorheen is gegaan. Tijdens deze twee millennia hebben wij 
op vrijdag en in de vastentijd vis gegeten. Kort na de tijd van Christus was 
er een belangrijk twistpunt: moest zijn symbool een lam zijn of een vis. 
Daarom zien wij dat de bisschop op zijn hoofd een mijter draagt in de 
vorm van een vissenkop. Zo wordt de redder dus voorgesteld door het 
teken waar de zon tijdens zijn teruggang doorheen loopt. De zon komt 
nu dicht bij de hoorn of cusp van Aquarius, het grote intellectuele teken. 
Binnenkort verlaat de zon het vrome teken Pisces, waarin de mensen in 
een blind geloof hebben geleefd. Wij naderen nu Aquarius en beginnen 
al de invloed van dat grote intellectuele van de ‘Mensenzoon’ te voelen. Als 
wij de Bijbel juist en onbevooroordeeld lezen, zien wij dat het eerste 
wonder dat hij deed op de bruiloft te Kana, het veranderen van water in 
wijn was. Maar toen Christus aan het einde van zijn opdracht was, hief hij 
het oude verbond op, door zijn leerlingen naar een plaats te sturen waar 
hij het paasfeest zou vieren. Hij zei tot hen: ‘Let op, wanneer jullie de 
stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik wa-
ter – het symbool van Aquarius - draagt. Volgt hem naar het huis waar hij 
binnengaat… De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met 
mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’ Lucas 22:10, 11. ‘Zij gingen op 
weg. …’ Luc. 22:13. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak 
het brood … Luc. 22:19. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 
‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat 
door mijn bloed gesloten wordt. Luc. 22:20. ‘Want ik zeg jullie: vanaf nu 
zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk 
van God gekomen is.’ Luc. 22:18. 
   Daar gaat het om. Hij zei hen uit te kijken naar een man met een wa-
terkruik, het teken Aquarius. In de hele dierenriem is maar één teken dat 
een man uitbeeldt. De Waterman zit daar met de urn en giet het water 
uit. Jezus Christus noemde zich de ‘Mensenzoon’ omdat hij de godsdienst 
van het Aquariustijdperk bracht. 
 
 
Vraag 94. Heeft Jezus Christus na zijn opstanding gegeten? 
In het 24e hoofdstuk van Lucas staat dat Christus na zijn opstanding aan zijn leer-
lingen verscheen en zei: ‘Raak me aan …’ Luc. 24:39. En ook dat hij at. Hoe is dat 
mogelijk als hij verschenen is in een levenslichaam?  
 
Antwoord. Het antwoord op deze vraag vooronderstelt kennis van de 
grondprincipes van materialisatie. Wanneer door geesten een materialise-
rend medium wordt gebruikt met het doel dat de geesten zich voor een be-
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paald publiek zichtbaar maken, onttrekken zij eerst het levenslichaam – of 
zoveel daarvan als zij durven – aan het medium en laten het stoffelijk li-
chaam in een huiveringwekkende toestand op de zitting achter. Dat is een 
afschuwelijk gezicht voor mensen die aan zulke verschijnselen niet gewend 
zijn. Met dit levenslichaam - dat door wetenschapsmensen gefotografeerd 
is, omdat een fototoestel stralen vastlegt die voor het oog onzichtbaar zijn 
– kunnen wij de gewenste verschijnselen gemakkelijk tot stand brengen, 
omdat het iets levends is en gretig materie aantrekt, zolang het niet ineen-
geschrompeld is zoals vlak na het overlijden gebeurt. Nadat zij uit het le-
venslichaam van het medium een matrijs of gietvorm hebben gemaakt, 
voegen zij uit de omringende atmosfeer daar stoffelijke atomen tussen, en 
vormen daarvan een lichaam in elke gewenst vorm die de geest, die zich wil 
materialiseren, wil aannemen.  
   Tijdens een seance kan het levenslichaam van een medium door een wil-
lekeurig aantal geesten gebruikt worden. Ieder hult zich in de plastische 
substantie en vult die op met atomen uit de omringende atmosfeer. Zij 
onttrekken zelfs ether aan hen die mede aanzitten, waardoor deze, als zij  
na afloop de ruimte verlaten waar de seance werd gehouden, zich vaak vol-
ledig uitgeput voelen. 
   Bij verdrinkings- of verstikkingsongevallen voelt de betreffende persoon 
zich na de eerste strijd heel kalm en rustig, hoewel hij zich tot op zekere 
hoogte van het gevaar bewust is. Voordat het zilveren koord breekt is het 
levenslichaam al afgescheiden. Daardoor behoudt het levenslichaam de 
eigenschap materie van de stoffelijke wereld aan te trekken. Zo komt het 
dat mensen, die door verdrinking of verstikking om het leven zijn geko-
men, op duizenden kilometers afstand, voor een moment als springlevend 
worden gezien. De neiging of wens om bij hun vrienden te zijn, van wie 
zij gescheiden waren, leefde misschien al een lange tijd bij hen. Toen zij 
zelf van de boeien van hun stoffelijk lichaam bevrijd waren, werden zij 
daar op de vleugels van hun verlangen onmiddellijk heen gedragen. Op 
de plaats aangekomen trok het levenslichaam voldoende deeltjes uit de at-
mosfeer aan om voor de persoon die bezocht werd zichtbaar te worden. 
Misschien brak op dat moment het zilveren koord en schrompelde het 
levenslichaam ineen, en verdween daarmee het visioen.  
   Zo zien wij dat het levenslichaam de eigenschap heeft om materie aan te 
trekken. Voor iemand die onbewust zijn lichaam verlaat is het veel gemak-
kelijker de stoffelijke deeltjes in zijn zielenlichaam op te nemen, dan ze van 
zich af te houden. Het zielenlichaam is natuurlijk niet onderworpen aan 
dood, ontbinding of ineenschrompeling. Daarom is het gemakkelijk te be-
grijpen dat Christus het levenslichaam kon gebruiken om door de muren 
heen te komen waar de leerlingen bijeen waren, en daar het benodigde ma-
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teriaal tot zich te trekken om zich in een stoffelijk lichaam zichtbaar te ma-
ken, dat uiteenviel op het moment dat hij wilde vertrekken. Het is opmer-
kelijk dat het uiteenvallen wilskracht vereist, en niet het aantrekken van 
stoffelijke deeltjes. 
  
Vraag 95. Kan de geest lijden? 
Ik kan de heer Heindel moeilijk volgen in zijn stellige overtuiging dat Christus bij ieder 
kerstfeest de aarde binnentreedt en daar tot aan Pasen lijdt. Kan de geest lijden? Wilt 
u uitleggen wat u ermee bedoelt dat Christus in het midden van de aarde is en dat, 
wanneer een aantal discipelen volmaakt zal zijn, Christus bevrijd zal worden en de dis-
cipelen dan de aarde zullen beheersen? Volgens deze theorie zouden er verschillende hi-
erarchieën nodig zijn om over verschillende planeten gezag te voeren.  
 
Antwoord. Deze vraag is aanzienlijk bekort, maar de belangrijkste punten 
zijn hierboven weergegeven. De eerste vraag luidt: ‘Kan de geest lijden?’ 
Hier is heel gemakkelijk een antwoord op te geven. U weet dat als iemand 
door een tram is overreden en daardoor een been heeft verloren, dat been 
geen pijn lijdt. Het is van het levenslichaam gescheiden en alle gevoel is er-
uit. Aan de andere kant zal de persoon, die zijn been kwijt is, hevige pijn 
lijden. Als hij een erg gespannen en nerveus temperament heeft, zal hij 
weinig kans hebben beter te worden in vergelijking met iemand die niet 
erg gevoelig is en die zenuwen alleen als begrip kent. Maar lichamelijk lij-
den is onbeduidend in vergelijking met geestelijke pijn. Wie zou niet liever 
hevige hoofdpijn hebben dan knagende wroeging over iets dat men in een 
opwelling heeft gedaan? Dit is de pijn die de geest kan lijden, zowel door 
lichamelijke als geestelijke oorzaken.  
   Kunt u zich nu voorstellen wat het betekent een vrije geest te zijn die 
bewust zijn intrek moet nemen in een bepaald voertuig dat beperkingen 
oplegt? Misschien is dat onmogelijk voor iemand die dat gevoel niet kent. 
Maar ik kan u verzekeren dat wanneer de onzichtbare helpers, die hun 
bewustzijn behouden als zij buiten en ver van hun lichaam zijn, ’s mor-
gens terugkeren om hun lichaam weer binnen te gaan – het lichaam dat 
wij zo hoog schatten en zo kostbaar vinden – dit een sterk gevoel van af-
keer opwekt als zij het van buitenaf bekijken. De onzichtbare helper voelt 
weerzin om dat koude, klamme, dode ding daar op bed binnen te gaan. 
Alleen het hoogste plichtsbesef kan hem ertoe dwingen dit te doen. Zo-
dra hij in zijn lichaam treedt, verdwijnt dat gevoel, want zijn gezichtspunt 
is dan veranderd. Toch blijft dat gevoel de hele dag in zijn gedachten. 
   Op dezelfde manier treedt jaarlijks, bij de winterzonnewende [21 decem-
ber], de kosmische Christus de aarde binnen, maar niet op dezelfde vol-
ledige manier als waarop wij ons lichaam binnengaan. Juister uitgedrukt 
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door een projectie van een deel van zijn bewustzijn dat dan in de aarde 
wordt opgesloten en zwoegt om onze planeet etherisch te maken. Hij lijdt 
en voelt alles wat een bewustzijn in een stoffelijk lichaam kan voelen. Hij 
voelt zowel het gebrek aan moraliteit als de stoffelijke omgeving. Daarom 
is het lot van Christus zoveel zwaarder. Daarom is ook onze morele ver-
antwoordelijkheid zoveel groter. Want door ons gedrag verlengen of ver-
korten wij de tijd dat hij onze lasten moet blijven dragen en moeten lijden 
voor wat wij verkeerd doen.  
   U hebt ongetwijfeld in de Bijbel gelezen over de zeven geesten voor 
Gods troon. Openbaring 1:4. Zij zijn de zeven sterengelen die in de symbo-
liek gemakkelijk herkend kunnen worden. Om deze zaak van alle kanten 
duidelijk te maken zou veel meer plaatsruimte nodig zijn dan hier beschik-
baar is. Maar u kunt de uitleg vinden in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers. 
U weet dat Paulus van Christus spreekt die in ons geboren moet worden. 
Ook Angelus Silesius zegt:  
 
                 Al werd Christus ook duizendmaal in Betlehem geboren 
                 en niet in uzelf, dan gaat uw ziel toch verloren; 
                 Vergeefs hebt u het kruis op Golgota aanschouwd, 
                  tenzij u in uzelf het weer hebt opgebouwd. 
 
   Iedereen moet dit Christusprincipe in zichzelf aankweken. Dit is ook 
het gouden bruiloftskleed waarin zij, die de bruid zijn, de Heer zullen ont-
moeten als hij terugkeert. De naam van dat kleed is soma psuchicon, ge-
noemd in 1 Kor. 15:44. In de Nederlandse vertaling staat er ‘aards lichaam’, 
een woord dat verwijderd zou moeten worden en vervangen door zielen-
lichaam. Er wordt gezegd dat wij de Heer in de lucht zullen ontmoeten, 
de aarde in etherische toestand. Vlees en bloed kunnen inderdaad geen 
deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar als wij het zielenlichaam 
hebben, dat van ether is, kunnen wij Christus in de lucht ontmoeten. Wij 
kunnen dan ook de aarde in haar baan ondersteunen, want daarvoor is 
alleen maar een etherisch lichaam nodig dat voldoende straalt, wat nu door 
de Heer wordt gedaan en dat zal moeten blijven doen totdat wij zijn plaats 
kunnen innemen. 
 
 
Vraag 96. Waar was het grofstoffelijk lichaam van Jezus? 
Waar was het grofstoffelijk lichaam van Jezus gebleven dat in het graf werd gelegd maar 
op paasmorgen niet gevonden werd? Als het levenslichaam van Jezus wordt bewaard om 
weer door Christus gebruikt te worden, hoe komt Jezus in die tussentijd dan aan een 
levenslichaam? Waarom is het niet praktischer om voor Christus bij zijn terugkeer een 
nieuw levenslichaam aan te schaffen?   
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Antwoord. Bestudering van de Bijbel zal duidelijk maken dat Christus de 
gewoonte had zich uit het gezelschap van zijn leerlingen terug te trekken. 
Zij wisten niet waar hij heenging. En als zij het al wisten is daar geen mel-
ding van gemaakt. De reden was echter dat, omdat hij zo’n stralende Geest 
was, zijn trillingen te hoog waren voor zelfs het beste en zuiverste stoffe-
lijk lichaam. Daarom moest hij zijn lichaam vaak verlaten om het enige tijd 
rust te geven zodat de atomen weer tot hun normale trillingsgetal konden 
worden teruggebracht. Daarom was het de gewoonte van Christus naar de 
Essenen te gaan om zijn lichaam aan hun zorg toe te vertrouwen. Zij wa-
ren deskundig, want Christus wist niets af van het omgaan met de voer-
tuigen die hij van Jezus had ontvangen. Als deze rust en zorg er niet aan 
waren gegeven zou het stoffelijk lichaam van Jezus lang voor de drie jaar 
prediking om was, uiteen zijn gevallen en was Golgota nooit bereikt.  
   Toen de tijd rijp en de prediking op aarde beëindigd was, bemoeiden de 
Essenen er zich niet meer mee. Toen namen de dingen hun natuurlijke 
voortgang. De geweldige trillingen die op de atomen werden uitgeoefend, 
verspreidde ze over de vier windstreken met het resultaat dat toen het graf 
geopende werd, er geen spoor van het lichaam werd gevonden. 
   Dit is volkomen in overeenstemming met de natuurwetten die ons be-
kend zijn door hun werking in de stoffelijke wereld. Elektrische stroom 
met een lage spanning brandt en doodt, terwijl een vele malen hogere vol-
tage door het lichaam heengaat zonder schade aan te richten. Licht, dat 
een erg hoge trilling heeft, is aangenaam en geneeskrachtig voor het li-
chaam. Maar als het licht door een lens valt wordt de trillingssnelheid ver-
laagd en ontstaat er een kracht die vernietiging veroorzaakt. Evenzo zou, 
toen de grote zonnegeest Christus in het stoffelijk lichaam van Jezus 
kwam, de trillingssnelheid die door de weerstand van de grove stof werd 
verlaagd, het lichaam als bij een crematie hebben verbrand. De kracht was 
dezelfde, het resultaat hetzelfde, behalve dat er geen as was omdat het 
een echt, onzichtbaar vuur was dat het lichaam van Jezus opbrandde en 
geen vuur dat met vlammen vergezeld ging zoals vuur zich meestal voor- 
doet. In dit verband is het goed te bedenken dat er in alles onzichtbaar 
vuur sluimert. Wij nemen het niet waar in plant of dier; ook niet in steen. 
Toch is het aanwezig, zichtbaar voor het geestelijk gezicht, en in staat zich 
altijd kenbaar te maken als het een vlammenkleed van stoffelijke samen-
stelling krijgt. 
   Als men in aanmerking neemt dat de schrijver van De wereldbeschouwing 
der Rozenkruisers zo goed als geen hulp heeft gehad toen de drukproef werd 
gecorrigeerd, is het een felicitatie waard dat er niet meer fouten zijn ont-
dekt. Het einde van hoofdstuk 15 heeft betrekking op het onderwerp waar-
van hier sprake is. In de vierde druk van de Engelse Cosmo werden de 
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woorden ‘andere voertuigen’ vervangen door het woord ‘zaadatomen’.16 
De zin luidt nu: ‘Bij de dood van het stoffelijk lichaam van Jezus Christus 
gingen de zaadatomen naar de oorspronkelijke eigenaar, Jezus van Naza-
ret, terug …’ Tijdens de drie jaar die verliepen tussen de doop, toen Jezus 
zijn voertuigen afstond, en de kruisiging waarbij hij zijn zaadatomen terug-
kreeg, trok Jezus een voertuig van ether om zich, op dezelfde manier als 
een onzichtbare helper stoffelijke deeltjes verzamelt als dat nodig is om 
zijn lichaam volledig of gedeeltelijk te materialiseren. Materie die niet met 
het zaadatoom overeenkomt, kan echter niet blijvend toegeëigend worden. 
Het lichaam valt uiteen zodra de wilskracht die ze bijeenhoudt wordt op-
geheven. Dit lichaam was daarom ook tijdelijk. Toen het zaadatoom van 
het levenslichaam aan Jezus werd teruggegeven werd er een nieuw lichaam 
gevormd en sinds die tijd werkt Jezus, in dat voertuig, samen met de ker-
ken. Hij heeft vanaf die tijd nooit meer een stoffelijk lichaam aangenomen, 
hoewel hij heel goed in staat was dat te doen. Waarschijnlijk is dit zo, om-
dat zijn werk losstaat van materiële zaken en het tegenovergestelde vormt 
van het werk van Christian Rosencreutz, dat samenhangt met staatkundi-
ge, industriële en politieke problemen. Daarom heeft hij een stoffelijk li-
chaam nodig waarin hij zich in het openbaar kan vertonen.  
   De reden waarom het levenslichaam van Jezus bewaard wordt voor de 
terugkeer van Christus, in plaats van dat er voor een nieuw voertuig wordt 
gezorgd, wordt gegeven in Faust. Faust is een mythe die in beeldende ter-
men grote geestelijke waarheden van onschatbare waarde aan de zoeken-
de ziel geeft. Door te proberen geestelijke macht te verkrijgen voordat hij 
die verdient, trekt Faust een geest aan die bereid is aan zijn verlangens te-
gemoet te komen. Tegen vergoeding; wat onbaatzuchtigheid is een deugd 
die aan zulke geesten vreemd is. Als Lucifer zich omdraait om te vertrek-
ken, is hij ontzet als hij voor de deur een pentagram ziet, met één punt 
naar hem toegekeerd. Hij vraagt aan Faust dit symbool te verwijderen, 
zodat hij kan vertrekken, waarop Faust vraagt waarom hij niet via het 
raam of door de schoorsteen gaat. Lucifer geeft dan aarzelend toe dat ‘het 
een wet is voor geesten en spoken dat waar zij naar binnengaan zij ook 
weer moeten vertrekken.’ 
   Als bij de natuurlijke loop der dingen de geest geboren wordt, gaat die 
het stoffelijk lichaam door het hoofd binnen en neemt daarbij de hogere 
voertuigen mee. Als hij ’s nachts zijn lichaam verlaat doet hij dat langs de-
zelfde weg en treedt daar op dezelfde manier ’s morgens weer binnen. De 
onzichtbare helper verlaat eveneens op dezelfde manier zijn lichaam en 

 
16 Eng. pp. 408: ‘Upon the death of the dense body of Christ Jesus, the seedatom 
    was returned to the original owner, Jesus of Nazareth, …’  
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keert er weer door het hoofd in terug. Als na lange tijd ons leven op aar-
de geleefd is, zweven wij voor de laatste keer door het hoofd uit ons li-
chaam, dat als de natuurlijke toegang tot het lichaam wordt gezien. Daar-
om is de vijfpuntige ster met één punt omhoog het symbool van de witte 
magie die in harmonie werkt met de wet van vooruitgang. 
   De zwartmagiër, die tegen de natuur werkt, keert zijn levenskracht om en 
leidt die omlaag naar de lagere organen. De toegangspoort in het hoofd is 
voor hem gesloten. Maar hij verlaat zijn lichaam via zijn voeten, waarbij 
het zilveren koord door de lagere organen tevoorschijn komt. Daarom 
was het voor Lucifer gemakkelijk de studeerkamer van Faust binnen te 
komen, want het pentagram met de twee punten naar hem toegekeerd ver-
tegenwoordigde het symbool van de zwarte magie. Als hij echter het ver-
trek wil verlaten, ziet hij dat de ene punt naar hem is toegekeerd en krimpt 
hij ineen voor het teken van de witte magie. Hij kan alleen door de deur 
vertrekken, omdat hij langs die weg gekomen is. Hij is dus gevangen als hij 
ziet dat die weg versperd is. 
   Evenzo was Christus vrij te kiezen met welk voertuig hij de aarde wenst 
binnen te gaan, waarin hij nu zit opgesloten. Nu hij eenmaal het voertuig 
van Jezus heeft gekozen, moet hij op dezelfde manier de aarde verlaten. 
Als dat voertuig vernietigd zou worden, zou Christus in die benauwde 
omgeving moeten blijven totdat de aarde weer in de Chaos oplost. Dit 
zou een grote ramp betekenen. Daarom wordt het voertuig dat hij eens 
gebruikt heeft door de Oudere Broeders zeer angstvallig bewaakt.  
   Intussen is Jezus al zijn zielengroei kwijtgeraakt die hij tijdens de dertig 
jaar van zijn aardse bestaan vergaard had, alle zielengroei die aan de doop 
voorafging en die in het voertuig was opgenomen dat hij aan Christus gaf. 
Dit was en is nog steeds een groot offer dat voor ons werd gebracht. Maar 
het zal, zoals alle goede daden, leiden tot groter glorie in de toekomst. Dit 
voertuig zal door Christus gebruikt worden als hij komt om het konink-
rijk van God te vestigen en te vervolmaken. Dit voertuig zal dan zo ver-
geestelijkt en verheerlijkt zijn, dat als het aan Jezus wordt teruggegeven,  
zodra Christus het koninkrijk aan de Vader overdraagt, dit levenslichaam 
het schitterendste van alle voertuigen zal zijn. Ik ben van mening, hoewel 
het mij niet geleerd is, dat Jezus in dat opzicht de eersteling van de 
Aardeperiode zal zijn en dat Christian Rosencreutz daarna komt. ‘Er is 
geen groter liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ Joh. 15:13. Niet 
alleen het stoffelijk lichaam, maar ook het levenslichaam geven, en voor 
zo’n  lange tijd, is ongetwijfeld het allergrootste offer. 
 
 
Vraag 97. De ontbinding van Jezus’ lichaam 
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Ik ben u erg dankbaar voor de antwoorden over het lichaam van Jezus en in welke re-
latie dit staat tot Christus. Maar ik tast nog steeds in het duister over de vraag hoe 
het lichaam van Jezus kon worden verspreid door de trillingen van de Christusgeest na-
dat die het had verlaten. En ook hoe de atomen uit het graf konden, hoewel dat verze-
geld was. 
 
Antwoord. Het is één van onze illusies dat het lichaam waarin wij wonen, 
levend is. In feite is dat helemaal niet het geval. Tenminste, er is maar zo’n 
klein gedeelte van ons lichaam dat levend genoemd kan worden, dat deze 
uitspraak praktisch juist is. Het overgrote deel is absoluut slapend, zo niet 
helemaal dood. De wetenschap weet dat heel goed en ons gezond verstand 
zou moeten zeggen dat dit waar is. Dat komt doordat onze geestkracht 
zo zwak is dat zij dit voertuig niet in voldoende mate van leven kan voor-
zien. Hoe minder wij dus in staat zijn ons lichaam te belevendigen, des te 
meer het een zware klomp klei schijnt die wij moeizaam met ons mee moe-
ten dragen totdat het na een aantal jaren zodanig kristalliseert, dat het 
voor ons onmogelijk wordt de trillingen nog langer in stand te houden. 
Dan worden wij gedwongen dit lichaam te verlaten. Men zegt dan dat het 
sterft. Een langzaam proces van ontbinding vindt dan plaats om de atomen 
tot hun oorspronkelijke vrije staat te doen weerkeren. 
   Stel daar nu de situatie tegenover dat één van diezelfde aardse lichamen 
in bezit wordt genomen door een machtige geest, zoals die van Christus. 
U vindt een overeenkomst in het geval van iemand die na verdrinking 
wordt gereanimeerd. In dat geval heeft het levenslichaam het [stoffelijk] 
lichaam verlaten en de trilling van de stoffelijke atomen is bijna opgehou-
den, zo niet helemaal. Zodra het levenslichaam het stoffelijk lichaam be-
gint te doordringen, prikkelt het iedere atoom tot activiteit en trilling. De-
ze poging om de slapende atomen te doen ontwaken, veroorzaakt het bij-
zonder onaangename tintelende gevoel dat mensen beschrijven die na ver-
drinking gereanimeerd zijn. Dit gevoel gaat niet eerder over dan nadat de 
stoffelijke atomen een trillingssnelheid bereikt hebben die één octaaf lager 
ligt dan die van het levenslichaam. Dan zijn de atomen weer gevoelloos en 
voelt men niets meer, behalve wat men meestal voelt.  
   Neem nu het geval van Christus die het stoffelijk lichaam van Jezus bin-
nenkomt. In het lichaam van Jezus trilden de atomen met een veel lagere 
snelheid dan de trillingen van de Christusgeest. De snelheid moet dus wor- 
den opgevoerd. Deze aanzienlijke snelheidsvermeerdering van de atomen 
tijdens het driejarige optreden zouden het lichaam hebben doen uiteen-
vallen ware het niet dat de krachtige wil van de Meester, bijgestaan door de 
bekwaamheid van de Essenen, het bijeenhield. Als de atomen slapend wa-
ren geweest toen Christus het lichaam verliet, zoals onze atomen in slaap 
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zijn als wij ons lichaam verlaten, dan zou er een lang zuiveringsproces no-
dig zijn geweest om het lichaam te laten ontbinden. Zoals gezegd, waren 
de atomen echter uiterst gevoelig en levend en het was daarom onmoge-
lijk hen in bedwang te houden toen de Geest eruit was. In de toekomst, als 
wij leren ons lichaam in leven te houden, zullen wij niet meer zo vaak van 
atomen en dus van lichaam verwisselen. Als wij dat doen, zal het niet zo-
veel tijd kosten als nu om het reinigingsproces te voltooien. Het graf was 
niet hermetisch gesloten en vormde daarom geen belemmering voor de 
doorgang van de atomen. 
 
 
Vraag 98. Het verlies van de ervaringen van Jezus 
Waarom moest Jezus de ervaringen verliezen die hij had opgedaan in de dertig jaar die 
voorafgingen aan het afstaan van zijn voertuigen? Hij gebruikte die voertuigen toch en 
de zaadatomen gingen toch naar hem terug nadat Christus ze niet meer nodig had? 
 
Antwoord. Deze vraag komt voort uit een eerdere uiteenzetting dat Je-
zus, toen hij zijn voertuigen aan Christus toevertrouwde, daarbij de erva-
ringen verloor van de dertig jaar dat hij geleefd had, en dat is juist. De er-
varingen werden inderdaad op het zaadatoom afgedrukt. Toen Jezus bij 
de dood van zijn lichaam op Golgota de zaadatomen terug ontving, ont-
ving hij daarbij een verslag van de ervaringen, maar het levenslichaam had 
de inwerking van de ervaringen ontvangen. Jezus had dag na dag zijn he-
mel en hel beleefd, zoals iedere ware proefleerling doet, en verwerkte de-
ze ervaringen in zijn zielenlichaam dat aan Christus werd overgedragen. 
Het zielenlichaam – de twee hogere ethers die tijdens zijn leven op aarde 
gegroeid waren – daarbij inbegrepen natuurlijk de drie jaren dat Christus 
het gebruikt heeft, heeft Jezus nog steeds niet terug. Hij ontvangt die niet eer-
der terug dan op de dag van de bevrijding, als het duizendjarige rijk ge-
komen en gegaan zal zijn en Christus het levenslichaam, dat hij van Jezus 
ontving, niet meer nodig heeft. Dan zal de zielengroei die Christus eraan 
heeft toegevoegd, door de wet van aantrekking, uiteraard aan Jezus toe-
vallen. Daardoor zal Jezus heel wat rijker worden dan wanneer hij zijn li-
chaam niet geofferd zou hebben. Daarom gaf ik als mijn mening dat Jezus 
om die reden de hoogste op aarde zal zijn. 
 
 
Vraag 99. Christus, de Geest van onze aarde 
Is Christus, het Wezen uit de Zonneperiode, de Geest van onze aarde? Als de aarde tot 
voor tweeduizend jaar een zo goed als dode massa was, waar is dan de vorige bewoner? 
Als het alleen maar een straal is van de kosmische Christus, die als een zuiverende bron 
in en door de aarde werkt, bestaat er dan een andere Geest wiens lichaam de aarde is? 
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Als de Geest van Christus uit zijn gevangenschap bevrijd is, wie wordt dan de inwo-
nende Geest? 
 
Antwoord. De wet van overeenkomst geldt overal. Het is de sleutel tot alle 
mysteriën. U zult zien dat wat voor de microkosmische mens geldt, ook 
van toepassing is op de macrokosmische God of goddelijke kracht. De die-
ren worden nu door geesten van buitenaf geleid. In een latere periode zul-
len zij inwonende geesten worden en zullen zij leren hun voertuigen zon-
der enige hulp te leiden. Dat was ook het geval met de aarde, zoals in De 
wereldbeschouwing en op andere plaatsen in onze literatuur beschreven staat. 
Tot voor twee millennia had Jehova de zorg voor onze aarde en hij leid-
de die van buitenaf, zoals de dieren geleid worden door de groepsgeesten. 
Zijn kracht hield dus de aarde in haar baan, en tot die tijd was hij de hoog-
ste God. 
   Bij de verandering die zich echter op Golgota voltrok, trok de Christus-
geest in onze aarde om ons te helpen bepaalde mogelijkheden te ontplooi-
en die Jehova ons niet kon geven. Jehova gaf ons wetten die ons binnen de 
perken hielden, maar Christus gaf ons liefde. De ene is de weerhoudende 
kracht van buitenaf, de ander is een stuwende kracht van binnenuit. Zo 
leidt Christus nu van binnenuit de aarde in haar baan en hij zal dit blijven 
doen totdat wij geleerd hebben met de liefde mee te trillen, zodat wij in staat 
zullen zijn die kracht op onze planeet over te dragen en deze van binnen-
uit in haar baan te leiden. 
   Christus is de hoogste ingewijde uit de Zonneperiode en heeft als zoda-
nig zijn verblijfplaats op de zon. Hij houdt het hele zonnestelsel gaande en 
in stand. In zekere zin is het juist dat, wat in onze aarde woont, aan te dui-
den als een ‘straal’, maar het geeft niet precies weer wat het geval is. Mis-
schien kunnen wij de kwestie beter benaderen aan de hand van een voor-
beeld. Laten wij de grote Geest in de zon eens vergelijken met een raffi-
nadeur van metaal. Hij heeft op zijn fornuis een aantal smeltkroezen staan 
die hij allemaal in de gaten houdt. Hitte doet deze metalen smelten en de 
slakken naar boven komen. De raffinadeur schept voortdurend het me-
taalschuim uit de smeltkroezen, totdat ten slotte het metaal volkomen zui-
ver en helder is en hij in elk zijn gezicht weerspiegeld kan zien. Op dezelfde 
manier kunnen wij ons Christus voorstellen die zijn aandacht van de ene 
planeet op de andere richt. Als hij die aandacht bijvoorbeeld op de aarde 
richt, wordt zijn beeld in de aarde weerkaatst. Het is echter geen dood 
beeld. Het is een levend, voelend, bewust Wezen, zo vol leven en gevoel dat wij-
zelf, in onze tegenwoordige, dode staat, in onze aardse lichamen, ons geen 
voorstelling kunnen maken van dat vermogen tot voelen dat de inwonende 
aardgeest bezit.  
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   Zo wordt, als door een brandpunt, zijn kracht voor enige tijd op deze 
beeltenis overgebracht. Hoewel hij in werkelijkheid in de zon verblijft, 
voelt de kosmische Christus alles wat zich in de aarde afspeelt alsof hij hier 
persoonlijk aanwezig was. Men moet goed begrijpen dat die beeltenis bin-
nenin, geen beeltenis is in de gewone zin van het woord. Het is een te-
genhanger, een deel van de Zonne-Christus en daarmee weet en voelt en 
ervaart hij alles op aarde alsof hij er werkelijk aanwezig was. 
   Ik heb dit herhaald, maar het kan zonder twijfel steeds weer herhaald 
worden, omdat het iets is dat zeer goed begrepen dient te worden. Dit is 
nu wat met alomtegenwoordigheid bedoeld wordt. 
   Zo is Christus dus de inwonende Geest van de zon, maar ook de inwo-
nende Geest van de aarde. Voor ons moet hij deze helpende taak blijven 
vervullen, alles voelend en alles verdragend alsof hij persoonlijk aanwezig 
was. 
   Laten wij eens zien wat dat, wat wij de aarde noemen, eigenlijk is. Dat wil 
zeggen, haar oorsprong. De stolling begon in de Zonneperiode toen wij 
niet in staat waren op de hoge snelheid te trillen die vereist was om op de 
zon te blijven. Zo werkten wij ons geleidelijk aan uit de zon en werden in 
de ruimte afgeworpen. Tot aan het midden van het Atlantische tijdvak 
werd de trillingssnelheid geleidelijk aan verminderd. Wij zouden kunnen 
zeggen dat de aarde aldus in een steenmassa kristalliseerde. Wijzelf maak-
ten de aarde dus tot wat zij was. Als er geen hulp was komen opdagen zou-
den wij niet in staat zijn ons uit de mazen van de materie, waarin wij ver-
strikt waren geraakt, los te maken. Jehova probeerde ons van buitenaf 
door wetten te helpen. Het kennen van de wet en haar naleving zou ons na 
verloop van tijd geholpen hebben, ingeval wij de vereiste kracht hadden. 
Niemand wordt echter door de wet van schuld vrijgesproken. Door de 
wet raakt iedere geest onvermijdelijk meer verstrikt. Daarom moest er een 
nieuwe impuls worden gegeven die de wet in het hart van de mens moest 
prenten. Er is een groot verschil tussen wat wij doen omdat wij het moe-
ten, uit angst voor een leermeester buiten ons, die ons voor iedere over-
treding een rechtvaardige vergelding oplegt; en de innerlijke drang die ons 
aanspoort het goede te doen omdat het goed is. Als de wet in ons hart ge-
grift staat, onderkennen wij wat goed is en dan doen wij zonder meer wat 
ons hart ons voorschrijft, zelfs al zou dat ons hele wezen doen trillen van 
pijn. 
   Wij gezamenlijk zijn dus de aardgeesten. Eens zullen wij het voertuig 
moeten leiden dat wij geschapen hebben. Jehova leidde het van buitenaf 
door middel van wetten. Omdat dit echter niet voldoende was om ons tot 
dat punt van individualisering te brengen waarop wij in staat zouden zijn 
voor onszelf te zorgen, kwam Christus als redder. Hij helpt ons tot de 
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tijd komt dat wij in onszelf voldoende liefde hebben aangekweekt om de 
aarde zwevend te houden. Er zijn dus geen andere geesten in de aarde ge-
weest. Christus is hier maar tijdelijk om ons te helpen. Na verloop van tijd 
zal het ons voorrecht zijn deze taak zelf op ons te nemen en onze pla-
neet te leiden zoals wij willen en als wij moeten. De verhoogde trillings-
snelheid heeft de aarde al veel minder dicht gemaakt, veel lichter. Op den 
duur zal zij weer etherisch worden, zoals zij eens was. De aarde zal niet 
dood in zonde zijn, maar levend in liefde. 
 
 
Vraag 100. De opdracht van Christus 
Als de wereld een leerschool is en wij ons daar enige tijd moeten ontwikkelen, waarom 
moest Christus dan sterven om ons te redden? 
 
Antwoord. Als u De wereldbeschouwing der Rozenkruisers hebt bestudeerd, zult 
u zich herinneren dat er in verschillende perioden in de ontwikkeling van 
de wereld achterblijvers waren die niet aan de vereisten voldeden om als 
het ware naar de volgende klas te gaan. Dat is volgens hetzelfde principe als 
wij op onze tegenwoordige scholen kennen. In elke klas zijn er wel een 
paar die niet zo hun best doen als de andere en die daardoor, als de exa-
mentijd aanbreekt, niet klaar zijn om naar een hogere klas over te gaan en 
daardoor moeten zittenblijven. 
   Om de jonge mensheid te ontwikkelen werd hun, onder het bewind van 
Jehova, egoïsme bijgebracht. In het begin van Atlantis had de geest juist 
van het lichaam bezit genomen, en als kinderen van de grote Vader voel-
de iedereen universele verwantschap. Maar de mensheid was voorbestemd 
om de wereld te veroveren en individualiteit te ontwikkelen en werd daar-
om in volkeren en families verdeeld. 
   Toen zij macht over alle dingen kregen, werden zij aangemoedigd bezit 
te verwerven. Als beloning voor gehoorzaamheid aan de voorschriften van 
hun verschillende rasgeesten, die door hen werden beschouwd als afgezan-
ten van God, werd hun materieel voordeel, vermeerdering van hun kinder-
tal, van vee en van land gegeven. Daartegenover moesten zij ongehoor-
zaamheid en overtreding van de geboden van Jehova betalen met hon-
gersnood, epidemieën, en met andere materiële rampen. Onder het be-
wind van Jehova was er geen belofte van en hemel, want er werd gezegd: 
‘Zelfs de hemelen zijn van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de men-
sen gegeven.’ Verder werd hun gezegd dat als zij zijn geboden gehoor-
zaamden, zij beloond zouden worden met een lang leven om hun land te 
bewonen. Zo werd egoïsme langzamerhand van het grootste belang, en 
de goede daden, die de basis voor het hemelleven vormen, waar geeste-
lijke vooruitgang wordt gemaakt, werden verwaarloosd. Hoe intelligenter 
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de mensen werden, des te meer werd hun hebzucht en geslepenheid ge-
bruikt om aardse schatten te vergaren. Aan de hemelse schatten, die zo 
noodzakelijk zijn voor geestelijke vooruitgang, werd geen enkele aandacht 
besteed. Op deze manier kristalliseerde ons lichaam hoe langer hoe meer. 
Als men hiermee zou zijn doorgegaan, zou de evolutie tot stilstand zijn 
gekomen. In de tweede hemel bouwt de mens, tussen twee levens in, zowel 
de aarde als zijn eigen lichamen. In hun egoïstische inhaligheid zou de 
mens zichzelf en de aarde zodanig gekristalliseerd hebben dat zij aan de 
maan gelijk zou zijn geworden. 
   Om aan zulk een ramp te ontkomen, was een andere invloed nodig. De 
ziener, die in het geheugen der natuur kan lezen, ziet dat lang voor de fei-
telijke komst van Christus, zijn weldadige invloed van buitenaf werd uit-
geoefend. Hij maakte zich gereed om als inwonende Geest van onze pla-
neet op te treden. Daarbij verhoogde hij de trilling om de morele atmos-
feer te zuiveren en het motto: ‘oog om oog en tand om tand’ te verande-
ren in: ‘Heb uw vijanden lief.’ Jehova is de heerser over alle manen in ons 
zonnestelsel. Om de achtergebleven categorie geesten die op deze manen 
verblijven tot activiteit aan te sporen, is het nodig om enige tijd de krach-
tigste middelen toe te passen. Maar zodra er op een planeet door zijn be-
woners een voldoende verlicht stadium is bereikt, neemt de kosmische 
Christus hen in zijn hand om hen, door liefde, te redden van de wet. Hij 
wekt in hen, en in de atmosfeer van de planeet, de altruïstische trillingen 
van broederschap op. 
   Als hij zijn bewustzijn, met voldoende concentratie om zijn doel te be-
reiken, in zulke lage en stoffelijke toestanden dompelt, gaat dit vergezeld 
met een tijdelijke dood met betrekking tot de geestelijke gebieden. Maar 
dat is noodzakelijk, en daarom moest Christus sterven om de wereld te 
redden. 
 
 
Vraag 101. Jezus na zijn dood 
Waar was de mens Jezus nadat Christus zijn lagere voertuigen had overgenomen? Was 
hij tijdens de prediking van Christus aanwezig, maar sluimerend? 
 
Antwoord. Jezus, was in de onzichtbare werelden en werkte vanaf dat mo-
ment, van daaruit, met de kerken. 
 
 
Vraag 102. Jezus en Jezus Christus 
Hoe stemt de Rozenkruisersleer overeen met de Bijbel in het volgende: U spreekt over 
‘redders’ en u spreekt over Jezus als ‘een redder’ en stelt hem ongeveer gelijk met Boed-
dha en Mohammed. De Bijbel zegt dat Jezus Gods enige Zoon is (Joh. 3:16). Ook zegt 
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de Bijbel dat er onder de hemel geen andere naam dan die van Jezus Christus aan de 
mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden (Hand. 4:12). Jezus zei: ‘Niemand 
kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Joh. 14:6) 
 
Antwoord. Als u de Rozenkruisersleer aandachtig leest, zult u zien dat er 
onderscheid wordt gemaakt tussen Jezus en Christus. Jezus was een mens 
onder de mensen. Als wij in het geheugen der natuur kijken, kunnen wij 
daar zijn vorige levens op dezelfde manier vinden als die van andere 
mensen, al is hij waarschijnlijk de grootste en edelste ziel die ooit in een 
menselijk lichaam geleefd heeft. Christus is de hoogste ingewijde van de 
Zonneperiode en heeft nooit in een aards lichaam geleefd voordat hij het 
lichaam van Jezus bij de doop betrok om de mensen te leren wat de weg 
is naar het koninkrijk van God. Zowel Jezus als Christus staan dus ver 
boven andere grote en edele wereldleraren zoals Boeddha, Mohammed en 
Confucius. 
   U hebt gelijk als u opmerkt dat de Bijbel zegt dat Christus Gods enigge-
boren Zoon is. Maar om dat te begrijpen is het niet voldoende op een ver-
taling te vertrouwen. De woorden die in het Grieks gebruikt worden zijn 
ton monogene en dat kan worden vertaald als ‘de enig voortgebrachte’ evenals 
bij planten waarbij monogenese [afstamming van één enkel paar] plaats-
vindt. Dat wil zeggen dat veel planten zowel mannelijke als vrouwelijke 
bloemen hebben en in staat zijn hun eigen zaad te bevruchten, zodat de-
ze zaden zullen opgroeien tot dezelfde planten als waar ze van stammen. 
Wij weten uit de Bijbel dat de mens mannelijk-vrouwelijk was, een herma-
frodiet. Hij was toen in staat vanuit zichzelf een ander wezen voort te 
brengen, zonder de medewerking van een ander, zoals door de scheiding 
van de geslachten, nu het geval is. Daarom is de gedachte die de Bijbel 
wenst over te brengen niet, dat Christus de enige, uit de Vader geboren, 
Zoon is. Dat kan zo zijn, of misschien ook niet. Ik bezit geen kennis van 
deze materie. Wél weet ik uit bijbelpassages dat Christus door de Vader 
zelf verwekt was, zonder enige andere tussenkomst, bij monogenese, het-
zelfde proces – zoals al werd opgemerkt – een plant, die mannelijke en 
vrouwelijke bloemen heeft, haar soort kan voortplanten. Dit heeft echter 
geen betrekking op zijn stoffelijk lichaam. Want het fysieke omhulsel dat 
Christus tijdens zijn optreden in het openbaar droeg, was het lichaam van 
Jezus, dat op normale manier werd geboren. Door de geschiedschrijvers 
van zijn geslacht kon de afstamming van Jezus, die in de Bijbel is weerge-
geven, worden herleid tot aan David, de aartsvader van zijn geslacht.  
   Het is eveneens juist wat de Bijbel zegt: dat er onder de hemel geen an-
dere naam aan de mensen is gegeven waardoor zij gered moeten worden. 
En dat Jezus zei: ‘Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ Wij 
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moeten echter bedenken dat deze beide bijbelpassages betrekking hebben 
op de inwonende Christusgeest waardoor het lichaam, dat tijdens de ja-
ren van zijn openbaaroptreden, bezield werd. 
 
 
 
 
Vraag 103. Job en wedergeboorte 
Hoe weet u dat het ego na de dood bewustzijn heeft? Ik wil hierbij verwijzen naar Job 
14:12 dat luidt: ‘Een mens gaat liggen en staat niet meer op. Zolang de hemel zal be-
staan, ontwaakt hij niet, hij wordt niet uit zijn slaap gewekt.’ 
  
Antwoord. Als men een boek leest, neemt men niet alles wat daarin staat 
letterlijk als de strekking van dat boek dichterlijk is. Men ziet de dwaasheid 
van de letterlijke weergave van de Bijbel daar, waar gesproken wordt van 
bomen die zingen en heuvels die dansen, want men weet dat heuvels niet 
echt dansen en dat bomen niet zingen en lachen. Men treedt binnen in de 
gevoelsfeer van de dichter, maar beziet zulke uitdrukkingen als dichterlij-
ke vrijheden die niet bedoeld zijn om letterlijk te worden opgevat. 
   Dat geldt ook voor andere uitspraken die in strijd zijn met de werke-
lijkheid. Als iemand geestelijk gezicht heeft ontwikkeld, staat het voor hem 
of haar onomstotelijk vast dat het bewustzijn niet na de geboorte begint, 
noch bij de dood eindigt. In werkelijkheid is in de stoffelijke wereld het 
waak bewustzijn, dat wij tijdens ons leven van zoveel belang achten, ver-
geleken met het geestelijk bewustzijn, zeer beperkt. Wij zijn voor de ge-
boorte en na de dood bewuster, omdat wij in nauw contact zijn met de 
bron van ons wezen, waarin albewustzijn is.   
   De spiritisten en het Genootschap voor Parapsychologisch Onderzoek 
hebben er, door positief bewijsmateriaal, veel toe bijgedragen bekend te 
maken dat er een voortzetting van bewustzijn plaatsvindt nadat wij ons li-
chaam hebben verlaten. Naast veel bedrog bij dit soort demonstraties, is er 
ook een overweldigende hoeveelheid waarheid naar voren gekomen, on-
der omstandigheden die bedrog of fouten onmogelijk maakten. Er werden 
boodschappen van personen ontvangen die dit leven hadden verlaten en 
die hebben aangetoond dat een toestand, als beschreven in de passages van 
het boek Job, beslist niet juist is. Als u onze verhandelingen Het raadsel van 
leven en dood en Waar zijn de doden? leest [in Rozenkruisers christendom] dan 
zult u het vraagstuk van wedergeboorte daarin uitgebreid behandeld vin-
den. 
   Zowel bijbelse als geschiedkundige voorbeelden, zoals dat van Jeanne 
d’Arc, de Franse vrijheidsstrijdster die een onontwikkeld boerenmeisje 
was, maar die, geleid door de stemmen van geesten, de Engelse generaal 
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te slim af was, en de Franse legers naar de overwinning voerde, bewijzen 
dat zij die dit leven verlaten, niet in een staat van bewustzijnsverlies ver-
keren en dat hun intelligentie helemaal niet verminderd is. 
   Trouwens, het is niet nodig op geesten aan de andere kant van de sluier 
van de dood te vertrouwen om ons over de werkelijkheid van het bestaan 
daar in te lichten. Iedereen heeft in zich een latente zesde zintuig dat ons, 
als wij proberen het te ontwikkelen, in staat stelt bewust tot dat gebied 
door te dringen en te zien, te weten en te functioneren op dat gebied van 
leven en bestaan, samen met die geesten die uit hun aardse leven zijn heen-
gegaan. Wij kunnen dan met hen spreken, wandelen en in alles deelnemen 
aan hun leven, zodat wij voor onszelf, zonder afhankelijk te zijn van an-
deren, zullen weten dat het bewustzijn, dat wij tijdens het leven hebben, 
beslist toeneemt als wij de aardse beslommeringen laten voor wat zij zijn. 
   Het vereist echter oefening en hard werken om dit geestelijke vermogen 
te doen ontwaken en dat zintuig te gebruiken, evenals het tijd, moeite en 
inspanning kost om de kunst van het pianospelen of het maken van een 
horloge meester te worden. Iedereen heeft dit vermogen sluimerend in 
zich en kan het ontwikkelen als hij of zij dat wil.  
   Op de duur zal iedereen dat vermogen aan de tegenwoordige vijf zintui-
gen hebben toegevoegd. Dat is wat er in Openbaring van Johannes bedoeld 
wordt als er wordt gezegd dat er in de nieuwe hemel en op de nieuwe aar-
de geen dood zal zijn. Job spreekt van het lichaam en de tegenwoordige 
hemelen. Die zullen voorbij gaan. Maar Openbaring spreekt van de nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde waarin rechtvaardigheid heerst. De laatste vij-
and die overwonnen wordt is de dood. Als wij dat geestelijke vermogen 
hebben ontwikkeld, zodat het voor ons mogelijk wordt op elk gewenst 
moment onze blik te richten op dat bestaansgebied waar zij die wij dood 
noemen nu leven, zien wij hen zoals zij vroeger waren en beseffen wij dat 
er in feite geen dood bestaat. Dat is het beste bewijs. 
 
 
Vraag 104. Het bijbelse bewijs van wedergeboorte 
Kunt u aan de hand van de Bijbel bewijzen dat het ego geboren en wedergeboren wordt 
tot het geschikt is in Gods tegenwoordigheid te zijn? 
 
Antwoord. Er zijn mensen die geloven dat de Bijbel volkomen waar is, 
woord voor woord, van het begin tot het einde. Bij een meningsverschil 
lijken zij bovendien te betogen dat de Bijbel oorspronkelijk in onze moe-
dertaal geschreven is en ieder woord precies zo bedoeld wordt als er ge-
schreven staat, en niet anders. 
   In werkelijkheid is de Bijbel vertaald, overgeschreven, herschreven en 
bewerkt zodat er uiteraard toevoegingen zijn ingeslopen. Sommige woor-
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den zijn onopzettelijk ingelast en te wijten aan het feit dat een kopiist af 
en toe weleens een foutje maakt. Er zijn ook gevallen waar iets werd in-
gelast om een bepaalde opvatting te ondersteunen waarin de kopiist ge-
loofde en die niet duidelijk tot uitdrukking kwam. Onder geleerden wordt 
algemeen erkend dat wij momenteel alleen de hoofdlijnen van de oor-
spronkelijke versie bezitten.  
   In alle godsdiensten werd aan de grote massa een exoterische leer gege-
ven. Die bevatte de eenvoudige leer. Maar aan hen, die door hun leefwijze 
zich geschikt hadden gemaakt om de diepere mysteriën te begrijpen, werd 
diepgaander kennis gegeven. Wij kunnen de woorden die Christus tot zijn 
leerlingen sprak: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de he-
melen kennen, hun is dat niet gegeven ... Dit is de reden waarom ik in gelij-
kenissen tot hen spreek.’ Matt. 13:11, 13, als aanwijzing zien dat het bij de 
christelijke godsdienst net zo was. 
   Tot deze geheimen behoorde de leer van wedergeboorte, die hij, zoals u 
uit het volgende gesprek zal blijken, onderwezen moet hebben. Hij vroeg 
hun: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: 
‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jere-
mia of één van de andere profeten.’ Matt. 16: 13, 14. Deze personen waren 
allen overleden en hun lichamen moeten in het graf vergaan zijn. Toch 
zien wij dat er mensen waren die geloofden dat Jezus één van hen was die 
opnieuw was geboren. Als deze opvatting over wedergeboorte onjuist was, 
zou het zijn plicht als leraar zijn geweest om zijn leerlingen terecht te wij-
zen en zou hij misschien hebben gezegd: ‘Wat een onzin! Hoe kan ik één 
van hen zijn? Zij zijn al eeuwen geleden gestorven.’ In plaats daarvan 
vraagt hij: ‘En wie ben ik volgens jullie? Matt. 16:15.  
   In het geval van Elia onderwees hij deze leer openlijk, want hij zei tot 
zijn leerlingen met betrekking tot Johannes de Doper: ‘En voor wie het wil 
aannemen: hij is Elia die komen zou.’ Matt. 11:14. Dit is geen ontwijkend 
antwoord, maar een duidelijke uitspraak. ‘Dit is Elia.’ Deze uitspraak werd 
later herhaald toen zij de berg der verheerlijking verlieten, want bij die ge-
legenheid zei Christus tegen zijn leerlingen: ‘Maar ik zeg jullie dat Elia al 
gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem 
gedaan wat ze wilden.’ Matt. 17:12. Toen begrepen de leerlingen dat hij over 
Johannes de Doper tot hen had gesproken.  
 
 
Vraag 105. De gesteldheid van Jezus’ lichaam na zijn dood 
Als, zoals u zegt, het lichaam van Jezus na de graflegging naar de vier windstreken 
verstrooid werd, hoe kon Thomas Jezus dan na zijn dood aanraken? Hoe kon hij dan 
zeggen: ‘Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals 
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jullie zien dat ik heb.’ Lucas 24:39. Verder wordt gezegd dat hij vis at en honing. Is 
het mogelijk dat een geest zonder stoffelijk lichaam eet en dat hij wordt aangeraakt? 
 
Antwoord. Dit is een vraag die vaak wordt gesteld. Wij kunnen u verwij-
zen naar plaatsen waar deze vraag beantwoord is, maar omdat er steeds 
nieuwe mensen komen is het waarschijnlijk beter haar opnieuw te behan-
delen. Omdat ik zelf nooit voorgaande nummers van Rays raadpleeg, zal ik 
dit onderwerp steeds van een andere kant belichten, wat nieuwe gezichts-
punten kan opleveren, zelfs voor hen die al eerder antwoord hebben ont-
vangen. De herhaling zal dus niet nutteloos zijn. 
   Uit mijn laatste onderzoeken blijkt dat als iemand zijn voertuigen ver-
geestelijkt de samenstelling van het levenslichaam, dat uit ether bestaat, be-
langrijk verandert. Bij de gewone mens is er altijd een overwicht aan de 
beide laagste ethers, de scheikundige- en de levensether, die te maken 
hebben met de opbouw en voortplanting van het stoffelijk lichaam. En 
een minimum aan lichtether en weerspiegelende ether, die te maken heb-
ben met zintuiglijke waarneming en de hogere, geestelijke functies. Na de 
dood wordt het lichaam van de gewone mens in het graf gelegd en het 
levenslichaam zweeft ongeveer zestig centimeter boven het graf, waar 
het geleidelijk aan ontbindt. Als ik zeg dat het wordt ontbonden, bedoel ik 
in werkelijkheid, dat het veel levendiger wordt dan toen het ego het nog 
bewoonde. Want elke molecule wordt nu doortrokken van afzonderlijk, 
individueel leven. Het begint zich met zijn buren te verenigen. De eenheid 
van individueel leven maakt plaats voor een gemeenschap van veel levens. 
   Daarom wordt gesproken van zulke zich in een staat van ontbinding ver-  
kerende lichamen, dat ze wemelen van wormen. Hoe dichter en grover een 
lichaam is, hoe meer tijd de ontbinding zal eisen, omdat het levenslichaam, 
dat er boven zweeft, er een hardnekkige, magnetische greep op houdt die 
de stoffelijke moleculen afremt. De twee hogere ethers trillen met een veel 
grotere snelheid dan de lagere. Als iemand door geestelijke gedachten een 
grotere hoeveelheid van deze hogere ether om zich heen heeft getrok-
ken, waaruit zijn levenslichaam dan bestaat, worden ook de trillingen van 
het stoffelijk lichaam intenser. Als zo iemand zijn lichaam bij de dood ver-
laat, is daarin dus weinig of niets van het levenslichaam meer over om de 
delen, waaruit het stoffelijk lichaam bestaat, af te remmen. Daardoor gaat 
de ontbinding erg snel. Dit kan ik niet gemakkelijk bewijzen, omdat er 
maar heel weinig mensen voldoende vergeestelijkt zijn om het verschil 
zichtbaar te maken. Maar u zult zich herinneren dat er in de Bijbel van 
sommige personen wordt gezegd dat zij in de hemel werden opgenomen. 
Ook dat het lichaam van Mozes zo’n trilling had dat het straalde en zijn 
lichaam nooit werd gevonden. Dit waren gevallen waarin het lichaam snel 
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tot de elementen terugkeerden. Toen het lichaam van Christus in het graf 
werd gelegd, zette de ontbinding vrijwel onmiddellijk in. 
   Zolang echter het oertype van het stoffelijk lichaam standhoudt, pro-
beert dit stoffelijke materie tot zich te trekken waaraan het dan de vorm 
geeft van het levenslichaam. Daarom kost het de onzichtbare helper, die 
zijn lichaam verlaat, moeite zich niet te materialiseren. Zodra zijn wil om 
alle stoffelijke belemmeringen van zich af te houden verslapt, hechten stof-
felijke deeltjes uit de omringende atmosfeer zich aan hem - zoals ijzervijl-
sel naar een magneet wordt getrokken – en wordt hij zichtbaar en voelbaar 
voor zover hij dat wil. Zo is hij in staat lichamelijk werk te doen waar dat 
nodig is, ook al is hij duizenden kilometers van zijn lichaam verwijderd. 
Wat werkelijk de dood doet intreden is het bezwijken van het oertype van 
het stoffelijk lichaam. Daarom zijn de geesten, die dit aardse leven heb-
ben verlaten, alleen in staat met behulp van een medium zich te materia-
liseren van wie zij het levenslichaam onttrekken, zich erin hullen en op die 
manier de stoffelijke deeltjes aantrekken die nodig zijn om zich aan de 
aanwezigen op de seance zichtbaar te maken. 
   Er is nog een derde groep, namelijk de ingewijde onzichtbare helpers die 
dit leven achter zich hebben gelaten. Zij hebben geleerd om door hun 
wilskracht stoffelijke materie aan te trekken of af te stoten, zoals al uiteen 
werd gezet. Daardoor zijn zij in staat zich te materialiseren, ondanks het 
feit dat hun oertype bezweken is.  
   Christus stond natuurlijk aan het hoofd van deze groep. Hij was dus in 
staat om in zijn levenslichaam door een muur heen te gaan. Omdat ether 
ieder stoffelijke molecule doordringt kan ook het levenslichaam, dat uit e- 
ther bestaat, door een stoffelijke hindernis heengaan. Toen hij eenmaal bij 
zijn leerlingen in de kamer was, trok hij door zijn wilskracht voldoende 
stoffelijke materie tot zich om zich in een stoffelijk lichaam te hullen. Toen 
konden zij hem aanraken en betasten, zoals de evangeliën vermelden. 
   Wat het eten van vis en honing betreft, dit heeft een mystieke beteke-
nis die later in Rays, onder de afdeling astrologie, behandeld zal worden. 
U zult hebben bemerkt dat in alle evangeliën vis grote betekenis heeft. De 
leerlingen waren vissers en hadden een wonderlijke visvangst. Er werden 
gelijkenissen over vissen verteld en er werden mensen gevoed met bro-
den en vissen. Het verhaal van Jonas en de grote vis [Matt. 12:40] en al der-
gelijke verhalen hebben esoterische en astrologische betekenis, die in de ar-
tikelen die ik zojuist noemde, behandeld zullen worden. Op dat deel van 
de vraag wil ik daar nu niet op ingaan. Ik wil alleen nog het laatste deel van 
uw vraag beantwoorden: ‘Kan een geest zonder stoffelijk lichaam eten en 
drinken?’ 
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   In de lagere sferen van de begeertewereld, die de etherische sfeer en de 
stoffelijke wereld doordringt, bevinden zich groepen geesten waarover 
wij in spiritistische literatuur veel kunnen lezen. Zij wonen in huizen en 
eten en drinken. Zij hebben in feite precies dezelfde verhouding tot het le-
ven als wij hier. Zij zetten hun bestaan op vrijwel precies dezelfde voet 
voort als toen zij onder ons, in de zichtbare wereld, waren. Ook voor een 
gematerialiseerde geest of ingewijde is het mogelijk te eten en te drinken, 
maar dan moet hij zich op een andere manier dan bij het assimilatiepro-
ces ontdoen van de stoffen die hij in zijn lichaam opneemt. 
 
 
Vraag 106. De geboorte van Jezus 
Hoe rijmt u de mededeling in de Bijbel dat Jozef Maria niet bekende [gemeenschap 
met haar had] totdat zij haar eerstgeborene had gebaard, Jezus, die dus door de heilige 
Geest was verwekt, met de Rozenkruisersleer dat Jezus de zoon was van een mense-
lijke vader, Jozef, en Maria, zijn moeder? 
 
Antwoord. Als u het geslachtsregister van Jezus in Matteüs en Lucas be-
kijkt, zult u zien dat zijn afkomst van de kant van Jozef is nagespeurd tot 
Adam. Er wordt geen woord over Maria gezegd. In een vorig antwoord 
wees ik er al op dat een kopiist deze passage misschien heeft ingelast om 
de materiële betekenis van de ontbevlekte ontvangenis te bewijzen.  
   Als u de esoterische leerstelling neemt van de onbevlekte ontvangenis, is 
een dergelijke beoordeling niet nodig. Jehova, de heilige Geest, de leider 
van de engelen, wordt in de Bijbel overal gezien als de schenker van kin-
deren. Zijn boodschappers kwamen bij Sara om haar de geboorte van Isa- 
ak aan te kondigen. Bij Hanna om de geboorte van Samuel aan te kondi-
gen. Bij Maria om de geboorte van Jezus aan te kondigen die later zijn 
voertuigen aan Christus afstond. De kracht van de heilige Geest bevrucht 
de menselijke eicel, evenals de graankorrel in de aarde. De erfzonde ont-
stond toen Adam zijn vrouw bekende [gemeenschap met haar had] zonder 
de goedkeuring van Jehova. 
   Deze overtreding bracht een schandvlek over een heilige functie. Maar 
als door een heilig leven de begeerten gezuiverd zijn, wordt de mens ver-
vuld van een heilige geest en is het mogelijk de geslachtsgemeenschap 
zonder hartstocht te verrichten. Dan is de bevruchting onbevlekt. Een 
kind dat onder deze omstandigheden geboren wordt is natuurlijk voortref-
felijk, omdat de ontvangenis dan een heilige handeling van zelfopoffering 
is en niet één van zelfbevrediging. 
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     Diagram 3. De voertuigen in elk natuurrijk en de manier waarop zij met de  
     verschillende werelden in verband staan  
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  Diagram 4. De mate van bewustzijn van elk natuurrijk 
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Vraag 107. De astrologische oorsprong van gewetensvolheid 
In de horoscoopbeschrijving noemt u Jupiter vaak de planeet van wet, orde en ethiek, en 
Saturnus de planeet van systeem, gerechtigheid, deugdzaamheid. Mag ik vragen met 
welke planeten en tekens de neiging tot plicht het meest samenhangt; of er een of meer in 
het bijzonder naar voren komt? Gewetensvolheid is natuurlijk de kern van wet, ethiek, 
gerechtigheid, deugdzaamheid, enzovoort. 
 
Antwoord. Volgens de Rozenkruisersleer ziet de geest, als hij bij de dood 
het stoffelijk leven verlaten heeft, het panorama van het afgelopen leven 
in omgekeerde volgorde aan zich voorbijtrekken. Op dat moment wor-
den de beelden, die zijn levensgeschiedenis vormen, in de ijlere lichamen 
geëtst die het ego in de onzichtbare werelden met zich meeneemt. Het is 
de reactie op de beelden waarin de geest iets verkeerd heeft gedaan die 
het lijden veroorzaakt waardoor zijn louteringstoestand wordt geken-
merkt. Dat wist de beelden van het levenspanorama uit, maar laat een 
spoor na dat wij ‘geweten’ noemen, om de geest in zijn volgend leven te 
waarschuwen niet die dingen te doen die voorheen het lijden in het lou-
teringsgebied veroorzaakten. Gewetensvolheid is de positieve eigenschap 
van het negatieve geweten. Het geweten spoort ons aan verkeerde dingen niet 
te doen; gewetensvolheid spoort ons aan dingen te doen die goed zijn. 
   Mythologisch is Saturnus, met zijn zeis en zandloper, de oogstster, de 
engel van de dood die ons van het actieve leven naar de louteringstoe-
stand leidt, waar wij oogsten wat wij hebben gezaaid. Daarom is in die 
betekenis Saturnus de kern van het geweten. Hij waarschuwt ons altijd: 
niet doen, niet doen. Als wij, omdat wij in het verleden naar zijn stem heb-
ben geluisterd, hem in dit leven in een positie in onze horoscoop hebben 
waarin hij de andere planeten goed aspecteert, vooral Jupiter de planeet 
van wet, orde en ethiek, en ook de zon, die ons de hoogste idealen schenkt, 
dan hebben wij een gewetensvolle man of vrouw, die altijd iedere plicht 
in het leven vervult, hoe zwaar die taak ook is en hoeveel doorzettingsver-
mogen en zelfopoffering ook vereist wordt.  
   Gewetensvolheid wordt dus niet door één planeet weergegeven, maar 
vereist een combinatie van de hoogste deugden in verschillende planeten 
om het in zijn hoogste en verhevenste vorm tot uitdrukking te brengen. 
Natuurlijk zijn er, astrologisch gesproken, veel mensen die gewetensvol 
zijn door minder gunstige standen. Maar de hoogte uitdrukking van ge-
wetensvolheid vereist de samenwerking van de zon, Jupiter en Saturnus. 
 
 
Vraag 108. De invloed van planeten op planten 
Staan planten onder invloed van planeten en sterrenbeelden? Zo ja, wilt u dan verklaren 
hoe en waarom? 
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Antwoord. Zoals wij weten zijn er op aarde momenteel vier verschillende 
rijken: het minerale, het plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk. De 
geesten in deze vier levensgolven ontwikkelen zich onder de leiding en met 
behulp van de ander onzichtbare hiërarchieën.  
   De Heren van het Verstand maken hun dichtste lichaam van gedachte-
stof uit het gebied van de concrete gedachte. Zij zijn adepten in het wer-
ken met dit materiaal en daarom beïnvloeden zij de mensheid die een ver-
stand heeft.  
   De aartsengelen maken hun dichtste lichaam van begeertestof. Zij zijn a- 
depten in het bewerken van deze substantie en zijn daarom speciaal ge-
schikt om hulp te bieden aan minder ontwikkelde wezens die lichamen 
hebben die van begeertestof zijn gemaakt. Daarom werken zij met de die-
ren en de mensen, die een begeertelichaam bezitten. 
   De engelen maken hun dichtste lichaam van ether en zijn daarom erva-
ren in het bewerken van deze soort stof en uitstekend geschikt om ande-
re, die daar niet zo bedreven in zijn, te helpen. Vandaar dat zij een gunsti-
ge invloed hebben op planten, dieren en mensen, die een levenslichaam 
hebben. 
   Menselijke wezens maken hun dichtste lichaam van de scheikundige en 
minerale bestanddelen van de aarde. Onze, door ontelbare eeuwen heen, 
vergaarde ervaring, heeft ons tot op zekere hoogte geschikt gemaakt om te 
werken met wezens die een mineraal lichaam bezitten, zoals planten, die-
ren en mensen.  
   Men dient echter te bedenken dat onze ontwikkeling op aarde nog maar 
voor de helft voltooid is, en dat wij nog niet de helft bereikt hebben van 
onze vaardigheid in dit werk, die wij zullen bezitten als dat deel van onze 
ontwikkeling afgerond is. In het verre verleden, voordat onze ogen geo-
pend waren, hadden wij geestelijk gezicht. De scheppingskracht was naar 
binnen gericht om organen te kunnen opbouwen, zoals onze geest nu bui-
tenwaarts gebruikt wordt om vliegtuigen, bruggen, huizen en dergelijke te 
bouwen. Wij gebruiken de dode minerale lichamen van dieren voor schoe-
nen, biljartballen, voedsel en kleding. Maar omdat wij alleen maar met deze 
schijnbaar dode dingen kunnen werken, houdt het bewerken hiervan een 
vernietigingsproces in. Wij vernietigen de ongeschonden toestand van het 
mineraal om er goud, zilver, koper, of welk ander deel dan ook dat door 
ons als waardevol wordt gezien, uit te halen. Wij vernietigen de bomen in 
het bos om er deuren, huizen, noem maar op, van te maken. Wij doden 
dieren om er voedsel, kleding, speelgoed en waardeloze dingen van te 
maken. De engelen en andere scheppende hiërarchieën doen dat niet. Zij 
gaan op opbouwende manier met het leven om. 
   De aartsengelen wonen op de zon en de engelen zijn gehuisvest op de  
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manen van ons zonnestelsel. Het is algemeen bekend dat planten van de 
zon houden omdat zij in de tweede fase van hun ontwikkeling zijn, de 
Zonneperiode. Zij kunnen echter, zoals zij nu zijn samengesteld, de inten-
sieve trillingen van de aartsengelen niet verdragen omdat zij dor en droog 
zijn als het begeertelichaam waarin zij leven. Behalve zonlicht hebben 
planten ook water nodig, dat door de maan wordt beheerst. Het zijn de 
milde stralen van dat hemellichaam die het vruchtbaarheidsbeginsel in zich 
dragen en die al wat leeft doen groeien. Daarom groeien er uit zaad dat bij 
wassende maan gezaaid wordt, dat wil zeggen tussen nieuwemaan en vol-
lemaan, grotere planten dan als het gezaaid is bij nieuwemaan of afne-
mende maan. Omgekeerd zal zaad, dat gezaaid wordt als de maan in licht 
afneemt onder de grond harder groeien dan daarboven.  
   Er zijn ook bepaalde tekens die voor de plantengroei beter zijn dan an-
dere, omdat ze een bepaalde verwantschap hebben met de maantrillin-
gen. De watertekens: Schorpioen en Vissen, zijn daarom vruchtbare te-
kens. Als men zaait als de maan, de koningin van het water, door één van 
deze tekens gaat, zal men betere resultaten krijgen, dan wanneer de maan 
zich in een van de vuurtekens: Ram, Leeuw of Boogschutter, bevindt. Dat 
zijn zontekens. En men moet er rekening mee houden dat zij de levens-
vonk in het zaad verbranden. Er valt nog veel meer over dit onderwerp 
te zeggen, maar het bovenstaande geeft vermoedelijk wel de gewenste in-
formatie. 
 
 
Vraag 109. De invloed van Plejaden en Orion 
Ik lees in de Bijbel in het boek Job (38:31): ‘Kun jij de Plejaden aan banden leggen of 
de ketenen van Orion losmaken?’ Hebben deze sterren invloed op de mens? 
 
Antwoord. Ja, zonder twijfel hebben alle sterren in het heelal invloed op 
de mens. Sommige astrologen berekenen ook een aantal vaste sterren als 
zij een horoscoop maken. Naar mijn mening is dat verspilling van tijd en 
moeite, want het gemiddelde menselijke verstand wordt al genoeg op de 
proef gesteld als de astroloog de op elkaar inwerkende invloeden van hui-
zen, tekens en aspecten op zo’n manier tegen elkaar moet afwegen dat hij 
in staat is de volledige boodschap der sterren juist te lezen, zoals die door 
deze basiselementen wordt aangegeven. 
   Voor wat de Plejaden betreft kan worden opgemerkt dat dit één van de 
drie nevelvlekken in de dierenriem is waarvan is gebleken dat die een on-
gunstige invloed bij bepaalde aspecten met de zon, de maan, Saturnus, 
Mars, Uranus of Neptunus, op de ogen heeft. 
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Vraag 110. De tijd van het Aquariustijdperk  
Veel mensen beseffen tegenwoordig dat wij een nieuw tijdperk ingaan of op het punt 
staan in te gaan. Sommige mensen weten dat dit het Aquariustijdperk is. Zij weten 
tot op zekere hoogte ook wat dit betekent. Ik heb echter, tot op heden, geen duidelijke 
verklaring gehoord wanneer precies onze aarde of ons zonnestelsel dit nieuwe tijdperk 
zal binnengaan. Valt het Aquariustijdperk samen met de loop van de zon door het ster-
renbeeld Aquarius, of door het gedeelte van de dierenriem met die naam? 
 
Antwoord. In deze passage stelt onze briefschrijver een aantal vragen aan 
de orde. Volgens de stelregel: ‘de laatsten zullen de eersten zijn’, zal ik eerst 
het laatste deel van zijn reeks vragen beantwoorden waarin hij onderscheid 
maakt tussen het sterrenbeeld Aquarius en het gedeelte van de dierenriem 
met die naam. Voor hen die het verschil niet kennen tussen de dierenriem-
tekens en de zogenoemde intellectuele zodiak, vormt dit al een grote moei-
lijkheid. De verklaring is als volgt: 
   Een bepaalde groep sterren aan de hemel wordt Aries, Ram genoemd. 
Een andere groep, die daar dichtbij ligt, Taurus, Stier. Een derde groep vas-
te sterren heet Gemini, Tweelingen, enzovoort. Deze twaalf sterrenbeel-
den of groep van sterren blijven, zoals zij aan de hemel te zien zijn, altijd 
op dezelfde plaats ten opzichte van elkaar, en zijn daarom onveranderlijk. 
   Door alle eeuwen heen waarover wij gegevens hebben, zijn deze vaste 
sterren in dezelfde groep gebleven en onderling op ongeveer dezelfde 
plaats. Door deze sterrenbeelden loopt de zon, jaar in jaar uit, haar baan 
met onveranderlijke nauwkeurigheid. Maar omdat de as van de aarde naar 
de zon helt en een schommelende beweging maakt, zoals een tol die bij-
na is uitgedraaid, lijkt het alsof de beweging van de zon ongelijkmatig is. 
Ieder jaar als zij het sterrenbeeld Aries binnentreedt en de equator of eve-
naar van de aarde kruist, gebeurt dat iets eerder dan het jaar daarvoor. Zij 
loopt voor. Hierdoor loopt het punt waar de zon tijdens de lentenachteve-
ning kruist, van jaar tot jaar terug, en wel één graad in 72 jaar, ofwel een 
heel sterrenbeeld in 2160 jaar, en alle twaalf sterrenbeelden in 25.920 jaar. De 
laatste periode wordt een groot siderisch jaar genoemd. 
   Men heeft waargenomen dat, ongeacht waar de zon in de dierenriem 
staat als ze de equator kruist, dit een bepaalde invloed op de natuur heeft. 
De bloemen komen boven de grond, de vogels beginnen te paren, de slui-
merende aarde komt weer tot leven: een nieuwe lente een nieuw geluid. 
Ook de geestelijke invloed van de overgang van de zon naar het noorde-
lijke halfrond is tijdens de lentenachtevening gelijk gebleven. Daarom wor- 
den de eerste dertig graden vanaf het lentepunt, dus waar de zon de equa-
tor kruist, Aries of de Ram genoemd; de volgende dertig graden Taurus of 
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de Stier; de daaropvolgende Gemini of de Tweelingen; en zo verder, de 
twaalf tekens door. Dit noemt men de intellectuele zodiak. 
   Deze intellectuele verdeling van de dierenriem valt maar eenmaal in de 
25.920 jaar samen met de sterrenbeelden aan de hemel. Tijdens de resteren-
de tijd loopt de intellectuele zodiak terug, zoals gezegd, als gevolg van de 
precessie [achteruitgang] van de equinox. De laatste keer dat dit beginpunt 
van de intellectuele zodiak samenviel met de natuurlijke zodiak was on-
geveer 500 jaar na Christus. Eén jaar nadat deze punten precies samenvie-
len, kruiste de zon de evenaar op ongeveer 50 boogseconden van het ster-
renbeeld Pisces, Vissen. Het jaar daarop kruiste de zon de ecliptica om 1 
minuut en veertig boogseconden in het teken Vissen. Zo kroop ze elk jaar 
iets verder terug. Rond het jaar 2000 kruiste de zon de evenaar op 9 gra-
den Vissen. Het zal dus tot ongeveer het jaar 2600 duren voordat de zon 
werkelijk de hemelequator in het sterrenbeeld Aquarius of Waterman 
kruist.  
   Men kan dus zeggen dat het Aquariustijdperk begint op het moment 
dat de zon, door precessie of achteruitgang, de 30e graad van het teken 
Aquarius binnengaat en op haar achterwaartse gang heeft ze 2160 jaar no-
dig om de 1e graad van dat teken te bereiken. Er is echter geen vaste en 
scherpe afscheiding zoals wij die maken als wij zeggen dat wij het jaar 
1915 ingaan. Dat begint om 24.00 uur in de nacht van 31 december 1914 en 
eindigt op 31 december om 12.00 uur middernacht. Dit is een wiskundige 
tijdverdeling. De verschillende tijdperken van het menselijk bestaan zijn 
afhankelijk van belangrijke invloeden in het leven. Zij zijn eerder toestan-
den van de geest dan verdeling in tijd, hoewel beide nauw verbonden zijn. 
   Daarom onderkennen astrologen een orb, speelruimte, of invloedsfeer. 
Om dit te begrijpen dient men te beseffen dat elk menselijk wezen meer is 
dan wat wij met het oog waarnemen. Hij heeft een aura om zich heen, een 
onzichtbare atmosfeer, iets dat van hem uitstraalt en dat deel uitmaakt van 
zijn onmiskenbare en persoonlijke geaardheid. Heel vaak ondergaan wij 
de invloed van deze aura, hoewel wij niet weten hoe dit komt. Laten wij 
veronderstellen dat iemand al zijn aandacht op zijn werk heeft geconcen-
treerd, zodat hij hoort noch ziet wat er om hem heen gebeurt. Geleidelijk 
aan wordt hij zich bewust dat iemand de kamer is binnengekomen en in 
feite achter hem staat. Hij draait zich om en ziet een vriend. Die vriend had 
hij niet binnen horen komen, omdat hij geheel in zijn werk opging, maar 
hij voelde hem, omdat de aura van zijn vriend zich met de zijne vermengde. 
Hoewel er geen lichamelijk contact was, wist hij dus toch dat er iemand in 
zijn nabijheid was. 
   De sterrenbeelden zijn groepen grote geesten die zich in deze sterrenli-
chamen hebben opgesloten om minder gevorderde wezens de ervaring 
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van hun ontwikkeling te bezorgen. Elke vaste ster in een sterrenbeeld heeft 
ook zijn onzichtbare lichamen die van de ene ster tot de andere reiken, zich 
vermengen en gedeeltelijk samenvallen. Daarom raakte de zon, toen zij 
de tiende graad van Pisces bereikte, de rand van de invloed van het ster-
renbeeld Aquarius, hoewel wij ons nog steeds in het Vissentijdperk bevin-
den.  
   Dat deze invloed zich doet voelen, kan door een terugblik snel worden 
aangetoond. De Visseninvloed van de laatste tweeduizend jaar herken-
nen wij gemakkelijk. De donkere middeleeuwen, het bijgeloof en de gees-
telijke onderworpenheid die toen heerste, zijn nog niet geheel verdwenen. 
Maar sinds het midden van negentiende eeuw, toen de invloed van Aqua-
rius voor het eerst merkbaar werd, heeft een onweerstaanbare geestelijke 
impuls ons dagelijkse leven doordrongen. De wetenschap is, als nooit te-
voren, met grote sprongen vooruit gegaan. Uitvindingen hebben de we-
reld geestdriftig gemaakt en veroveren nu het luchtruim. Deze weten-
schappelijke en geestelijke invloed zal zich in de komende eeuwen steeds 
meer doen voelen voordat wij definitief, door de precessie van het lente-
punt, in het sterrenbeeld Aquarius komen. Naarmate de bekrompen, con-
servatieve Piscesinvloed vermindert, zal de verruimende, onderzoekende 
Aquariusinvloed toenemen.  
   Wat de geestelijke betekenis van het Aquariustijdperk betreft, dient men 
te bedenken dat Aquarius de enige figuur in de dierenriem is die de volle-
dige gestalte van een man voorstelt. Alle belangrijke personen uit het Oude 
Testament waren herders, wat betrekking heeft op Aries, de Ram, het 
schaap of het lam. In het Nieuwe Testament zijn het vissers, wat betrek-
king heeft op Pisces, het teken van de Vissen. Maar de Mensenzoon is het 
onderwerp van profetie, van iets dat nog komt. Hij luidt een heerlijk tijd-
perk in. Daarom kunnen wij uitzien naar ontwikkelingen van verbijste-
rende aard die in de komende eeuwen zullen plaatsvinden. 
   Alle voorgaande tijdperken hebben hun leraren gehad. Toen de zon door 
Taurus, het teken Stier liep werden in Egypte en Perzië Osiris en Mythras 
aanbeden. Vanaf de vestiging van de christelijke wereld in de tijd van Mo-
zes, toen de zon door het teken Ram ging, werd het lam geslacht. Een 
groot meningsverschil betrof het symbool van Christus, waaruit voort-
vloeide dat de bisschopsmijter nog steeds in de vorm van een vis wordt 
gemaakt om te symboliseren dat de fase van de christelijke godsdienst die 
toen werd ingeluid, tijdens het Vissentijdperk waarin wij ons nu bevin-
den, zou voortduren. Later zal het ideaal van de Mensenzoon, of volmaak-
te mens, tot inspiratie dienen van het Aquariustijdperk, dat zich nu aan-
dient. 
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   Het Aquariustijdperk moet niet verward worden met het koninkrijk van 
Christus, die zal terugkeren. Noch moet het Aquariustijdperk verward 
worden met het zesde of Galilese tijdvak. Want om de woorden van Chris-
tus te citeren: ‘Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen 
aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet 
het. Matt. 24:36. Het is gewoon belachelijk en een teken van onwetend-
heid als iemand de komst van Christus op een bepaalde, nauwkeurig aan-
gegeven tijd, voorspelt. Misschien is het zelfs aanmatigend om ernaar te 
raden wanneer de terugkeer van Christus ongeveer zal plaatsvinden. Maar 
ik heb het vermoeden dat daar de precessie cycli voor zover het de men-
selijke ontwikkeling betreft, schijnt te beginnen met het binnengaan van 
de zon in Capricornus, de Steenbok, tegen die tijd een ontwikkeling ver-
wacht mag worden. Als dat juist is, kan de terugkeer niet plaatsvinden bin-
nen tenminste de eerste drieduizend jaar. 
 
 
Vraag 111. De werkelijke feiten van het Aquariustijdperk 
Een briefschrijver zond ons een krantenknipsel waarin iemand aan de redacteur vraagt 
wat het Aquariustijdperk nu werkelijk is. De vraag wordt al volgt beantwoord: ‘Er be-
staat geen Aquariustijdperk. Dit verzinsel is in de wereld gebracht door beroepsoplich-
ters die beweren dat het zonnestelsel niet lang geleden in Aquarius is gekomen. Niemand 
zegt wanneer, en men vraagt mij naar de juiste datum. Het zonnestelsel loopt bij Aqua-
rius vandaan met een snelheid van 20 kilometer per seconde. Ons zonnestelsel is nooit 
in Aquarius geweest en kan er zelfs nooit in de buurt komen. Toch verschijnen er in 
pamfletten en maandbladen voortdurend artikelen waarin steeds weer hetzelfde staat, 
namelijk dat ons zonnestelsel zojuist in Aquarius is gekomen en dat het menselijk ras 
grote veranderingen te wachten staat. Dit alles is bedrog.’    
 
Antwoord. Onze briefschrijver wenst onze mening over deze zaak, om-
dat wij geloven en ook verdedigen, dat wij op de drempel staan van het 
Aquariustijdperk. Daardoor behoren ook wij tot die categorie uitgevers die 
door deze redacteur als ‘oplichters’ betiteld wordt. Maar wij aarzelen niet 
aan het verzoek van onze briefschrijver te voldoen om meer licht op het 
onderwerp ‘Aquariustijdperk’ te werpen. 
   De vraag hangt in dit verband af van het gezichtspunt waaruit men het 
bekijkt. Hij heeft gelijk als hij zegt dat ons zonnestelsel nooit in Aquarius 
is geweest en er zich ook nooit in zal bevinden. In werkelijkheid beweegt 
ons zonnestelsel zich van het sterrenbeeld Aquarius af. Het is ook juist dat 
de zon nooit is opgekomen en ook nooit zal opkomen. Toch maken wij iemand 
die deze uitdrukking gebruikt niet uit voor een oplichter. Wij begrijpen dat 
het vanuit het gezichtspunt van een waarnemen op aarde schijnt alsof de 
zon opkomt. De occultist bedoelt iets dergelijks als hij zegt dat wij door 
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de precessie van het lentepunt in Aquarius komen. Wij peinzen er niet over 
om te zeggen dat door de draaiing van de aarde om haar as de zon om ze-
venuur in het zicht kwam. Wij zeggen dat de zon om zevenuur opkwam. 
Om dezelfde reden zeggen wij niet dat ‘door de precessie van de equinox 
het nu schijnt dat de zon, vanaf de aarde gezien, op het tijdstip dat zij de 
equator kruist bij het lentepunt het sterrenbeeld Aquarius nadert.’ Als wij 
dat deden zouden alle astronomen het met ons eens zijn voor wat het ver-
schijnsel betreft dat zich aan de hemel voordoet. Hoewel zij het niet eens 
zouden zijn met onze bewering dat dit invloed heeft op alles wat de mens-
heid betreft. In plaats van deze lange uitleg te geven, zeggen wij eenvoudig 
dat ‘de zon in Aquarius’ komt. De mensen zullen hierop kritiek blijven uit-
oefenen, totdat zij weten wat wij met deze uitdrukking bedoelen. Net zoals 
zij begrijpen wat er bedoeld wordt als wij zeggen dat de zon opkomt.  
   Ondertussen dienen zij die het occultisme bestuderen, zich vertrouwd 
te maken met de astronomische feiten, zodat zij in staat zijn een verstan-
dige verklaring voor hun opvatting te geven. Het valt niet te ontkennen dat 
als men een gedegen studie van het occultisme heeft gemaakt en daarbij 
van onstoffelijke feiten kennis heeft gekregen, maar in gebreken blijft 
voor wat de kennis van voor de hand liggend feiten betreft, zoals die door 
de astronomie en fysiologie wordt geleerd, men een slechte indruk op zijn 
toehoorders maakt. Als wij zo geleerd spreken over de ijlere voertuigen 
van de mens, behoren wij toch tenminste de voornaamste feiten te weten 
van het stoffelijk lichaam, dat iedereen kan zien. Als wij spreken over de 
invloed van de sterren, behoren wij ook iets af te weten van de beweging 
van de hemellichamen volgens de mechanica, zoals astronomen die be-
grijpen en kennen. Opdat lezers die niet zo vertrouwd zijn met deze din-
gen, enig inzicht in deze zaak krijgen, volgt hier een korte toelichting. Voor 
een dieper gaande uiteenzetting wordt u verwezen naar mijn boek: Vereen-
voudigde, wetenschappelijke astrologie. Dit onderwerp wordt in het tweede deel 
daarvan behandeld: Een filosofische encyclopedie van de astrologie onder het tref-
woord: Intellectuele zodiak [blz. 145] en op andere plaatsen.  
   Wanneer de aarde in haar jaarlijkse baan om de zon draait schijnt het, 
vanaf de aarde gezien, of de zon zich in een smalle gordel door de hemel 
beweegt, die uit sterrenbeelden of groepen sterren bestaat die bepaalde na- 
men dragen zoals: Ram, Stier, Tweelingen, enzovoort. Als de aardas on-
veranderlijk op haar plaats bleef zoals de as van een wiel, zou de zon steeds 
op dezelfde plaats in een sterrenbeeld staan als op dezelfde dag van het 
jaar daarvóór. Maar de aardas maakt een schommelende beweging, die lijkt 
op die van een draaiende tol die bijna uitgedraaid is. Vanaf de aarde gezien 
verandert dit de schijnbare plaats van de zon zodanig dat het lijkt of zij een 
bepaalde plaats iets eerder bereikt. Zij loopt vóór en daarom spreken de as-
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tronomen van de precessie van de equinox. Dat wil zeggen: ieder jaar schijnt de 
zon bij de lente-equinox, de equator, of evenaar, iets eerder te kruisen 
dan het punt waarop zij die het voorgaande jaar kruiste. Als dit dus het ene 
jaar plaatsvindt in de eerste graad van de Ram, zal dat het volgende jaar 
even binnen de grenzen van het sterrenbeeld de Vissen gebeuren. Het 
daaropvolgende jaar zal het in de Vissen, nog verder van het eerste van 
de Ram af, plaatsvinden en zo verder. Deze achterwaartse gang gaat echter 
zo langzaam, dat de zon er bijna 26.000 jaar over doet om achterwaarts door 
de twaalf tekens te lopen, of 2160 jaar om door één teken heen te gaan, of 
72 jaar door één graad. Astronomen spreken van ‘graden van rechte klim-
ming’, waarbij zij de hemelcirkel in het gebruikelijke aantal van 360 graden 
verdelen, daarbij beginnend bij het punt waar de zon bij de eerstvolgende 
lente-equinox de equator kruist. Astronomen noemen de eerste dertig gra-
den vanaf dat punt eveneens Aries, de tweede dertig graden Taurus, en-
zovoort, evenals astrologen. Aan de hemel is er zo de natuurlijke zodiak, 
samengesteld uit de twaalf sterrenbeelden of sterrengroepen die maar zó 
weinig veranderen dat het in één mensenleven of zelfs in vele honderden 
jaren niet waarneembaar is, én de intellectuele zodiak, die in elk willekeurig 
jaar op het tijdstip van de lente-equinox begint.    
   Gezien het feit dat de zon door deze precessie achterwaarts door de te-
kens van de dierenriem loopt, kan men zich voorstellen dat er een mo-
ment moet komen dat het lentepunt weer op de eerste graad van Aries valt. 
In dat jaar vallen dan de intellectuele en de natuurlijke zodiak samen. Dit 
gebeurde de laatste keer ongeveer in het jaar 500 na Christus. Omdat de 
zon met haar gebruikelijke snelheid van één graad in de 72 jaar achteruit 
blijft lopen, is het duidelijk dat op het ogenblik [1915] het lentepunt zich 
op ongeveer 10 graden Pisces bevindt. Pas omstreeks het jaar 2600 zal het 
lentepunt in het sterrenbeeld Aquarius komen. Om het wetenschappelijk 
uit te drukken kunnen wij zeggen dat het dan, vanaf de aarde gezien, schijnt 
alsof de zon de equator in het sterrenbeeld Aquarius snijdt. Men kan dus 
zeggen dat het Aquarius tijdperk de 2160 jaar omvat, gerekend vanaf het 
jaar 2600, waarin de zon in het sterrenbeeld Aquarius schijnt te staan als ze 
de evenaar tijdens de lente-equinox kruist. 
   Is het u weleens overkomen dat u rustig zat te lezen, verdiept in een 
boek, of aan het schrijven was of iets anders deed, en u er zich plotseling 
van bewust werd dat er iemand achter uw rug stond die u niet had zien 
of horen dichter bij komen omdat u in uw boek of iets anders verdiept 
was? Zo ja, dan weet u dat hoewel die persoon niet sprak of bewoog, zijn 
nabijheid steeds duidelijker voelbaar werd en u ten slotte deed omdraai-
en. Dit is zo’n alledaagse ervaring dat iedereen dit weleens heeft meege-
maakt. Maar wat is hiervan de verklaring? Eenvoudig deze: behalve het 
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stoffelijk lichaam dat iedereen ziet, heeft de mens bepaalde voertuigen die 
voor het gewone gezichtsvermogen onzichtbaar zijn. Deze fijne omhulsels 
steken buiten het stoffelijk lichaam uit zodat, als wij dicht bij iemand staan, 
deze etherische lichamen zich vermengen. Op momenten dat wij heel rus-
tig en passief zijn voelen wij deze bijna onmerkbare invloeden gemakkelij-
ker dan onder andere omstandigheden, al zijn ze er wel en vormen zij altijd 
een belangrijk element in ons leven. 
   ‘Zo boven, zo beneden’, en omgekeerd. Dit is de wet van overeenkomst, 
de sleutel tot alle mysteriën. De mens is de microkosmos en de sterren vor- 
men de macrokosmos. Daarom mogen wij concluderen dat deze grote 
sterren die aan de hemel bewegen en de lichamen van grote geesten zijn, 
ook ijle lichamen hebben gelijk aan de atmosfeer van onze aarde. Daar-
om worden, als de zon tijdens de lente-equinox dicht bij het sterrenbeeld 
Aquarius komt, deze invloeden met de zonnestralen naar de aarde over-
gebracht. Omdat de lente specifiek de tijd is dat alles op aarde van leven 
doortrokken wordt, mogen wij ook de gevolgtrekking maken dat de Aqua-
riusstraal, die op deze manier wordt overgebracht, voor de mensen op aar-
de voelbaar wordt, of men erin gelooft of niet. Als wij er dus achter kun- 
nen komen wat de invloed van Aquarius is, zullen wij de vraag: ‘Wat is het 
Aquariustijdperk?’ vanuit een ander gezichtspunt kunnen beantwoorden. 
De astrologie geeft ons deze informatie, gebaseerd op ervaring en waar-
neming. 
   Aquarius heeft een verstandelijke invloed, die origineel, vindingrijk, mys-
tiek, wetenschappelijk, altruïstisch en godsdienstig is. Als wij de bijbelse 
maatstaf: ‘aan de vruchten kent men de boom’ [naar Matt. 7:16] op dit 
vraagstuk toepassen, kunnen wij verwachten dat het Aquariustijdperk aan-
gekondigd wordt door origineel streven op allerlei terreinen die verband 
houden met wetenschap, godsdienst, mystiek en altruïsme. Wij kunnen 
nu terugzien op een periode van ongeveer zevenig jaar waarin de zon door 
de precessie van het lentepunt één graad binnen de invloedsfeer van 
Aquarius is gekomen. Wij zien dat er in deze periode een duidelijk waar-
neembare verandering heeft plaatsgevonden op ieder gebied van denken 
en streven, vergeleken met dat wat de geschiedenis ons de laatste twee-
duizend jaar heeft geleerd. Vrijwel alle uitvindingen die ons tegenwoordig 
leven kenmerken zijn in die periode gedaan. De telegraaf, het gebruik van 
elektriciteit, het bedwingen van de lucht en van stoom, de motor die op gas 
loopt en die de stoomaandrijving al gaat vervangen en andere uitvindin-
gen, teveel om op te noemen, zijn tekenen van voortschrijding van de 
Aquariusinvloed in de stoffelijke wereld. 
   Wij bemerken ook de snelheid waarmee alle bewegingen van vrijzinnig  
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denken op religieus gebied de traditionele vormen van geloof verdringen. 
En een toename van het aantal mensen dat het geestelijk gezicht heeft 
ontwikkeld en op de geestelijke gebieden onderzoekt hoe de evolutie zich 
ontwikkelt. Let ook op de snelheid waarmee de astrologie terrein wint. Wat 
dat betreft kunnen wij vermelden dat van een uitgeverij die astrologische 
efemeriden verkoopt, die alleen voor astrologische berekeningen worden 
gebruikt, bekend is dat zij per jaar een half miljoen exemplaren omzet. 
   Al deze dingen laten zien, of geven een idee van wat er in het Aquari-
ustijdperk verwacht mag worden. Als er al tijdens de zeventig jaar dat de 
zon nog maar net de invloed van de uiterste grens van Aquarius begint 
over te brengen, zo’n vooruitgang is bereikt, wat mogen wij dan wel niet 
verwachten als zij het teken zelf binnentreedt. Zowel de mogelijkheden 
als de verwachtingen gaan iedere voorstelling te boven. Dit geldt zowel 
voor de stoffelijke als voor de geestelijke kant van ons leven. Ik ben van 
mening dat in elk geval het etherisch gezicht bij de meeste mensen zal 
worden ontwikkeld, zo niet bij iedereen, zodat de ‘angel van de dood’ 
door de omgang met onze overleden vrienden en verwanten, tenminste 
gedeeltelijk, niet meer aanwezig zal zijn. Wij zullen hen dan nog een poosje 
kunnen zien en krijgen de gelegenheid er aan te wennen dat zij naar gees-
telijke gebieden gaan. Wij zullen geen verdriet meer hebben om de kleine 
kinderen die sterven en hun levenslichaam behouden, want zij zullen waar-
schijnlijk bij hun ouders blijven totdat voor hen de tijd aanbreekt om weer 
geboren te worden. Dit gebeurt vaak in hetzelfde gezin. In dit soort geval-
len zal er helemaal geen gevoel van verlies aanwezig zijn. 
   Als dit punt in onze ontwikkeling is bereikt, zal de mensheid ook zoveel 
meer verlicht zijn dat zij de struikelblokken, waar zij nu nog over valt, zal 
vermijden. Dit zal het menselijk bestaan veel gelukkiger maken dan het 
nu meestal is. Het beter ontwikkelde verstand zal ons helpen de weten-
schappelijke problemen op zo’n manier op te lossen dat er gelijkheid voor 
iedereen is. Het gebruik van steeds betere machines zal de mens verlossen 
van zware lichamelijke arbeid en meer ruimte bieden voor verstandelijke 
en geestelijke vooruitgang.  
 
 
Vraag 112. Het begin van het Aquariustijdperk 
Waarom noemen sommige astrologen het jaar 2012 als begin van het Aquariustijdperk? 
 
Antwoord. Ik heb dat ook gelezen, maar er werd geen reden bij vermeld. 
Om dat te berekenen is geen astrologie vereist, want de astronomie geeft 
dat heel duidelijk aan. Het lentepunt bevindt zich nu [1915] in de tiende 
graad van het sterrenbeeld Pisces, Vissen, en dat wordt door de astrono-
men natuurlijk de eerste graad van Aries, Ram, genoemd. Zij hebben het-
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zelfde systeem als wij in de astrologie, om de twee zodiakken of dierenrie-
men van elkaar te onderscheiden. Zij beginnen altijd bij het begin van A- 
ries, dat zij nul graden lengte noemen, als de zon jaarlijks over de equator 
of evenaar gaat. Zij kennen en meten de precessie, die per jaar ongeveer 
vijftig boogseconden bedraagt. Wanneer wij elk jaar die vijftig boogsecon-
den teruglopen, komt dat op één graad in de 72 jaar en één teken in 2160 
jaar. Dat is dus dezelfde berekening die wij in de astrologie toepassen.  
   De zon passeert momenteel de equator in ongeveer de tiende graad van 
het teken Pisces, zoals al werd gezegd. Omdat de precessie 50 seconden 
per jaar bedraagt of één graad in de 72 jaar, kunt u gemakkelijk uitrekenen 
dat de zon ongeveer in het jaar 2638 in het teken Aquarius komt. Waarom 
iemand beweert dat het Aquariustijdperk in 1912 begint, weet ik niet. Wat 
ik echter wél kan zeggen is dat iedereen een aura heeft die het stoffelijk 
lichaam doordringt en daar ongeveer 45 centimeter buiten steekt. Naarma-
te wij ons geestelijk ontwikkelen neemt de aura in omvang toe. Dit ver-
klaart waarom wij soms voelen dat er iemand achter ons staat. Zijn aura en 
de onze vermengen zich en daarom voelen wij diens aanwezigheid en tril-
ling. Dit geldt eveneens voor de zon, de maan, de aarde en alle andere pla-
neten. Elk heeft zijn eigen aura. Toen de zon zich dus naar het sterrenbeeld 
Aquarius bewoog, ging haar aura aan haar vooraf en kwam in aanraking 
met de Aquariustrillingen. De invloed van die trillingen werd dus ongeveer 
halverwege de vorige eeuw [1850] voelbaar.   
   Laten wij bedenken dat Aquarius het teken is van uitvindingen, origina-
liteit en onafhankelijkheid, die de wereld door heldere en vrijere ideeën 
veranderen. En bedenk dat sinds 1850 de godsdienstige en sociale denk-
beelden een totale omwenteling hebben ondergaan en dat ook de weten-
schap en uitvindingen een hoge vlucht hebben genomen, dan lijkt die in-
vloed zijn uitwerking te hebben. Denk eens aan de dingen die sinds die 
tijd het licht hebben gezien. Men begon stoomboten te gebruiken, ver-
volgens de telegraaf, de telefoon, draadloze telegrafie, auto’s, vliegtuigen, 
elektrische apparaten en al dat andere wat in het leven van de laatste zes-
tig of zeventig jaar zo’n ommekeer veroorzaakt heeft. Door die Aquarius-
invloed is de hele wereld anders geworden en dat neemt ieder jaar toe. 
Daarom kan men zeggen dat wij binnen de invloedssfeer van Aquarius 
zijn. Maar het Aquariustijdperk is nog niet echt aangebroken. Toen Chris-
tus op aarde kwam stond de zon, door precessie, in 7 graden Aries. Zij 
moest nog zeven graden afleggen om in Pisces te komen. Maar de zon 
was al binnen de invloedsfeer daarvan. In het jaar 498 na Christus kruiste de 
zon de equator in 0 graden Aries. Vanaf toen bewoog zij zich in de richting 
van het teken Pisces en begon het Vissentijdperk. 
   Meestal komt er in elk tijdperk een groot leraar en wij mogen verwachten  
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dat hij via de Rosicrucian Fellowship komt, omdat dit genootschap de 
voorbode van het Aquariustijdperk is, zoals Johannes de Doper de voor-
bode was van het Vissentijdperk. 
 
 
Vraag 113. Tabel van de planeeturen 
Is het juist om de tabel van de planeeturen als richtsnoer te gebruiken voor geldelijk in-
komen, of om een voordeel te behalen op iemand? 
 
Antwoord. Het is beslist verkeerd welk middel ook te gebruiken om zich-
zelf te bevoordelen boven een ander, wat de reden ook mag zijn. Ander-
zijds, als wij iemand willen helpen – laten we zeggen dat iemand ziek is en 
wij willen onze levenskracht schenken en hem alles geven wat mogelijk is 
– dan kunnen wij dat het best doen in het uur van Mars, de planeet van de 
dynamische energie. Als wij iemand willen helpen om een betrekking te 
krijgen, en wij gebruiken het zonne-uur om een betrekking voor hem te 
vragen – de zon heeft de betekenis van werkgever – dan zullen wij waar-
schijnlijk meer resultaat hebben dan op een ander uur. Wij gebruiken de 
tabel ook op de juiste manier, als wij naar iemand toe moeten die ons 
kwaad zou kunnen doen. Als wij een goed uur kunnen vinden is dat prima.  
   Ik was in 1908 in Duitsland, waar ook in vredestijd iedereen zich moest 
laten inschrijven. Vreemdelingen moesten zich op het politiebureau mel-
den om daar persoonlijk hun papieren te tonen en inlichtingen te verstrek-
ken. De politie maakte nauwkeurig rapport op, vroeg naar hun godsdienst, 
of men al dan niet gehuwd was en voor hoelang men dacht te blijven. De-
ze, en nog veel andere vragen moest men beantwoorden. Als men ergens 
anders zijn intrek nam, al was het om de hoek, moest dit hele proces 
herhaald worden. Deze functionarissen waren erg kortaf en het was geen 
pretje voor hen te verschijnen. Daarom dacht ik: ‘Ik ga op het uur van de 
zon als die harmonisch geaspecteerd wordt.’ Inderdaad liep alles zo har-
monisch als maar mogelijk was. Ik werd heel beleefde behandeld en alle 
verliep uitstekend. Maar later verhuisde ik. Toen kon ik geen gunstig 
zonne-uur vinden en ging daarom op een ander uur. De functionarissen 
waren toen zo kortaf dat ik opgelucht, blij en dankbaar was dat ik het bu-
reau heel- huids kon verlaten. 
   Planeeturen hebben dus, zoals uit deze ervaring blijkt, een bepaalde in-
vloed. 
 
 
Vraag 114. Astrologische symbolen                                                 
Kunt u ons de oorsprong van de symbolen voor de dierenriemtekens en die voor planeten 
vertellen? Waarom zijn sommige erg gemakkelijk te ontraadselen en andere juist niet? 
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Antwoord. Waar het de symbolen voor de planeten betreft, schijnen er 
drie factoren van belang te zijn. Er is een cirkel die de geest voorstelt, de 
halve cirkel die wij als symbool voor de ziel kunnen nemen, en het kruis 
dat wij zien als symbool voor de materie. Als wij deze sleutel toepassen, 
zien wij in het symbool van de zon een cirkel, die het symbool voor de 
geest is. Dan hebben wij Mars, die is samengesteld uit een cirkel met een 
kruis erboven. De geest bevindt zich onder het kruis, wat wij zo kunnen 
uitleggen dat de geest door de materie en het lichaam gevangen wordt ge-
houden. Martiale mensen zullen dus erg materieel zijn ingesteld. Meestal 
geloven zij niet in iets dat bovennatuurlijk is, zoals zij het noemen; zij ge-
loven alleen wat zij kunnen zien. En voor hen bestaat alleen macht. Zij 
moeten het zonder de hogere, fijnere en edeler gevoelens doen. Bij hen 
komt hoofdzakelijk de fysieke kant tot uitdrukking. Alles is voor hemzelf. 
Mars vraagt altijd: ‘Wat heb ik er zelf aan en hoeveel plezier beleef ik er 
aan? Wat kan ik het best voor mijzelf doen en hoe kan ik de anderen weg-
werken? 
   Venus is precies het tegenovergestelde. Mars wil vechten, maar Venus 
vecht niet. Haar symbool heeft de geest boven het kruis van de materie. 
De geest overheerst en daarom is Venus de planeet van de liefde. Zij zegt: 
‘Hoeveel kan ik voor iemand doen? Ik wil iemand helpen. Ik wil iedereen 
tot mij trekken om goed voor iemand te kunnen zijn.’ 
   Dan krijgen wij het symbool van Saturnus. Daar wordt de ziel of het in-
stinctieve denken, gesymboliseerd door de halve cirkel, onder de overheer-
sing van de materie, uitgedrukt door het kruis. Daarom zijn saturnusmen-
sen erg materialistisch. Zij zijn ook in elk opzicht egoïstisch. Zij graaien 
alles voor zichzelf. Hun hart en hun betere natuur worden onderdrukt. 
   Als men de tegenovergestelde combinatie neemt, krijgt men Jupiter, de 
ziel boven het kruis. De Jupitermens is de joviale17, goedgeluimde makker 
die zegt: ‘Hallo, hoe gaat het ermee? Kan ik iets voor je doen?’ Hij probeert 
altijd menslievend te zijn en iemand te helpen. Wij zien dus hoe goed het 
planeetsymbool de aard ervan uitdrukt.   
   Er is ook de halve cirkel alleen, de maan, maar die stelt gewoon de ziel 
voor. Maanmensen zijn emotioneel en hebben weinig wilskracht. 
   Tot slot hebben wij het planeetsymbool dat uit alle drie onderdelen is 
samengesteld. Dat is de planeet van het verstand, Mercurius, die alle 
kenmerken van lichaam, ziel en geest verenigt. Het is de spil. Mercurius 
versterkt het goede zowel van de rede als het logisch denken, maar heeft 
alleen waarde als hij gekleurd wordt door de andere planeten. Als wij de 
planeten met elkaar verbinden zien wij eveneens de symboliek. De maan 

 
17 Jovis is de Latijnse naam voor Jupiter. 
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met Mars maakt de mens nog roekelozer en onbesuisder als hij anders al 
is. De maan in combinatie met Venus maakt de betrokkene emotioneler 
en toegewijder dan anders. Als Mercurius met Mars samengaat, geeft dat 
een scherp verstand en denkkracht; met Saturnus geeft dat een dieper 
denken en een inhalig en zelfzuchtig gemoed. Jupiter met Mercurius 
vermeerdert zowel de goede kanten van het verstand als die van weldadig-
heid, en samen werken zij voor liefdadige doeleinden. Op deze manier gaat 
het met alle planeten omdat zij uit deze symbolen zijn samengesteld. 
 
 
Vraag 115. Egyptische astrologie 
Waarom bestudeerden de priesters uit het oude Egypte de astrologie zo grondig? 
 
Antwoord. Omdat het lot van de mensheid nauw met de sterren verbon-
den is. Of wij nu in de Bijbel kijken of in de handboeken van welke an-
dere godsdienst ook, overal zullen wij zien dat aan de sterren een zeer 
bijzondere plaats wordt toegekend. Wij weten dat de zeven planeten in 
de Bijbel ‘de zeven geesten voor Gods troon’ [Openb. 1:4] worden ge-
noemd. Het zijn de zeven sterengelen die vooral bij de rooms-katholieke 
kerk bekend zijn. Het zijn de zeven planeetgeesten, die vanaf de tijd dat 
de mensheid zich op aarde begon te ontwikkelen, met onze ontwikkeling 
te maken hebben gehad. Daarom is het een natuurlijke zaak dat de loop 
van de sterren en hun constellaties in de geschiedenis van de mensheid de 
tijd markeren. 
   Pythagoras spreekt van de muziek van de sferen. De meeste mensen 
denken dat dit een dichterlijke manier van spreken is. Dat is het niet. Waar 
wij ook heengaan, overal vinden wij een toon die verschillend is van de 
toon van andere plaatsen. Het ritselen van de bomen als de wind waait, de 
kabbelende beken, elk heeft zijn kenmerkende geluid. Geen twee beken 
zullen hetzelfde geluid voortbrengen. Musici, die een geoefend gehoor 
hebben, horen het verschil. Als wij een stad binnenkomen, heerst daar een 
samenklank van lawaai, maar al dat lawaai versmelt tot de toon van die 
stad. De samenstelling van alle geluiden op de wereld, het ritselen van de 
wind in de bomen, al deze geluiden worden in de ruimte als één enkele 
toon gehoord, de grondtoon van de aarde. 
   Zoals aan astrologen bekend is, beschrijven de hemellichamen banen, 
maar zij bewegen zich niet in een cirkel. Zij blijven onderling niet op de-
zelfde afstand, maar vormen met elkaar verschillende groepen. Hetzelfde 
geldt voor de zeven tonen van het octaaf, die de zeven planeetgeesten uit-
beelden. Zoals zij verschillende verbindingen kunnen maken en dan ver-
schillende akkoorden vormen, zo vormen de verschillende grondtonen 
van de werelden die door de ruimte bewegen, de harmonie van de sferen. 
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In overeenstemming met de veranderingen in deze trillingen ontwikkelt de 
mensheid zich. Elk moment is er weer een andere trilling. Als er een nieuw 
wezen tot bestaan komt, werken die wisselende trillingen op hem in en 
maken hem verschillend van ieder ander. Daarom heeft iedereen zijn eigen 
lot. 
   Hetzelfde geldt voor de microkosmos en de macrokosmos, de kleine we-
reld en de grote wereld. Iedereen heeft met de sterren te maken. Zonder 
deze gebeurt er niets en wordt er niets gemaakt. Daarom gingen de pries-
ters van het oude Egypte, die van deze dingen wisten, dit deel van de gods-
dienst bestuderen. Daarom verdiepten zij zich zo in de astrologie. De dag 
zal komen dat veel meer mensen de astrologie zullen bestuderen. Als wij 
wijzer worden zal de astrologische wetenschap weer opleven. 
 
 
Vraag 116. Astrologie als godsdienst 
In sommige boeken van u zegt u: ‘Voor ons is astrologie een vorm van religie.’ Wilt u 
ons vertellen waarin astrologie met de christelijke leer overeenstemt?  
 
Antwoord. De voorgaande vraag zou dit moeten beantwoorden. De ze-
ven geesten voor de troon [Openb. 1:4] zijn de planeetgeesten van de he-
mellichamen die banen beschrijven. Wij kunnen ze niet los zien van de 
godsdienst. Zelfs in de vroegste tijden treffen wij overal de sterren aan als 
onderdeel van de godsdienst. Zonder hen zou er geen godsdienst kunnen 
bestaan. 
 
 
Vraag 117. Op het nippertje ontsnapt 
Kunt u de juiste manier uitleggen waarop astrologische invloeden werken? Het lijkt mij 
vreemd dat iemand, omdat zijn horoscoop geen gewelddadige dood aangeeft, op ongeloof-
lijke manier aan de dood ontsnapt. In de eerste wereldoorlog bijvoorbeeld, waren er tien-
tallen gevallen van mannen die zich roekeloos blootstelden aan een regen van kogels en 
er zonder een schrammetje doorheen kwamen. Er was een Franse generaal, zo dik dat 
hij nauwelijks kon lopen, die de gewoonte had op een klapstoeltje buiten de loopgraaf 
te gaan zitten en daar dan lange tijd bleef terwijl er zonder te richten werd geschoten. 
Hij raakte nooit gewond. Ook was er een Britse vlieger die laag over de Duitse loop-
graven vloog. Deskundige waarnemers zeggen dat hij niet werd geraakt, hoewel er tien 
minuten lang duizenden kogels op hem werden afgevuurd. Op welke mysterieuze ma-
nier wordt zo’n bescherming door de sterreninvloeden veroorzaakt? 
 
Antwoord. Astrologen, die de horoscopen van een aantal slachtoffers van 
ongevallen hebben bestudeerd, zoals die van de ‘eastland’ en de ‘general 
slocum’, hebben in de horoscopen van de slachtoffers altijd erg slechte 
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planeetstanden gevonden. Een Europees astroloog, ik meen dat het Se- 
pharial was, vergeleek niet zo lang geleden de horoscopen van veertig men- 
sen die in hetzelfde gevecht op het slagveld gesneuveld waren. Het resul-
taat in al die gevallen liet zeer slechte planeetstanden zien. Met dezelfde ze-
kerheid kan men zeggen dat iedereen die op een wonderlijke manier aan de 
dood ontsnapt, op dat moment goede progressieve planeetstanden moet 
hebben. 
   Bestudering van de geboortehoroscoop laat zien dat daar, waar bepaal-
de mensen hun hele leven beschut zijn tegen ongelukken, anderen er aan 
blootstaan bij iedere stap die zij doen. Een derde categorie zal zijn hele le-
ven steeds op het nippertje aan een ongeluk ontsnappen. In De wereldbe-
schouwing der Rozenkruisers, halverwege hoofdstuk 4, staat het verhaal ver-
meld van een man die tot de groep behoorde die altijd ongelukken kreeg.      
Hij was allerminst een roekeloos of onvoorzichtig mens. Eens liep hij li-
chamelijk letsel op toen hij in een buggy [een licht rijtuig met één paard 
en één zitplaats] klom. In het geval dat in De wereldbeschouwing wordt be-
schreven zat hij in een tram en had hij dus geen schuld aan het ongeluk dat 
hem overkwam. Toch waren deze en andere ongelukken duidelijk uit zijn 
horoscoop te voorzien. Ook was te zien dat dit het gevolg was van een on-
ontkoombaar lot, want ik had hem maanden van tevoren gewaarschuwd 
en precies de datum aangegeven waarop het spoorwegongeluk zou plaats-
vinden. De arme man wilde er graag aan ontkomen en was op de dag vóór 
het ongeluk thuis gebleven, omdat hij meende dat dit de fatale datum was. 
Later bleek dat hij zich in de datum had vergist en daarom slachtoffer 
werd.   
   In een ander geval voorspelde ik een ongeluk aan iemand die tot de cate-
gorie behoorde die altijd ontsnapt. Als ik mij goed herinner had deze man 
Leo rijzend, en de zon als heer van de ascendant, in het 8ste huis [de dood] 
vierkant Saturnus. Jupiter stond driehoek de zon, of de ascendant of op 
beide. Het was dus duidelijk dat deze man op het nippertje aan de dood 
zou ontsnappen. Maar in 1906 of 1907 vond er een zonsverduistering plaats 
binnen één of twee graden van de zon in zijn geboortehoroscoop, met nog 
wat kleinere disharmonische aspecten. Ik meende dat dit het einde van 
zijn leven kon betekenen, maar nee hoor. Op de dag dat het aspect vol 
was struikelde hij midden op straat en een zware touringcar kwam op 
hem af. Pas een paar centimeter voor zijn lichaam kwam die tot stilstand, 
zodat de weldoende Jupiter straal de onheilspellende Saturnus had door-
kruist. Zover bekend is de man nog steeds in leven en is sinds die tijd waar-
schijnlijk nog een aantal keren aan de dood ontsnapt. 
   In de gevallen door onze vriend genoemd, moeten soortgelijke standen  
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voor komen. Zulke mensen lijken onkwetsbaar. Er bestaat geen andere 
verklaring die een bevredigende oplossing biedt, dan dat de stralen van de 
sterren machtige krachten in ons leven zijn. 
   Dit dient ons niet te verbazen als wij bedenken dat de sterren levende 
lichamen van grote Geesten zijn, de gezanten van God. Als een nietig 
radiostation, door mensenhanden gemaakt, draadloos golven duizenden 
kilometers de ruimte in kan zenden en daar een hefboom kan bewegen, 
een lamp aansteken of een seinsleutel laten werken zoals de zender dat wil, 
waarom zou het dan onmogelijk zijn dat door de dynamische energie van 
zulke grote Geesten krachtstralen het heelal in worden gezonden die in 
staat zijn vele miljoenen kilometers verder tot uitwerking te komen? Of wij 
ons dit kunnen voorstellen, dan wel geloven, het feit blijft. Een scepticus 
hoeft alleen maar de bewegingen van de maan en Mars te observeren om 
het bewijs geleverd te krijgen.  
   Deze beide hemellichamen spelen momenteel een belangrijke rol, want 
de mensen hebben de laatste twee jaar [eerste wereldoorlog] aan hun in-
vloed toegegeven. Het is juist dat wij ons karakter sterken door onze ster-
ren te beheersen en aan hun dwingende invloed weerstand te bieden. Het 
is eveneens een feit dat, hoe gemakkelijker wij de ene keer aan ze toegeven, 
wij de andere keer hun invloed zullen voelen. 
 
 
Vraag 118. Neptunus, de octaaf van Mercurius 
Waarom noemt u Neptunus de hogere octaaf van Mercurius? 
 
Antwoord. Mercurius wordt meestal in verband gebracht met het verstand 
en intelligentie. Hij wordt als heerser over het zenuwstelsel gezien, die de 
bemiddelaar is voor overbrenging en uitwisseling tussen de belichaamde 
geest en de buitenwereld. Zoals Neptunus de onder- en bovenmenselijke 
geesten voorstelt die in de geestelijke werelden van het heelal leven en be-
wegen, maar die met ons werken en op ons inwerken, zo duidt Mercuri-
us het menselijke verstand aan dat op de aardse stoffelijke wereld is gericht 
waarin wij van geboorte tot dood leven. Daarom kan men zeggen dat Nep-
tunus de octaaf van Mercurius is, hoewel er ook een diepere betekenis is.  
   Als wij een studieboek over anatomie of fysiologie raadplegen zien wij 
dat het ruggenmerg in de lengte in drie delen verdeeld is, die een holle buis 
omsluiten. Deze kolommen worden elk door één van de hiërarchieën be-
heerst die met ons in het nauwste contact staan: die van de maan, Mars of 
Mercurius. Degene die overheerst is afhankelijk van het ontwikkelingssta-
dium waarin de persoon zich bevindt. In het ruggenmergskanaal ontsteken 
de stralen van Neptunus het spinale geestesvuur, waardoor de menselijke geest 
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in staat is de sluier van het vlees te doordringen en met de geestelijke we-
reld contact te maken. Dit zien wordt gekleurd door de kolom van het rug-
genmerg die het meest geactiveerd wordt. 
   Toen de mens nog in zijn kinderschoenen stond werd de scheppings-
kracht – die nu naar buiten wordt gericht om schepen, huizen, spoorwegen 
enzovoort te maken – binnenin ons gebruikt om de organen in ons lichaam 
op te bouwen. Zoals de omringende stoffelijke wereld met een fototoe-
stel gefotografeerd kan worden, zo ook wordt de geestelijke wereld in ons 
ruggenmergskanaal weerkaatst. Daar nam de mens aanvankelijk de maan-
god Jehova waar, wiens engelen toen zijn leermeesters waren. Later ver-
schaften de ‘gevallen’ engelen – die ten opzichte van de andere engelen wa-
ren achtergebleven en daardoor een andere manier van ontwikkeling no-
dig hadden – zich toegang tot het ruggenmerg van de mens. Het geeste-
lijk gezicht van de mens kwijnde weg toen ‘hun ogen werden geopend en 
zij zagen dat zij naakt waren.’ Toen raakten zij het contact met hun hoger-
zelf kwijt. Zij zagen alleen nog de persoon, en Jehova’s zachtmoedige 
schepsel werd door de impulsen van de luciferische geesten, de Mars hi-
erarchie, binnen korte tijd veranderd in een woesteling en bruut. Maar 
door hun influisteringen heeft de mens ook geleerd stoffelijke hindernis-
sen te overwinnen, naar buiten te bouwen, en bouwmeester van de wereld 
te worden. Om het grenzeloze egoïsme, dat door de Marsengelen werd 
veroorzaakt, tegen te gaan en de mensheid humaan te maken, kwamen on-
ze Oudere Broeders van Mercurius – die mensachtig waren zoals wijzelf en 
van wie het hoge ontwikkelingspeil de hogere trilling vereisten die door de 
zon worden opgewekt en in haar nabijheid het meest voorkomt – eraan te 
pas om eveneens het ruggenmerg van de mens te beïnvloeden. Door hun 
activiteit heeft de beschaving een andere vorm aangenomen. De mens 
begint zijn blik weer naar binnen te richten. Wanneer in het ruggenmergs- 
kanaal de Mercuriusstraal, de straal van Neptunus ontmoet, vindt de mens 
zijn hogerzelf weer, Christus wordt binnenin hem geboren.  
   Zo is er dus een verband tussen de maan, Mercurius en Neptunus. Zij die 
via de maan met Neptunus in aanraking komen, kunnen ontoerekenbare 
mediums of bezetenen worden. Maar als Mercurius de poort is, wordt de 
strevende geest door verstand en begrip geleid. Een slecht geaspecteerde 
Mercurius kan de zoeker soms verleiden door de verkeerde deur binnen 
te gaan, waaruit psychische moeilijkheden kunnen voortvloeien. Als men 
zich echter van het gevaar bewust is, zal door blijvende voorzichtigheid 
en volharding meestal de deur van de Tempel ontsloten worden. Want de 
goede krachten krijgen nu de overhand en zullen, naarmate de tijd voort-
schrijdt, steeds sterker worden. 
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Vraag 119. De werking van Venus in het twaalfde huis 
In het zojuist ontvangen tijdschrift van april las ik dat u vragen begroet over tegenstrij-
digheden in astrologische karakterschetsen. Ik zou het daarom op prijs stellen als u uw 
zienswijze uiteen wilt zetten om de volgende beweringen met elkaar te laten overeenstem-
men. 
   In de horoscoop van Doris A. in ‘Rays’ van februari 1917, bladzijde 118, zegt u dat 
zij een gemakkelijk leven zal hebben, omdat in de horoscoop geen enkel slecht aspect 
voorkomt. Maar Venus staat in het 12e huis, en in ‘De boodschap der sterren’, waarin 
Venus in het huis van verdriet, vermoedelijk het twaalfde, besproken wordt, wordt ge-
zegd: ‘Daar verdrinkt de glimlach van de liefde in tranen.’  
 
Antwoord: Als u de werking van planeten in een horoscoop wilt beoorde-
len, dient u allereerst te beseffen dat een enkel aspect of een enkele stand 
niet voldoende is om een belangrijke uitwerking in het leven te hebben, 
maar dat de totale strekking van de horoscoop daarbij in acht moet wor-
den genomen. Verder dient men te bedenken dat aspecten tussen plane-
ten onderling van grotere invloed zijn dan alleen de plaats in teken of huis. 
Wanneer de grote lijnen in de horoscoop een goed en gemakkelijk leven 
aantonen, zal alleen de plaats van Venus in het twaalfde huis daar geen ver-
andering in brengen. Als Venus in vierkant of in oppositie met Saturnus 
zou staan, zou dit de zaak veranderen en zou het algemene oordeel ver-
anderd en aangepast moeten worden. Als Venus echter een driehoek van 
de zon of van Jupiter zou ontvangen, zou alleen het feit van haar plaat-
sing in het twaalfde huis in vergelijking met de invloed van zulke aspec-
ten, bijna niets zijn. Als men deze punten in gedachten houdt en daarbij 
bedenkt dat de invloed van een ongeaspecteerde planeet zwak is, waar die 
ook in de horoscoop is geplaatst, en dat een enkel aspect nooit de doorslag 
kan geven, zult u er geen moeite meer mee hebben mijn bewering met el-
kaar in overeenstemming te zien. 
 
 
Vraag 120. Het gebruik van astrologie bij kinderopvoeding  
Ouders wordt aangeraden bij de opvoeding een astrologische beschrijving van de moge-
lijkheden van hun kind te laten maken om verkeerde neigingen tegen te gaan en goede 
te versterken. Heeft dat zin? Is het voor een kind niet veel noodzakelijker en uiteinde-
lijk beter om die zogenaamde nadelige stemmingen en ervaringen door te maken? Wordt 
de geestkracht niet versterkt als die worden overwonnen? Is het niet beter deugd te ver-
werven dan onschuld en zuiverheid te bewaren door bepaalde dingen uit de weg te gaan? 
 
Antwoord. Nee, wij raden ouders niet aan om een astrologische karakter-
beschrijving van hun kinderen te laten maken. Wij raden hen aan zelf as-
trologie te gaan leren om in staat te zijn de horoscoop van hun kinderen te 
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bestuderen en te verklaren. Wij geven deze raad omdat vreemde astrolo-
gen, beroeps of anders, weliswaar misschien veel beter de horoscoop van 
het kind zouden kunnen lezen, maar de intense belangstelling en het me-
degevoel missen die de ouders intuïtief leidt tot een beter begrip van wat 
die tekening inhoudt dan een buitenstaander ooit zou kunnen. 
   De ouder zal een veel scherpere beoordeling hebben van wat er in de 
horoscoop van het kind staat wanneer hij het er zelf uit moet halen en in 
symbolische vorm voor zich ziet, dan wanneer het op een velletje papier 
uitgetypt staat. De ouder zal dan door dieper inzicht beter in staat en be-
kwamer zijn om het kind te helpen zijn goede neigingen te versterken en 
de valkuilen van de slechte neigingen te vermijden  
   Onze briefschrijver vraagt zich af of het zin heeft. Of het kind niet veel 
beter af is als het gewoon maar door de modder waadt en flaters slaat dan 
wanneer het de valkuilen vermijdt die de horoscoop aangeeft. Beslist niet! 
Hoe zouden wij het vinden als een scheepskapitein een zeereis begon zon-
der kaart of kompas, omdat hij denkt dat hij veel meer zal kunnen leren 
door ervaring dan door de rotsen en zandbanken te vermijden die ande-
ren in kaart hebben gebracht? Wij zouden hem een roekeloze avonturier 
vinden en verbaasd zijn als hij zijn schip niet op de rotsen te pletter liet lo-
pen. Als iedereen weigerde gebruik te maken van de ervaring die door 
anderen in boeken is vastgelegd en van alles dat aan algemene kennis voor 
iedereen vrij toegankelijk is, hoe beperkt zou onze ervaring dan blijven. Ie-
dereen zou dan steeds weer dezelfde fouten moeten maken.                                                                                                        
   Hetzelfde kan men waarnemen als men bijvoorbeeld de leerlingen van 
technische scholen vergelijkt met technici die in de praktijk zijn opgeleid. 
De jongen die naar een bedrijf gaat en alleen in de praktijk het werk leert 
dat daar gedaan wordt, kan in de tijd dat een ander op de technische 
school zit, zich aardig bekwamen. Maar als de leerling van de technische 
school eenmaal zijn diploma heeft en in dat bedrijf komt, zal hij niet al-
leen even bekwaam worden als de man die alleen door ervaring heeft ge-
leerd, maar hem op weg naar de top al gauw voorbijstreven. Dit is de al-
gemene ervaring op elk gebied van het leven. Door de praktische ervaring 
van anderen die men uit boeken en op school heeft geleerd toe te voegen 
aan eigen ondervinding, krijgt men een grotere hoeveelheid kennis die op 
geen andere manier verkregen kan worden. 
   Wat ethiek en moraal betreft geldt dit eveneens voor de levensschool. 
Als iemand, die belang in ons stelt, precies weet op welk punt wij tekort-
schieten in staat is de nodige oefening te geven of ons aanmoedigt ons in 
die specifieke tak van moraal of ethiek te oefenen, of bereid is ons te hel-
pen of af te remmen als wij regelrecht in een valkuil zouden lopen, kan hij 
ons op een andere manier helpen dezelfde bekwaamheden en kwaliteiten 
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te verkrijgen dan wanneer wij ons eigen inzicht zouden hebben gevolgd 
en gedwongen waren door ervaring te leren. Wij zullen op die manier be-
ter op het pad van ontwikkeling vooruitgaan dan wanneer wij alles door 
schade en schande hadden moeten leren. 
   Als wij in de horoscoop van een jong kind een neiging tot alcoholisme 
zien en wij nemen dat kind in zijn jeugd, wanneer het nog openstaat en ge-
voelig is, mee naar gelegenheden waar mensen zich tot beesten verlagen, 
naar gezinnen waar kinderen door een dronken vader worden afgeranseld, 
en naar andere plaatsen waar het kind door eigen waarneming iets kan le-
ren dat hem aanspreekt, bestaat de kans dat zo’n kind afkeer van drank 
krijgt ingeprent die zijn leven lang zal duren en het, voor wat die on-
deugd betreft, op het rechte pad zal houden. Dan heeft het kind door het 
verdriet van anderen zijn les evengoed geleerd, als wanneer het zelf in de 
goot had moeten liggen, en daarmee is het doel bereikt. 
   Bovendien heeft de ouder of opvoeder die dat kind hiermee zo’n grote 
dienst heeft bewezen, voor zichzelf een schat in de hemel verdient, wat 
waardevoller is dan woorden kunnen uitdrukken. Wij zullen daarom ou-
ders en opvoeders blijven aansporen om astrologie te leren en die bij de 
opvoeding van hun kinderen toe te passen. Door ons vereenvoudigt sys-
teem is het gemakkelijk de berekening uit te voeren en het lezen van de ho-
roscoop is niet moeilijk als liefde de weg wijst. 
 
 
Vraag 121. De invloed van de omgeving 
Als men een horoscoop maakt, neemt men daarbij dan de omstandigheden en de om-
geving in acht die invloed op het leven van iemand hebben? Of zijn de regels, die in as-
trologieboeken staan op iedereen en op elk moment van zijn of haar leven van toepas-
sing? 
 
Antwoord. Nee, de uitleg is onjuist als die op elke levensperiode wordt toe-
gepast. Ik zeg altijd dat bepaalde aspecten en standen in een horoscoop be- 
paalde neigingen aangeven. Zoals een plant tijd nodig heeft om te groeien 
en al haar blaadjes en bloemen te ontvouwen, zo moet ook de menselijke 
plant groeien. Dingen die bij de geboorte latent aanwezig zijn, zullen zich 
in de loop van het leven geleidelijk ontvouwen. Dat wil zeggen, voor zover 
de omgeving van de persoon dat toelaat. 
   Voor mensen die zich in verschillende omstandigheden bevinden, 
hebben de aspecten een andere betekenis. Om een historisch voorbeeld te 
geven. Als ik mij goed herinneren zag op precies hetzelfde moment dat 
George III in het paleis te Windsor werd geboren, een kind in een ander 
deel van Londen het levenslicht. Beide kinderen werden volwassen en 
elk begon op dezelfde dag zijn maatschappelijke loopbaan. De één werd 
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regerend vorst en de ander ging in de handel. Zij trouwden op dezelfde dag 
en kregen hetzelfde aantal kinderen. Dit laatste kan toeval zijn, want het 
aantal kinderen is mede afhankelijk van de horoscoop van de partner. Zij 
overleden ook op dezelfde dag. De belangrijkste gebeurtenissen in hun 
leven waren dus gelijk. Toch waren zij verschillend, omdat zij in een ver-
schillende omgeving waren geplaatst. De één was koning, de ander ijzer-
handelaar. Als u in De boodschap der sterren hoofdstuk 2, De mate van ontvanke-
lijkheid voor planetaire trillingen leest, zult u zien dat de mensheid op de ene 
planeet na de andere leert reageren. Veel mensen beginnen op Uranus te 
reageren, maar nog maar weinig reageren er op de trillingen van Neptu-
nus. 
 
 
Vraag 122. Waarom Mercurius kleurloos en neutraal is. 
U zegt dat Mercurius, voor wat zijn invloed betreft, kleurloos en neutraal is. Is dat niet 
een aanwijzing dat de mensheid van Mercurius zich in een erg laag ontwikkelingssta-
dium bevindt? Als dat zo is, hoe kan Mercurius dan invloed op het menselijk verstand 
uitoefenen en wel zodanig dat hij het denken bevordert? 
 
Antwoord. Tijdens de drieëneenhalve rondte van de Aardeperiode was de 
invloed van Mars het grootst om de mensheid tot actie aan te sporen. Maar 
sinds het midden van het Atlantische tijdvak, toen elk mens een verstand 
kreeg, brengen ontwikkeling en epigenesis – het gebruiken van de oor-
spronkelijke, scheppende gave van de mens – ons geleidelijk aan naar God. 
Toen de invloed van Mars het grootst was, was de invloed van Mercurius 
vrijwel niets, omdat Mercurius verduisterd was. Die onderging één van 
de periodieke rustperioden die planeten hebben, waaruit Mercurius in het 
Atlantische tijdvak begon te ontwaken. Jehova deed toen een beroep op 
de Heren van Mercurius hem te helpen een tegenwicht te vormen tegen 
de invloed van de luciferische geesten op de mensheid. Sinds die tijd is 
de invloed van Mercurius steeds maar toegenomen. Maar het zal waar-
schijnlijk nog vele duizenden jaren duren voordat zijn volledige invloed 
voelbaar is. Ontwikkelingen in de natuur gaan nooit plotseling. Een pla-
neet doet er lange tijd over om een rustperiode in te gaan, of uit een pe-
riode van verduistering te ontwaken. Wij moeten ook niet vergeten dat 
wij verstandelijk niet in staat zijn volledig gebruik te maken van de Mer-
curius trillingen zoals die er momenteel zijn. Want de mensheid van Mer-
curius staat ver boven ons ontwikkelingsniveau, hoewel Mercurius, evenals 
alle andere planeten, andere ontwikkelingslijnen volgen dan die welke zich 
op aarde voltrekt.  
   Over de kleur van Mercurius kan ik het volgende zeggen: Als iemand, die 
zich in een stoffelijk lichaam bevindt, zijn blik op het gebied van de con-
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crete gedachte vestigt, is de eerste kleur die hij ziet blauwzwart of indigo, 
ongeveer zoals de versterkte kleur van de blauwe kern van een gasvlam. De 
ene keer lijkt die donkerder dan de andere, hoewel dat misschien een ge-
volg is van de toestand van de waarnemer; maar zij schijnt volkomen leeg 
te zijn. Het gevoel en de indruk zijn enigszins te vergelijken met wat men 
ervaart als men van buiten, uit helder zonlicht, plotseling een huis binnen-
gaat. De ogen moeten zich eerst aan de omstandigheden daarbinnen aan-
passen; tot die tijd lijkt alles zwart of donker. Dan ziet men geleidelijk aan 
een wit licht in en door alles heen. 
   Het hele gebied van de concrete gedachte is eigenlijk een verblindend, 
schitterend wit, of misschien kleurloos, en daarin nemen de verschillende 
dingen een kleur aan die zich scherper en schitterender voordoen, als ge-
volg van het absoluut kleurloze licht dat dit hele gebied doordringt. Waar-
schijnlijk komt het door die absolute, kristalle helderheid dat er geen ruim-
telijke waarneming mogelijk is. Het verstand is gevormd uit deze kleurloze 
gedachtestof. Omdat die absoluut neutraal is, kan het de andere dingen in 
hun ware kleur laten zien.  
   Misschien kan dit alles het best toegelicht worden door een verrekijker 
als voorbeeld te nemen. Als wij er één van slechte kwaliteit nemen, zullen 
wij zien dat het glas niet helemaal helder is en dat er in de lenzen wat kleu-
ren zitten. Daarom kan men de voorwerpen waarop deze kijker gericht 
wordt, niet duidelijk zien, omdat men niet hun echte kleuren ziet. Maar als 
wij een eersteklas instrument nemen is dat wat men noemt, achromatisch, 
niet aan de randen gekleurd. Omdat er geen kleuren in het glas zitten kun-
nen daarom de werkelijke kleuren van de voorwerpen waarop de kijker 
gericht wordt, op de juiste manier worden overgebracht. Door zijn vol-
maakte helderheid en absolute neutraliteit kan de kijker op veraf gelegen 
voorwerpen gericht worden. 
   Om dezelfde reden zijn de stralen van Mercurius zeer geschikt om de 
verstandelijke vermogens uit te drukken, omdat zij zelf kleurloos zijn. 
 
 
Vraag 123. Voortijdige geboorte 
Wilt u de volgende schijnbaar tegenstrijdige uitspraken in ‘The Astral Ray’ verklaren? 
In ‘Rays’ van februari 1917, bladzijde 110, de laatste regel van de tweede alinea wordt 
gezegd: ‘… wanneer wij een geboorte schijnen te vertragen of te bespoedigen helpen wij in 
feite de natuur om haar voorbeschikte loop te nemen …’ In een artikel van verleden jaar 
over een drieling stond: ‘Het is absoluut verkeerd als een arts bij een stervende het over-
schrijden van de drempel bespoedigt … het wijkt op geen enkele manier af van wat de 
arts doet als hij de geboorte van een kind verhaast … daarin kunnen wij een oorzaak 
zien van het feit dat sommige mensen niet in hun omgeving schijnen te passen. Zij 
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werden te vroeg ter wereld gebracht onder een planetaire trilling die helemaal niet voor 
hen bestemd was.’ Ik had de waarschuwing, die het artikel over de drieling bevatte, goed 
in mijn geheugen geprent, maar deze latere opmerkingen schijnen dit te wijzigen. 
   Er zijn nog twee punten waarvoor ik een verklaring zoek. In hetzelfde artikel van 
het februarinummer staat: ‘… het is beter geboren te worden als de maan in licht toe-
neemt … de wassende maan doet de levenskracht altijd toenemen en bevordert wat wij 
ondernemen.’ Maar in verscheidene vroegere beschrijvingen wordt onder de aandacht ge-
bracht dat de conjunctie van de maan en de zon één van de beste voortekenen is voor 
gezondheid en voorspoed in het algemeen. Hoe rijmt u deze beweringen met elkaar? 
   In een recente horoscoopbeschrijving, waarin geschreven wordt over het vierkant van 
Saturnus met Mercurius, wordt gezegd: ‘Dit maakt u kritisch en sarcastische, vooral 
tegenover degenen waar u mee werkt.’ Saturnus is echter de planeet van diplomatie. In 
voorgaande beschrijvingen stond: ‘Als Mercurius in de saturnale tekens Steenbok of 
Waterman staat, of Saturnus in de mercuriale tekens Tweelingen of Maagd, of als 
Saturnus en Mercurius een aspect vormen, geeft dit de persoon voorzichtigheid, tact en 
diplomatie.’  
 
Antwoord. Het artikel over de trage geboorte van een drieling verscheen 
in het februarinummer van 1916. Voor hen die het niet gelezen hebben 
kunnen wij meedelen dat de vrouw, die deze drieling ter wereld bracht, 
niet regelmatig door een verloskundige gecontroleerd werd, maar verzorgd 
werd door haar tante, die de natuur haar loop liet. De eerste van het drie-
tal werd geboren op 22 september 1915 om 1.50 uur, het tweede kind werd 
geboren op 24 september om 1.15 uur en de derde 10 minuten later. Tussen 
de geboorte van de eerste en de laatste ligt dus een tijdsverschil van 48 uur.  
   Dit is een abnormaal geval dat de categorie van zevenmaands kinderen 
benadert. Ik heb nog nooit een horoscoop van een zevenmaands kind ge-
zien die bij het kind paste. Noch heb ik een zevenmaands kind gezien dat 
in zijn omgeving paste. Er is altijd iets mis in het leven als er in de duur van 
de zwangerschap wordt ingegrepen en de betrokken persoon zijn plane-
taire doop op een tijdstip ontvangt dat de sterrenstanden, voor zijn geval 
en zijn omstandigheden, niet passend zijn. Daarom zeg ik, en meen dat 
ook, dat het misdadig is een kind onder zulke omstandigheden te laten ge-
boren worden. In het geval van deze drieling had de moeder vanaf het 
moment dat het eerste kind geboren werd totdat het tweede zover was 
dat het ter wereld kon komen, geen weeën. Als een verloskundige ze, 
ondanks dat, twee dagen vóór de vastgestelde datum geboren had doen 
worden, dan zou zij de twee later schade hebben bezorgd. Hoewel ik dat 
in het artikel over de drieling niet vermeldde, heeft de vrouw – naar mijn 
vaste overtuiging – geen professionele hulp gekregen, maar een verpleeg-
kundige, die geen drastische maatregelen nam.  
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   Ik ben van mening dat een astroloog soms een advies kan geven dat in  
het rijpe lot van iemand kan ingrijpen. Om dit te illustreren haal ik het ge-
val aan dat in De wereldbeschouwing halverwege hoofdstuk 4 beschreven is, 
waarin ik een man waarschuwde voor een spoorwegongeval dat op een 
bepaalde dag zou plaatsvinden. De man ging toch met de tram mee [die 
door een trein geramd werd] en werd volgens de voorspelling, gewond. 
Hij dacht op de 28ste dat het de 29ste was. Ik denk dat, om de mijn voor-
spelling teniet te doen, de Heren van het Lot of hun vertegenwoordigers, 
de man dit lieten vergeten. Ik geloof dat zij in alle zaken ingrijpen die niet 
door menselijke tussenkomst veranderd mogen worden. Daarom denk ik 
dat aan de moeder van de drieling hulp verleend werd door iemand die 
de natuur haar loop zou laten nemen. Voor bijzondere gevallen wordt op 
een bijzondere manier gezorgd. Dat is waarschijnlijk de reden voor de 
ontijdige geboorte. Maar ik heb nooit de tijd of gelegenheid gehad dit te 
onderzoeken. 
   Wat het punt betreft dat in de tweede alinea wordt aangeroerd: Het is 
volkomen juist dat ik al deze dingen heb gezegd en er is geen aanleiding 
ook maar iets daarin te veranderen. De conjunctie van de zon met de maan 
is één van de beste standen voor gezondheid en succes in het algemeen. 
Bij de conjunctie begint de maan in licht toe te nemen en gaat daarmee 
door totdat het vollemaan is. Zeker, het is beter te worden geboren als de 
maan in licht toeneemt dan tussen de vollemaan en de volgende conjunc-
tie, als het licht van de maan afneemt. 
   Met betrekking tot de kwestie die in de laatste alinea wordt genoemd, 
dient men te bedenken dat de deugden die door een planeet worden over-
gebracht alleen bij gunstige aspecten naar voren komen, vooral het 
sextiel of de driehoek. Terwijl de slechte aspecten van een planeet wor-
den uitgedrukt door het vierkant of de oppositie, wat ongunstige aspecten 
zijn. Als ik nu enige deugden van Saturnus neem, zoals tact en diplomatie, 
kunnen wij niet verwachten ze bij een vierkant van Saturnus en Mercuri-
us te vinden, want dan kijken wij naar de ongunstige kant van Saturnus en 
komen dan tot de conclusie dat iemand met deze standen cynisch, kri-
tisch en sarcastisch moet zijn. 
   Ik kan mij niet herinneren in welke horoscoopbeschrijving ik gezegd heb 
dat als Mercurius in het saturnale teken Capricornus of Aquarius staat, of 
Saturnus in het mercuriale teken Gemini of Virgo, of als Saturnus en 
Mercurius een aspect maken, dit de persoon voorzichtigheid, tact en di-
plomatie geeft. Dit is echter wél waar als ze gunstig geaspecteerd worden. 
Dan komen de goede eigenschappen van Saturnus tot ontwikkeling. Maar 
als er een disharmonisch aspect wordt gevormd, dus een vierkant of een 
oppositie, brengt dit de slechte eigenschappen naar voren. Het is mogelijk 



 218 

dat ik in het door u genoemde geval een harmonisch aspect heb bespro-
ken en verzuimd heb te vermelden dat een slecht aspect daarin verande-
ring kan aanbrengen. Als dat zo is, dan hoop ik dat het voorgaande de zaak 
heeft verduidelijkt. Tot besluit wil ik zeggen, dat ik erg blij ben als men 
met punten naar voren komt waarvan men denkt dat ze met elkaar in te-
genspraak zijn, of waar ik niet duidelijk ben geweest. Op deze manier zul-
len wij het meeste profijt uit deze studie trekken. 
 
 
Vraag 124. De beste tijd om geboren te worden 
Wat is, astrologisch bezien, de beste tijd om geboren te worden? 
 
Antwoord. In het licht van occult onderzoek volgens enkele moderne me-
thoden, blijkt dat de geboorte een gebeurtenis is die wij niet bij machte zijn 
te beïnvloeden. Wanneer wij dat schijnbaar in geringe mate doen, zijn wij 
in werkelijkheid werktuigen van het lot om de geboorte te verhaasten of 
op te houden tot het juiste moment is aangebroken. Dit standpunt wordt 
ook gerechtvaardigd door de ervaring van mij met uurhoekastrologie. De 
opvatting waarop de uurhoekastrologie berust is dat op het moment dat 
iemand met betrekking tot een belangrijke kwestie de drang voelt om een 
vraag te stellen, de hemel ook het antwoord bevat. Een horoscoop voor 
dat moment berekend zal de oplossing van de vraag bevatten. Men dient te 
bedenken dat het tijdstip om de horoscoop te berekenen, het moment is 
waarop de vrager de vraag persoonlijk aan de astroloog stelt. Als de vraag 
schriftelijk wordt gesteld berekent de astroloog de horoscoop voor het 
moment waarop hij of zij de vraag leest. 
   In een aantal gevallen heb ik brieven met vragen ontvangen waaraan te 
zien was dat zij vertraagd waren door overstroming of brand. Maar de uur-
hoek, berekend voor het tijdstip waarop ik de vraag las, bevatte het ant-
woord. Hieruit blijkt dat de vertraging deel uitmaakte van de opzet. Het 
behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de grote wezens die ons lot 
besturen, gebeurtenissen voorzien en ruimte laten voor onvoorziene om-
standigheden die het menselijk verstand ver te boven gaan. Als de onein-
dige God, evenveel zorg besteedt aan het uitdenken van een vlieg, een 
muis of een leeuw; kunnen wij hieruit dan niet opmaken dat er evenveel 
aandacht wordt besteed aan de kleinste details in alle afdelingen van het 
leven? Als wij een geboorte schijnen op te houden of te verhaasten, hel-
pen wij dan in wezen niet de natuur haar voorbeschikte loop te nemen, zo-
als aan het begin werd gezegd? Toch vragen mensen de astroloog vaak wat 
de beste tijd is om geboren te worden. Beginnende astrologen willen dit 
vaak weten. Niet omdat zij de geboorte willen beïnvloeden, maar omdat 
zij dan, als zij een horoscoop zien of de geboortetijd van iemand horen, 
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snel even uit het hoofd kunnen berekenen of iemand een zogenoemde 
goede of slechte horoscoop heeft. Een dergelijk oordeel berust natuurlijk 
alleen maar op de stand van de zon in haar teken en in welk huis zij onge-
veer kan staan, dus erg algemeen. Men kan echter wel zeggen dat, bij gelijke 
stand van de planeten, het beter is om geboren te worden als de maan in 
licht toeneemt, van nieuw naar vol, want bij wassende maan neemt de le-
venskracht toe en bevordert onze aangelegenheden. 
   Het is gunstig in april of augustus te worden geboren, als de levengeven-
de zon verhoogd staat in de Ram, of in de Leeuw in haar eigen teken staat, 
want dan komen wij de levenszee binnen op de top van een golf van le-
venskracht en worden in de strijd om het bestaan geruggensteund door 
een enorme reserve aan energie. 
   Het is ook gunstig om in mei of juli te worden geboren, als het levens-
licht van de zon wordt gekleurd door het teken waarin de maan verhoogd 
staat, de Stier; of thuis hoort, in de Kreeft. Vooral, zoals reeds werd op-
gemerkt, als de maan in licht toeneemt. Deze standen schenken eveneens 
een overvloed aan levenskracht, wat in het stoffelijk leven een groot voor-
deel is. 
   Met betrekking tot het gunstigste moment van de dag kan ik zeggen dat 
kinderen die omstreeks zonsopgang worden geboren, of in de ochtend tus- 
sen 8 en 12 uur, als de zon door het huis dat vrienden [11e] voorstelt loopt, 
of door het huis van maatschappelijk aanzien [10e], het gelukkigst zijn, want 
zij worden van alle kanten geholpen. Kinderen die geboren worden tussen 
12 uur en 24 uur zijn minder gelukkig. Als de zon bij haar nadir of diepte-
punt komt, keert de kans op geluk terug. Want hoewel kinderen die in de 
vroege ochtend worden geboren als de zon opstijgt naar de oostelijke ho-
rizon [ascendant of 1STE huis], in de wereld hun eigen weg zullen moeten 
banen, zullen zij kansen in overvloed krijgen. 
   Wij kunnen onze gevolgtrekking daarom samenvatten door te stellen dat 
men het beste geboren kan worden bij zonsopkomst of vóór de middag, 
bij voorkeur in april of augustus en als de maan wassend is. 
   Tot slot: men dient altijd te bedenken dat er geen geluk in de gewone be-
tekenis van het woord bestaat. Maar dat wat wij bezitten of missen, een ge-
volg is van ons handelen in het verleden. En dat wij in de toekomst mis-
schien dat zullen hebben wat wij nu missen door ons op de juiste manier 
in te spannen. 
 
 
Vraag 125. Het evenwicht tussen vreugde en smart 
Is in het grote wereldplan verdriet noodzakelijk? Ligt het niet in Gods bedoeling dat  
wij blij zijn? 
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Antwoord. Toen Tannhäuser - door zijn verdorven hartstocht voor de e- 
dele, zuivere en deugdzame Elizabeth - in de bergen rondzwierf, werd hij 
door de grot van Venus aangetrokken als ijzer door een magneet. Hem 
werd niet alleen toegestaan zijn lusten bot te vieren, maar werd daarin ook 
aangemoedigd. Natuurlijk was zijn hartstocht snel verzadigd en bad hij 
of hij van de godin Venus verlost mocht worden en naar de aarde mocht 
terugkeren. In zijn verzoek nam hij ook de overbekende uitspraak op dat 
de mens, in zijn tegenwoordige staat van ontwikkeling, zowel vreugde als 
verdriet nodig heeft om zich op de juiste manier te ontwikkelen. Bij wie 
filosofisch denkt vindt dit gevoel onmiddellijk instemming. Want hoewel 
wij menselijk genoeg zijn om naar vreugde te hunkeren en te vrezen voor 
verdriet kunnen wij, als wij goed nadenken, niet ontkennen dat een leven 
van alleen maar vreugde, nooit overschaduwd door verdriet, beslist niets-
zeggend en kleurloos is. Het is de juiste mengeling van licht en schaduw 
die aan een schilderij of landschap schoonheid geeft. Een zelfde verdeling 
van verdriet en vreugde is nodig om het leven kleur te geven en het de 
moeite waard te maken. 
   Vanuit astrologisch standpunt bezien worden, door de plaatsing en de 
aspecten van Jupiter en Saturnus in iemands geboortehoroscoop, aan het 
leven licht en schaduw gegeven, samen met de progressies en transits. 
Vreugde en plezier komen van Jupiter, de planeet van weldadigheid en op-
timisme, die ons de gunsten van de goden schenkt in de mate waarin wij die 
hebben verdiend. Anderzijds is daar Saturnus, de planeet van pessimisme 
en belemmering, die de afkeuring toedient die wij ons op de hals hebben 
gehaald door niet in harmonie met de wet te handelen. Omdat wij nog 
steeds niet weten hoe wij in harmonie met Gods kosmische plan moeten 
werken, is het geen wonder dat de gesel van Saturnus nodig is om ons 
tot de orde te roepen als wij het pad van deugd hebben verlaten. Het is 
echter een zeer duidelijk teken van de liefde van onze Vader, dat Jupiter 
driemaal de horoscoop rondloopt daarbij aspecten vormt en ons moge-
lijkheden geeft voor het goede, tegen één omloop van Saturnus die ons de 
ervaring brengt die door hen, die dat niet begrijpen, slecht wordt genoemd. 
   Wat is astrologie toch een zegen. Zij geeft ons inzicht in het oneindige 
ontwikkelingsplan waardoor wij langzaam opgroeien van onwetendheid 
tot alwetendheid. In dit proces van verlichting is Saturnus een van de be-
langrijkste factoren. Voor degenen die geen astrologie kennen schijnt het 
alsof verdriet zonder aanwijsbare redenen over hen komt en zij benijden 
vaak degenen die schijnbaar gelukkiger zijn dan zijzelf. Maar als zij een-
maal geleerd hebben met behulp van de astrologie verlichting te verkrijgen, 
verandert hun kijk op het leven totaal. Dan wordt duidelijk dat wij hier 
niet voor ons plezier zijn, maar om ervaring op te doen. Hoe verdrietig en 



 221 

rampzalig deze ervaringen ook mogen zijn, de ware astrologiebeoefenaar 
verwelkomt ze en probeert vanuit astrologisch standpunt de reden ervan 
vast te stellen welke lessen geleerd moeten worden. Hij put verder troost 
uit zijn wetenschap dat de aspecten die een rampzalige uitwerking heb-
ben, weer voorbij gaan en dat op een bepaald moment, dat hij precies 
kan berekenen, de gesel van Saturnus verdwijnt en de weldoende straal 
van Jupiter de saturnale duisternis zal verdrijven en de wonden zal helen. 
Deze kennis geeft hem de moed om de dagen van beproeving door te ko-
men en houdt hem in een hoopvolle houding die hem doet uitzien naar 
de tijd dat de tegenspoed voorbij is. 
   Als wij in onwetendheid leven over Gods grote stelsel en geen voorstel-
ling hebben van wat Saturnus en Jupiter ons in hun kringloop aan verdriet 
en vreugde voor ons bestwil in ons leven brengen, zijn wij geneigd te opge-
togen en te verrukt te zijn als Jupiter de goede gaven van de goden – ge-
zondheid, rijkdom, vrienden en voorspoed – op ons doet neerdalen. Ook 
hebben wij de neiging om onnodig neerslachtig te zijn als wij onder de ge-
sel van Saturnus van alles beroofd worden wat het leven waard maakt ge-
leefd te worden. Als echter het levensboek voor ons is geopend door de 
heilige wetenschap van de astrologie en wij daarin het weldadige doel van 
God en zijn dienaren tegenover ons herkennen, leren wij geleidelijk aan 
ons evenwicht te bewaren. Als dan de vreugden van Jupiter op ons pad 
komen, zijn wij niet te blij, maar ontvangen die gematigd en leren onszelf 
te zien als beheerders van al het goede dat ons aldus in handen wordt ge-
geven. Wij leren dat wij deze gaven moeten gebruiken. Niet voor eigen 
egoïstische belangen en doeleinden, maar voor het welzijn van allen. Dat 
er een dag zal aanbreken dat er van ons rekenschap wordt gevraagd waarbij 
wij moeten laten zien hoe wij de voorraden van onze Heer hebben ge-
bruikt.   
   Aan de andere kant zal de gesel van Saturnus niet lang of vaak behoe-
ven te worden gehanteerd voor degene die zichzelf onderzoekt om na te 
gaan waarin hij tekort is geschoten om de fout te ontdekken die de beproe-
vingen veroorzaakt waaronder hij te lijden heeft. Door de oprechte onder-
zoeker zal de les beslist gevonden worden. Als de oorzaak wordt ontdekt 
zal de blijdschap, om een kostbare parel van inzicht te hebben gekregen, 
de pijn die het leren van die les met zich bracht, ver overtreffen. In de 
loop van de jaren zal het kostbaarste bezit van het ego ontwikkeld wor-
den: evenwichtigheid. Degene die evenwichtig is wordt boven de golvende 
zee van emoties verheven in het rijk van de eeuwige vrede die alle begrip 
te boven gaat. Als de mens dat punt in zijn ontwikkeling heeft bereikt zal 
Saturnus, noch Jupiter, noch een andere planeetgeest de macht hebben 
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hem van zijn stuk te brengen. Want hij heeft dan geleerd zijn sterren te 
beheersen en zijn lot te regelen volgens zijn eigen goddelijke wil. 
 
 
Vraag 126. Planetaire polariteiten 
Waar u spreekt van planetaire polariteiten bij een huwelijk, waarbij de maan en Ve-
nus aanwijzers zijn in de horoscoop van een man, en de zon en Mars in die van een 
vrouw, zegt u, dat wanneer de planeten harmonisch geaspecteerd worden, harmonie de 
overhand zal hebben. Wordt hier bedoeld het aspect van de maan op Venus en van 
Mars op de zon in de betreffende horoscopen, of van de maan en Venus in de ene ho-
roscoop op de zon en Mars in die van de ander? Wat is de uitwerking als de zon van 
de man een disharmonisch aspect vormt met zijn eigen maan, maar harmonieert met 
de maan van zijn toekomstige partner? Als de ascendant niet bekend is, wat is dan de 
beste manier om te beoordelen of men bij elkaar past? Is het de harmonie of iets anders 
tussen de beide tekens waarin de maan staat? 
 
Antwoord. Eigenlijk moeten beide in harmonie zijn. Iemand met Mars 
vierkant Venus zal in de liefde niet erg gelukkig zijn. Maar als Mars in de 
horoscoop van een vrouw op de plaats staat van Venus in de horoscoop 
van een man, dan is het liefde op het eerste gezicht. Die liefde is echter ge-
heel aards, de lagere vorm van liefde. De zon van de één op de plaats van 
de ander geeft een harmonie die erg geestelijk is. Zelfs de oppositie van 
zon en maan ten opzichte van de ander geeft harmonie, omdat zij tegen-
over elkaar staan. Dat geldt niet voor het vierkant. Maar ik heb ervaren dat 
de oppositie harmonie geeft. Als de zon en de maan vierkant staan maakt 
dit de man altijd onzeker. Hij weet nooit wat hij wil. Hij hinkt altijd op 
twee gedachten. Toch kan hij heel harmonieus omgaan met iemand van 
het andere geslacht als zijn maan op de plaats staat van haar zon, of drie-
hoek staan Dat zal beslist geestelijke harmonie geven. 
 
 
Vraag 127. De bedoeling van verleiding 
Loopt men altijd een groot risico als men verleiding op het pad plaatst van iemand in 
wiens horoscoop Neptunus of Mercurius een disharmonisch aspect met Saturnus heeft,  
ongeacht tegengestelde beweringen? 
 
Antwoord. Daarvoor zijn wij nu juist op aarde, om beproefd te worden. 
Hebt u er nooit bij stilgestaan dat verleiding één van de grootste zegenin-
gen is die wij maar kunnen krijgen? Want als wij pal staan voor het goede 
hebben wij gewonnen, en beslist een deugd verworven. Als wij falen, moe-
ten wij daarvan de gevolgen dragen en zullen wij leren door het lijden dat 
daarop volgt. Er staat in de Bijbel een toepasselijk voorbeeld. In 1 Kron. 21 
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wordt verteld hoe koning David door Satan werd beproefd om het volk te 
gaan tellen. Toen hij dat deed gebeurden er vreselijke dingen: een aantal 
mensen stierf aan de pest. In 2 Sam. 24 lezen wij dat God David beproef-
de om het volk te gaan tellen. Toen sprak God: ‘Drie straffen leg ik je voor 
… Wat hebt u liever: zeven jaar hongersnood in uw rijk, drie maanden op 
de vlucht voor een belager die u in het nauw drijft, of drie dagen de pest in 
uw land?’ en David antwoordde: ‘Ik ben in het nauw gedreven! Liever 
vallen wij in handen van de Heer.’ Toen werd door de engel van de dood 
het leven van vele duizenden kinderen van Israël beëindigd. Deze beide 
verhalen zijn identiek. Het ene zegt dat Satan David in verzoeking bracht 
en het andere zegt dat God David beproefde. Op het eerste gezicht schijnt 
het vreemd dat God David in verzoeking zou hebben gebracht of David 
zou hebben bevolen een bepaald iets te doen, en hem daarna strafte om-
dat hij deed wat hem werd opgedragen. Maar als wij de zaak wat nader 
bezien, zien wij dat het eenvoudig een geval is van de leraar die de leerling 
beproeft en hem aanzet iets te doen dat verkeerd is, of een val voor hem 
opzet om te zien of hij een bepaalde les heeft geleerd. 
   Een tentamen op school wordt afgenomen om na te gaan of de leerling 
de leerstof begrijpt. Als dat niet het geval is, wil de leraar dat te weten zien 
te komen om de leerling verder te onderwijzen. De Satan in de Bijbel stelt 
niet een monster voor met horens en een staart, maar een tegenstander. 
Christus noemde Petrus Satan toen Petrus zei: ‘O Heer, u moet niet naar 
Jeruzalem gaan om te lijden.’ Hij was een tegenstander. Op het tentamen 
is de leraar een tegenstander van de leerling. God spoorde David aan een 
volkstelling te houden omdat er een gevecht zou plaatsvinden met de 
Moabieten. Hij verwachtte dat David zou zeggen: Waarom zou het volk 
van Israël geteld moeten worden? Mensen tellen niet; het enige wat telt 
bent u Heer! Wij vertrouwen op u, niet op onze eigen kracht.’ Als David 
dat had gezegd, zou hij zijn les hebben gekend. In plaats daarvan ging hij 
Israël tellen. Misschien dacht hij wel: ‘Ik denk dat wij die Moabieten kun-
nen verslaan en denk dat wij de Heer niet eens zo hard nodig zullen heb-
ben.’ De Heer moest zowel David als de Israëlieten tonen dat zij niet in 
staat waren op zichzelf te vertrouwen, dat zij de Heer niet nodig zouden 
hebben, en in één nacht stierven er duizenden mensen en bleef er maar 
een handvol over. Toen zei hij: ‘Nu zal ik voor u gaan vechten en zult u we-
ten dat ik het ben die u deed overwinnen.’ 
   Verleiding is er dus ter wille van het goede, om te onderzoeken of ons 
karakter sterk genoeg is en wij onze lessen hebben geleerd. Als iemand dus 
een glas alcoholhoudende drank voor u neerzet dan wel u op een andere 
manier probeert te verleiden, maakt niet uit. Als iemand zo zwak is dat men 
in verleiding kan worden gebracht, moet men die les nog leren. 
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Diagram 12. De vorm van het menselijk lichaam in verleden, heden en 

toekomst 
 

 



 225 

 
 
 
 
 
 
 

DEEL  9 
 
 
 

GEMENGDE  VRAGEN



 226 

 
 

 
Diagram 14a. Zo boven, zo beneden 

 
De wereld, de mens en het atoom vallen onder dezelfde wet. Onze stoffelijke 
aarde verkeert nu in haar vierde fase van verdichting. Het verstand, het be-
geertelichaam en het levenslichaam zijn minder dicht dan ons vierde voertuig, 
het grofstoffelijk lichaam. In het atoomgewicht van de scheikundige elementen 
bestaat een dergelijke rangschikking. De vierde groep geeft de grootste dichtheid 
aan.  
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Vraag 128. Moederliefde als factor bij materialisatie 
Kan een moeder die overleden is, haar kinderen direct of indirect helpen? Maakt zij stof-
felijke handen om er iets mee te doen, of op welke andere manier helpt zij hen? 
 
Antwoord. ‘Het Genootschap voor Parapsychologisch Onderzoek’ heeft 
een aantal gevallen onderzocht waarin gebleken was dat de moeder zich 
gematerialiseerd had om haar jonge kinderen voor rampen of ongelukken 
te behoeden. Ongetwijfeld zijn veel jonge moeders lange tijd aardgebon-
den door de liefde die zij voor hun kleine en hulpeloze kinderen voelen. 
Ik ben ervan overtuigd, dat als zij konden, zij zich vaak zouden materiali-
seren om hun kinderen te helpen en te troosten. Maar omdat bij de dood 
het zaadatoom wordt losgerukt, zijn zij zelfs niet in staat de ijlste, gasach-
tige stof tot zich te trekken om zich zichtbaar te maken, behalve in enkele 
zeldzame gevallen als de nood zo hoog is, dat die in de moeder een ver-
langen opwekt met zo’n grote dynamische energie dat het de stoffelijke 
atomen dwingt zich enkele ogenblikken in haar lichaam samen te voegen 
waardoor zij in staat is datgene te doen waarnaar zij verlangt. Zij verricht 
daarmee dus een magische handeling, zonder te beseffen hoe zij dat heeft 
gedaan. Natuurlijk kan zij dit niet herhalen, of de omstandigheden moeten 
hetzelfde zijn. 
   In dit opzicht verschillen de mensen die naar de onzichtbare werelden 
zijn gegaan, wezenlijk van de onzichtbare helpers die hun lichaam naar wil-
lekeur verlaten. In hun geval is het zilveren koord nog intact. Daardoor 
hebben zij een ononderbroken verbinding met hun stoffelijk zaadatoom. 
Het magnetisme daarvan wordt daarvoor gebruikt. Van de kant van de on-
zichtbare helper vereist het een onderbewuste inspanning om te voorko-
men dat de stoffelijke deeltjes in het etherisch voertuig vloeien waarin hij 
zich voortbeweegt. Anderzijds kan hij - als hij iemand helpen wil die in 
nood is, of om een bepaald werk te verrichten – een arm of een hand ma-
terialiseren door eenvoudig welbewust de stoffelijke atomen in zijn nabij-
heid in de etherische matrijs te laten stromen. Als hij de gewenste taak vol-
bracht heeft, verspreidt een volgende inspanning van zijn gedachten de 
vreemde atomen en dematerialiseert de hand of arm. Als men bijvoorbeeld 
in het lichaam van een patiënt werkt om een ziek orgaan te behandelen 
of het bloed van een slagader te stelpen, worden er op deze manier tijde-
lijk uit het vlees van de patiënt vingers gemaakt zonder dat dit hem de min-
ste last veroorzaakt. Deze vingers worden meteen weer opgelost als het 
werk klaar is. 
 
 
Vraag 129. Atlantiërs die geen longen hadden ontwikkeld 
Wat is er van de mensen geworden die geen longen hadden ontwikkeld toen de zond- 
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vloed kwam?  Kregen zij later de gelegenheid die te bouwen? 
 
Antwoord. Dit heeft betrekking op de mensen in het Atlantische tijdvak, 
toen de nevel begon te condenseren. De mens leefde toen in de met mist 
gevulde bekkens of laagten van de aarde. Zij waren de Nibelungen of Ne-
velingen en ademden door middel van kieuwen. Dit is te vinden in het ge-
heugen der natuur. Eveneens treffen wij kieuwen aan bij de voorgeboor-
telijke ontwikkeling van het kind in het stadium [4e week] dat het door 
kieuwspleten ademt. Om in de hoger gelegen gebieden te kunnen leven, in 
de gezuiverde atmosfeer die wij nu hebben, was het nodig dat zij longen 
vormden, anders zouden zij stikken. Sommigen werkten in overeenstem-
ming met de wet van ontwikkeling en bouwden longen; anderen niet. 
   In de loop van de tijd waarin wij deze verschillende perioden doorliepen, 
groeide ook het drievoudige lichaam. Dit werk ging door totdat wij het At-
lantische tijdvak bereikten, de tijd van involutie. Onze blik was toen nog 
niet buitenwaarts gericht, zoals nu, maar wij zagen geestelijk. Al onze 
krachten waren naar binnen gericht. In die tijd bouwden wij onze organen. 
Die hadden wij nodig voor onze ontwikkeling. Nu richten wij die schep-
pende kracht naar buiten en bouwen schepen, huizen en dat soort din-
gen; en daarin gaan wij door. Maar in die tijd moesten wij organen vormen, 
en wie die organen niet ontwikkelde bleef achter. 
   Nu komen wij aan de vraag wat er van hen geworden is. Welnu, zij moe-
ten wachten totdat zij weer meekunnen. Zij zullen later een kans krijgen 
om die te ontwikkelen, want men vindt hen onder de lagere rassen. Of 
zij ons zullen inhalen en geschikt zullen zijn om het volgende tijdvak in te 
gaan wanneer zij hun levenlichaam vormen, weet ik niet. Wij veranderen 
de wereld door onze epigenesis [de goddelijke scheppingskracht]. Wij vol-
gen de ontwikkelingslijn, worden uit de materie opgeheven en vergeeste-
lijken deze lichamen tot ziel. Door de hulp die wij verlenen, vrijwillige 
hulp, ontwikkelen wij een zielenlichaam. Zij die dat niet ontwikkeld heb-
ben zullen achterblijven. Zoals wij in de Bijbel lezen: zij die het gouden 
bruiloftskleed niet hebben, kunnen niet op het feest komen. Matt. 22:11-13.  
   Deze mensen bleven dus achter. Sommigen zijn de geesten waarvan Pe-
trus sprak, [1 Petrus 3:20] en tot wie Christus predikte in de tijd tussen de 
lichamelijke dood van Jezus en de opstanding. Of zij weer mee zullen kun-
nen komen is de vraag. Ik weet het niet. Maar het is te hopen dat het hen 
lukt. 
 
 
Vraag 130. De oorzaak en behandeling van slaapwandelen  
Kunt u zeggen wat slaapwandelen eigenlijk is, en of er een manier is om iemand die 
daaraan lijdt, te helpen? 



 229 

Antwoord. De vierde voordracht uit Rozenkruisers christendom gaat over 
slaap, dromen, trance, hypnose, mediumschap en krankzinnigheid; dat wil 
zeggen, over abnormale toestanden van bewustzijn. In die verhandeling 
wordt een gedetailleerde uiteenzetting gegeven van deze verschillende toe-
standen, met uitzondering van slaapwandelen, dat echter erg op dromen 
lijkt. Ik kan hier niet zo’n uitvoerige uiteenzetting geven, en moet er mee 
volstaan te zeggen dat overdag het stoffelijk lichaam, dat wat wij mens 
noemen, omgeven is door een aura-achtige sfeer die is samengesteld uit 
de fijnere voertuigen van de mens, zoals een eidooier omgeven wordt door 
het eiwit. Deze fijnere voertuigen doordringen het stoffelijk lichaam en 
zijn de krachtbronnen en zintuiglijke waarneming. Het zijn hun activitei-
ten die het lichaam zo vermoeien dat het ’s avonds, om het zo uit te druk-
ken, inzinkt. De fijnere lichamen verlaten dan het stoffelijk lichaam en la-
ten dit hulpeloos, slapend op bed, achter. Als deze scheiding volledig heeft 
plaatsgevonden, is de slaap droomloos. 
   Soms echter is het ego zo intensief met de dingen in de stoffelijke we-
reld bezig, dat het ego zich alleen met de grootste moeite uit het stoffe-
lijk lichaam kan losrukken. Het kan dan in, en half buiten, zijn lichaam 
zijn. De normale verbinding tussen het ego en de hersenen is dan ver-
draaid, maar niet helemaal verbroken. Onder deze omstandigheden ziet 
het ego de dingen van de stoffelijke wereld. Dit verklaart de fantastische 
en rare dromen die wij soms hebben. In zo’n geval kan het lichaam in 
bed liggen woelen. Soms praat het zelfs en maakt gebaren. Van deze toe-
stand is het maar een klein stapje tot dat van slaapwandelen, waarbij het 
ego het stoffelijk lichaam dwingt het bed te verlaten en rond te wandelen. 
Soms doelloos, maar soms ook met een duidelijk doel voor ogen. 
   Zoals u zich zult herinneren gaat de geest, wanneer het ego zich buiten 
het stoffelijk lichaam bevindt tijdens de uren dat het op bed ligt te slapen, 
met hetzelfde gemak door het raam of door de muur heen, als door een 
open deur. Wanneer wij beseffen dat de geest niet door vuur verbrand 
kan worden, noch in water verdrinken kan, of van een dak van een huis 
kan vallen, kunnen wij ons ook gemakkelijk voorstellen dat de geest, on-
bewust van het feit dat zijn stoffelijke voertuig bij hem is, probeert het 
raam uit te gaan. Als het raam openstaat, valt het stoffelijk lichaam natuur-
lijk op de grond en wordt, afhankelijk van de diepte van de val, ernstig ge-
wond. Wij kunnen allemaal op een smalle plank lopen als die zich dicht 
bij de grond bevindt. Maar als diezelfde plank een meter hoog ligt, over-
valt ons een gevoel van angst. Wij zouden waarschijnlijk van een heel bre-
de plank vallen als die zich vele meters boven de grond bevond. Maar als 
het lichaam door de geest van buitenaf bestuurd wordt, is het lichaam 
onbewust en dus zonder angst. Daarom loopt het stoffelijk lichaam straf-
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feloos waar het maar houvast vindt voor zijn voeten. Het enige gevaar is 
dat de slaapwandelaar wakker wordt, het ego in het lichaam terugkeert en 
zijn normale positie weer inneemt. Dan zal, door angst, de persoon zo 
goed als zeker vallen, in wat voor gevaarlijke situatie hij ook mag verkeren 
en zich meer of minder erg verwonden. 
   Als middel tegen deze kwaal raad ik u aan bewuste ontspanning van het 
lichaam te beoefenen. Het is het begeertelichaam dat het stoffelijk lichaam 
in zijn greep houdt. Door middel van ontspanningsoefeningen wordt het 
begeertelichaam geleerd het stoffelijk lichaam te verlaten en het stoffelijk 
lichaam te laten rusten zodat, wanneer een arm of been wordt opgelicht, 
dit lichaamsdeel onmiddellijk op het bed terugvalt. Deze oefening zal ten 
slotte het slaapwandelen doen ophouden. Intussen kan men natte doeken 
op de vloer leggen waardoor de persoon, op het moment dat hij uit bed 
stapt, waarschijnlijk zal ontwaken. De aard van de hogere voertuigen is 
min of meer te vergelijken met elektriciteit, en wij weten dat water elek-
triciteit aantrekt. Zodra de voeten met de natte doeken op de vloer in aan-
raking komen, zullen op de zelfde manier de ijlere voertuigen zich weer in 
het stoffelijk lichaam centraliseren en komt men tot bewustzijn. Het stof-
felijk lichaam ontwaakt dus en het gevaar voor slaapwandelen is dan voor 
het ogenblik geweken. 
 
 
Vraag 131. Bewijs voor het bestaan van een levenslichaam 
Het lijkt mij volkomen logisch dat er een ijler lichaam moet zijn, zoiets als wat u het 
levenslichaam noemt. Maar bestaat er een manier waarop men dit tegenover een vriend, 
die zeer sceptisch is en altijd tegenwerpingen maakt, kan bewijzen?  
 
Antwoord. Een oud gezegd luidt dat men een mens nooit tegen zijn wil 
kan overtuigen, want hij zal bij zijn mening blijven, en dat is juist. Zolang 
uw vriend nog in het tegenspreekstadium verkeert en niet bereid is om be-
wijzen onbevooroordeeld te onderzoeken, is het tijdverspilling om te pro-
beren hem van mening te doen veranderen. Ik stel u voor op te houden 
met redetwisten, misschien wordt hij daardoor geïntrigeerd en zal hij pro-
beren meer aan de weet te komen. Als hij dat probeert zijn er een aantal 
manieren om het werkelijke bestaan van het levenslichaam aan te tonen. Ik 
zal er een paar noemen. 
   In de eerste plaats bestaat er een fototoestel. Misschien kunt u in uw 
woonplaats onder de spiritisten iemand vinden die foto’s van geesten kan 
maken. Hoewel fotografen trucjes kennen om zulke foto’s te maken is het 
toch een feit dat, onder omstandigheden waarbij trucage was uitgesloten, 
er foto’s van mensen gemaakt zijn die overleden waren. Zij waren in staat 
zich met ether te omhullen, het materiaal waaruit het levenlichaam be-
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staat, en dat voor het oog van de lens zichtbaar is. Ik werd zelf eens op de 
foto gezet toen ik in mijn levenslichaam van Los Angeles naar San Pedro 
ging om afscheid van een vriendin [dr. Alma von Brandis] te nemen, die 
daar aan boord ging. Toevallig stond ik tussen haar en een vriend die juist 
een foto van het schip nam. De gelijkenis was zo treffend dat ik door een 
aantal mensen werd herkend.  
   Dan bestaan er honden die bepaalde personen volgen door de geur van 
de kleding die zij hebben gedragen. Deze kleren zijn doortrokken met de 
ether van het levenslichaam dat ongeveer vier centimeter buiten het stof-
felijk lichaam uitsteekt. Vandaar dat bij iedere stap die wij zetten, dit on-
zichtbare, stralende fluïde ook in de aarde dringt. Men heeft ontdekt dat 
bloedhonden, die een vluchtende misdadiger volgden, het spoor bijster 
raakten en de geur kwijt raakten omdat de voortvluchtige schaatsen had 
ondergebonden en over het ijs er vandoor was gegaan. Hierdoor stond 
hij niet op de grond, zodat zijn levenslichaam, dat onder zijn voeten uit-
stak, niet in het ijs drong. Daarom was er geen geur die de speurhonden 
konden volgen om hem op te sporen. Hetzelfde effect werd verkregen 
toen iemand op stelten van de plaats van de misdaad wegliep. 
   Dan is er nog het geval van de magnetiseur die van zijn patiënt de zieke 
plekken uit diens levenslichaam wegneemt en daarvoor nieuwe ether in 
de plaats brengt. Hierdoor stromen levenskrachten door het zieke, stof-
felijke orgaan, waardoor genezing tot stand komt. Als de magnetiseur er 
niet voor zorgt dat hij de zwarte, geleiachtige, ziekte verwekkende etheri-
sche afvalstoffen die hij in zijn lichaam heeft opgenomen afslaat, zal hij 
op zijn beurt ziek worden. Als er niet een onzichtbaar fluïde, als waar wij 
van spreken, bestond zou het verschijnsel dat de patiënt herstelt en de 
magnetiseur ziek kan worden, niet kunnen plaatsvinden.  
   Tot slot kan ik nog zeggen, als u de moeite wilt nemen, er één manier en 
één gelegenheid bestaat waarbij een zeer groot aantal mensen in staat is 
het levenslichaam te zien. Dit kan het gemakkelijkst in zuidelijke landen, 
waar de overledenen snel na hun dood begraven worden. Zoek een tijd-
stip uit dat zo dicht mogelijk tegen vollemaan ligt. Kijk daarna de overlij-
densberichten in de krant na en ga die avond naar het kerkhof volgend 
op het overlijden van iemand die dan nog geen vierentwintig uur dood is. 
U zult dan waarschijnlijk de wazige omtrek van het levenslichaam boven 
het graf in het maanlicht zien flikkeren. De wazige vorm van het levensli-
chaam blijft daar en vergaat tegelijk met het lichaam in het graf. Een hel-
derziende kan dit altijd zien, maar alleen op de eerste avond na de begra-
fenis is de dichtheid ervan groot genoeg om door gewone mensen gezien 
te worden. Als u het levenlichaam niet meteen ziet, loop dan om het graf 
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heen en blijf er vanuit verschillende invalshoeken naar kijken. Dan krijgt u 
waarschijnlijk het meest overtuigende zichtbare bewijs voor uw vriend. 
 
 
Vraag 132. Geluk in het geestelijk leven 
Hoe komt het dat er in uw geschriften altijd een sombere noot is, altijd een zwarte draad 
en zo weinig blijheid en geluk? Is er in het geestelijk leven geen geluk te vinden? Tevre-
denheid, voldoening, vrede ja, maar is er geen vreugde? 
 
Antwoord. ‘O, was ons de macht gegeven onszelf te zien, zoals anderen 
ons zien.’ Zo dichtte de Schot Robert Burns, en hij had beslist gelijk met 
zijn veronderstelling dat niemand zichzelf kan zien zoals hij is. Ik was mij 
niet bewust dat er een zwarte draad en somberheid door al mijn geschrif-
ten liep. Maar misschien is de opmerking juist, hoewel het onjuist is daar-
uit af te leiden dat er geen blijdschap en geluk in het geestelijk leven be-
staat. Het voorrecht duizenden mensen te helpen die tot ons komen voor 
hulp of advies of geestelijke vertroosting, is een onuitsprekelijke vreugde 
en een geluk dat niet in woorden valt uit te drukken. 
   Hoewel ik mij bewust ben van de noodzaak en de uiteindelijke gunstige 
afloop van de tegenwoordige grote, chirurgische ingreep die de wereld 
[door de eerste wereldoorlog] ondergaat, zou ik bovenmenselijk moeten 
zijn om niet van verdriet neergebogen te worden bij het zien van al die 
honderdduizenden nee, miljoenen mensen die dagelijks lijden. Drieëneen-
half jaar werken met gewonden, stervenden en zogenoemde doden, waren 
niet bij machte mij ongevoeliger te maken dan die eerste nacht, toen ik 
haast gek werd bij het zien van de wrede slachting. Ik probeer de nachte-
lijke ervaringen niet op die van de dag over te brengen, omdat dit mij onge-
schikt zou maken voor het werk dat ik hier te doen heb. Maar het is mis-
schien teveel gevraagd te verwachten dat het niet op een of andere manier 
een stempel op mijn waakleven zou drukken. 
   Dit is een punt van overweging voor hen die reikhalzend uitzien naar 
bewustzijn in de geestelijke werelden. Tot hen zou ik willen zeggen dat ik 
hen benijd en graag met hen wil ruilen om de smartelijke aanblik, waartoe 
plicht en liefde voor de medemens mij ’s nachts dwingen, kwijt te raken; 
hoewel natuurlijk geen macht in de wereld mij van die lijdende soldaten of 
hun diepbedroefde verwanten kan afhouden. Voor niets in de wereld zou 
ik dit voorrecht willen opgeven; maar ik zou wel onbewust willen zijn van 
mijn werk als ik in mijn lichaam ben teruggekeerd. Dan zou ik veel ge-
lukkiger zijn en misschien in staat zijn dat geluk in mijn geschriften over 
te brengen. Mijn persoonlijkheid houd ik het liefst op de achtergrond. 
Maar als u dit ter harte wilt nemen, dient dit antwoord misschien een goed 
doel. 
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Vraag 133. Het bruiloftskleed 
Wat zal de situatie zijn voor hen die geen bruiloftskleed hebben als Christus terugkeert? 
 
Antwoord. Dat is heel moeilijk te zeggen. Een groot deel van hen die in At-
lantis achterbleven omdat zij geen longen hadden ontwikkeld om in onze 
atmosfeer te kunnen leven, hebben zich nog niet bij ons kunnen voegen. 
Er is grote twijfel of de mensen die hun bruiloftskleed niet zover hebben 
ontwikkeld dat van enige echte groei sprake is, in staat zullen zijn in dat 
tijdperk te leven. Misschien zullen zij op een later tijdstip, en gescheiden 
van ons, moeten leven. 
 
 
Vraag 134. De Oudere Broeders 
Kunt u een duidelijke beschrijving geven van de Oudere Broeders en zeggen of zij op hun 
niveau in een stoffelijk lichaam functioneren? Eveneens van de lekenbroeders, enzovoort? 
 
Antwoord. Voor wat de Oudere Broeders betreft, zij hebben een stoffe-
lijk lichaam zoals als u en ik, en wonen in een huis dat doet denken aan 
het huis van welgestelde, maar geen opzichtige mensen. In de gemeen-
schap waarbinnen zij leven schijnen zij voorname posities te bekleden. 
Maar zij hebben deze posities alleen als dekmantel om een reden te heb-
ben voor hun aanwezigheid, en geen vragen op te roepen met betrekking 
tot wie en wat zij zijn of dat er iets ongewoons met hen is. Buiten dat 
huis en in dat huis en door dat huis is wat men de Tempel zou kunnen 
noemen. Die is etherisch en verschilt van onze gewone gebouwen. Deze 
Tempel zou vergeleken kunnen worden met de aura die zich om onze 
Pro Ecclesia op het hoofdkwartier bevindt, die etherisch is en veel grote 
is dan het gebouw zelf. Mansons beschrijving van de kerk die hij bouw-
de, geeft ons een voorstelling van wat dat voor bouwwerken zijn. Zij be-
vinden zich rond gebouwen en kerken waar de mensen erg geestelijk zijn, 
en natuurlijk zijn zij verschillend van kleur. Deze Tempel van de Rozen-
kruisers overtreft alles, en is met niets anders te vergelijken. Maar hij om-
ringt en doordringt het huis waarin de Oudere Broeders wonen. Het huis 
is zo doortrokken met hun geestelijkheid dat de meeste mensen er zich 
niet behaaglijk zouden voelen. 
   En de lekenbroeders, hebben zij een stoffelijk lichaam? Ik ben niet erg 
etherisch en kan als voorbeeld dienen van de gemiddelde lekenbroeder. 
 
Vraag 135. Gebed, concentratie en overpeinzing  
Wat is gebed? Staat het gelijk met concentratie en overpeinzing of is het niet meer dan 
een verzoek aan God? 
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Antwoord. Helaas is de manier waarop meestal gebeden wordt maar al te 
vaak een verzoek aan God om in te grijpen uit naam van de verzoeker om 
hem in staat te stellen een egoïstisch doel te bereiken. Het is beslist een 
schande dat mensen eropuit zijn Gods gebod: ‘Je zult niet doden’ te over-
treden, en dat zij bidden om een overwinning op hun vijand. Als wij 
voor de meeste gebeden, die tegenwoordig worden uitgesproken, de maat-
staf zouden aanleggen die Christus voor het Onze Vader gaf, zouden zij 
beslist de naam gebed niet verdienen. Het zijn godslasteringen en het zou 
duizendmaal beter zijn geweest als zij nooit waren uitgesproken. 
   Omdat het Onze Vader ons als voorbeeld werd gegeven, doen wij er 
goed aan dit gebed te analyseren als wij tot een juist oordeel willen komen. 
Als wij dat doen zien wij dat drie van de zeven gebeden waaruit het On-
ze Vader bestaat, te maken hebben met aanbidding van God: Laat uw 
naam geheiligd worden; Laat uw koninkrijk komen; Laat uw wil gedaan 
worden.’ Dan komt de bede voor het brood dat wij dagelijks nodig heb-
ben, dat nodig is om ons in leven te houden. In de overige drie gebeden 
wordt gevraagd om bescherming tegen het kwaad en vergeving van onze 
schulden. Uit deze feiten blijkt duidelijk dat elk waardevol gebed een over- 
weldigende mate van aanbidding, verering en erkenning van onze onwaar-
digheid moet bevatten, evenals het vaste besluit ernaar te streven onze Va-
der in de hemel welgevallig te zijn. Daarom is het voornaamste doel van 
het gebed om in zo nauw mogelijk contact met God te komen, opdat het 
goddelijke leven en licht in ons moge stromen, ons verlichten en ons in 
staat stellen te groeien naar zijn beeld en gelijkenis. 
   Dit is een gezichtspunt dat lijnrecht tegenover de gangbare opvatting 
over het gebed staat namelijk dat, aangezien God onze Vader is, wij tot 
hem mogen bidden en hij dan gehouden is ons te schenken wat wij van 
hem verlangen. Als wij het de eerste keer niet krijgen, hoeven wij alleen 
maar te blijven bidden. Omdat wij zo hinderlijk blijven aandringen, wordt 
aan onze wens voldaan. 
   Voor de verlichte mysticus is een dergelijke opvatting stuitend. Als wij de 
zaak tot zijn praktische kern terugbrengen, is het duidelijk dat een wijze 
vader die een zoon heeft die voor zichzelf kan zorgen het hem natuurlijk 
kwalijk zou nemen als hij verscheidene malen per dag voor hem zou ver-
schijnen met dwingende verzoeken om nu eens dit en dan weer dat; din-
gen die hij gemakkelijk zou kunnen verkrijgen door te gaan werken en ze 
te verdienen. Gebed, hoe ernstig en oprecht ook, kan nooit de plaats van 
werk innemen. Als wij met heel ons hart, ziel en lichaam voor een goed 
doel werken en gelijktijdig God bidden ons werk te zegenen, kunnen wij 
er zeker van zijn dat het verzoek iedere keer zal worden ingewilligd. Als wij 
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niet zelf onze schouders eronder zetten, hebben wij geen recht God om 
hulp te vragen. 
   Zoals gezegd behoort de kern van onze gebeden de lof aan God te zijn: 
‘van wie alle zegeningen komen.’ Want ons begeertelichaam is gevormd uit 
materiaal van alle zeven sferen van de begeertewereld, in verhouding tot 
dat wat wij nodig hebben, zoals dit door de aard van onze gedachten be-
paald wordt. Elke gedachte hult zich in begeertestof die met de aard van 
die gedachte overeenstemt. Dit geldt ook voor de gedachten die in ons ge-
bed gevormd en uitgedrukt worden. Als ze egoïstisch zijn, trekken zij de 
stof van de lagere begeertewereld aan en hullen zich daarin, maar als ze 
verheven, onzelfzuchtig en altruïstisch zijn, zijn ze afgestemd op de ho-
gere trillingen van de sferen van zielenlicht en zielenkracht. Deze gedach-
ten hullen zich in die stof en voegen leven en licht toe aan onze geestelij-
ke aard. Zelfs als wij voor anderen bidden is het schadelijk iets materieels 
of werelds te vragen. Het is geoorloofd om gezondheid te vragen, maar 
niet om economische voorspoed. ‘Zoek eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid’ luidt het gebod. Als wij aan dat gebod gehoor geven, 
kunnen wij ervan verzekerd zijn dat ‘al deze dingen’ ons ook gegeven 
zullen worden. Als wij daarom voor een vriend bidden, laten wij dan ons 
hele hart en ziel in dit gebed leggen opdat hij steeds de weg, de waarheid 
en het leven mag zoeken. Want als eenmaal de grootste van alle schatten 
gevonden is zal niets, wat beslist noodzakelijk is, ons ooit onthouden wor-
den.  
   Dit is niet alleen maar theorie. Duizenden mensen, onder wie ikzelf, 
hebben ervaren dat ‘onze Vader in de hemelen’, als wij het geestelijke le-
ven proberen te leven, voor onze materiële behoeften zal zorgen. Uitein-
delijk is het niet het gesproken gebed dat helpt. Er zijn mensen die een 
kerkelijke gemeente kunnen voorgaan in gebed dat taalkundig en po-
etisch volmaakt is. Zij hebben misschien hun gebeden zelfs in overeen-
stemming gebracht met de beginselen die ons door de Heer gegeven zijn, 
zoals in de eerste alinea’s vermeld, en toch kan dat gebed een gruwel zijn 
omdat het belangrijkste eraan ontbreekt. Als niet ons hele leven een ge-
bed is, zijn wij niet aangenaam voor God, hoe mooi onze smeekbeden 
ook mogen zijn. Maar het is ook zo dat als wij van dag tot dag jaar in jaar 
uit volgens zijn wil leven dan - zelfs al weten wij dat wij volgens ons ide-
aal tekort schieten zelfs als wij, als de belastinginners in de tempel ons op 
de borst slaand niet anders dan met moeite kunnen zeggen: ‘God, wees 
mij, zondaar, genadig!’ - wij zullen zien dat de Geest zelf, die onze noodza-
kelijke behoeften kent, voor ons met onbeschrijfelijk gekreun bemiddelt 
en dat onze bescheiden verzoek voor de troon van de genade ons meer 
van nut is dan alle bloemrijke bewoordingen die wij maar kunnen uiten.  
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   U vraagt ook of gebed gelijk is aan concentratie en overpeinzing. Con-
centratie bestaat uit het richten van onze gedachten op één punt, zoals men 
zonnestralen door middel van een brandglas richt. De stralen van de zon, 
verspreid over de hele aarde, geven maar weinig warmte. Maar enkele stra-
len die door een eenvoudig vergrootglas geconcentreerd vallen, zetten ont- 
vlambaar materiaal waarop zij gericht wordt, in brand. Evenzo hebben 
gedachten die door de hersenen stromen als water door een zeef, geen 
waarde. Maar als zij op iets bepaalds geconcentreerd worden, wordt hun 
intensiteit verhoogd en zal het goede of slechte doel bereikt worden. Er 
zijn leden van een bepaalde orde, die eeuwenlang hun gedachten op hun 
vijanden geconcentreerd hebben en men heeft ontdekt dat het voorwerp 
van hun ongenoegen altijd door ongeluk of dood getroffen wordt. Tegen-
woordig horen wij bij bepaalde groeperingen over boosaardig magnetisme 
spreken, toegepast door gedachteconcentratie. Anderzijds kan concentra-
tie van gedachtekracht ook worden gebruikt om te genezen en te helpen. 
Er zijn genoeg voorbeelden om deze bewering te staven. Wij kunnen 
daarom zeggen dat concentratie de directe toepassing van gedachtekracht 
is om een bepaald doel te bereiken, dat goed of kwaad kan zijn, overeen-
komstig het karakter van de persoon die het toepast en het doel waarvoor 
hij het wil gebruiken. 
   In bepaald opzicht is gebed gelijk aan concentratie, maar in ander op-
zicht totaal verschillend daarvan. Hoewel de doeltreffendheid van gebed 
afhangt van de intensiteit van concentratie die degene die bidt kan berei-
ken, gaat gebed vergezeld van een gevoel van liefde en toewijding van 
gelijke intensiteit en diepte als die van concentratie, wat gebed veel doel-
treffender maakt dan kille concentratie ooit kan zijn. Bovendien is het voor 
de meeste mensen erg moeilijk hun gedachten koel, kalm en zonder eni-
ge emotie te concentreren en alle andere gedachten uit hun bewustzijn te 
bannen. Een toegewijde instelling is gemakkelijker te ontwikkelen omdat 
de geest dan op God is gericht. 
   Overpeinzing is de methode om door geestelijke kracht kennis te ver-
zamelen van dingen waar we meestal niet zo bekend mee zijn. De wereld-
beschouwing der Rozenkruisers bevat een hoofdstuk dat uitvoerig de methoden 
beschrijft om eerstehands kennis op te doen waarin deze punten worden 
toegelicht. Wij raden u aan dit hoofdstuk, nr. 17, grondig te bestuderen.  
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Diagram 5a. Het drievoudige zilveren koord 
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Vraag 136. Het zilveren koord 
Als het zilveren koord met het ene einde aan het zaadatoom in het hart vastzit en met 
het andere einde aan de centrale draaikolk in het begeertelichaam, met welk orgaan in 
het stoffelijk lichaam komt deze centrale draaikolk dan overeen: met het hart, het hoofd, 
het voorhoofd of met een ander orgaan? 
 
Antwoord: Het einde van het zilveren koord dat verankerd is met het zaad- 
atoom in het hart, blijft daar onwrikbaar op haar plaats tot aan de dood. 
Het andere einde, en het punt waar de twee andere helften van het koord 
bij elkaar komen, zoals het diagram 5a laat zien, zijn verplaatsbaar. Over-
dag bevindt deze centrale draaikolk waar het zilveren koord in het be-
geertelichaam verankerd is, zich precies in de lever. Het punt waar de twee 
helften van het zilveren koord samenkomen bevindt zich overdag in de 
zonnevlecht, wat een bijzonder vitale plek is. Het zaadatoom van het le-
venslichaam bevindt zich precies op die plaats waar beide helften van het 
zilveren koord samenkomen. Als dat in de zonnevlecht is, gaat het fluïde 
dat van de zon komt, door de milt, passeert het zaadatoom van het levens-
lichaam en wordt daar weerkaatst in het roze gekleurde fluïde waarover in 
onze literatuur wordt gesproken. De drie grote centra in ons lichaam die 
met het zilveren koord verbonden zijn, zijn dus: de centrale draaikolk in 
de lever, het beginpunt in het begeertelichaam; de zonnevlecht, het bol-
werk van het levenslichaam; het hart, het centrum van het stoffelijk li-
chaam. 
 
 
137. De drie delen van het zilveren koord 
Wilt u het zilveren koord beschrijven en de rol uitleggen die het zowel in de mens als in 
het dier speelt? 
 
Antwoord. Om deze vraag volledig te kunnen beantwoorden moeten wij 
teruggrijpen op vroegere ontwikkelingsstadia.  
   Aan onze tegenwoordige Aardeperiode zijn drie ontwikkelingsperioden 
vooraf gegaan. Tijdens de Saturnusperiode waren wij mineraalachtig; in de 
Zonneperiode hadden wij een samenstelling als de planten; en in de
 Maanperiode ontwikkelden wij voertuigen die leken op die van 
de tegenwoordige dieren. Wij zeggen leken, want de toestand van de wereld 
was zo anders dat een gelijke samenstelling onmogelijk is. Stel u een enor-
me bol voor die, als een satelliet in de ruimte, om zijn zon draait. Dit is 
het lichaam van een grote Geest, Jehova. Zoals wij zacht vlees en harde 
beenderen hebben, zo is ook de binnenzijde van het lichaam van Jehova 
dichter dan de buitenkant, die nevelig en wolkachtig is. Hoewel zijn be-
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wustzijn alles doordringt, verschijnt Jehova voornamelijk in de wolk, en 
met hem zijn engelen en andere scheppende hiërarchieën.  
   Van het grote wolkenuitspansel hingen miljoenen koorden neer, elk met 
haar foetale zak, die dicht bij het dichtere centrum zweefden. Zoals de le-
venskracht van de menselijke moeder door de navelstreng stroomt en tij-
dens het voorgeboortelijke leven voedsel voor het embryo vervoert, met 
als doel een voertuig op te bouwen waarin de menselijke geest, als de peri-
ode van zwangerschap voldragen is, onafhankelijk kan wonen, zo broedde 
ook in de wolk het goddelijk leven van Jehova over ons, en stroomde het 
tijdens het embryonale stadium van onze ontwikkeling door de hele men-
selijke familie. Wij waren toen even onmachtig tot het nemen van initiatief 
als een foetus. 
   Sinds die tijd is het manna (manas, mens of man) uit de hemel gevallen, 
uit de boezem van de Vader en is nu, door middel van het zilveren koord 
met het stoffelijk lichaam verbonden zolang de mens wakker is. Zelfs tij-
dens de slaap vormt het zilveren koord de schakel tussen de hogere en de 
lagere voertuigen. Deze verbinding wordt alleen bij de dood verbroken. 
   Het koord is erg ingewikkeld van samenstelling. Eén eind wortelt in het 
zaadatoom in het hart; dit gedeelte is van ether. Een tweede gedeelte, dat 
van begeertestof is, groeit vanuit de centrale draaikolk van het begeerteli-
chaam die zich in de lever bevindt. Wanneer deze twee delen van het zil-
veren koord elkaar in het zaadatoom van het levenslichaam ontmoeten, 
dat zich in de zonnevlecht bevindt, begint de foetus door deze verbin-
ding van de drie zaadatomen leven te vertonen. 
   Maar er is nog een ander deel van het zilveren koord. Het is van gedach-
testof en groeit uit het zaadatoom van het verstand, dat zich op een plek 
bevindt die grofweg omschreven kan worden als de voorhoofdsholte, waar 
de menselijke geest zetelt. Het loopt tussen de hypofyse of het hersenaan-
hangsel en de epifyse of pijnappelklier door naar beneden, waar het met 
de schildklier, de thymusklier, de milt en de bijnieren verbonden is en zich 
ten slotte, met het tweede deel van het zilveren koord verbindt in het 
zaadatoom van het begeertelichaam, in de grote draaikolk van dat voer-
tuig, dat zich in de lever bevindt. Het pad waarlangs dit gedeelte van het 
zilveren koord zal groeien, wordt door het oertype aangegeven. Maar het 
duurt ongeveer eenentwintig jaar voor de verbinding geheel tot stand is 
gekomen. De verbinding van het eerste en het tweede deel van het zilve-
ren koord kenmerkt het lichamelijk tot leven komen, dat afhangt van de vol-
ledige vernietiging van de kerndragende bloedlichaampjes die het leven 
van de fysieke moeder bevatten, en de vrijmaking van haar bemoeienis door 
het gasvormig maken van het bloed, dat vanaf dat ogenblik het recht-
streekse voertuig van het ego is. De verbinding van het tweede en het der-
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de deel van het zilveren koord luidt het tot leven komen van het verstand 
in, met als logisch gevolg een vrijmaking van Moeder Natuur, die dan het 
voorgeboortelijke proces voltooid heeft dat nodig was om te kunnen be-
ginnen aan de fundering en het raamwerk voor de tempel van de geest, die 
vervolgens mag bouwen zoals hij zelf wil, alleen beperkt door zijn daden 
in het verleden. 
   Als wij overdag in de stoffelijke wereld wakker zijn, ligt het zilveren 
koord in het stoffelijk lichaam in een spiraal opgerold, hoofdzakelijk bij de 
zonnevlecht, het epigastrium of de bovenbuikstreek. Maar ’s nachts, als het 
ego zich terugtrekt, en het grofstoffelijk lichaam en levenslichaam op het 
bed achterlaat om zich van de vermoeienissen van de dag te herstellen, 
komt het zilveren koord uit de schedel tevoorschijn. Het eivormige be-
geertelichaam hangt als een kabelballon boven, of dichtbij, de slapende ge-
stalte. Bij kinderen en onontwikkelde mensen blijft het ego daar en over-
peinst de gebeurtenissen van de afgelopen dag, totdat invloeden vanuit de 
stoffelijke wereld, zoals het aflopen van een wekker of het roepen, het 
zilveren koord doen trillen. Dit maakt het ego opmerkzaam op zijn verla-
ten voertuig en doet hem erin terugkeren. 
   Er is geen occulte ontwikkeling mogelijk voordat het derde deel van het zilveren koord 
volledig ontwikkeld is. Daarna kan het ego zijn stoffelijk lichaam verlaten en 
over de wijde wereld zwerven, hetzij bewust, na de juiste scholing en in-
wijding, hetzij onbewust, met behulp van anderen, of bij toeval zoals een 
slaapwandelaar die zijn bed verlaat en er weer in terugkeert zonder te we-
ten waar hij geweest is of wat hij gedaan heeft. In beide gevallen dient 
het derde deel van het zilveren koord, dat van buigbare en rekbare ge-
dachtestof is gemaakt, als schakel met de lagere voertuigen. De kwaliteit 
van het bewustzijn van het ego, als het op deze manier zijn stoffelijk li-
chaam heeft verlaten, hangt af van de vraag of het een zielenlichaam ont-
wikkeld heeft, gevormd uit lichtether en weerspiegelende ether - dit is na-
melijk het voertuig van zintuiglijke waarneming en geheugen - stabiel ge-
noeg is om mee te nemen. Als het ego dit lichaam bezit, heeft het door in-
wijding geleerd hoe ermee om te gaan. Als het ego zijn lichaam heeft ver-
laten, zal het volledig bewustzijn hebben en een betrouwbare herinnering 
aan wat er tijdens de zielenvlucht gebeurd is wanneer het terugkeert. Zo 
niet, dan kan het niet anders dan dat zowel het bewustzijn als de herinne-
ring tot op zekere hoogte tekort schieten of onvoldoende betrouwbaar 
zijn. 
   Nu we de samenstelling en de functie van het zilveren koord als schakel 
tussen het ego en zijn voertuigen hebben leren kennen, zullen wij ver-
volgens bekijken hoe het zilveren koord bij de dieren is samengesteld en 
hoe het in verband met de groepsgeest gebruikt wordt. In De wereldbeschou-
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wing wordt uiteengezet dat gewoonte, smaak, voorkeur en afkeur van ie-
dere diersoort het gevolg is van het feit dat die door een gemeenschappe-
lijke groepsgeest wordt aangedreven. Alle eekhoorns leggen een voorraad 
noten aan om te kunnen overwinteren; alle leeuwen verlangen naar vlees; 
paarden eten, zonder uitzondering, hooi; wat voor de één goed is, is dat 
nog niet voor de ander. Als wij het gedrag van één dier kennen, kennen wij 
het gedrag van alle dieren die tot dezelfde familie behoren. Het is echter 
zinloos om bij Edison senior een onderzoek te verrichten om de oorzaak 
van de genialiteit van Thomas te weten te komen. Een verhandeling over 
de gedragingen van een paard is op alle paarden van toepassing. Maar de 
levensbeschrijving van de ene mens verschilt totaal van die van ieder an-
der mens, omdat elk mens handelt zoals zijn onafhankelijke, inwonende 
geest hem dat voorschrijft. De dieren van een bepaalde groep worden door 
een gemeenschappelijke geest geleid, de groepsgeest, en wel door middel 
van het zilveren koord. Elk dier heeft zijn eigen zilveren koord voor zover 
het de twee delen betreft die het stoffelijk lichaam, het levenslichaam en 
het begeertelichaam verbinden. Maar het derde deel, dat verbonden is met 
de centrale draaikolk van het begeertelichaam, die zich in de lever bevindt, 
is het koord van de groepsgeest. Door middel van dit elastische koord be-
stuurt hij de dieren van zijn groep, waar ook ter wereld, met evenveel ge-
mak. Vanuit het gezichtspunt van de geestelijke werelden bestaat er geen 
afstand. Omdat de dieren zelf geen verstand hebben, gehoorzamen zij 
zonder protest de aanwijzingen van de groepsgeest.  
   In dit opzicht vormen kinderen een uitzondering, want ook bij hen zijn 
alleen de twee delen van het zilveren koord ontwikkeld. Zij hebben echter 
een verstand van waaruit het derde deel groeit. Het ego heeft dus geen 
rechtstreeks contact met zijn voertuigen, en daarom is de menselijke na-
komeling, hoewel hij de grootste mogelijkheden heeft, tegelijkertijd het 
meest hulpeloze van alle schepsels op aarde en in de eerste plaats aan het 
gezag van zijn lichamelijke verzorgers onderworpen. 
   Maar hoewel de mens nu geïndividualiseerd is en ontgroeid is aan de 
rechtstreekse bemoeienis met zijn handelen via de draden van het koord 
die hem leiden - zoals de groepsgeest bij het dier doet en het dwingt hem te 
gehoorzamen - is de mens nog niet in staat zichzelf beter te leiden dan het 
kind waarover hij gezag uitoefent totdat het volwassen is, en in staat zijn 
eigen zaken te behartigen. Daarom leiden rasgeesten nog steeds de vol-
keren. Elke natie, behalve Amerika, heeft zijn eigen rasgeest die boven 
hen neerhangt in de vorm van een wolk die boven het land, waarin zijn 
mensen wonen, hangt zoals de God van Israël deed; en ‘in hem leven en 
bewegen en zijn.’ Hand. 17:28. Het zijn zijn eigen mensen en hij is een ja-
loerse God. Met iedere ademhaling ademen zij deze geest in. Als zij weg-
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gevoerd worden, verlangen zij naar hun vaderland. Want waar zij ook 
heengebracht worden, de lucht is daar anders en heeft de trilling van een an-
dere aartsengel. 
   Naarmate de tijd voortschrijdt en wij ons ontwikkelen zullen wij ook aan 
de rasgeesten ontgroeien die in onze adem heeft geleefd sinds de tijd dat 
Jehova Elohim nephes of levensadem in onze neusgaten blies. Deze geesten 
werken in het begeertelichaam en de menselijke geest; zij voeden het ego-
isme. Als wij het stralende bruiloftskleed leren bouwen, dat het zielenli-
chaam wordt genoemd, dat door liefdevol, onzelfzuchtig helpen geweven 
wordt zal, wanneer de mystieke bruiloft voltrokken wordt – wanneer 
Christus onbevlekt in ons geboren wordt – de universele liefde ons voor 
altijd van de universele wet bevrijden. En zullen wij volmaakt zijn, zoals 
onze Vader in de hemel volmaakt is. 
 
       Van iedere macht die alle wezen bindt, 
       bevrijdt zich de mens die zichzelf overwint.         Goethe 
 
 
Vraag 138. De gevolgen van alcohol en tabak  
Waarom is het voor een proefleerling verkeerd om alcohol en tabak te gebruiken? 
 
Antwoord. Deze vraag betreft niet alleen proefleerlingen, maar iedereen 
die probeert een geestelijk leven te leiden. Daarom beantwoorden wij de-
ze vraag in Echoes omdat iedereen die onze leer bestudeert kan zien dat on-
ze ideeën - dat wij geen alcoholische drank of verdovende middelen moe-
ten gebruiken die de hersenen benevelen - niet alleen maar op emotionele 
gronden zijn gebaseerd. Onze hersenen zijn het mooiste en belangrijkste 
instrument waarmee wij ons werk in de stoffelijke wereld doen. En als 
die niet in goede conditie zijn, kunnen wij niet verwachten dat wij voor-
uitgaan. 
   Vlees en alcohol hebben de neiging de mens wreed te maken, doen hem 
zijn geestelijk gezicht van de hogere werelden afwenden en vestigen zijn 
blik op het tegenwoordige, materiële vlak. Daarom zegt de Bijbel ons dat 
– in het begin van het regenboogtijdperk, het tijdperk waarin wij in een 
atmosfeer van heldere, zuivere lucht leven, zo verschillend van de misti-
ge toestand van Atlantis, waarvan in het tweede hoofdstuk van Genesis 
sprake is – Noach voor het eerst wijn maakte. Als gevolg van onze tegen-
woordige gerichtheid op de stoffelijke wereld heeft er een materiële ont-
wikkeling plaatsgevonden, die voortvloeide uit het gebruik van vlees en 
wijn. Christus’ eerste wonder was het veranderen van water in wijn. Hij 
had bij de doop de universele geest  ontvangen en had geen behoefte aan 
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kunstmatige prikkels. Hij veranderde water in wijn om die aan anderen, die 
minder ver gevorderd waren, te geven. 
   Maar geen wijndrinker kan het koninkrijk van de hemelen beërven. De 
esoterische reden is deze: de lagere ethers trillen in overeenstemming met 
het zaadatoom in de zonnevlecht en het hart en houden zodoende het stof-
felijk lichaam in leven; terwijl de hogere ethers overeenkomstig de hypofyse 
[het hersenaanhangsel] en de epifyse [de pijnappelklier] trillen. Door het 
drinken van deze valse, oproerige geest, die buiten het lichaam tot gisting 
is gekomen en die anders is dan de geest die in het lichaam door gisting 
van suiker in ons lichaam is ontstaan, worden de epifyse en hypofyse tij-
delijk verdoofd en kunnen zij niet trillen in overeenstemming met de hoge-
re werelden. Als men teveel van deze alcoholische geest tot zich neemt, 
kunnen de hypofyse en epifyse enigszins tot ontwaken worden gebracht, 
zodat men de laagste sfeer van de begeertewereld ziet en alle slechte din-
gen daarin, evenals bij de ziekte die bekend staat als delirium tremens of 
dronkenmanswaanzin.  
   Samenvattend: de ontwikkeling van de ziel is afhankelijk van het verkrij-
gen van de twee hogere ethers waarvan het prachtige bruiloftskleed wordt 
gemaakt. Omdat deze ethers zijn afgestemd op de hypofyse en epifyse, zo-
als de lagere ethers zijn afgestemd op het zaadatoom in het hart en in de 
zonnevlecht, zult u begrijpen wat voor een dodelijke uitwerking alcohol 
en verdovende middelen op een geestelijk mens hebben. Om dit te ver-
duidelijken volgt hier een gebeurtenis uit mijn eigen leven. 
   Een oud gezegd luidt: ‘Eens een vrijmetselaar, altijd een vrijmetselaar.’ 
Dit betekent dat wanneer iemand in de orde van de vrijmetselarij een in-
wijding heeft ontvangen en op grond daarvan vrijmetselaar wordt, hij dat 
niet ongedaan kan maken, omdat hij deze kennis en de geheimen die hij 
heeft geleerd niet kan teruggeven, evenmin als iemand die naar een hoge-
school gaat wat hij daar geleerd heeft aan dat instituut kan teruggeven. 
Vandaar: ‘Eens een vrijmetselaar, altijd een vrijmetselaar.’ En ook: ‘Eens 
een leerling, een lekenbroeder van een mysterieschool, altijd een leerling en 
lekenbroeder van die mysterieschool.’ Maar hoewel dat altijd opgaat, en wij 
leven na leven terugkomen, verbonden met dezelfde orde waar wij in 
voorgaande levens bij aangesloten waren, kunnen wij ons in een bepaald 
leven zo misdragen dat het voor ons onmogelijk wordt dit met onze stof-
felijke hersenen te beseffen. Ik zal als gezegd, tot nut van u allen een voor-
val weergeven dat dit illustreert. 18 

 
18 Zie eveneens vraag 25. Rays from the Rose Cross, mei 1916, blz. 9 en 10. Occulte oorzaken van  
   gezondheid en genezing, hoofdstuk 8. 
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   Toen ik in Duitsland in de Tempel van de Orde van het Rozenkruis werd 
meegenomen, was ik verbaasd een man te zien die ik aan de kust van de 
Stille Oceaan ontmoet had. Dat wil zeggen, ik had hem een paar keer ge-
zien, maar we hadden nooit met elkaar gesproken. In de vereniging [the-
osofische vereniging te Los Angeles, vert.] waarbij wij beiden waren aan-
gesloten, bleek hij toentertijd een veel hogere maatschappelijke positie te 
bekleden dan ik. Ik had ook nooit persoonlijk met hem kennisgemaakt. In 
de Tempel begroette hij mij echter hartelijk en spraken wij over verschil-
lende zaken die onze gemeenschappelijke belangstelling hadden. De be-
treffende man vertelde mij waar hij woonde, en dat hij mij eens hoopte te 
mogen ontvangen, wat ook mijn wens was. Toen ik naar Amerika terug-
ging zag ik er dan ook met verlangen naar uit veel van deze broeder te kun-
nen vernemen wanneer ik het geluk zou hebben hem daar, in het westen, 
te ontmoeten. 
   Toen ik in de stad aankwam waar hij woonde, vertelde gemeenschappe-
lijke vrienden mij dat hij mij verwachtte en er verlangend naar uitzag mij te 
ontmoeten. Toen ik dan ook deze man ontmoette liep ik meteen op hem 
toe en gaf hem een hand. Hij scheen mij ook te herkennen en sprak mij 
aan met mijn naam. Alles scheen erop te wijzen dat hij alles wist wat zich 
had afgespeeld toen wij beiden buiten ons lichaam waren. Want in de 
Tempel had hij mij verteld dat hij zich alles herinnerde wat hij meemaak-
te als hij buiten zijn lichaam was. Dit geloofde ik natuurlijk, want hij had 
een veel hogere graad dan ik, die net tot de eerste was toegelaten. 
   Op de dag dat wij elkaar in ons lichaam ontmoetten zei ik na enige con-
versatie iets dat hem mij onwezenlijk deed aanstaren. Ik had op iets ge-
zinspeeld dat tijdens onze ontmoeting in de Tempel gebeurd was. Hij liet 
duidelijk blijken dat hij er totaal niets van afwist. Ik had echter zoveel ge-
zegd, dat ik verplicht was meer te zeggen om niet voor dwaas te worden 
versleten. Ik zei hem dus dat hij beweerd had zich alles te herinneren. Dit 
ontkende hij. Tegen het einde van ons gesprek verzocht hij mij dringend 
te proberen te weten te komen hoe het kwam dat hij, hoewel hij een leken-
broeder van de Orde van het Rozenkruis was, zich niet kon herinneren 
wat er gebeurde als hij buiten zijn lichaam was. Ik wist dat hij bij verschei-
dene Tempeldiensten aanwezig was. Hij had eraan deelgenomen en toch 
was hij in zijn stoffelijke hersenen volkomen onkundig van wat er had 
plaatsgevonden. Enige tijd later werd het geheim opgelost toen ik, buiten 
mijn lichaam zijnde, van hem vernam dat hij sigaretten rookte en verdo-
vende middelen gebruikte die zijn hersenen zodanig benevelden dat het 
voor hem onmogelijk was er ook maar iets van de ervaringen van zijn geest 
op af kon drukken. Toen ik weer in mijn lichaam was en hem dat vertelde, 
deed hij een dappere poging om met zijn slechte gewoonten, die hij erken-
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de, te breken. Na enige tijd van onthouding bemerkte hij echter dat hij niet 
buiten verdovende middelen en sigaretten kon. Tot nu toe blijft hij daarom 
verstoken van enig bewustzijn van zijn geestelijk leven.    
   Dit is een zeer triest geval, en ongetwijfeld zijn er meer. Het laat zien 
hoezeer wij er voor moeten waken ons niet aan verslaving over te geven 
maar ons lichaam te zien als de tempel van God en die niet te bezoede-
len, evenmin als wij een godshuis van steen en mortel zouden bezoede-
len, dat nog voor geen miljoenste deel zo heilig is als het lichaam dat ons 
geschonken is.      
 
 
Vraag 139. Wat is afgoderij? 
Er wordt gezegd dat waar in het Nieuwe Testament de ‘Mensenzoon’ genoemd wordt, 
hiermee de zonnegod wordt bedoeld. Zonaanbidders worden altijd beschouwd als afgo-
dendienaars. Moeten wij, blanken, ook als zodanig beschouwd worden? 
 
Antwoord. Iedereen die niet aan de tegenwoordige norm voldoet is een af-
godendienaar. Toen de zon door precessie [achteruitgang] het teken Tau-
rus, de Stier verliet en in Aries, de Ram kwam, luidde het gebod: aanbid 
niet het gouden kalf, dat is afgoderij. Later, toen de christelijke jaartelling 
begon, kwam er een Nieuw Verbond, of Nieuw Testament. De mensen 
mochten geen judaïsme meer beoefenen met zijn brandoffers, omdat 
Christus gekomen was en voor eens en voor altijd hét offer was. De ou-
de manier van offeren werd afgoderij. Er is ons onder de hemelen geen 
andere naam gegeven waardoor wij gered zullen worden dan de naam van 
Jezus Christus. Later, als Christus iedereen in de handen van de Vader 
heeft overgedragen, zal er een nieuwe norm gelden en zal het afgoderij 
worden om naar onze tegenwoordige idealen terug te keren. 
 
 
Vraag 140. Het verloren woord 
In de occulte literatuur wordt de tempel te Lhassa in Tibet genoemd. Van welke broeder-
schap of orde is deze tempel en is het waar, wat er staat, dat zij beschermd wordt? 
 
Antwoord. Volgens alle mededelingen hierover en voor zover ik zelf uit 
contacten met leden van die gemeenschap in de onzichtbare wereld weet, 
hebben sommige broeders, die de orde vormen, een zeer hoge graad. Zij 
doen goed werk met hun mensen in het Oosten. Maar zoals elke andere 
instelling in de stoffelijke wereld, die door de zintuigen wordt waargeno-
men en die, ondanks strenge beperkingen, voor bezoekers toegankelijk is, 
is het geen mysterieschool. Alle mysteriescholen zijn etherisch en worden 
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uitsluitend door ingewijden bezocht die geleerd hebben hun stoffelijk li-
chaam te verlaten. 
   Met betrekking tot de vraag of het waar is dat daar het verloren woord 
bekend is en er zorgvuldig bewaard wordt, kan ik zeggen dat dit waar-
schijnlijk het geval is. Buiten de mysteriescholen is het echter ook op veel 
andere plaatsen bekend en wordt het daar zorgvuldig bewaard. Om dit 
volkomen duidelijk te maken is het nodig dat wij weten waaruit de ver-
schillende graden van geestelijke gaven en vermogens bestaan die de ver-
schillende groepen mensen bezitten en hun ontwikkelingsniveau. 
   Allereerst zijn er de onwillekeurig of onbewust helderzienden die soms het ver- 
mogen bezitten dingen en gebeurtenissen in de onzichtbare wereld waar te 
nemen. Als dit vermogen werkt, zien zij wat hun voor ogen komt, onge-
acht of zij dat prettig vinden of niet. Zij kunnen zich voor deze gezichten 
en taferelen niet afsluiten. 
   De daaropvolgende groep zijn de willekeurig of bewust helderzienden. Zij kun- 
nen zien wanneer zij dat wensen en alles wat zij willen. Zij bezitten het 
vermogen op elk moment dat zij dat wensen zich voor dat wat zij zien af 
te sluiten en tot het normale stoffelijke bewustzijn terug te keren.  
   De groep die daar op volgt zijn de ingewijden. Zij hebben geleerd hoe zij, 
door middel van hun wil, hun stoffelijk lichaam kunnen verlaten om als 
vrije geesten de onzichtbare wereld te betreden. Daar functioneren zij even 
normaal als in het stoffelijk gebied. Zij zien en horen alles wat zij willen, 
maar bovendien zijn zij in de mysteriën van de onzichtbare wereld inge-
wijd. Zij zien en horen niet alleen, maar weten wat de dingen zijn die zij zien 
en kennen hun betekenis. 
   De willekeurig helderziende, die alleen maar in staat is tot zien en horen, is 
met betrekking tot de dingen die hem onder ogen komen onderhevig aan 
begoocheling. Vooral elementalen, die het vermogen bezitten zich in de 
gemakkelijk vervormbare begeertestof te hullen, scheppen er een bijzon-
der genoegen in zowel onwillekeurig als willekeurig helderzienden te mis-
leiden, en hen zelfs bang te maken. Zij kunnen de ‘schil’ van een overleden 
vriend of vriendin bezielen. Zij zijn op spiritistische bijeenkomsten ver-
antwoordelijk voor heel wat onzin en valse berichtgeving. Deze wezens 
kunnen echter onmogelijk een ingewijde misleiden, omdat ingewijden in 
mysteriescholen in dergelijke zaken onderwezen zijn. 
   Nog hoger op de trap van het geestelijk bereikbare, staat de adept. Hij is 
niet alleen in staat om te zien en te weten, maar heeft ook macht over de din-
gen in de onzichtbare wereld. Hij is een afgestudeerde van de mysterie-
school en heeft geleerd het scheppende Woord te gebruiken, het machts-
woord, dat voor de mensheid verloren is gegaan toen zij in de stof afdaal-
den. 
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   Het is mogelijk dat er in de tempel te Lhassa in Tibet een of meer adep-
ten aanwezig zijn, evenals op andere plaatsen in de wereld. Als dat zo is, 
bezitten deze mensen natuurlijk het machtswoord en bewaken het nauw-
lettend. Want het is een gevaarlijk geheim, een tweesnijdend zwaard, dat in 
handen van iemand die nog niet zo ver gevorderd is dat hij er geestelijk rijp 
voor is, zelfmoord zou betekenen. 
 
 
Vraag 141. Het hemd is nader dan de rok 
Als wij liefdevol met planten en dieren omgaan om hen in hun ontwikkeling te helpen, 
maken wij dan ‘toonbroden’ voor de tempel, of worden die alleen verdiend door hulp aan 
de mensheid? 
 
Antwoord. Nee! Iedere goede daad ten gunste van een ander schepsel en 
elke liefdevolle gedachte die wij naar andere wezens uitzenden – het doet 
er niet toe tot welk rijk zij behoren – hebben zo’n reactie op ons dat zij een 
element in onze zielengroei wordt. Wij dienen echter te bedenken dat als 
wij zorg en liefde aan planten en dieren besteden, maar die aan onze me-
demensen onthouden, wij een ernstige fout begaan. Want het hemd is 
nader dan de rok. Hoe zouden wij het vinden als iemand zijn eigen gezin 
verwaarloost en zijn zorg en liefde aan het gezin van een ander besteedt? 
Wij weten beslist wel zo’n gedrag te kenschetsen. Hetzelfde argument kan 
voor iedereen gelden die liefde aan dieren en aan een tuin vol bloemen 
geeft, maar nalaat hetzelfde te doen voor kinderen in zijn omgeving. 
   Mij staat een dergelijk geval voor de geest. Enige jaren geleden hadden 
wij onder onze proefleerlingen een zeer welgestelde man die altijd klaagde 
dat zijn geestelijke vooruitgang zo langzaam ging. Hij bewoog zich in soci-
etykringen en nam deel aan maatschappelijke verplichtingen, maar wilde 
tegelijkertijd de zachtmoedige en nederige Christus volgen. Toen ik hem 
op deze tegenstrijdigheid wees, verontschuldigde hij zich door op te mer-
ken dat hij dit moest doen omdat zijn vrouw dat wenste. Hij was met haar 
getrouwd en kon zijn verbintenis met haar niet verbreken, want dat zou 
het gevolg zijn als hij haar niet mee naar societyfeestjes zou vergezellen. 
Ik vroeg hem toen wat hij dan wél deed om zijn zielengroei te bevorde-
ren en in welke mate hij belang stelde in hen die niet zo welgesteld waren 
als hij. Gaf hij iets aan weldadige instellingen? Of nog beter, deed hij zelf 
iets om mensen te helpen die het niet zo breed hadden als hij en die zijn 
hulp nodig hadden? Hij gaf toe dat hij dat niet deed. Omdat hij zich 
blijkbaar schaamde omdat hij niet kon aantonen dat hij iets voor anderen 
deed en het recht om in een hogere sfeer te werken probeerde te verdienen 
zei hij als verweer: ‘Soms zie ik een hond die honger heeft. Die heb ik een 
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paarmaal eten gegeven. En ik houd heel veel van mijn eigen hond en be-
steedt er veel tijd aan om hem af te richten.’  
   U zult begrijpen dat hoeveel liefde deze man zijn eigen hond ook mag 
hebben gegeven, en hij misschien een paar centen uitgegeven heeft voor 
wat afval om een hongerige hond een paar keer te eten te geven, maar te-
gelijker tijd naliet zijn hongerige medemensen te voeden, hem dit geen zie-
lengroei heeft opgeleverd. Natuurlijk verloor hij zijn belangstelling, zoals 
zo velen die ontdekken dat er geen koninklijke weg is. Als u geld geeft om 
zendelingen naar China te sturen om daar de heidenen te bekeren terwijl 
uw eigen gezin in duisternis leeft, zal dit uw zielengroei niet bevorderen. 
Het baat u niet als u alle honden en katten in uw woonplaats te eten geeft 
en voor alle tuinen zorgt die daar verwaarloosd worden, als u nalaat voor 
uw eigen kinderen te zorgen. Als u alles wat in uw vermogen ligt gedaan 
hebt om uw eigen gezin het licht te doen zien, dan is het ook goed om zen-
delingen naar China te sturen als u daar de middelen voor hebt. Als u al-
les gedaan hebt wat u kunt om liefde in het leven van de kinderen in uw 
eigen huis en in uw eigen woonplaats te brengen, dan is het ook goed om 
voor de katten, de honden en de tuinen te zorgen. Wij kunnen nooit te-
veel doen. Maar veel of weinig, wij dienen er voor te zorgen dat wij onze 
krachten geven aan hen die daar in de eerste plaats recht op hebben.  
 
 
Vraag 142. Het bepalen van de paasdatum 
Ik ben vrijmetselaar en wil graag weten hoe elk jaar het tijdstip van Pasen wordt be-
paald. Ook welk verband er bestaat tussen de opstanding van Christus met Pasen en 
de opstanding van Hiram Abiff in het maçonnieke rituaal. 
 
Antwoord. De maçonnieke legende zegt dat Jehova in het begin Eva 
schiep en dat de luciferische geest Samaël zich met haar verenigde en dat 
uit dit samenzijn Kaïn werd geboren. Samaël verliet Eva, zodat zij feitelijk 
weduwe werd. Kaïn werd dus de zoon van een weduwe. Van hem stammen alle 
handwerkslieden af. Ook Hiram Abiff, de grote bouwmeester aan de tem-
pel van Salomo, die daarom ook de zoon van een weduwe wordt genoemd, zo-
als alle vrijmetselaars, tot op de dag van vandaag. Nadat Samaël Eva had 
verlaten, schiep Jehova Adam. Die verenigde zich met Eva, wat tot gevolg 
had dat Abel werd geboren. Dus was Kaïn een halfgod, geïnspireerd door 
zijn eigen onvervreemdbare scheppende geest, die men tot op heden bij 
zijn nakomelingen kan zien in het staatsmanschap en alle industriële uit-
vindingen die de beschaafde wereld tot stand hebben gebracht. Abel was 
echter het kind van twee menselijke wezens. Hij wist niet hoe hij moest 
scheppen maar hoedde volgzaam de kudde, die al door zijn eigen Schep-
per, Jehova, voor hem wás geschapen.  
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   Jehova wees het offer van Kaïn af, die twee grassprietjes had doen groei-
en waar er eerder maar één was. Hij had liever een gehoorzame automaat 
zoals Abel - van wie hij zeker kon zijn dat die zijn bevelen blindelings zou 
opvolgen – dan een oorspronkelijk denker, zoals Kaïn. Daardoor ontstond 
er tussen Kaïn en Abel vijandschap, met als gevolg dat Abel werd doodge-
slagen. 
   Toen werd Set geboren. Van hem stammen diegenen af die blindelings 
de voorschriften van hun Schepper volgen en bekend staan als het pries-
terschap en hun volgelingen. Onder hen bevond zich koning Salomo. Aan 
hem maakte Jehova het plan bekend van zijn tempel. Maar Salomo was 
niet in staat het ontwerp uit te voeren en werd daarom gedwongen Hiram 
Abiff in dienst te nemen, een bedreven handwerksman, een zoon van Kaïn en daar-
om de zoon van een weduwe.  
   Mystieke vrijmetselaars van hoge graad onderkennen het feit dat Hiram 
Abiff, kosmisch gezien, gesymboliseerd wordt door de zon. Als de zon, 
Hiram, in de noordelijke tekens Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw en 
Maagd staat, is hij onder trouwe vrienden en volgelingen. Maar als hij in 
de loop van het jaar in de zuidelijke tekens Weegschaal, Schorpioen en 
Boogschutter binnentreedt, wordt hij aangevallen door de drie samen-
zweerders, zoals in de maçonnieke legende verteld wordt. Ten slotte wordt 
hij tijdens de winterzonnewende gedood om weer te herrijzen als hij naar 
de equator klimt, die hij bij het lentepunt kruist. De maçonnieke legende 
verhaalt dat de koningin van Sheba van verre kwam om de wijze Salomo 
te ontmoeten, over wie zij zoveel gehoord had. Haar werd ook de fraaie 
tempel getoond en zij wenste de bedreven handwerksman te zien, de 
bouwmeester en zijn werklieden, die zo’n wonder tot stand hadden ge-
bracht. 
   Maar tussen de zonen van Kaïn en de zonen van Set had altijd vijand-
schap bestaan. Zelfs toen zij samenwerkten vertrouwden zij elkaar nooit 
helemaal. Salomo was bang dat zijn knappe verloofde op Hiram Abiff ver-
liefd zou worden. Daarom probeerde hij zelf de werklieden bijeen te roe-
pen, maar er reageerde niemand. Zij ‘kenden de stem van hun herder’, 
Hiram Abiff (de zon staat dan in Aries, het teken van het lam). Zij waren 
er op getraind zijn roep te gehoorzamen en schonken geen aandacht aan 
een andere stem. Daardoor was Salomo uiteindelijk gedwongen Hiram 
Abiff te laten komen en hem te verzoeken zijn handwerkslieden bijeen te 
roepen. Zodra Hiram Abiff zijn hamer ophief – Aries of Ram waarin de 
zon gezag heeft en verhoogd staat – kwamen zij in grote hoeveelheid die 
niet te tellen was, ieder verlangend te doen wat hij wenste.          
   In de lente komt de zon, Hiram, in Aries, het teken waarin zij verhoogd 
is. De hamer die Hiram ophief, heeft de vorm van dit teken, en alle werk-
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lieden die aan de tempel, het heelal, bouwen, haasten zich om zijn wens uit 
te voeren en zetten zijn werk voort als hij de troon van zijn waardigheid 
en heerschappij in de noordelijke hemelen bestijgt. Hij is hun herder om-
dat hij bij het lentepunt in Aries komt, het teken van de Ram of het lam. Zij 
horen hem en deze natuurkrachten volgen de bevelen van niemand anders 
op dan die van de zon in Aries, de oostelijke zon. 
   Dit is de kosmische vertolking. Maar volgens de wet van overeenkomst 
moest Hiram, de zoon van Kaïn, ook tot een hogere inwijdingsgraad ver-
heven worden. Alleen de zonnegeest, die op het punt stond zijn baan door 
de hemelen te beginnen, kon deze handeling verrichten. Vandaar dat Hi-
ram opnieuw werd geboren als Lazarus en door de sterke greep van de Leeuwenklauw 
werd opgewekt. Hij was tijdens het bewind van Jehova en diens schepsel Sa-
lomo, de leider van de werklieden. Door deze inwijding werd hij opge-
wekt met het doel in het koninkrijk van Christus een leider te zijn om de-
zelfde mensen verder te helpen, op een hoger niveau in hun ontwikke-
ling. Hij werd daarom een christen, belast met de uitleg van de mysteriën 
van het kruis. Als symbool van dit mysterie werd hieraan de roos toege-
voegd. Deze opdracht kwam tot uiting in zijn symbolische naam Christi-
an Rosencreutz. 
   De roos wordt in het algemeen het symbool van het mysterie genoemd. 
Maar de meeste mensen beseffen niet dat de toevoeging van de roos aan 
het kruis de oorsprong was van deze symbolische betekenis. De roos is 
het symbool van het mysterie van het kruis, omdat zij het pad van kuis-
heid verklaart, de transmutatie of verandering van het bloed van hartstocht 
in liefde. Lazarus werd daarom Christian Rosencreutz en de Rozenkruisers 
zijn de speciale boodschappers van Christus voor de zonen van Kaïn, zoals Jezus dat 
is voor de zonen van Abel.  
   De Farizeeën wisten vrij veel van de occulte oorsprong van deze twee 
groepen mensen af. Daarom was voor hen het wonder van Lazarus de 
belangrijkste misdaad van Christus. Zij werden toen zeer verontrust dat 
hun nationale godsdienst door een andere verdrongen zou worden als er 
nog meer van zulke tekenen zouden worden verricht. Want zij beseften 
dat dit een inwijding van hogere orde was dan zij kenden en dat dit het 
binnentreden in een hogere cyclus aankondigde. Vóór de komst van Chris-
tus waren alle godsdiensten rasgodsdiensten, bestemd voor de mensen 
aan wie zij waren gegeven, en voor die alleen. Al deze godsdiensten wa-
ren jehovistisch. Zoals de Vader de hoogste ingewijde was in de Satur-
nusperiode, zo was Christus, de hoogste ingewijde van de Zonneperiode; 
en Jehova, de heilige Geest, was de hoogste ingewijde van de Maanperi-
ode. Van Jehova kwamen de rasgodsdiensten die de mensheid op het 
pad van evolutie of ontwikkeling door wetten probeerden voor te berei-
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den. Deze rasgodsdiensten moesten door de universele godsdienst van 
de Zonnegeest Christus, vervangen worden, die alle mensen in één broe-
derschap zal verenigen. De vervanging van de één door de ander en het 
feit dat de godsdienst van de maangod Jehova vooraf moet gaan aan de 
godsdienst van de zonnegeest Christus, wordt gesymboliseerd door de 
manier waarop bepaald wordt wanneer het Pasen is. 
   De regel die nu gehanteerd wordt om de datum van Pasen te bepalen is 
dat Pasen op de eerste zondag valt na de vollemaan na de lentenachteve-
ning [21 maart]. Dit was het oorspronkelijke tijdstip dat door de eerste 
christenen werd aangenomen, die kennis hadden van de occulte betekenis, 
en daaraan grote waarde toekenden. Maar al snel begonnen onwetende 
mensen zich af te scheiden, die Pasen op andere tijdstippen vaststelden. In 
de tweede eeuw ontstond er over dit punt een geschil tussen de oosterse 
en westerse kerken. De oosterse kerken vierde Pasen op de 14e dag van de 
eerste joodse maand of maan, en beschouwden dit gelijkwaardig aan het 
joodse Pascha of Pesach [feest ter herinnering aan de uittocht uit Egyp-
te]. De westerse christenen vierden Pasen op de zondag na de 14e dag, om-
dat zij aannamen dat dit de herdenking van de opstanding van Jezus was. 
Het concilie van Nicea besliste in het jaar 325 in het voordeel van het wes-
terse gebruik en brandmerkte het oosterse gebruik als dwaalleer. Hierdoor 
werd echter alleen geregeld dat Pasen op een zondag en niet op een bepaal-
de dag van de maand of maan zou worden gehouden. De juiste astronomi-
sche cyclus om de datum van de paasmaan te berekenen werd nog niet 
vastgesteld. Maar uiteindelijk voegden zij zich naar de oude methode 
waarbij de feestdag aan de hand van de maanstand werd vastgelegd, zodat 
hiermee uiteindelijk het oude, originele gebruik herleefde. 
   Pasen wordt nu dus op dezelfde dag gevierd als waarop de occulte tra-
ditie dat vereist om de kosmische betekenis van deze gebeurtenis op de 
juiste manier te symboliseren. In dit opzicht zijn zowel de zon als de maan 
noodzakelijke factoren, omdat Pasen niet alleen maar een zonnefeest is. 
De zon moet niet alleen over de equator [evenaar of evennachtslijn] gaan, 
zoals op 21 maart gebeurt, maar de vollemaan na de lentenachtevening 
moet eveneens hebben plaatsgevonden. Op de eerstvolgende zondag is 
het dan Pasen, de dag van de verrijzenis of opstanding. Het licht van de 
lentezon moet door een vollemaan weerkaatst worden voordat die dag op 
aarde kan aanbreken. Zoals gezegd ligt er een diepere zin verborgen achter 
de manier om vast te stellen wanneer het Pasen is, namelijk dat de mens-
heid nog niet ver genoeg ontwikkeld was om de godsdienst van de zon, 
de christelijke godsdienst van universele broederschap, te ontvangen, tot-
dat zij hiertoe volledig zou zijn voorbereid door de godsdienst van de 
maan, die de mensheid scheidde en haar in groepen, volken en rassen ver-
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deelde. Dit wordt gesymboliseerd door het jaarlijkse opstijgen van de Zon- 
negeest met Pasen uit te stellen totdat de maan van Jehova het licht van de 
paaszon teruggekaatst en volledig weerspiegeld heeft. 
   Alle stichters van rasgodsdiensten zoals Hermes, Boeddha en Mozes, wa- 
ren ingewijden in de mysteriën van Jehova. Zij waren zonen van Set. Bij 
hun inwijding werden zij bezield door hun eigen rasgeest. Deze rasgeest 
gaf, sprekend door de mond van zo’n ingewijde, wetten aan zijn volk, zoals 
de tiengeboden van Mozes; en de wetten van Manu; en de edele waarhe-
den van Boeddha. Deze wetten brachten zonden teweeg, omdat de men-
sen op dat ontwikkelingsniveau zich niet aan de wet hielden, noch er zich 
aan konden houden. Als gevolg veroorzaakten zij daarom een bepaalde 
lotsschuld. Dit lot moest de menselijke ingewijde en stichter van die gods-
dienst zelf op zich nemen en moest hij daarom steeds weer geboren wor-
den om zijn volk te helpen. Zo werd Boeddha wedergeboren als Shanka-
racharya en onder verschillende andere namen. Mozes werd opnieuw ge-
boren als Elia en Johannes de Doper. Voor Christus was het echter niet 
noodzakelijk om geboren te worden. Hij deed het uit eigen vrije wil om 
de mensheid te helpen om de wet, die zonde brengt, op te heffen en om 
de mensheid van de wet van zonde en dood te bevrijden. 
   De rasgodsdiensten van de maangod Jehova brachten op indirecte ma-
nier de wil van God aan de mensheid over door middel van zieners en 
profeten, die alleen maar onvolmaakte werktuigen waren, zoals de manen-
stralen die het licht van de zon weerkaatsen. 
   De bedoeling van deze godsdiensten was de mensheid op de universele 
godsdienst van de zonnegeest Christus voor te bereiden, die zich zonder 
tussenpersoon onder ons kenbaar maakte, zoals het licht dat rechtstreeks 
van de zon komt. ‘Wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 
enige Zoon van de Vader.’ Joh. 1:14, toen hij het evangelie van liefde predik-
te. De christelijke godsdienst geeft geen geboden maar verkondigt liefde 
als vervulling van de wet. Daarom worden er in de christelijke godsdienst 
geen lotsschulden gemaakt. Omdat Christus niet per se geboren hoefde te 
worden, zal hij niet door de wet van oorzaak en gevolg tot wedergeboorte 
gedwongen zijn, zoals de stichters van de maan-rasgodsdiensten, die van 
tijd tot tijd de zonden van hun volgelingen moeten dragen. Als hij ver-
schijnt zal dit in een lichaam zijn dat uit de beide hogere ethers is samen-
gesteld. De lichtether en de weerspiegelende ether, het gouden bruilofts-
kleed, wordt door Paulus het soma psuchikon of zielenlichaam genoemd. 
Paulus stelt heel nadrukkelijk dat ‘… wat uit vlees en bloed bestaat kan 
geen deel hebben aan het koninkrijk van God.’ 1 Kor. 15:50. Hij verzekert 
dat wij veranderd zullen worden en als Christus zullen zijn. Als wij het ko-
ninkrijk niet in een lichaam van vlees kunnen binnentreden, is het absurd 
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te veronderstellen dat de Koning van de heerlijkheid zo’n grof en hinder-
lijk lichaam zou dragen. 
   De priesterstand, waaruit Jehova zijn vertegenwoordigers betrok – de 
profeten en stichters van godsdiensten en bouwers van geestelijke tem-
pels – zijn de zonen van Set. De zonen van Kaïn voelen nog steeds de 
goddelijke aard van hun voorvader in hun binnenste. Zij verwerpen de in-
directe methode van redding door het kerkelijk geloof en willen zelf het 
wijsheidslicht vinden door de directe methode van werk: zij perfectione-
ren zich zo in de kunst en het ambacht, en bouwen zo de tempel van ma-
teriële beschaving door middel van nijverheid en staatsmanschap overeen-
komstig het plan van God, de Opperbouwmeester van het heelal, waarvan Chris-
tus de Grote Hoeksteen is en iedere mystieke vrijmetselaar een levende steen. 
   Om de toegangspoort tot het koninkrijk van Christus te bereiken moe-
ten na verloop van tijd deze twee grote stromen van de zonen van Set en 
de zonen van Kaïn zich verenigen. Vóór Christus’ geboorte was er geen 
manier waarop zo’n samensmelting kon plaatsvinden. Maar toen Chris-
tus, de Grote Zonnegeest kwam, werd Salomo opnieuw geboren als Je-
zus waar de Christusgeest bij de doop in diens lagere voertuigen trad. Hi-
ram Abiff werd wedergeboren als Lazarus. Toen Lazarus door de sterke 
greep van de klauw van de Leeuw van Juda werd opgewekt, lieten de vroe-
gere tegenstanders Hiram en Salomo, hun meningsverschillen varen, door 
de Christusgeest hiertoe gedreven. Beiden werken nu aan de vestiging van 
het koninkrijk van Christus. 
   Dit was het wat de Farizeeën op de een of andere manier aanvoelden of 
vermoedden. Vandaar hun angst dat deze Jezus veel mensen zou inwijden 
die tegen de rasgodsdienst in opstand zouden komen waarmee zij, de Fari-
zeeën, zo nauw verbonden waren. 
 
 
Vraag 143. De redenen voor beproevingen van de kandidaat 
Sinds ik begonnen ben met de bestudering van de Rozenkruiserleer en probeer mijn le-
ven te beteren lijkt het alsof de moeilijkheden zich opstapelen op een manier als nooit 
eerder het geval was. Het lijkt of zij, die mij het naast staan, degenen zijn die het mij 
het moeilijkst maken. Soms heb ik het gevoel dat ik aan het groeien ben, op andere mo-
menten lijkt het of mijn leven een mislukking is. Wat is de werkelijke stand van za-
ken en wat is de reden van deze beproevingen? 
 
Antwoord. Als een schip met het tij mee de rivier afdrijft draaien de moto-
ren schijnbaar zonder enige moeite en gaat het schip snel vooruit. Het-
zelfde is het geval als een auto een heuvel afrijdt; de motor kan dan de last 
met gemak trekken en men komt snel vooruit. Maar als het schip tegen het 
tij moet optornen en zich tegen de stroom in een weg moet banen, of als 
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een auto een heuvel op moet rijden, is daar veel krachtsinspanning voor 
nodig en komt men niet zo vlug vooruit. Er moeten obstakels overwon-
nen worden, en men voelt ieder steentje. 
   Met de geest is het net zo. Zolang wij met de stroom van het leven mee-
drijven en met het tij van de mensheid meegaan, schijnt alles probleem-
loos te verlopen en ondervindt men geen moeilijkheden op zijn pad. Zo-
dra wij echter de stroom verlaten en er naar streven het pad van het ho-
gere leven te nemen, ondervinden wij de wrijving met de algemene levens-
gang van de mensheid. Natuurlijk zullen de wrijvingen het grootst zijn 
met hen die ons het naast staan. Die schijnen daardoor tegenstanders die 
elke gelegenheid aangrijpen om onze vooruitgang te vertragen. Zij schij-
nen er op alle mogelijke manieren naar te streven ons pad te blokkeren. 
Wij voelen dat vooral ook omdat wij vinden dat zij, die ons het naast zijn 
en het liefst, juist degenen moeten zijn die onze pogingen waarderen en 
ons hierin zouden moeten steunen. Maar dat is niet zo. Dat moeten wij 
van hen niet verwachten. Zij drijven met de stroom mee en wij gaan er 
tegenin. De wrijving is beslist even nodig als de wrijving van het water te-
gen het schip dat tegen de stroom in de rivier opvaart. 
   Als u wel eens langs de zee hebt gewandeld zult u opgemerkt hebben hoe 
rond en glad, ja, zelfs gepolijst de stenen op het strand zijn geworden door 
het steeds tegen elkaar aanschuren, door wrijving met de andere stenen. 
Door de eeuwen heen zijn alle scherpe kanten eraf geslepen en hebben 
zij dat mooie oppervlak gekregen dat zo kenmerkend is voor stenen langs 
het strand. Wij kunnen deze stenen met de mensen in het algemeen ver-
gelijken. Door eeuwenlange wrijving tegen elkaar worden de lelijke kan-
ten eraf geslepen. Uiteindelijk zullen wij rond worden, glad gepolijst en 
even mooi als de stenen op het strand.  
   Neem nu een ruwe diamant. Die krijgt zijn gepolijste uiterlijk niet door 
het gewone, langzame proces als de steen op het strand. Hij wordt door 
de diamantslijper onder handen genomen die hem slijpt. Elke keer als de 
steen tegen de schijf wordt gehouden, hoort men een snerpend geluid. El-
ke keer als er een schreeuw van pijn vanaf komt, is er weer een stukje van 
het oppervlak af en komt er een schitterend gepolijst vlak voor in de plaats.  
   Dat geldt ook voor het ego dat naar het hogere leven streeft. Daar is 
God de slijper die de steen polijst. Het is niet prettig als het ruwe deel van 
ons wordt afgeslepen, als wij tegen de slijpsteen van verdriet en ellende 
worden gedrukt. Ondanks dat zullen wij uit dit alles stralend en schitte-
rend als diamanten tevoorschijn komen. Wees daarom niet bedroefd. 
Want het verdriet en leed dat nu op uw pad komt is alleen maar het slij-
pen van de steen door de diamantslijper. U kunt ervan verzekerd zijn dat, 
hoe u zich nu ook voelt, het resultaat goed zal zijn, want God is liefde. 
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Hoewel hij op het ogenblik de strengste maatregelen toepast, zult u er in 
de toekomst er gepolijst en schitterend uit tevoorschijn komen.  
 
 
Vraag 144. Hoe vindt de man de vrouw in zichzelf? 
In het vierde deel van Tannhäuser zegt u: ‘De man moet de vrouw in zichzelf vin-
den.’ Ook dat wij de wachter op de drempel het hoofd moeten bieden. Wilt u die twee 
punten verduidelijken? 
 
Antwoord. In werkelijkheid is de geest noch mannelijk noch vrouwelijk. 
Tijdens onze tegenwoordige verschijning was het nodig één helft van on-
ze scheppingskracht voor de ontwikkeling van de hersenen te bestemmen, 
waarmee wij geestelijke ideeën kunnen scheppen, die wij dan in de stoffe-
lijke wereld vorm kunnen geven. Daarvoor was het nodig een stoffelijk or-
ganisme te scheppen met twee geslachten. Het ene met de mogelijkheid 
een eigenschap van de geest uit te drukken, namelijk de wil en daarom man-
nelijk, het andere met de mogelijkheid de verbeeldingskracht uit te drukken, 
die vrouwelijk is.  
   Omdat elke geest afwisselend in een mannelijk en in een vrouwelijk li-
chaam geboren wordt, drukt het lichaam ook afwisselend de twee bij el-
kaar behorende eigenschappen van de geest uit: wil en verbeeldingskracht. 
In elk leven overheerst één van deze eigenschappen en maakt de verschij-
ning daarom mannelijk of vrouwelijk. Maar omdat de geest dag in dag uit, 
of leven na leven naar de levensschool terugkeert, wordt de geest steeds 
zielvoller en daardoor beter in staat de beide eigenschappen van de geest 
tegelijkertijd en in gelijke mate uit te drukken. Zo vindt de man stukje bij 
beetje de fijnere, vrouwelijke eigenschappen in zichzelf en de vrouw vindt 
de edelste trekken van de man in zich. Als het punt wordt bereikt dat er een 
volmaakt evenwicht is, vindt het mystieke huwelijk plaats. 
   U weet dat er geschreven staat dat er in de hemel niet getrouwd wordt en 
ook niet wordt uitgehuwelijkt, [Luk. 20:34-35] omdat de geest daar niet door 
de belemmeringen van het vlees wordt gehinderd. Daar speelt geslacht 
geen rol. Daar kunnen beide eigenschappen van de geest gebruikt worden 
en is het daarom niet nodig met elkaar te trouwen. Ieder schept daar het 
oertype van zijn of haar lichaam zonder hulp van iemand anders, behalve 
dan van de goddelijke hiërarchieën, en zorgt zo voor de toekomstige beli-
chaming. Pas wanneer wij het rijk van de ziel verlaten en het rijk van de 
seksen binnengaan hebben wij voor de vorming van een tastbaar stoffe-
lijk lichaam de medewerking van een ander nodig, om daarin het oertype te 
plaatsen dat in de eerste plaats door de geest zelf in de hemel werd ge-
maakt. Hoe eerder wij in onszelf een volledige, scheppende eenheid zien; hoe 
meer wij onze eigen scheppingskracht bewaren en voor geestelijke doel-
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einden opwaarts leiden, des te eerder zullen wij de man of de vrouw in ons-
zelf vinden. Het mystieke huwelijk zal dan voltrokken zijn. En dit verbindt 
de twee polen en geeft ons een bewustzijn dat in alle gebieden van de na-
tuur scheppend is. 
   Tegelijkertijd dienen wij te beseffen dat wij, zolang wij hier in de stoffe-
lijke wereld zijn en hier lessen te leren hebben, instrumenten moeten heb-
ben waarin wij die lessen kunnen leren. Wij hebben zelf, door het offer van 
anderen, dit voorrecht ontvangen. Zij hebben ons geholpen door ons een 
lichaam te schenken. Wij mogen ons nooit aan de verantwoordelijkheid 
onttrekken iemand anders door onze diensten de gelegenheid te geven een 
lichaam te verkrijgen. Vooropgesteld dat wij een goede gezondheid heb-
ben en ook de andere omstandigheden goed zijn. Ook moeten wij het ge-
voel hebben dat wij de geest, die tot ons komt, de juiste omgeving kunnen 
bieden waarin die kan opgroeien. 
   Wat de wachter op de drempel betreft. Er wordt gezegd dat die zich altijd 
vertoont als een wezen van het andere geslacht, omdat al onze verzoekin-
gen en het kwaad dat wij bedrijven, alles wat afkeurenswaardig is, van de 
verborgen zijde in ons komt. In ieder leven neemt deze verborgen zijde de 
vorm van het andere geslacht aan. Door het andere geslacht worden wij tot 
zonde verleid die de mensheid uit de staat van zuiverheid verdreef, die 
symbolisch de Hof van Eden of het paradijs wordt genoemd. Hij wacht 
op de drempel van de geestelijke werelden. Iedereen die daar toegang durft 
te zoeken moet eerst deze demon overwinnen.  
 
 
Vraag 145. De theosofische tempel van het Rozenkruis 
Sommige theosofen beweren dat hun tempel van het Rozenkruis de enige echte orde is 
en dat de Rosicrucian Fellowship daarvan een afsplitsing is. Wilt u ons vertellen wat de 
werkelijke status van die orde is en welk verband die met de Rosicrucian Fellowship 
heeft? 
 
Antwoord. Een ongelukkig feit, dat door alle leiders van verenigingen be-
treurd wordt, is dat slecht ingelichte leden ongegronde beweringen ver-
kondigen die op geen enkele manier op feiten berusten. De gedragslijn van 
de Rosicrucian Fellowship is altijd geweest in vrede met alle andere reli-
gieuze verenigingen te leven en bij elke gelegenheid goede dingen over hen 
en hun leiders te vertellen. Wij denken er niet over ons ideaal van broe-
derschap geweld aan te doen door scherpe kritiek, op wie dan ook. 
   De leiders van de theosofische vereniging volgen dezelfde gedragslijn. Ik 
heb hen zich nooit tegen enige organisatie zien richten. Ik weet heel zeker 
dat zij de Rosicrucian Fellowship goedgezind zijn en dat zij een aanmati-
gende bewering - als zou hun tempel van het Rozenkruis de enige echte 
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orde zijn - geen moment zouden willen goedpraten. Zij weten wel beter. 
Wat de opmerking betreft dat de Rosicrucian Fellowship maar een afsplit-
sing van hun orde is, volsta ik met te zeggen dat de Rosicrucian Fellowship 
jaren vóór de theosofische Orde van het Rozenkruis werd opgericht. 
   Dergelijke onjuiste beweringen als de genoemde komen van bekrompen, 
onverantwoordelijke mensen, die ook niet geloofd worden door de grote 
organisatie van de theosofie, die ruim van geest is en speciaal over dit on-
derwerp goed is ingelicht door bestudering van ons eigen handboek, De we-
reldbeschouwing der Rozenkruisers.  
   Wij hebben duizenden exemplaren van dit boek aan leden van de theo-
sofische vereniging verkocht. Grote loges als die van Londen en Chicago 
kochten vijfhonderd exemplaren tegelijk. Andere, zoals Boston en Wa-
shington kochten een paar honderd exemplaren ineens en hebben hun be-
stelling ettelijke malen herhaald. Ooit wilde de theosofische boekhandel 
voor de hele oplage, die toen ter perse was, een koopcontract afsluiten. 
Maar omdat wij het grootste deel daarvan zelf meteen nodig hadden voor 
grote bestellingen van groothandelaren in New York en Londen, ging de 
koop niet door. Duizenden exemplaren werden rechtstreeks vanuit ons 
hoofdkwartier aan individuele theosofen verkocht. Van honderden leden 
van de theosofische vereniging ontvingen wij brieven vol lof. Leden van 
loges hebben ons enthousiaste brieven geschreven over de grote waarde 
van dit boek als studieboek voor hun cursussen. En recessenten hebben 
het boek in veel publicaties zeer geprezen. De laatste recensie die ik on-
der ogen kreeg was die van de heer Wedgwood in het officiële orgaan van 
de theosofische vereniging The Theosophist van februari 1915. De heer 
Wedgwood recenseert daarin een ander boek en om te vergelijken noemt 
hij een aantal schrijvers, onder andere ‘Max Heindel, de auteur van een 
fascinerend en echt zeer kundig boek De wereldbeschouwing der Rozenkruisers.’  
   Hij komt tot de volgende slotsom: ‘Het werk van Max Heindel is mis-
schien wel het meest deskundige van deze boeken. Het geeft een goed 
doordacht en samenhangend overzicht. Hoewel sommige punten die hij 
aanroert enige twijfel oproepen, wordt door andere vanuit de intuïtie een 
flits van herkenning opgeroepen die onmiskenbaar is. Dit boek vertegen-
woordigt duidelijk een niet mis te verstane occulte traditie. Het roert veel 
belangwekkende punten aan die tot dusver door mevrouw Besant, de heer 
Leadbeater of de heer Sinnett nog niet behandeld werden.’ 
   Zoals gezegd is The Theosophist het officiële orgaan van de theosofische 
vereniging dat door mevrouw Besant wordt geredigeerd. Hiermee hebben 
dus twee van de hoogste leden van de theosofische vereniging en de stich-
ter van de theosofische tempel van het Rozenkruis, De wereldbeschouwing der 
Rozenkruisers officieel betiteld als een boek dat ‘duidelijk de occulte tradi-
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tie vertegenwoordigt.’ Deze mensen zijn grote geesten die zich niet ge-
noodzaakt voelen valse trots en ijdelheid kunstmatig in stand te houden 
door hooghartige hatelijkheden aan het adres van een andere vereniging, 
zoals sommigen doen die niet waard zijn hun volgelingen genoemd te 
worden. Zij bezitten bovendien een geest die verdiensten in anderen kan 
ontdekken en de edelmoedigheid om die te erkennen. Dit is ook het ge-
val met de grote ledenorganisatie van de theosofische vereniging. Anders 
zouden zij nooit De wereldbeschouwing der Rozenkruisers hebben gekocht, 
noch de verdiensten daarvan hebben erkend. De kleine minderheid die 
beweert dat de theosofische tempel van het Rozenkruis de enige echte or-
de is en dat de Rosicrucian Fellowship daar een afsplitsing van is nu, die 
zal haar les wel leren. 
   Met betrekking tot de oorsprong van de theosofische tempel van het Ro-
zenkruis worden wij ingelicht door de secretaris van de Amerikaanse af-
deling van de theosofische vereniging, de heer A.P. Warrington, in het 
meinummer van 1913 van The American Theosophist: 
    ‘De opzichters en de hoogste leiders zijn Herakles, Helios en Lomia 
(namen die waarschijnlijk om mystieke redenen door mevrouw Besant, 
mevrouw Russack en de heer Wedgwood zijn aangenomen. M.H.). Door 
de hoofden werd het volgende meegedeeld: In de theosofische vereni-
ging zijn veel personen die vinden dat hun hoogste gevoelens het best uit-
gedrukt kunnen worden in statige en ritmische ceremoniën… veel van deze 
ego’s tasten op talloze terreinen van onderzoek onbevredigd rond… voor 
deze ego’s is de ceremoniële lijn de weg van de minste weerstand… In de 
theosofische vereniging is tot op heden echter weinig gelegenheid geweest 
ceremoniën en mysteriën te bestuderen. De oprichters van de nieuwe orde 
hebben daarom de wens de versnipperde leer van de theosofische vereni-
ging en wat in andere literatuur beschikbaar is, samen te voegen… om het 
altaar van het geestelijk streven met smeulend vuur tot nieuw leven aan te 
wakkeren … Erkennend dat er maar één echt occultisme bestaat zullen zij 
proberen dit in zijn westerse openbaring te vinden om de oosterse aspec-
ten niet te vervangen, maar te verrijken. Toen de oprichters de naam tempel 
van het Rozenkruis kozen, hadden zij verschillende oude organisaties in ge-
dachten. Een daarvan was de orde van de tempelieren die opgericht werd 
[1118-1312] om pelgrims, die naar het Heilige Land reisden, te beschermen 
… De tegenwoordige tempeliers van het Rozenkruis wensen op dezelfde 
manier waardig bevonden te worden om zich rond de Bodhisattva19 te 

 
19 Bodhisattva. Hij wiens wezen licht is. De zevende inwijding. Ir. A.J.H.v. Leeuwen, A.P.  
    Meyer-Gerhard, N.E.v.d. Schoot-Groot, Kleine woordentolk der geesteswetenschappen, Theo- 
    sofische Vereniging, Utrecht, 1977. 



 259 

scharen als hij terugkeert om met het zwaard van de geest de mysteriën te 
verdedigen.’ 
   Dit is een onomwonden en ongetwijfeld eerlijke uitspraak dat zij, omdat 
zij de behoefte aan ceremonieel als een aansporing tot geestelijk streven 
voelden, de Orde van het Rozenkruis binnen de theosofische vereniging 
hebben opgericht in de hoop dat dit hen tot betere dienaren in de wijn-
gaard van de Heer zou maken. Wie zou hen daarbij niet Gods zegen toe-
wensen? Zij beweren niet dat zij van de Broeders van het Rozenkruis oc-
culte opdracht hebben ontvangen om een dergelijke tempel op te richten. 
In feite bekennen zij dat zij niet weten of er een dergelijke tempel bestaat, 
ten minste, de heer Wedgwood doet dat. En mevrouw Besant drukt dit in 
hetzelfde nummer af als waarin de heer Wedgwood het over De wereldbe-
schouwing der Rozenkruisers heeft. Hij vraagt zich af wat de oorsprong van 
dergelijke boeken is en stelt de vraag: ‘Bestaan er in de stoffelijke wereld 
nog westerse occulte scholen? Misschien de schatkamer van de alchemie 
van het Rozenkruis waarin de kleine mysteriën nog steeds gecelebreerd 
worden? Of komt deze leer van bovennatuurlijke loges, van leraren die 
niet meer behoeven te incarneren en die nog steeds de leerstellingen van 
het middeleeuwse kloosteroccultisme in ere houden, vermengd als het 
vaak was met een sterke tint van orthodoxe christelijkheid? Het zou inte-
ressant en goed zijn dat te weten.’ 
   Max Heindel zegt dat er zo’n Tempel bestaat. Zijn bewering wordt be-
vestigd door het feit dat hij De wereldbeschouwing der Rozenkruisers heeft ge-
schreven en bereidwillige steun van duizenden denkers heeft gekregen, 
zowel binnen de theosofische vereniging als daarbuiten. De meesten van 
hen bezitten intuïtie, zoals de heer Wedgwood, en anderen met helder-
ziendheid. Twijfelen aan Max Heindels bescheiden bewering dat hij de 
gezant is van de Rozenkruisers Orde zou – met het feit voor ogen dat hij 
dit boek heeft geschreven – de nog grotere moeilijkheid inhouden, te ge-
loven dat hij de stichter van de Orde is, want zo’n monumentaal plan over 
de ontwikkeling van de wereld en de mens als dit boek openbaar maakt, 
werd nooit eerder door menselijk verstand uitgedacht. Daarom is er maar 
één gevolgtrekking mogelijk: dat Max Heindel de waarheid spreekt als hij 
zegt dat hij de Tempel van het Rozenkruis heeft bezocht; dat hij daar in 
de mysteriën werd ingewijd en dat hij daar de leer heeft ontvangen die De 
wereldbeschouwing der Rozenkruisers bevat, en de opdracht heeft gekregen deze 
leer te publiceren en te verspreiden.  
   Als ondersteuning van wat hij zegt, en als bewijs van zijn oprechtheid en 
onbaatzuchtigheid kan ook nog worden meegedeeld dat hij deze gewel-
dige kennis niet voor persoonlijke verdienste heeft gebruikt door dit boek 
voor zo’n hoog mogelijke prijs te verkopen. De Broeders van het Rozen-
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kruis hadden hem gewaarschuwd deze ‘parel van kennis’ die hem werd 
toevertrouwd, niet te verkopen. Hij ging tot het andere uiterste en stelde 
de prijs van het boek zo laag, namelijk één dollar, dat hij op de eerste twee 
drukken geld moest toeleggen. Aan de derde druk werd een waardevol re-
gister van tweeënzeventig bladzijden toegevoegd en veel nieuwe gegevens. 
De prijs van dit indrukwekkende boek van zeshonderd bladzijden werd 
toen verhoogd tot anderhalve dollar, wat een kleine winst opleverde die in 
zijn geheel aan het werk ten goede is gekomen. De heer Heindel ontvangt 
geen stuiver, van welk boek ook. Hij moet wel oprecht zijn als hij zich de 
gezant van de Rozenkruisers Orde noemt en als hij zegt dat de Rosicruci-
an Fellowship als voorbode voor het naderende Aquariustijdperk werd 
opgericht. 
   Dus samengevat: De theosofische tempel van het Rozenkruis is een or-
de, gesticht door mevrouw Besant en haar medewerkers om kandidaten 
tot geestelijk leven te helpen door ceremonieel dat zij zelf hebben bedacht. 
   De Rosicrucian Fellowship is de voorbode van het Aquariustijdperk. Zij 
verspreidt de westerse wijsheidsleer zoals geformuleerd door de Broeders 
van het Rozenkruis en uitgegeven door Max Heindel in De wereldbeschouwing 
der Rozenkruisers.  
   Helaas moet ik zeggen dat er geen verband kan zijn tussen de Rosicruci-
an Fellowship en de theosofische tempel van het Rozenkruis, of enige an-
dere orde van de theosofische vereniging. Ik heb een hoge dunk van hun 
leden en oprechte achting voor de vele leden die ik persoonlijk ken, maar 
ik heb de westerse wijsheidsgodsdienst aangenomen. Ik geloof onvoor-
waardelijk in westerse methoden voor westerlingen en moet daarom, ge-
dwongen door de logica, het standpunt innemen dat mijn theosofische 
vrienden, hoe oprecht zij ook zijn, er verkeerd aan doen als zij onder wes-
terlingen een religie proberen te verkondigen die door God aan de oos-
terlingen werd gegeven. 
   Aanvankelijk was ik zeer verheugd toen ik hoorde dat er door de leiders 
van de theosofische vereniging een tempel van het Rozenkruis was ge-
sticht, want ik nam aan dat dit een aanwijzing was dat zij in het Westen het 
ware Christuslicht hadden gezien en zich nu voorbereidden de ‘wijzen uit 
het oosten’ na te volgen, die naar het westen trokken en de Christusster 
naar Betlehem volgden. Ik was echter diep teleurgesteld toen ik vernam 
dat zij in deze nieuwe tempel de bedoeling hebben het westers occultisme, 
de Rozenkruisersleer en dergelijke, te bestuderen ‘om de oosterse aspecten 
ervan te verrijken, niet te verdringen.’     
   Het doel van de theosofische vereniging en haar vestigingen staat dus 
lijnrecht tegenover dat van de Rosicrucian Fellowship zoals oost en west. 
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Hoe oprecht mijn persoonlijke achting voor haar individuele leden ook is, 
kunnen wij als genootschap niet met hen samenwerken. 
   Hieruit volgt niet dat wij verplicht zijn hen aan te vallen, of dat wij wraak 
zouden nemen als een misleid lid van de theosofische vereniging uitlatin-
gen doet die volgens ons afbreuk doen aan de waardigheid van ons genoot-
schap. Laten wij er liever voor waken geen onderwerpen ter sprake te 
brengen die dergelijke opmerkingen kunnen uitlokken. Laten wij rustig 
maar standvastig doorgaan met het verspreiden van de westerse wijs-
heidsgodsdienst en er de nadruk op leggen dat dit de westerse methode 
voor westerlingen is. Zo bevorderen wij het werk van de Oudere Broe-
ders beter dan door nutteloze argumenten waarmee wij tijd verknoeien en 
niemand overtuigen. Want overtuiging komt van binnenuit. 
 
Naschrift: Sinds het voorgaande werd geschreven is de theosofische tem-
pel van het Rozenkruis ontbonden en het gebouw van haar Amerikaanse 
hoofdkwartier veranderd in een rooms-katholieke kerk, waar de vroegere 
tempelieren nu de diensten bijwonen. Als hun tempel van het Rozenkruis 
door de Oudere Broeders, de hiërarchen van de westerse wijsheidsleer, in 
het leven was geroepen, zou zij eeuwenlang bestaan hebben in plaats van 
een paar jaar. 
 
 
Vraag 146. Moet men gebrekkige kinderen laten sterven? 
Is het vanuit occult standpunt bezien juist of onjuist een kind met een gebrek te laten 
sterven, zoals dat in de zaak Bollinger gebeurde? Wilt u ons hierover uw mening ge-
ven? 
 
Antwoord. Als wij mensen met een gebrek als een groep beschouwen, die-
nen wij ons ervan bewust te zijn dat de geest niet gebrekkig is. In ontelba-
re vorige levens heeft de geest bepaalde zaden gezaaid en daaruit voort-
vloeiende ervaringen opgedaan. Ervaringen die niet in één leven geoogst 
konden worden, bleven bewaard tot het volgende leven, of tot latere le-
vens, en hebben daar hun vruchten afgeworpen. Niemand is in staat om 
in één leven alle vermogens uit te drukken die wij in onze vele voorgaan-
de levens verworven hebben. Daarom worden door parapsychologen veel 
schijnbare afwijkingen aan het licht gebracht. Zij ontdekten dat onontwik-
kelde keuterboeren, onder hypnose of in trance, in dit leven in staat bleken 
Grieks of Hebreeuws te spreken, evenals over diepzinnige onderwerpen 
geleerde verhandelingen te houden. Het is dus duidelijk dat de geest ver-
geleken kan worden met een ruwe diamant, die op de slijpsteen van de er-
varing, geleidelijk geslepen wordt. In elk leven valt het licht door een an-
der facet en voegt het bij het licht dat al door facetten werd opgevangen 
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die in talrijke, voorgaande levens werden geslepen. Door dit proces zullen 
wij uiteindelijk het volmaakte licht ontvangen dat ons goddelijk maakt. 
   Door onze beperkte waarneming noemen wij bepaalde daden slecht en 
andere goed, terwijl het vanuit een ander gezichtspunt eenvoudig een 
kwestie van ervaring is. Sommige kenmerken of facetten van de geeste-
lijke diamant schijnen in dit leven tamelijk volmaakt te zijn. Zij schijnen 
althans niet in die mate van het gewone af te wijken dat ze opvallen, en 
daarom noemen wij ze volmaakt. Andere zijn afwijkend van de rest, en 
in onze onwetendheid noemen wij ze gebrekkig. Met lichamen is het net 
zo. Hoewel niemand een volmaakt lichaam bezit, nemen wij een gemid-
delde als norm en alles wat daar niet aan voldoet noemen wij gebrekkig. 
Zij, die verstandelijk niet al te veel van de doorsnee mens afwijken, mo-
gen ongehinderd rondlopen. Maar wie een overduidelijke, afwijkende 
geestesgesteldheid heeft, benemen wij zijn vrijheid. Aan gewone, lichame-
lijke misvormingen schenken wij weinig aandacht, maar zij die lichamelijk 
van onze norm afwijken, noemen wij gebrekkig. Sommige mensen vinden 
dat zij het recht hebben om alles en iedereen, die niet aan de norm voldoet, 
te vernietigen. 
   In feite is het normale lichaam het resultaat van een bepaalde leefwijze 
in vroegere bestaanstoestanden die toen als norm golden. Maar het zoge-
noemde onvolwaardige verstand en het mismaakte lichaam zijn de resul-
taten van pogingen van geesten om vrij te zijn zich langs, wat wij zouden 
noemen: ongebruikelijke lijnen van gedachten of daden te bewegen. 
Daarom zijn genialiteit en krankzinnigheid altijd samengegaan. Elke arts 
die het leven van iemand die hij of zij een gebrekkige vindt probeert te 
bekorten, is even verantwoordelijk voor het beroven van de wereld van 
een groot genie als haar te ontdoen van een arm schepsel, dat tijdens zijn 
ellendig bestaan een last voor zichzelf en voor anderen zou worden. Dus 
zelfs vanuit dat standpunt is het absoluut in strijd met het belang van de 
gemeenschap, iemand te laten uitmaken of een kind mag blijven leven of 
moet sterven. Het is de plicht van iedere arts alles te doen wat in zijn of 
haar vermogen ligt om het leven in een lichaam te verlengen, zodat de 
geest de ervaring op kan doen waarvoor hij gekomen is. Als het nodig is 
dat dit leven bekort wordt, zal de natuur daar zelf wel voor zorgen. 
   Onderzoek van de zaak Bollinger heeft uitgewezen dat dit ego in zijn vo-
rig leven een non was en op de brandstapel verbrand werd. Als gevolg 
hiervan verloor dit ego de vrucht van dat leven. Volgens de occulte wet van 
kindersterfte was het daarom nodig dat het nieuwe lichaam spoedig na 
de geboorte zou sterven. Geen enkele operatie zou in dit geval het leven 
gered hebben. Maar dat doet niets af aan het feit dat de arts zijn plicht ver-
zuimd heeft door niet te proberen dat leven te redden. Het is ongepast in 
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een voor iedereen toegankelijk tijdschrift de oorzaken te bespreken die in 
een vorig leven geleid hebben tot de tragedie die dit leven beëindigd heeft 
en waarmee de tegenwoordige geboorte als een gebrekkig kind verband 
hield. Ik volsta met de opmerking dat de geest nu naar de eerste hemel is 
gegaan en daar de morele opvoeding krijgt die hem de vruchten van zijn 
ervaring, die hij in zijn vorig, ongelukkig leven had verzameld, zal terugge-
ven. Hij zal dan, als hij na enige jaren opnieuw wordt geboren, waarschijn-
lijk een volkomen normaal lichaam hebben. 
 
 
Vraag 147. Wat is psychometrie? 
Wilt u uitleggen wat er met psychometrie wordt bedoeld? 
 
Antwoord. Het is bekend dat de geschiedenis van de aarde door geologen, 
die daarin zijn opgeleid, kan worden afgelezen. Prehistorische dieren en 
planten kunnen uit hun fossiele overblijfselen gereconstrueerd worden. 
Men kan nagaan welke grote veranderingen als gevolg van hevige vulkani-
sche uitbarstingen er zich in de aarde hebben voltrokken. De weg, afgelegd 
door gletsjers die duizenden jaren geleden gesmolten zijn, is zo duidelijk 
alsof zij zich nu naar de zee toe begeven. De door water geërodeerde rot-
sen, die nu in woestijnen te vinden zijn, vertellen hun geschiedenis van ver-
anderde topografische en klimatologische omstandigheden even duidelijk, 
of zelfs duidelijker, dan wanneer een verslag daarvan op de bladzijden van 
een boek geschreven stond.  
   Maar voor hen die helderziend zijn is er een diepgaander verslag beschik- 
baar, dat overeenstemt met de feiten die door de geologie worden onthuld 
en die aanvult. De sporen die het kruiende ijs van de gletsjers en de snel-
stromende rivieren op de rotsen hebben achtergelaten zijn als lidtekens 
van de strijd op het lichaam van een soldaat, waaruit het scherpe oog van 
de aandachtige waarnemer, al naar de mate van zijn verbeeldingskracht, 
zijn conclusies trekt van het gevecht waardoor zij werden veroorzaakt. De-
ze gevolgtrekkingen kunnen de feiten dekken, maar waarschijnlijker is dat 
er fouten insluipen. In elk geval zullen wij, als de soldaat ertoe gebracht 
kan worden te vertellen hoe hij zijn verwondingen heeft opgelopen, een 
vollediger en betrouwbaarder verslag krijgen, dan wanneer wij alleen op 
de gevolgtrekkingen afgaan. 
   Zo zullen wij ook, als wij de natuur ertoe kunnen brengen het verhaal 
te verschaffen van voorbije gebeurtenissen, een betrouwbaar verslag krij-
gen van wat zich in de afgelopen periode met haar gevarieerde planten- 
en dierenrijk heeft afgespeeld.  
   Dat dit mogelijk is voor iemand die het tweede gezicht heeft, is veel men-
sen bekend. Als zij een stuk lava oppakken, dat tijdens een uitbarsting uit 
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een vulkaan is geworpen, en zij stellen zich passief daarop in, zien zij als 
op een film het geweld van de vuurhaard waarvan dat stuk getuige was. 
Door een brief tegen hun voorhoofd te drukken kunnen zij de schrijver 
daarvan zien, de kamer waarin hij de brief schreef, en andere bijzonder-
heden. Maar let op, zonder de lava of die brief kan de psychometrist niets zien. Soms 
ziet hij dingen die hij liever niet wil zien. Hij bezit ook niet de macht zich 
voor zulke beelden en taferelen af te sluiten. Dit vermogen is daarom, op 
zijn zachtst uitgedrukt, van twijfelachtige waarde. 
   Een andere groep mensen heeft door bepaalde oefeningen en een pas-
sende leefwijze, bedoeld om de etherische aura die elk wezen en voorwerp 
omringt te vergroten, het vermogen ontwikkeld om naar wens in het ge-
heugen der natuur te lezen. Zij bezitten de sleutel tot de geheimen van de 
natuur. In de Rozenkruisersleer is veel over het geheugen der natuur ge-
schreven. Een groot deel van deze informatie werd door middel van laatst-
genoemde, positieve methode van onderzoek, verkregen. Wij behoeven 
onze lezers nauwelijks nog te waarschuwen voor het gevaar dat men loopt 
als men probeert de passieve kant van dit vermogen op te wekken.  
 
 
Vraag 148. De gevolgen van het branden van wierook 
Worden in een vertrek de trillingen verhoogd als men daarin kruiden brandt? Zo ja, 
welke soort kruiden moet men dan gebruiken? 
 
Antwoord. Als lichaamloze geesten invloed willen uitoefenen op hen die 
nog in de aardse beslommeringen gevangen zitten, hebben zij een voertuig 
van voldoende dichtheid nodig om invloed op de hersencentra uit te oefe-
nen; of, onder bepaalde omstandigheden, op het coördinatie mechanisme 
van de kleine hersenen. Als aan deze geesten zo’n voertuig verstrekt wordt 
kunnen zij hun slachtoffers lichamelijk, moreel en verstandelijk beïnvloe-
den, overeenkomstig hun aard; en dat doen zij ook. 
   Het spreekt vanzelf dat men geen druiven plukt van een doornstruik. 
Omdat een geest geen stoffelijk lichaam heeft, is dat nog geen bewijs dat 
hij een weldoener is. In de stoffelijke wereld is meer onkruid dan dat er 
bloemen zijn; en in de onzichtbare wereld zijn er meer slechte dan goede 
en edele geesten, omdat zij onontwikkeld zijn. 
   Als men in een kamer wierook brandt, zijn de rook en de geur die wij 
ruiken van zo’n dichte stof, dat die door een bepaald soort geesten die af-
gestemd zijn op de trillingssnelheid van de wierook die gebrand wordt, ge-
bruikt kan worden. Als een occultist van goede naam, die helderziendheid 
heeft ontwikkeld en die de verschillende wezens in de geestelijke wereld 
kan zien, wierook heeft samengesteld, die volgens hem een voertuig biedt 
aan geesten die hulpvaardig zijn en geneigd zijn de trillingen te verhogen 
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van hen die de wierook, en daarmee de geesten inademt, kan dit tijdens 
het bidden helpen om degenen die bidden te verheffen en zich met het 
goddelijke te verenigen. 
   Als echter de wierook door iemand is samengesteld die niets van occul-
tisme afweet, misschien door iemand die een egoïstisch doel nastreeft, dan 
is de wierook een voertuig voor geesten van gelijke aard, die zich in de rook 
en de geur hullen, de lichamen binnentreden van hen die zich daar bevin-
den waar de wierook wordt gebrand en hen aanzetten tot uitspattingen en 
zinnelijkheid. De Chinese tondelstokjes zijn hiervan een goed voorbeeld. 
Het is ook mogelijk dat, als men zich enige tijd aan deze praktijk heeft 
overgegeven, de geesten zo’n macht over hun slachtoffers krijgen dat ze 
hen tot razernij opzwepen waarbij zij de symptomen van epilepsie verto-
nen, zoals schuim op hun mond. Of zij oefenen zo’n invloed op de li-
chaamsbeweging uit dat dit zich beweegt als bij de sint-vitusdans. Daarom 
is het branden van wierook erg gevaarlijk en moet beslist worden afgera-
den.  
 
 
Vraag 149. De verantwoordelijkheid van machthebbers 
Kort geleden werd in een les gezegd dat de rasgeest verschillende mensen beïnvloedt om 
een rol in het grote wereldtoneel te spelen. Als dat wat zij doen niet goed is, is die per-
soon daar dan verantwoordelijk voor? Moet hij daarvoor boeten? 
 
Antwoord. In de studentenles van september: Onze onzichtbare regering, 
stond dat de goddelijke hiërarchieën, die vanuit de geestelijke wereld on-
ze ontwikkeling leiden, altijd iemand vinden die sterk is in het goede of het 
kwade, en die dan gebruiken als de vooruitgang de val van een oude natie 
of de opkomst van een nieuwe vereist. Het is echter onmogelijk om een 
geest met een gewelddadige en heerzuchtige aard ertoe te brengen een op-
offerende en edele rol te spelen. Hij kan in één nacht zijn karakter evenmin 
veranderen als een luipaard zijn vlekken. Omgekeerd zal een geest met een 
edele aard er niet in toestemmen de rol van een alleenheerser te spelen. 
   Iedereen zal in overeenstemming met zijn karakter handelen. Daarom 
zoeken de goddelijke hiërarchieën altijd iemand uit die een karakter heeft 
dat past bij de rol  die zij in de komende crisis willen laten spelen. Zij bren-
gen hem in zo’n positie dat hij de macht heeft zijn plannen uit te voeren, 
hetzij ten goede of ten kwade. Om die reden wordt hij, althans gedeelte-
lijk, verantwoordelijk voor zijn daden en de gevolgen daarvan. Als hij goed 
doet en door zijn edele, rechtvaardige en onbaatzuchtige daden een volk 
helpt zich te verheffen en het langs de klippen en zandbanken van zijn be-
ginjaren leidt, zoals George Washington deed, dan zal hem in een volgend 
leven natuurlijk roem en eer te beurt vallen wanneer hem over anderen, 
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die hij helpen mag, de leiding wordt gegeven. Als hij echter de rol van een 
Nero speelt en een groot rijk uiteen doet vallen en, zoals van één van de 
koningen van Israël wordt gezegd, ‘met beide handen gretig kwaad doet,’20 
zal daaruit natuurlijk verdriet en lijden voortvloeien. Het is waarschijnlijk 
niet mogelijk hem al het leed te doen voelen dat hij heeft veroorzaakt, 
evenmin als een George Washington alle vreugde kan ontvangen die mil-
joenen ten goede zijn gekomen die door zijn wijsheid en onbaatzuchtig-
heid baat vonden. Maar ieder zal zeker zoveel ontvangen als maar moge-
lijk is, of tenminste zoveel als nodig is om van de één een goed en de ander 
een beter mens te maken. 
 
 
Vraag 150. De bedoeling van het stoffelijk bestaan 
Het is mij volkomen duidelijk hoe wij door middel van de stoffelijke uitdrukking van 
het leven prachtige lessen kunnen leren. Maar ik begrijp niet waarom de stoffelijke 
wereld nodig is om ons zedelijkheid of moraliteit te leren. Als het mogelijk zou zijn in 
de geestelijke wereld ethiek en moraal te leren, waarom is er dan een stoffelijke wereld, 
of wat wij een stoffelijke uitdrukking noemen, nodig? 
 
Antwoord. Ja en nee. Alle andere werelden zijn nu eenmaal niet stoffelijk, 
zelfs niet voor hen die ze bewonen. Het is volkomen juist dat men in de 
geestelijke werelden de handdruk van een vriend net zo voelt als wij hier. 
Maar dat komt omdat wij in de hand van de ander en die van onszelf 
weerstand verwachten. Wij doen dat natuurlijk heel onbewust, maar de 
uitwerking blijft gelijk. Deze verwachting geeft onze handen weerstand 
en onze hand houdt stil daar waar ze die van de ander ontmoet. Net zo-
als ze tot stilstand zou komen bij de aanraking van vlees en beenderen hier 
in deze wereld. Als wij echter onze vriend bij de eerste vreugde van de 
begroeting op zijn rug slaan en niet aan deze weestand zouden denken, 
dan zou onze hand dwars door zijn lichaam gaan. Als wij dat willen, kun-
nen wij ook op elk moment ons lichaam in dat van hem of dat van iemand 
anders voegen zonder dat dit voor ons of voor hen hinderlijk is. Hier, in 
de stoffelijke wereld, is zoiets natuurlijk onmogelijk. Verhoudingsgewijs is 
alles hier hard en vast. Maar het is juist deze eigenschap die aan de stoffe-
lijke wereld waarde verleent als een school in juist en nauwkeurig denken, 
want zo’n soort school is deze wereld, zoals in De wereldbeschouwing uiteen 
is gezet. 
   Daarin wordt als voorbeeld verteld hoe een uitvinder in zijn geest, van 
gedachtestof een motor of machine kan vormen die bedoeld is om een 
bepaald werk te doen. De machine, die hij aldus voor zich ziet, heeft ra-

 
20 Waarschijnlijk Micha 7:3 in de oude vertaling. (evil with both hands greedily) 
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deren die feilloos draaien en het hele ding werkt probleemloos. Maar als 
hij zijn ideeën op papier gaat zetten, zodat de metaalwerkers zijn ontwerp 
kunnen uitvoeren, is het mogelijk dat er in deze tekening veranderingen 
nodig blijken. Later, als de raderen uit ijzer en staal gevormd zijn is het 
heel goed mogelijk dat er enkele aanlopen en niet op hun plaats die be-
doeld was gemonteerd kunnen worden, omdat op deze plek al andere ra-
deren zitten. Dan is hij genoodzaakt het ontwerp van zijn idee zodanig te 
veranderen als de stoffelijke machine hem toont dat nodig is, net zolang 
tot de machine volmaakt loopt. Zijn gedachten en ideeën worden dus ge-
corrigeerd door de fouten die in de stoffelijke wereld aan het licht komen.  
   Als er geen stoffelijke wereld bestond, had hij niet de mogelijkheid ge-
had zijn onjuiste voorstelling van hoe de machine moest zijn, te verbete-
ren. Het is belangrijk dat hij nauwkeurig en juist leert denken. Als wij ge-
leidelijk aan voldoende ontwikkeld zijn zullen wij niet meer moeizaam din-
gen met onze handen maken; maar wij zullen de gedachte aan wat wij 
willen scheppen in ons verstand vormen en dan zullen wij het woord spre-
ken dat het ding schept. Deze scheppingen zullen niet alleen maar machi-
nes zijn, maar levende dingen. Als wij dus niet nauwkeurig leren denken, 
zullen wij wangedrochten scheppen die vernietigd zullen moeten worden 
omdat ze anders, bij welke geest ook die erin zou moeten wonen, een 
slechte aard zouden ontwikkelen.  
   Dit brengt ons op uw vraag over ethiek en moraal. Men zegt: ‘je uiterlijk 
is niet belangrijk, maar wel je gedrag.’ en ook: ‘uiterlijk schoon is maar ver-
toon.’ Tegelijkertijd kan niet ontkend worden dat het gezicht een uitdruk-
king van de ziel is. Wij zeggen allemaal dat iemand een goedmoedig ge-
zicht heeft, en van anderen dat zij een boosaardige uitdrukking op hun 
gezicht hebben, waaruit blijkt dat gedachten de kracht hebben het vlees 
in overeenstemming met de moraal en de ethisch opvattingen van iemand 
te vormen. Daarom leren wij hier [op aarde] moraal en ethiek, en moeten 
wij ze leren, om te kunnen begrijpen hoe ze gebruikt moeten worden als 
wij de vorm en kenmerken van de dingen die wij zullen scheppen, gaan 
modelleren. Om volledig geschikte werktuigen te worden moet onze mo-
raal en ethiek duizendvoudig versterkt worden, evenals dit het geval is met 
ons denken, zoals wij zagen. Het denken, in zijn eigen rijk van fijne ge-
dachtestof, is almachtig. Maar het wordt belemmerd als het in de weer-
standbiedende materie van de stoffelijke wereld werkt. Moraal en ethiek 
ondervinden dezelfde tegenstand. Zij worden echter door oefening ont-
wikkeld, evenals een spier door oefening sterker wordt. Maar ze worden 
niet geoefend als ze niet in een wereld waar weerstand heerst, gebruikt 
kunnen worden. Dat is een langzaam proces, maar het bevordert het nutti-
ge effect.  
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   Als u zich de wet van kindersterfte herinnert, zult u zich eveneens her- 
inneren dat kleine kinderen die sterven, omdat een ongeluk of een ander 
ongelukkig voorval hen belet heeft hun loutering door te maken, recht-
streeks naar de eerste hemel gaan en daar, door geesten die met hen be-
gaan zijn, de lessen in moraliteit krijgen die zij in hun vorige louterings-
gebied hadden moeten leren. Laten wij eens veronderstellen dat één van 
de lessen die een ego leren moet, medeleven is, omdat hij in een vorig le-
ven wreed en ongevoelig was. Misschien heeft hij dieren lichamelijk en 
mensen geestelijk gekweld en daarin veel plezier gehad. Zo’n kind zou dan 
naar het louteringsgebied gebracht worden in de tijd dat een ego, met ge-
lijke neigingen, er zijn louteringstoestand doormaakt en er zijn daden van 
wreedheid boet. Het lichaam van het kind zou dan waarschijnlijk in het be-
geertelichaam van die andere persoon worden geschoven en zou het kind 
voelen wat hij of zij voelt, namelijk het lichamelijk lijden van de gemar-
telde dieren en het geestelijk lijden van zijn menselijke slachtoffers. Op de-
ze manier zal het kind erg snel de lessen begrijpen die het moet leren en 
in korte tijd klaar zijn om weer geboren te worden. 
   Zowel de onzichtbare als de zichtbare wereld spelen dus hun rol om ons 
ethiek en moraal bij te brengen. Beide werelden zijn zonder twijfel onmis-
baar, anders zouden de wijze wezens die ons op het pad van ontwikke-
ling leiden andere, doeltreffender middelen weten te vinden om ons de 
nodige lessen te leren.  
 
 
Vraag 151. Verdoemde zielen 
Is er enige grond voor wat occulte scholen leren over verdoemde zielen en achterblijvers? 
Ik heb een boek gelezen waarin een levendige beschrijving werd gegeven van een plaats 
die men avitchi21 noemde, waar de zielen zouden verblijven als zij in hun laatste sta-
dium van verval verkeren. De betreffende school schijnt te geloven dat sommige zielen 
een toenemende achteruitgang ondervinden. Iedere keer dat zij opnieuw geboren worden 
zinken zij steeds dieper, totdat zij ten slotte als persoonlijke ziel worden vernietigd en 
worden opgenomen in de kosmische ziel. 
   Nu maak ik echter uit de Rozenkruisersleer op dat alle zielen, zonder uitzonde-
ring, in een opwaartse spiraal zitten. Hoewel er tussen twee elkaar opvolgende levens in 
de stoffelijke wereld een terugval kan zijn, is het uiteindelijke resultaat toch vooruit-
gang; geen achteruitgang. Ik geloof dat het niet van de ware Rozenkruisersleer deel 
uitmaakt dat sommige zielen ontaarden, totdat ze vernietigd worden. Bovenstaande 
opmerkingen zijn ook van toepassing op achterblijvers. Wilt u de juiste zienswijze over 
dit onderwerp geven? 

 
21 Avichi of avitchi, Golfloos. Algehele afgescheidenheid, de achtste sfeer. Kleine woorden- 
   tolk der geesteswetenschappen. 
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Antwoord. De Rozenkruisers leren dat het leven een grote school is met 
leerlingen in alle stadia van ontwikkeling. In de hoogste klas zijn er enke-
len die bijna alle lessen hebben geleerd die er in onze tegenwoordige toe-
stand maar onderwezen kunnen worden. Zij staan op het punt in een an-
dere toestand op te klimmen waar hun andere gelegenheden om vooruit te 
komen worden gegeven. In de lagere klassen bevinden zich ook geesten 
die achter zijn gebleven, die om zo te zeggen: lui zijn geweest en verzuimd 
hebben de kansen te grijpen om vooruit te komen. Tussen de laagste en 
de hoogste klas bestaan veel gradaties. Op verschillende momenten van 
onze ontwikkelingsgang wordt de mensheid als geheel bepaalde examens 
afgenomen evenals op een school de leerlingen op een bepaalde tijd van 
het jaar tentamen moeten doen om te zien of zij geschikt zijn om naar 
een volgende klas over te gaan. Wie voor dit tentamen slaagt wordt be-
vorderd; zij die niet slagen moeten de klas waarin zij zitten, overdoen om 
de voorgeschreven lessen te leren die als ondergrond voor verdere voor-
uitgang nodig zijn. Zij die voor het examen slagen zijn gered, en zij die 
niet slagen zijn voor de klas in zijn geheel, verdoemd. Dit is echter maar 
tijdelijk. Zij die achter waren kunnen weer bij raken en bij het volgende 
tentamen degenen die het jaar daarvoor bevorderd waren, voorbij streven. 
Dan zijn deze vroegere achterblijvers behouden en de anderen zijn ver-
doemd. 
   Dit geldt ook voor de levensschool. Zij, die op een bepaald moment 
voor het tentamen zakken, zijn tijdelijk ‘verdoemd’, maar kunnen degenen 
die hen voorbij waren gestreefd weer inhalen en zelfs vóór komen. Dat is 
de juiste zienswijze betreffende de zogenoemde verdoemde zielen, die 
door de Bijbel wordt bevestigd. Het Griekse woord aionion wordt vertaald 
met eeuwig. Maar het betekent niet dat iets tot in oneindigheid duurt. Het 
woordenboek geeft als betekenis: een eeuw, een onbepaalde periode, een 
mensenleeftijd. Zij die overwinnen en die – zoals wordt gezegd, gered wor- 
den – hebben een paspoort voor een nieuw ontwikkelingstijdperk en ont-
vangen eeuwig geluk. Zij die niet slagen krijgen de eeuwigdurende straf om 
in de lagere klas van de levensschool te zitten. In het algemeen gespro-
ken is de leer dat een geest of een ego verdoemd is, in de zin van vernie-
tigd worden, zonder enige grond. Want, zoals er geschreven staat: ‘in God 
leven, bewegen en bestaan wij,’ zodat wanneer een enkele geest verdoemd 
zou worden, een deel van God verdoemd wordt. Zoiets is natuurlijk on-
denkbaar. 
   Men zegt dat uitzonderingen de regel bevestigen. Er is één uitzondering 
die bijna voedsel geeft aan de leer die door de oosterse scholen met betrek-
king tot avitchi verkondigd wordt. Volgens hun leer zijn er twee toestan-
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den – geen plaatsen – van bewustzijn: avitchi en nirwana. Zij zeggen dat 
wanneer de geest door herhaalde belichamingen en door op de verhe-
venste manier geleefd te hebben een hoge staat van geestelijkheid heeft 
bereikt, hij in de kosmische ziel wordt opgenomen, zoals een dauwdrup-
pel door de zee wordt verzwolgen. Zijn persoonlijk bewustzijn, met de 
vrucht van al zijn levens, wordt door de universele geest in zich opgeno-
men, wat volgens de oosterse leer een staat van de hoogste gelukzalig-
heid is. Omgekeerd beginnen zij die door levens van voortdurend kwaad 
een bepaald punt overschrijden, steeds lager te zakken op de schaal van 
het bereikbare. Omdat hun bewustzijn zo vol kwaad zit dat er voor het 
goede geen plaats meer is wordt, in een poging het kwaad uit te roeien, 
het persoonlijk bewustzijn geleidelijk uit hen verwijderd totdat de geest 
ten slotte naakt en zonder bewustzijn is Dan wordt de geest in de kosmi-
sche ziel opgenomen, wat het grootst mogelijke verdriet en teleurstelling 
met zich brengt. Maar deze leer, met betrekking tot zowel goed als kwaad 
is, zoals al gezegd werd, tegenstrijdig aan de westerse mysterieleer en kan 
op zijn hoogst alleen maar van toepassing zijn op een buitengewoon slech-
te zwartmagiër. In geen enkel geval wordt echter een geest verdoemd, 
maar alleen het resultaat van zijn levensreis. Omdat wij om te ontwikkelen 
de eeuwigheid voor ons hebben, kunnen wij er zeker van zijn dat zelfs een 
dergelijke geest later de gelegenheid zal krijgen weer aan de levensreis van 
de ontwikkeling deel te nemen en daardoor een zelfbewust, scheppend 
en denkend wezen te worden. 
 
 
Vraag 152. Euthanasie 
Is het volgens uw mening gerechtvaardigd op bejaarde, zieke of lijdende mensen die ster-
ven willen, wettige euthanasie of gelegaliseerd doden toe te passen? Ik heb gelezen dat 
zoiets in een bepaalde staat overwogen wordt. 
 
Antwoord. Op het eerste gezicht en vanuit het standpunt bezien van men-
sen die niet met de occulte leer op de hoogte zijn, zou er veel voor een 
dergelijke maatregel te zeggen zijn. De meeste mensen zouden, als zij een 
dier zonder hoop op herstel pijn zien lijden, door menselijkheid gedreven, 
het dier uit zijn lijden verlossen. De vragen waarom wij niet hetzelfde zou-
den doen voor onze medemens, en waarom wij hen in leven zouden hou-
den als zij misschien maanden of jaren ondraaglijke pijn lijden, terwijl wij 
weten dat zij geen kans hebben om beter te worden, en dat zij met ver-
langen uitzien naar de dood die hen van hun pijn zal verlossen, schijnen 
vanuit het gewone standpunt uit bezien, te vragen om instemming. Als 
wij echter bekend zijn met de wet van oorzaak en gevolg en ervan over-
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tuigd zijn dat wat wij zaaien ook zullen oogsten, zoal niet in dit leven dan 
toch in een volgens bestaan, komt de zaak in een ander daglicht te staan. 
   Wij kunnen onze gerechtvaardigde schulden niet ontlopen. Het lijden 
dat tot ons komt is nodig om ons een les te leren of ons karakter te ver-
zachten. De enige manier om een dergelijk lijden te bekorten is: probe-
ren te begrijpen waarom wij in die toestand, die ons pijn veroorzaakt, ver-
keren. Als het maagkanker is, hoe hebben wij dat orgaan dan misbruikt? 
Zijn wij ons te buiten gegaan aan voedsel dat niet voor ons lichaam ge-
schikt was? Als het het hart is, hoe vaak zijn wij driftig geworden en vre-
selijk tekeer gegaan waardoor er in dat deel van ons lichaam een geweldi-
ge spanning ontstond? Of als andere organen verzwakt en ondermijnd 
zijn, dan kunnen wij ervan overtuigd zijn dat wij ons lichaam op een of 
andere manier – hetzij in dit of in een vorig leven – op zo’n manier mis-
bruikt hebben dat wij deze kwalen hebben veroorzaakt. Anders zouden 
wij nu niet lijden. Hoe eerder wij deze les ter harte nemen en een beter 
leven gaan leiden, meer in harmonie met de natuurwetten die wij hebben 
overtreden, des te eerder ons lijden voorbij zal zijn. 
   Het ligt altijd binnen ons bereik om situaties te veranderen, hoewel wij 
niet in één dag kunnen herstellen wat wij in jaren of levens hebben afge-
broken. Zeker is dat er geen andere manier is om blijvende genezing tot 
stand te brengen. Zelfs als nu, door het in werking treden van een als 
boven genoemde wet het lijden bekort wordt, kunnen wij er zeker van 
zijn dat wanneer degene die op deze manier van zijn lichaam werd be-
vrijd opnieuw geboren wordt, een nieuw voertuig de neiging zal hebben 
dezelfde ziekte te ontwikkelen als die waaraan hij of zij op zo’n ongeluk-
kige manier is ontsnapt. Bovendien is, zoals in De wereldbeschouwing der Ro-
zenkruisers uitvoerig wordt uitgelegd, ons stoffelijk lichaam gevormd in een 
onzichtbare matrijs, die het oertype wordt genoemd. Zolang als dat oer-
type bestaat, blijft ons stoffelijk lichaam in leven. Als de dood een natuur-
lijke oorzaak heeft, of zelfs bij zogenoemde ongelukken – wat meestal he-
lemaal geen ongelukken zijn, maar gebeurtenissen die gebruikt worden 
om een leven te beëindigen volgens het plan van de onzichtbare bescher-
mers van menselijke zaken – valt het oertype uiteen waarna de geest ont-
snapt. 
   Bij de zelfmoordenaar ligt dat echter anders. In dat geval blijft het oer-
type een aantal jaren na de dood bestaan tot het moment waarop de dood 
op natuurlijke manier zou zijn ingetreden. Omdat de zelfmoordenaar niet 
instaat is stoffelijke atomen tot zich te trekken, ondergaat hij tijdens deze 
jaren van zijn bestaan na de dood een voortdurend gevoel van pijn, on-
geveer als een knagende honger of een zeurende, maar buitengewoon 
pijnlijke kiespijn. Als het onderwerp dat u noemt, wet wordt, en het wordt 
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toegestaan dat mensen met behulp van anderen zelfmoord kunnen ple-
gen – want daar komt het in feite op neer – is het zeker dat zij in hun be-
staan na de dood op dezelfde manier zullen lijden als de zelfmoordenaar 
die zijn eigen vergif heeft ingenomen of zijn eigen keel heeft doorgesne-
den. Ook in andere opzichten is het een erg gevaarlijk onderwerp. Ik hoop 
dat zulke praktijken in de toekomst niet door de wet zullen worden toe-
gestaan. 
 
 
Vraag 153. De aard van het hogerzelf 
Welk deel van de drievoudige geest is het hogerzelf? Is dat de goddelijke geest? In ‘De 
wereldbeschouwing’ staat dat de menselijke geest het ego [of ik] is. Is de levensgeest niet 
een deel van het ego? Is het hele ego het leven op aarde op stoffelijk niveau, of maar een 
deel, zoals de hindoes beweren?   
 
Antwoord. Het hogerzelf is de drievoudige geest: de goddelijke geest, de 
levensgeest en de menselijke geest. Maar u moet niet denken dat deze drie 
van elkaar gescheiden zijn. De geest is ondeelbaar, zoals het witte licht dat 
door de interplanetaire ruimte, van de zon komt. Maar zoals het licht in de 
drie primaire kleuren blauw, geel en rood gebroken kan worden als het 
door de dichte atmosfeer van de aarde dringt, zo verschijnt ook de maag-
delijke geest tijdens zijn openbaring als drievoudig, omdat er om hem heen 
lagen materie van verschillende dichtheid zijn gelegd. Als de maagdelijke 
geest alleen in de stof van de wereld van de goddelijke geest gehuld is, dan 
is hij de goddelijke geest. Als de goddelijke geest daarbij nog een laag van 
de stof van de wereld van de levensgeest ontvangt, dan wordt hij de le-
vensgeest. Als hij ten slotte gehuld wordt in de stof van het gebied van de 
abstracte gedachte, dan wordt hij de menselijke geest, het ego, doordat de 
maagdelijke geest door deze drie lagen stof verstrikt, van alle bewustzijn 
van zijn goddelijke Vader is afgesloten. Omdat hij zo door de stof verblind 
is dat, als hij zich naar buiten richt, de dingen niet meer van een kosmisch 
standpunt kan bezien, richt hij zijn bewustzijn naar binnen en ziet hij zich 
als gescheiden en apart van alle anderen. Vandaar dat hij een ego, een in-
dividu is. Op dat punt wordt het egoïsme geboren en begint de zelfzucht. 
   Als de menselijke geest, om zich beter te kunnen uitdrukken, de lagere en 
vaste voertuigen – het verstand, het begeertelichaam en het levenslichaam – 
om zich heen trekt door erin te verzinken, door zelfs tot de stoffelijke we-
reld af te dalen, krijgt hij weer bewustzijn van de dingen buiten zichzelf. 
Omdat de maagdelijke geest dan geen weet meer heeft van de wereld van 
God, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam, begint hij de stoffelijke we-
reld te veroveren en die voor zijn eigen doeleinden te onderwerpen. 
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   In dit opzicht verschilt de mens hemelsbreed van de geesten van de an-
dere drie rijken: het mineralen-, planten- en dierenrijk. De groepsgeest van 
het mineraal is tot nu toe pas tot het gebied van de abstracte gedachte 
afgedaald. Daarom vertoont het bewustzijn van het mineraal gelijkenis 
met de diepste trancetoestand. De groepsgeest van het groenten- en plan-
tenrijk is tot het gebied van de concrete gedachte afgedaald. Daarom is het 
bewustzijn van het plantenrijk verwant aan dat wat wij hebben in de diep-
ste droomloze slaap. De groepsgeesten van de dieren bevinden zich in de be-
geertewereld die grenst aan de wereld waarin wij leven. Daarom is het be-
wustzijn van het dier een innerlijk, beeldend bewustzijn en gelijkt het op 
dat wat wij in dromen hebben. De beelden worden door de groepsgeesten 
naar de dieren gezonden om ze in te prenten wat zij onder bepaalde om-
standigheden moeten doen. Wat wij instinct noemen is dus de wijsheid van 
de groepsgeesten die op het dier inwerkt zodat het weet hoe het moet han-
delen. Alleen de menselijke geest is, in alle rijken van ontwikkelend leven 
op aarde, een geïndividualiseerd ego en daalt in de voertuigen af die over-
dag, tijdens de uren dat men wakker is, alle in de stoffelijke wereld bijeen 
zijn. Zo komen wij tot het waak bewustzijn, waarin wij volkomen wakker 
en ons bewust zijn van alle dingen die tot de wereld behoren waarin wij 
dan functioneren; in staat zijn ons eigen verstand te gebruiken, onze ver-
langens en gevoelens uit te drukken, en te handelen zoals ons door ons 
individuele hogerzelf, de inwonende geest of het ego, wordt ingegeven. 
 
 
Vraag 154. Zaaien zonder te oogsten 
In de eerste les die de heer Heindel zond, zegt hij iets over schulden aan ons lot hebben 
en in staat te zijn die onder bepaalde omstandigheden teniet te doen. Wat ik nu wil 
weten is dit: wat zijn die bepaalde omstandigheden? Ik besef dat ik nu voor de toe-
komst kan bouwen en dat ik de dingen die in mijn eigen bewustzijn plaatsvinden, 
kan beheersen naarmate de kracht van mijn wil en dat verlangen achter die wil om te 
proberen te doen wat goed is. Maar hoe zit het dan als men verkeerd wordt beïnvloed? 
Hoe gaat het als men het leven van een gewoon mens blijft leiden en op het verkeerde 
pad raakt? Begint zo iemand niet aan iets waar hij onmogelijk meer aan kan ont-
komen? Of kan hij, door naar het overwinnen van zijn lagere natuur te streven en een 
beter karakter te vormen, de gevolgen van zijn eigen wandaden opheffen? Dit is een 
vraag waarover een vriendin en ik veel gediscussieerd hebben. Zij blijft bij haar mening 
dat als wij zien dat een ongeluk of de een of andere moeilijkheid voor ons bestemd is, 
wij dat kunnen vermijden door van de plaats weg te blijven waar ze waarschijnlijk 
zullen plaatsvinden. Maar mij lijkt het niet waarschijnlijk dat wij aan het verleden 
kunnen ontsnappen. Als dat zo was zouden wij, door alles uit de weg te gaan, ons 
karakte niet vormen. Dat is natuurlijk een min of meer fatalistische kijk op de zaak. 
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Maar ik ben er vóór om als een man door de zure appel heen te bijten. Hoewel ik 
‘zinloos halsstarrig ben’ [Hand. 26:14] heb ik tegelijk een afkeer van mijzelf omdat ik 
zo’n slappeling ben. 
 
Antwoord. Er is één belangrijk punt in de zaak dat u niet in uw overweging 
hebt betrokken, hoewel dit duidelijk en nadrukkelijk in onze literatuur ge-
noemd wordt: ‘Alle natuurwetten, met inbegrip van de wet van oorzaak en 
gevolg, zoals die op het menselijk leven van toepassing zijn, staan onder 
het toezicht van hoge wezens die geestelijk hoog verheven zijn en die over 
onmetelijke wijsheid beschikken.’ Deze wet werkt niet blindelings volgens 
het principe ‘oog om oog, tand om tand’. Maar deze hoge wezens en hun 
afgezanten voeren alle zaken uit die het begrip van ons beperkte verstand 
te boven gaat. Het blijkt echter dat als men het verlangen, de neiging of een 
mogelijkheid heeft om de oogst van verdriet, die uit een bepaald rijp lot is 
voortgekomen, te ontlopen, zulke plannen altijd voorkomen worden door 
de een of andere maatregel van de kant van de onzichtbare uitvoerders van 
deze wet. 
   Lees nog eens het geval dat in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers in 
hoofdstuk vier beschreven staat, van een spreker die door mij gewaar-
schuwd was dat, als hij op de 28ste zijn huis zou verlaten, hem een onge-
luk aan bepaalde lichaamsdelen zou overkomen.22 Hoe deze man zich ver-
giste en op de 28ste dacht dat het de 29ste was, naar een andere stad reisde 
om daar een voordracht te houden en, zoals voorspeld was, bij een trein-
botsing gewond raakte. Dit geval kan misschien ons gezichtspunt verhel-
deren. De man was gewaarschuwd. Hij geloofde in die waarschuwing en 
was van plan er rekening mee te houden. Maar ongetwijfeld moest hij het 
lijden dat uit dit ongeluk volgde, ondergaan als boetedoening voor bepaal-
de fouten die hij had begaan. Daarom veroorzaakten de uitvoerders van 
de wet van oorzaak en gevolg, dat hij zich in de datum vergiste. 
   Dit principe werkt ook op een ándere manier. U schijnt van mening te 
zijn dat er geen manier is om aan de oogst van het verleden te ontkomen. 
Die is er echter wél. Ik heb ook herhaaldelijk benadrukt dat God, of de 
Natuur, of de uitvoerders van deze belangrijke wet, er niet op uit zijn 
met het ons betaald te zetten. Wij worden hier, in deze grote levensschool, 
door deze natuurwetten beschermd. Zij zijn voor ons welzijn gemaakt en 
niet om ons te kwellen, hoewel zij ons tot op bepaalde hoogte beperken 
zoals wij de vrijheid van onze kinderen beperken om ze voor gevaar of 
onbezonnenheid te beschermen. Als wij door onze daden in het verleden 
een bepaalde vergelding opgespaard hebben die in de toekomst teniet 

 
22 Zie eveneens vraag 123. 
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moet worden gedaan en wij zien onze fouten dan in, opnieuw beginnen en 
leven in harmonie met de wet die wij voorheen overtreden hebben, dan 
zullen wij daarmee het verleden hebben begraven. Als de uitvoerders van 
die wet zien dat wij het in dat bepaalde opzicht niet meer verkeerd doen, 
zullen zij ons niet zinloos een bepaald lijden opleggen.    
   Houd in gedachten dat alle natuurwetten op een dergelijke, goddelijke, 
intelligente manier worden uitgevoerd, want dat is het verschil tussen het 
fatalistische en het geestelijke gezichtspunt. De hand van God - door zijn 
vertegenwoordigers – is overal, van het grootste zoals de loop van een pla-
neet in haar baan, tot de kleinste kleinigheid zoals het neervallen van een 
mus. In werkelijkheid leven bewegen en zijn wij in God. In alles zijn wij 
onder zijn weldadige bescherming en niets kan ons overkomen dat niet 
in harmonie is met zijn grote, goddelijk plan. Dat plan kan beslist niet fa-
talistisch zijn. 
 
 
Vraag 155. De voorspellingen van Moeder Shipton 
Acht u de voorspellingen van Moeder Shipton geloofwaardig? 
 
Antwoord. Een halve eeuw voordat Amerika werd ontdekt, voorspelde 
Moeder Shipton, de zieneres uit Yorkshire, de ontdekking van een onbe-
kend land, waarin goud overvloedig aanwezig was. Zij zag de tegenwoor-
dige auto’s en spoorwegen met de vele ongelukken die zij zouden veroor-
zaken. Zij zag de telefoon en de telegraaf, duikers, onderzeeërs, luchtsche-
pen en de ijzeren schepen die voor de houten in de plaats zijn gekomen. 
Zij voorzag de grote politieke omwentelingen in de wereld, vooral in 
Frankrijk, het verdrag van dat land met Engeland en een vermenging van 
de Angelsaksische rassen die nog moet plaatsvinden, ondanks hun tegen-
woordige strijd [de eerste wereldoorlog]. Zij zag de gelijkstelling van de jo-
den en zag hen tot hoge posities opklimmen. Zij voorzag een ongekende 
verbreiding van kennis, zelfs onder mensen van geringe afkomst. Zij ein-
digde met de voorspelling van bepaalde veranderingen in de aardkorst, 
waarbij oude landen overstroomd zouden worden en nieuw land zou ver-
rijzen.   
   Bij de laatste voorspellingen zullen de meeste mensen waarschijnlijk on-
gelovig hun hoofd schudden. Maar als wij de zaak overdenken lijkt dit idee 
misschien niet eens zo vergezocht. Wij weten dat er zich in het verleden 
verheffingen van de aardkorst hebben voorgedaan. Aardbevingen en vul-
kanische uitbarstingen tonen ons dat de onderaardse activiteiten volstrekt 
niet zijn gestaakt. Ik heb een aantal jaren geleden grote onderaardse grot-
ten gezien, gevuld met olie en gas, die in hoofdzaak van Maine over het 
Amerikaanse vaste land in zuidelijke richting liepen, onder Zuid-Californië 
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door, ver de stille Oceaan in. Een explosie hiervan kan een groot gat in de 
aarde slaan. Ik heb eveneens gezien dat er zich een oertype aan het ont-
wikkelen is dat de vorm vertoont die de aarde op die plaats zal krijgen als 
een aardverschuiving of een reeks veranderingen in de aardkorst de tegen-
woordige vormen van het vasteland en de daaraan grenzende oceaan zul-
len hebben veranderd. Misschien is het gewaagd een tijdstip te bepalen 
waarop deze vormverandering van de aarde zal beginnen, maar het oerty-
pe, of de matrijs van gedachtestof waarin de scheppende gedachte van de 
Grote Architect en zijn bouwers wordt weergegeven schijnt zijn voltooi-
ing zo nabij dat het – gerekend naar de gemaakte voortgang gedurende de 
tijd dat ik het heb zien opbouwen – veilig schijnt te zeggen dat tegen het 
midden van de twintigste eeuw, zo niet eerder, de opheffingen van de 
aardkorst zullen zijn begonnen. Misschien ben ik voorbarig als ik meen 
dat de aardverschuivingen in het midden van deze eeuw zullen beginnen. 
Misschien worden ze uitgesteld tot het einde van deze eeuw; alleen de 
tijd zal het leren. Maar zeker is het dat er al eeuwenlang voorbereidingen 
aan de gang zijn voor een grote verandering en dat zij in de onzichtbare 
werelden nu hun voltooiing naderen. Daarom mogen wij verwachten dat 
Moeder Shiptons voorspellingen, wat dit betreft, spoedig in vervulling zul-
len gaan, evenals die welke aan het begin werden genoemd. Hier volgt de 
profetie zodat u zelf kan oordelen: [zie voor de Engelse tekst na vraag 
166]  
 
         Er zullen wagens zonder paarden rijden, 
         en ongelukken zullen de wereld met smart vervullen; 
         in het midden van Primerose Hill in Londen 
         zal een bisschopszetel zijn; 
         Gedachten zullen in een oogwenk om de wereld vliegen; 
         Water zal grote wonderen verrichten. 
         Vreemd, maar toch zal het waar zijn 
         dat de wereld op haar kop zal staan, 
         En er zal goud aan boomwortels gevonden worden. 
         De mens zal door heuvels rijden, 
         zonder paard of ezel aan zijn zijde. 
         De mens zal onderwater lopen, rijden, slapen, spreken. 
         In de lucht zal men mensen zien in wit, zwart en groen. 
         Een groot man zal komen en weer gaan. 
         IJzer zal even gemakkelijk op water drijven 
         als een houten boot. 
         En er zal goud gevonden worden in een land  
         dat nu nog onbekend is. 
         Vuur en water zullen nog meer wonderen verrichten. 
         Engeland zal eindelijk een jood toelaten; de jood 
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         die veracht werd, zal uit een christin geboren worden. 
         In Engeland zal een glazen huis komen 
         en er weer verdwijnen, maar helaas! 
         Er zal oorlog volgen met het werk 
         in het land van heidenen en Turken, 
         en de ene staat zal de andere staat in 
         hevige strijd naar het leven staan. 
         Maar als het noorden het zuiden zal verdelen 
         zal een adelaar zijn nest in de muil van een leeuw bouwen. 
         Belastingen voor bloed en voor oorlog 
         zullen aan iedere deur worden opgelegd. 
         Driemaal zal het lieflijke Frankrijk 
         geleid worden om een bloedige dans op te voeren, 
         voordat haar mensen vrij zullen zijn 
         zullen er drie tirannen regeren, 
         drie heersers achtereenvolgens 
         elk van een ander vorstenhuis. 
         Dan zal de ergste strijd voorbij zijn. 
         Engeland en Frankrijk zullen eensgezind zijn; 
         De Britse olijf zal vervolgens in een huwelijk 
         de Duitse wijnrank omstrengelen. 
         Mensen zullen over en onder rivieren lopen. 
         Alle zonen van Engeland die het land ploegen 
         zullen met een boek in hun hand worden gezien; 
         Wetenschappelijke kennis zal af- en aanvloeien. 
         De armen zullen de meeste wijsheid kennen. 
         Wateren zullen vloeien waar graan groeit; 
         huizen zullen in de valleien beneden verschijnen 
         en met hagel en sneeuw bedekt worden. 
          
 
Vraag 156. De heersende straal 
In ‘De wereldbeschouwing’ staat: ‘Alle occulte scholen behoren tot één van de zeven pla-
netaire stralen en men kan alleen tot de school van die straal toetreden waartoe men 
behoort.’ Tot welke straal behoort de Rosicrucian Fellowship? 
   Betekent dit dat iemand die wil toetreden geweigerd kan worden als hij niet van de-
zelfde straal is? Ik denk dat dit punt nog moeilijker te begrijpen is door wat in de as-
trologieboeken staat, namelijk dat onze vaderster pas bij de laatste inwijding bekend 
wordt gemaakt. 
 
Antwoord. Er zijn op de wereld twee soorten mensen. In de maçonnieke 
legende worden zij de zonen van Set en de zonen van Kaïn genoemd. In 
onze moderne tijd worden zij vertegenwoordigd door de vrijmetselarij en 
het rooms-katholicisme; door staatsmanschap en priesterschap; zij die luis-
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teren naar de stem van het intellect en het hoofd, en zij die de stem van het 
hart gehoorzamen en hun emoties en gevoelens volgen. 
   De zonen van Set, mensen die het pad van devotie gaan en volgens hun 
godsdienst leven, in welk land zij zich ook mogen bevinden, komen tij-
dens hun hele leven met geen enkele mysterieschool in aanraking. Zij heb-
ben hun geestelijke leraren gevolgd, volgzaam als lammeren, zoals water 
zachtjes in een kanaal stroomt. Sinds de tijd van Abel, de schaapherder, 
komen onder hun leiders grote lichten voor, zoals Salomo die later werd 
wedergeboren als Jezus. Jezus is nu de onzichtbare, geestelijke steunpi-
laar van de Kerk en hij zal haar uiteindelijk in de haven van het koninkrijk 
van Christus leiden. Deze mensen zijn de nakomelingen van de goddelijke 
prototypes Adam en Eva, geschapen door Jehova, de regent van Luna – de 
maangodin - de koningin van de wateren van de wereld en van de mense-
lijke emoties. Onze emoties zijn even veranderlijk als water dat in zijn re-
gelmatig terugkerende eb en vloed beheerst wordt door de maan. 
   De andere stroom van de mensheid, de zonen van Kaïn genoemd, is die 
categorie waarin de goddelijke essentie, het ego, zich als een brandend vuur 
doet voelen. Het oorspronkelijke, scheppende instinct is in hen nog le-
vendig aanwezig, want toen de mensheid nog in haar bakermat lag, luis-
terden zij naar de luciferische geesten en aten van de boom van de kennis. 
Zo kwam het dat zij verlicht werden. Het verstand ontplooide zich ten 
koste van het hart. Van Kaïn, Tubal-Kaïn en Methusalem23 stammen alle 
handwerkslieden in de wereld af. Zij waren degenen die – onder leiding van 
Hiram Abiff, de meester-bouwer – de tempel van Salomo bouwden. Hi-
ram werd later opnieuw geboren als de zoon van de weduwe te Naïn, die 
werd opgewekt door de sterke greep van de Leeuw van Juda. Hij werkt nu 
door middel van het bedrijfsleven en staatkundig beleid onder de naam 
Christian Rosencreutz om zijn geestverwanten in het koninkrijk van Chris-
tus te brengen. Daar zullen de beide stromen zich verenigen. Daar zullen 
priesters noch koningen zijn, maar één, namelijk Christus die het twee-
voudige ambt van koning en priester zal vervullen. 
   In iedere grote gemeenschap zijn er altijd sommigen die achterblijven en 
sommigen die vooraan lopen. Personen die tot een van beide stromen van 
de mensheid behoren, kunnen wij zowel onder de laagste soort mensen 
aantreffen als onder de beschaafde mensen op aarde. Langs het hele pad 
van ontwikkeling zijn er, om zo te zeggen, poorten die toegang tot het pad 
van inwijding geven en die ontsloten kunnen worden door iedereen die 
de juiste sleutel heeft. Op de diverse punten van het pad van ontwikkeling 
zijn de sloten verschillend en worden steeds ingewikkelder. Want nu leren 

 
23 Gen.5:27: Methusalem, Methusalach, Methusalah, Metuselach. 
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wij die lessen die vroeger in het inwijdingsproces in de mysteriescholen 
werden onderwezen. 
   In elk leven worden wij met een nieuwe horoscoop geboren. Onze as-
cendant en onze planeetstanden zijn in elk leven zeer verschillend in over-
eenstemming met de lessen die wij moeten leren en de schulden uit het 
verleden die wij moeten vereffenen. In het ene leven kunnen wij Mars als 
heerser hebben, een ander leven kan door Venus of een andere planeet 
worden beheerst. Het is de bedoeling dat de geest alle dingen leert opdat 
hij volmaakt zal worden. Daarom moet hij zich onder de invloed van alle 
planeten ontwikkelen, zodat alles in zijn wezen in evenwicht is. Toch is het 
kenmerk van onze vaderster of vadervuur steeds aanwezig. Dit maakt een 
mens die van oorsprong een martiale geest is verschillend van iemand die 
van de Jupiterstraal komt, hoewel hun horoscopen misschien sterk op el-
kaar lijken, zoals bij tweelingen. 
   Kinderen die op dezelfde Greenwichtijd in Madrid, New York of Hono-
lulu geboren worden, zullen van een totaal verschillend type zijn en het 
stempel dragen van hun nationale en raskenmerken. Toch zullen hun ho-
roscopen veel overeenkomst vertonen. Hierdoor wordt duidelijk dat het 
niet de horoscoop zelf is die telt, maar de onzichtbare invloed die aan de 
identiteit van het vadervuur of de vaderster moet worden toegeschreven. 
Wanneer een man of een vrouw gereed is door de poort het pad te betre-
den dat naar de mysterieschool leidt, zal hij of zij de juiste geestelijke aan-
trekkingskracht voelen als gevolg van de trillingen van de basiskleur van 
zijn of haar aura. Als deze aantrekking wordt gevolgd is het zeker dat die 
hem of haar naar de juiste plaats zal leiden, waar men niet geweigerd wordt. 
   In het algemeen kan men zeggen dat alle mensen van de westerse wereld, 
tot de westerse wijsheidsschool van het Rozenkruis behoren, en dat zij een 
vergissing begaan als zij tot een school proberen toe te treden die behoort 
tot, of die onderricht geeft in, de oosterse leer. Toen Mozes de Israëlieten 
uit Egypte leidde, het land van de Stier, waar dit dier werd aanbeden toen 
de zon als gevolg van de precessie in het teken Stier stond, gaf hij de men-
sen die zich onder zijn leiding hadden gesteld, een nieuw symbool, het 
lam. Vanaf de tijd dat de zon door het teken Aries, het lam liep werd het en 
is het afgoderij het gouden kalf, de Stier, te aanbidden of zich te buigen 
voor de slangen en schorpioenen die de priesters van de godsdienstperiode 
toen voorstellen, omdat de Schorpioen het tegenoverliggende teken van de 
Stier is. Toen kwam Christus, het lam van God, zoals hij werd genoemd, 
Joh. 1:29, 36, om een nieuwe godsdienst in te luiden. Wij horen van een 
oordeel wanneer hij zal terugkomen om recht te spreken over de hele we-
reld, onder het teken Libra, de Weegschaal, dat tegenover Aries staat.  
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   Later ging de zon door het teken Pisces, de Vissen, en tweeduizend jaar 
lang hebben wij op bepaalde dagen geen vlees gegeten maar vis, terwijl wij 
in het tegenovergestelde teken Virgo, de kuise Maagd, aanbaden. Nu komt 
de zon door precessie binnen de invloedsfeer van het hemelse teken Aqua-
rius, de Waterman, de Mensenzoon. In het komende Watermantijdperk 
zullen er heel andere normen gelden dan daarvoor. Wij zullen in feite moe-
ten leren de Christus binnenin ons te vereren. Deze Christus is niet voor ie-
dereen dezelfde. Dit is de redder die ons uit onze tegenwoordige toestand 
zal leiden. Het verschil zit in de planetaire basisstraal die iedereen in zich 
heeft. 
   Er is dus de horoscopische straal, die bepaald wordt door de planeet die 
in elk leven de heerser van onze horoscoop is. Wij hebben de persoonlij-
ke straal, die bepaald wordt door de onderstraal van ons vadervuur of on-
ze vaderster, waardoor wij zijn voortgebracht, ten slotte is er het vader-
vuur of de vaderstraal zelf. Het is deze laatste die pas bij de laatste inwij-
ding aan ons onthuld wordt. Onze persoonlijke straal wordt ons bekend 
gemaakt op het moment dat wij de discipeloefening ontvangen. De horo-
scopische straal wordt duidelijk zodra wij de horoscoop berekenen en we-
ten hoe wij die moeten interpreteren.  
   Om dit onderwerp vanuit een ander gezichtpunt te bezien, zal ik het toe-
lichten aan de hand van kleuren. In het spectrum zijn zeven kleuren: rood, 
oranje, geel groen, blauw indigo en violet. Maar rood wordt weer onder-
verdeeld in zeven stralen: rood-rood, rood-oranje, rood-geel, enzovoort. 
Dat geldt ook voor de gele straal, geel-rood, geel-geel, enzovoort. Op de-
zelfde manier treffen wij onder de straal van Mars sommige personen die 
Mars-Saturnus zijn, anderen die Mars-zon zijn en weer andere personen 
die Mars-Venus zijn. Mars is dan de vaderster, terwijl de naam van de ande-
re planeten de individuele naam aangeeft. Daarom treffen wij in de mys-
teriescholen over de hele wereld mensen aan die geboren zijn met één van 
de twaalf dierenriemtekens op de ascendant, en één van de planeten als 
heerser. Ook mensen met persoonlijke stralen zoals de zon, Venus, Mars 
of Mercurius treft men zowel in de oosterse als de westerse mysteriescho-
len aan. Maar de mysterieschool zélf wordt gekleurd door de diepe, over-
weldigende planetaire invloed van het vadervuur, de vaderster waaronder 
zij ontstond. 
   U zult begrijpen dat, aangezien het vadervuur pas tijdens de laatste inwij-
ding bekend wordt gemaakt, dit wezenlijke karakter, van welke mysterie-
school dan ook, niet in het openbaar bekend kan worden gemaakt. Maar 
u dient onderscheid te maken tussen de mysterieschool en een genoot-
schap als de Rosicrucian Fellowship of soortgelijke genootschappen die al-
leen maar voorbereidende scholen zijn voor hun eigen occulte orden. 
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Scholen als de Rosicrucian Fellowship en soortgelijke verenigingen zul-
len natuurlijk door de planetaire invloed van hun geestelijke bron over-
heerst worden. Deze planeet kan daarom niet worden bekendgemaakt.  
   Veel mensen beweren dat zij alles weten en glimlachen dan geheimzin-
nig, of geven verkeerde inlichtingen die niet weerlegd of als onjuist bewe-
zen kunnen worden omdat het inwijdingsgeheimen betreft. Ik heb mij als 
regel gesteld om eerlijk en zonder schroom te zeggen ‘ik weet het niet’ als 
er een vraag wordt gesteld waarop ik geen antwoord kan geven. Alwetend-
heid voorwenden staat gelijk aan het beweren dat men God is. Hoewel ik 
veel mensen heb ontmoet die beweren kennis te bezitten, heb ik maar wei-
nig of geen ‘echte kenners’ ontmoet. U zult op het antwoord op deze vraag 
dus moeten wachten totdat u het daarvoor vereiste niveau van inwijding 
hebt bereikt. 
   Zelfs waar het de persoonlijke straal betreft, die aan discipelen wordt 
meegedeeld op het moment dat zij het pad van discipelschap betreden, is 
mij gebleken dat bijvoorbeeld mensen geboren onder het teken Gemini 
of Tweelingen – dat verondersteld wordt door Mercurius beheerst te wor-
den – in hun persoonlijke straal alle andere planeten hadden; bij de ande-
re tekens bleek dit eveneens het geval. Ik heb veel tijd en moeite besteed 
te proberen hier een regel voor te vinden, maar tevergeefs. Dus blijft de 
enige verklaring over die door de Oudere Broeders werd gegeven, name-
lijk dat de geest, al zijn levens door, zijn persoonlijke straal behoudt en niet 
afhankelijk is van de horoscopische stralen die wisselen, afhankelijk van 
geboorte, omgeving en de lessen die in elk leven geleerd moeten worden. 
 
 
Vraag 157. De verblijfplaats van Christian Rosencreutz                
Kunt u ons iets vertellen over Christian Rosencreutz, zijn persoon, woonplaats, omge-
ving of in welk deel van de wereld hij zich bevindt? Er wordt gezegd dat hij zich aan 
de westkust bevindt. Wilt u mij dit zeggen, als dat mag? 
 
Antwoord. Nee, dat mag men niet weten. Waar het verheven hoofd van de 
Orde van het Rozenkruis verblijft en wat hij doet wordt altijd in nevelen 
gehuld. Als u in De wereldbeschouwing hebt gelezen wat daar over de Rozen-
kruisersinwijding uiteen is gezet, zult u zich herinneren dat hij bij de tem-
peldiensten - voor zover de lekenbroeders dat kunnen nagaan - zelfs niet in 
zijn lichaam verschijnt. Hoewel de Tempel van ether is en de twaalf Ou-
dere Broeders, samen met de lekenbroeders tijdens de tempeldienst in hun 
zielenlichaam functioneren, zijn de meesten van ons zelfs in staat een li-
chaam te onderscheiden dat uit de ijle gedachtestof bestaat. Dit bewijst dat 
de aanwezigheid van het hoofd van de Orde geheel geestelijk is. Men zegt 
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dat hij zich alleen aan de twaalf vertoont die, evenals hij, in de hoogste 
voertuigen kunnen functioneren. 
   Desondanks – zoals ook in De wereldbeschouwing uiteen wordt gezet – is het 
hoofd van onze verheven Orde altijd actief in zaken die de wereld betref-
fen. Hij werkt met de regeringen van de landen in de westerse wereld om 
hen langs het voor hen bestemde pad van ontwikkeling te leiden. Met dit 
doel verschijnt hij in een stoffelijk lichaam, althans, tijdens een deel van 
de tijd. Als ik mij goed herinner waagde een lekenzuster het eens om kort 
na het uitbreken van de [eerste] wereldoorlog aan één van de Oudere 
Broeders een vraag over deze kwestie te stellen. De rest van ons hield 
van verbazing over deze onbescheidenheid onze adem in. Zij wilde we-
ten of Christian Rosencreutz op de troon zat van één van de landen die in 
oorlog waren. De Oudere Broeder leek door deze vraag nogal van zijn stuk 
gebracht, maar zei haar dat zulke zaken niet besproken konden worden, 
omdat de geringste aanduiding van zijn identiteit zijn nut teniet zou doen. 
Hij beantwoordde de vraag echter in zoverre dat hij zei dat Christian Ro-
sencreutz niet op de troon van welk land ook te vinden was. Tegelijker-
tijd liet hij doorschemeren dat hij de macht achter de troon was. Toch gaf 
hij geen aanwijzingen die ons ertoe zouden kunnen brengen ergens in het 
bijzonder te gaan zoeken. Ons werd natuurlijk de vrijheid gegeven ons 
aan onze veronderstellingen over te geven en daarom dacht ik aan Rus-
land, waar een zonderlinge monnik een vreemde invloed scheen uit te oe-
fenen, die omstreeks het laatste deel van 1905 begonnen was, toen Satur-
nus en Mars in conjunctie of samenstand stonden in het teken Waterman, 
waar Rusland onder valt. Vanaf het begin van deze onlusten heeft deze 
monnik [Raspoetin] een merkwaardige invloed in het tsarenrijk. Ik heb 
hierover nooit eerder met iemand gesproken, maar nu ik uit een kranten-
knipsel verneem dat zijn loopbaan geëindigd is, kan het waarschijnlijk 
geen kwaad als mijn vermoeden juist blijkt. In dat geval voorspel ik dat er 
nog meer ontwikkelingen verwacht kunnen worden en dat men opnieuw 
van de monnik uit Tomsk zullen horen. Als ik mij vergis kan deze specula-
tie niemand schaden. Ik geef ze, evenals het krantenbericht, voor wat ze 
waard zijn. 
   Deze monnik werd in hoge mate belasterd en van alle mogelijke misda-
den beschuldigd. Dit maakt het moeilijk te geloven dat hij inderdaad onze 
heilige Broeder C.R.C. was. Maar een weinig nadenken leert ons al snel dat 
de meest verheven mens een slechte reputatie kan hebben Werd Christus 
niet een wijndrinker genoemd? Werd er niet gezegd dat hij van de duivel 
was bezeten? En werd hij niet als een misdadiger gekruisigd? Nogal logisch 
dat de monnik uit Tomsk beschuldigd werd van dronkenschap en lieder-
lijkheid. Logisch dat hij werd vermoord omdat men vermoedde dat hij de 
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tsaar wilde overhalen voor een regeling om een afzonderlijke vrede met 
Duitsland te sluiten? 
   In Rusland treuren miljoenen mensen om hem als om een heilige. Hij 
was een vriend van de armen. Anderen probeerden hem te brandmerken 
als een vleier, een huichelaar en een bedrieger. Maar één ding is absoluut 
zeker: hij was een man die een buitengewone macht bezat, anders zou men 
niet bang voor hem zijn geweest. 
   Het volgende krantenknipsel dat mij door een briefschrijver werd toe-
gezonden, is een van de vele berichten die op verschillende plaatsen zijn 
verschenen: 
   ‘Een ongelooflijk bewind is zojuist in Petrograd geëindigd. Het was het 
bewind van een monnik. Grigori Raspoetin was een eenvoudige boer toen 
hij een tiental jaren geleden voor het eerst in de Russische hoofdstad op-
dook. Hij kwam uit Oost-Rusland dat zich uitstrekt in Azië en deelt in zijn 
mystiek. Deze monnik bewandelde een pad dat van overwinning tot macht 
leidde. Hoe groot deze macht over honderdtachtigmiljoen mensen was, 
zullen wij nooit aan de weet komen. Wat wij echter wél weten is dat Gri-
gori Raspoetin – of de heilige Grigori zoals hij op het laatst genoemd 
werd – uitdrukkelijke bevelen aan ministers zond en dat deze bevelen 
werden opgevolgd. Het is bekend dat de officiële ontvangsten die hij in 
het paleis hield, dat ooit door groothertog Alexis bewoond werd, door de 
Russische adel bezocht werd en: door hooggeboren dames van het pa-
leis, door generaals in gala uniformen, door alle hooggeplaatste en mach-
tige personen van het tsarenrijk. Ook de armsten kwamen met smeekbe-
den en verzoeken die door Raspoetin werden ingewilligd door middel van 
een geparafeerd bevel aan regeringshoofden. 
   Ook werd gezegd dat door deze heilige uit Azië een geheimzinnige 
macht over het geweten van de tsaar uitoefende. Dat de tsarina haar keizer-
lijke hoofd voor zijn besluiten boog. En dat op zijn woord heersers hemel-
hoog verheven werden of tot het stof vernederd. 
   Het vreemde verhaal van deze monnik, die het duister van de Middel-
eeuwen met zich bracht, is niet op geruchten gebaseerd. Sinds 1912 streef-
den de vertegenwoordigers van het Russische volk ernaar Rusland uit de 
greep van deze Richelieu te bevrijden, die nauwelijks lezen of schrijven 
kon. Telkens weer werden door de Doema, de Russische volksvertegen-
woordiging, de ‘duistere machten’ die het paleis beheersten, aan de kaak 
gesteld. Toch was deze gedreven boer uit Tomsk zo machtig, dat hij de 
unanieme mening van de volksvertegenwoordiging, dat hij voor zijn hele 
leven uit Rusland verbannen moest worden, kon trotseren. Zo krachtig 
was hij tot de zetel van de machthebbers doorgedrongen, dat hij een de-
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creet kon doen uitgaan waarin de Russische pers bevolen werd haar pro-
testen te staken; en hij was in staat zijn bevel kracht bij te zetten. 
   Het duistere bewind van deze monnik kan alleen vergeleken worden met 
de middeleeuwen of met de verboden stad Peking. In deze verboden stad, 
het ommuurde bolwerk van de Mansjoe’s, werd in onze tijd een bijvrouw 
tot keizerindouairière over vierhonderdmiljoen gele mensen gekozen. Zij 
was een absoluut heerseres. De schimmige figuur van de in naam regeren-
de keizer werd door de werkelijke macht van de keizerin-douairière weg-
gevaagd. Tsu-Hsi met haar marmeren gezicht, met haar prachtige kleren 
en sieraden, sprak de woorden die voor hovelingen, gouverneurs of on-
derkoningen leven of dood betekenden. 
   Wat zich achter de muren van de verboden stad afspeelde wist niemand. 
Een paar Europese vrouwen werden tot dat rijk van slaven en eunuchen 
toegelaten. Wat zij daarover vertelden was buitengewoon interessant. Het 
liet een glimp van een wereld zien waarvan de Europeanen dachten dat 
die na de uitvinding van het buskruit, spoorwegen en telegraaf, voorgoed 
voorbij zou zijn. Maar het mechanisme dat deze regering van vrouwen en 
slaven deed functioneren bleef een raadsel. De macht die de levens van 
vierhonderdmiljoen mensen beheerste bleef een schaduw. 
   Het verhaal van Raspoetin is verbazingwekkender dan dat van de kei-
zerindouairière Tsu-Hsi. De heilige uit Tomsk voerde geen heerschappij 
over een afgebakende oosterse harem, door hoge muren van baksteen en 
traditie ommuurd, maar over een van de schitterendste hoven van Euro-
pa, het Europa van nu, het Europa dat met tragische feiten te maken heeft. 
Het imperium dat door Raspoetin, met zijn vreemde aanspraken op een 
goddelijke opdracht en goddelijke krachten beheerst werd, is één van de 
doorslaggevende factoren van een beslissende periode in de geschiedenis 
van de beschaving. Deze geschiedenis, die tot een vroeger tijdperk be-
hoort, mag wel degelijk als ongeloofwaardig beschouwd worden. 
   Toch speelde deze man, of probeerde hij, een meesterrol in staatszaken. 
Niet alleen van Rusland, maar van Europa. Heel Rusland gelooft dat Ras-
poetin acht jaar geleden door zijn geheimzinnige krachten wist te voorko-
men dat er een oorlog tussen Rusland en Oostenrijk-Hongarije zou uit-
breken toen de kwestie Bosnië-Herzegovina het vuur van internationale 
haat en wantrouwen deed opvlammen.     
   In de tegenwoordige crisis werd Raspoetin in de plechtige vergadering 
van het Russische parlement ervan beschuldigd dat hij - door te proberen 
een afzonderlijke vrede op vernederende voorwaarden tussen Rusland en 
de centrale mogendheden tot stand te brengen - geprobeerd heeft zijn land 
aan de vijand te verkopen. De misdaad die aan zijn mystieke opperheer-
schappij van de keizerlijke geest en het keizerlijk geweten een eind maakte, 
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is in de Russische volksvertegenwoordiging en door de Russische pers be-
groet als een daad van nationale bevrijding.’ 
 
 
 
Vraag 158. De menselijke afkeer van slangen 
Waarom hebben de mensen een afkeer van slangen? Is de groepsgeest van slangen een vij-
and van de mens? 
 
Antwoord. U vergist zich wanneer u veronderstelt dat de mensheid als ge-
heel een afkeer van slangen heeft. Veel soorten slangen zijn helemaal niet 
gevaarlijk maar erg nuttige dieren. Als men ze in de kelderruimte van een 
huis houdt, zullen zij die vrij van ongedierte houden, zoals ratten en mui-
zen. In de tuin verwijderen zij schadelijke dieren zoals grondeekhoorns en 
veldmuizen, die veel schade aanrichten. Daarom beziet de verstandige 
boer ze met een gevoel van vriendschap. 
   Maar afkeer blijft zeker niet alleen tot slangen beperkt. Miljoenen men-
sen zijn bang voor muizen, torren, spinnen of andere onschuldige dieren. 
Het is eenvoudig een kwestie van temperament. Geen enkele groepsgeest 
is een vijand van de mens of van andere diersoorten. Als dit zo mag schij-
nen, is dat een verkeerde zienswijze. 
 
 
Vraag 159. De ziel en het zielenlichaam 
Wat is het verschil tussen de ziel en het zielenlichaam?  
 
Antwoord. Dit is één van de meest wezenlijke vragen die ooit gesteld zijn. 
Een rechtstreeks antwoord kan er niet op worden gegeven, maar wel een 
toelichting. Zoals kinderen door middel van plaatjes dingen leren die hun 
verstand te boven gaan, zo leerde de vroegste mensheid diepreligieuze 
waarheden door middel van mythen en allegorieën.  
   Het levenslichaam bestaat uit vier ethers. Door de twee laagste ethers 
hebben groei en voortplanting plaats. In het levenslichaam van iemand 
die zich hoofdzakelijk op het materiële leven richt, die als het ware uit-
sluitend leeft voor sensueel genoegen, overheersen deze beide ethers. Bij 
iemand die vrij onverschillig tegenover de materiële genoegens van het 
leven staat, maar geestelijke vooruitgang nastreeft, vormen de twee hoge-
re ethers het grootste bestandsdeel van zijn levenslichaam. Deze hogere 
ethers nu vormen wat Paulus het ‘soma psuchikon’ het zielenlichaam 
noemt, dat men tijdens zijn ervaringen in het louteringsgebied en de eer-
ste hemel behoudt, waar de essentie van het afgelopen leven eruit wordt 
gehaald. Deze essentie is de ziel, waarvan de twee belangrijkste eigenschap- 
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pen geweten en deugd zijn. Het geweten is de vrucht van fouten die in vo-
rige levens gemaakt zijn en die in de toekomst de geest ten goede zullen 
leiden en zal leren hoe dergelijke misstappen vermeden kunnen worden. 
Deugd is de essentie van alles wat in vorige levens goed was; zij vormt 
voor de geest een aanmoediging om op het pad van aspiratie vurig te blij-
ven streven. In de derde hemel vermengt dit alles zich met de geest en 
maakt daar verder deel van uit. Zo wordt de mens, in de loop van zijn le-
vens, steeds zielvoller en de zieleneigenschappen van geweten en deugd 
werken steeds krachtiger als richtlijn voor zijn handelen. 
   Maar misschien kunnen wij ons een juister beeld van het verschil tus-
sen ziel en zielenlichaam vormen als wij de allegorie van de Atlantische 
mysterietempel bezien, de tabernakel in de woestijn. Dit door God gege-
ven symbool was voorzien van alle voorwerpen voor zielengroei die de 
mens voor zijn ontwikkeling nodig had. Daaronder bevond zich in dit 
heiligdom de tafel met toonbroden. Op deze tafel lagen twaalf kleine 
toonbroden die in twee stapels van zes stuks waren opgestapeld, met op 
iedere stapel wat wierook. Bedenk dat het graan waarvan deze broden 
gebakken waren door God aan de mens was geschonken. Maar de mens 
moest dit graan wel zelf planten, de grond bewerken en de plantjes water 
geven en verzorgen. Ook moest hij het graan oogsten, dorsen en tot 
meel vermalen. Hij moest het deeg kneden en het brood bakken voordat 
hij het naar de tempel kon brengen om het daar, als product van zijn ar-
beid, met het van God ontvangen graan te tonen. 
   Dit graan, dat door God wordt geschonken, stelt de gelegenheden voor. 
Elk jaar ontvangt de mens twaalf soorten gelegenheden via de twaalf le-
vensgebieden die door de twaalf huizen van de horoscoop gesymboliseerd 
worden. Maar veel mensen benutten deze gelegenheden misschien niet, 
zoals de oude Israëlieten misschien hun graan in een hoek hebben gegooid 
en het daar hebben laten liggen. Als dat het geval is, zal hij geen brood 
hebben om aan zijn Heer te tonen. Hij is te vergelijken met de dienaar die 
maar één talent had en die het ging begraven. Als hij echter de aarde be-
werkt en het graan van de gelegenheden om in de wijngaard van de Heer 
te dienen voedt, zal het graan dat hij kan oogsten en bereiden om het op 
de daarvoor bestemde tijd aan de Heer in de tempel te brengen, vermeer-
deren. Daarmee toont hij aan dat hij trouw iedere gelegenheid om te die-
nen heeft aangegrepen en naar zijn vermogen er het beste van heeft ge-
maakt. 
   Deze twaalf toonbroden werden niet zelf aan de Heer geofferd, want op 
elke stapel van zes toonbroden lag wat wierook, dat de essentie ervan ver-
tegenwoordigde. Dit komt overeen met de essentie van onze hulpvaar-
digheid. Aan de hand van een ander kort voorbeeld, ontleend aan de erva-
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ring die wij moeten opdoen om lichamelijke vermogens te ontwikkelen 
zult u begrijpen waarom. 
   Zoals u zich herinnert maakten wij, toen wij op school waren en leerden 
schrijven, de onhandigste bewegingen en verdraaiden onze arm en ons li-
chaam om de letters op papier te krijgen. Wij knoeiden zo in onze schrif-
ten, dat ze er afschuwelijk uitzagen want onze schrijfpogingen waren lang 
niet fraai. Toch maakten wij ons langzamerhand deze kunst meester. In de 
loop van de jaren vergeten wij de ervaringen uit die eerste periode toen 
wij het schrijven probeerden te beheersen. Maar het gaat hierom: als wij 
die hinderpaal niet hadden overwonnen, zouden wij nu niet kunnen schrij-
ven. Ook dit is belangrijk: als wij ons eenmaal een vermogen hebben ei-
gen gemaakt, is het niet meer nodig ons de onhandige methoden om het 
aan te leren te herinneren. Daarom werd ook niet de grove, stoffelijke sub-
stantie - het graan van het toonbrood - aan de Heer geofferd, maar alleen 
de essentie of het aroma daarvan, het vermogen om op kundige manier 
hulp te verlenen, de liefdadigheid die wij hebben ontwikkeld om anderen 
goed te doen. 
   Daarom werden die twee hoopjes wierook naar het wierookaltaar ge-
bracht, dat voor het tweede voorhangsel stond, en daar aangestoken. In 
het buitenste of oostelijke deel van de tempel, steeg een rookwolk op, maar 
door de voorhang drong alleen het aroma, gezuiverd en vrij van rook. 
Het toonbrood komt overeen met de ervaring die wij opdoen als wij an-
deren helpen. De wierook, die bovenop de stapeltjes toonbroden ligt, kan 
vergeleken worden met de essentie van medeleven en dienstbaarheid die 
wij uit deze hulpvaardigheid trekken, de zielengroei die daarin besloten 
ligt. Dit wordt als een gouden uitstraling rondom ons zichtbaar die het 
zielenlichaam vormt. Maar hoewel dit prachtige voertuig van de beide fijn-
ste ethers is gemaakt, kan het zich op geen enkele manier met de geest 
zelf vermengen, evenmin als wierook kan branden zonder rook en as ach-
ter te laten. Daarom wordt door de geestelijke alchemie van de avondoe-
fening – de terugblik voor het slapengaan – of in het natuurlijke proces na 
de dood, dit zielenlichaam zonder het voorhangsel in de eerste hemel ver-
brand, en het aroma of de ziel, dringt door het voorhangsel tot in het diep-
ste heiligdom als voedsel voor de geest. 
   Zo draagt de geest dus het aroma van al zijn vorige levens met zich mee. 
Een jonge ziel, die maar een paar levens achter zich heeft waaruit ervaring 
en zielengroei konden worden verkregen, is wreed en egoïstisch, omdat 
zij zelf kleurloos zijn, want hij heeft anderen nooit geholpen. Maar iemand 
die al veel levens achter zich heeft, die door verdriet en lijden geleerd heeft 
iets te voelen en te doen voor anderen, beantwoordt een kreet van pijn 
onmiddellijk, omdat de ziel in hem of haar de kern van hulpvaardigheid is 
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en daarom altijd klaar staat om anderen te helpen, zonder zich te bekom-
meren om eigen gemak of plezier.  
 
 
 
 
Vraag 160. Het verband tussen ziel en verstand 
Op onze cursus hebben wij enkele malen van gedachten gewisseld over de ziel. Hierover 
bestaat verschil van mening. Wat is het verschil tussen de ziel en het verstand? Zijn de 
krachten van beide steeds met de geest verbonden? Welk lichaam zal er in latere sta-
dia van ontwikkeling gebruikt worden: het verstandslichaam of het zielenlichaam? 
 
Antwoord. Voor het beantwoorden van deze vraag gaan wij naar De wereld-
beschouwing hoofdstuk 15. Daar staat diagram 13a afgebeeld: de zeven 
scheppingsdagen, met het hele stelsel van involutie en evolutie. Het is 
geen ingewikkelde afbeelding. Zij die het mysterie van het bestaan willen 
begrijpen doen er goed aan dit schema in gedachten te houden. Aan de lin-
kerkant zien wij dat tijdens het stadium van onbewuste involutie, de geest 
een drievoudig lichaam heeft ontwikkeld: het stoffelijk lichaam, het levens-
lichaam en het begeertelichaam, en daarin gekristalliseerd is. In de Aarde-
periode werd ons de kiem van het verstand gegeven. Dit werd het keer-
punt, waarin de involutie overging in evolutie. Toen begon er een bewuste 
evolutie of ontwikkeling waarin de groei van een drievoudige ziel tot stand 
komt, door de drie lichamen tot ziel te vergeestelijken. Wij zien dat wij in 
het nog resterende deel van de Aardeperiode de bewustzijnsziel uit het 
stoffelijk lichaam extraheren; in de Jupiterperiode wordt de verstandsziel 
uit het levenslichaam geëxtraheerd; en in de Vulcanusperiode worden wij 
- door de vereniging van de drievoudige ziel met het verstand - scheppen-
de wezens 
   Om dit nóg duidelijker te maken slaan wij hoofdstuk 16 op, het gedeelte 
over alchemie en zielengroei. Daar staat het volgende: ‘Het stoffelijk li-
chaam ontstond in de Saturnusperiode, maakte in de Zonne- en Maanpe-
riode verschillende gedaantewisselingen door, en zal in de Aardeperiode 
zijn hoogste stadium van ontwikkeling bereiken.  
   Het levenslichaam ontstond in de Zonneperiode, werd in de Maan- en 
Aardeperiode opnieuw samengesteld, en zal in de Jupiterperiode – het vier- 
de stadium van het levenslichaam, evenals de Aardeperiode het vierde sta- 
dium voor het stoffelijk lichaam is – tot volmaaktheid komen. 
   Het begeertelichaam ontstond in de Maanperiode, werd in de Maanpe-
riode opnieuw samengesteld, en zal in de Jupiterperiode veranderingen on- 
dergaan, en in de Venusperiode de volmaking bereiken.’ 
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   Op diagram 8 zien wij dat de laagste bol van de Jupiterperiode zich in 
het etherisch gebied bevindt. Men zou daar dus onmogelijk het dichte, 
stoffelijk lichaam kunnen gebruiken omdat op het etherisch gebied alleen 
een levenslichaam gebruikt kan worden. Toch moet men niet denken dat 
het stoffelijk lichaam - nadat de mens het vanaf het begin van de Satur-
nusperiode tot aan het einde van de Aardeperiode bezig is geweest af te 
werken en te vervolmaken - dan wordt weggegooid omdat de mens in een 
‘hoger’ lichaam zal kunnen functioneren! In de natuur wordt niets verspild. 
   In de Jupiterperiode zullen de krachten van het stoffelijk lichaam aan het 
levenslichaam worden toegevoegd. Het levenslichaam zal dan de krachten 
van het stoffelijk lichaam bezitten, vermeerderd met zijn eigen ver-
mogens, en zal daardoor een veel waardevoller instrument zijn om de 
drievoudige geest uit te drukken dan wanneer het alleen uit zijn eigen 
krachten was samengesteld.  
   Bol D van de Venusperiode bevindt zich eveneens in de begeertewereld. 
Vandaar dat noch een stoffelijk lichaam, noch een levenslichaam, als in-
strument van bewustzijn gebruikt kan worden. Daarom wordt de essen-
tie, zowel van het volmaakte stoffelijk lichaam als die van het levensli-
chaam, in het volmaakte levenslichaam tot één geheel verenigd. Het be-
geertelichaam wordt hierdoor een voertuig met alles overtreffende ver-
mogens en met een verbazingwekkend aanpassingsvermogen, en zo goed 
reagerend op de geringste wens van de inwonende geest, dat dit in onze 
tegenwoordige, beperkte staat, onmogelijk is voor te stellen.  
   Toch zal de doelmatigheid van zelfs dit schitterende voertuig overtrof-
fen worden als in de Vulcanusperiode de essentie hiervan, samen met de 
essentie van het stoffelijk lichaam en het levenslichaam, aan het verstand 
wordt toegevoegd, dat het hoogste voertuig van de mens wordt en dat de 
kern van het beste van alle voertuigen in zich draagt. Als het voertuig in 
de Venusperiode ons voorstellingsvermogen al te boven gaat, hoeveel te-
meer zal dat het geval zijn met het voertuig dat de goddelijke wezens van 
de Vulcanusperiode ter beschikking zal staan. 
   Tijdens de involutie hielpen de scheppende hiërarchieën de mens de 
drievoudige geest, het ego, tot activiteit te wekken om het drievoudige li-
chaam te vormen en de schakel van het verstand te krijgen. Nu echter, op 
de zevende dag – om in bijbelse termen te spreken – rust God. De mens 
moet nu zichzelf zien te redden. De drievoudige geest moet de uitvoering 
van het plan, dat de goden begonnen, voltooien.  
   De menselijke geest, die tijdens de involutie in de Maanperiode gewekt 
werd, zal in de ontwikkeling tijdens de Jupiterperiode - die de overeen-
komstige periode op de opwaartse boog van de spiraal is - de meest op-
merkelijke van de drie aanzichten van de geest zijn. De levensgeest, die 
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in de Zonneperiode tot activiteit werd gewekt, zal tijdens de overeen-
komstige Venusperiode zijn voornaamste activiteit aan de dag leggen. De 
specifieke invloed van de goddelijke geest zal het sterkst zijn in de Vulca-
nusperiode, omdat hij in de overeenkomende Saturnusperiode tot leven 
werd gewekt. 
   Zolang de evolutie duurt zijn alle drie aanzichten van de geest actief. In  
die bepaalde periode zal de belangrijkste activiteit van elk aanzicht ont-
vouwd worden, omdat het werk dat daar gedaan moet worden, zijn speci-
fieke werk is. 
   Toen door ontwikkeling de drievoudige geest het drievoudige lichaam 
had verkregen, en er heerschappij over kreeg door middel van het brand-
punt van het verstand, begon de drievoudige geest, door van binnenuit te 
werken, de drievoudige ziel te ontwikkelen. Hoeveel of hoe weinig ziel ie-
mand heeft is afhankelijk van de hoeveelheid werk die de geest in zijn li-
chaam heeft verricht. Dit wordt aan het begin van hoofdstuk 3 in De we-
reldbeschouwing beschreven in het gedeelte dat over de ervaring na de dood 
handelt. Zoveel van het begeertelichaam als het ego heeft bewerkt, wordt 
veranderd in de aandoeningsziel, en die wordt uiteindelijk geassimileerd 
door de menselijke geest, waarvan het begeertelichaam het speciale voer-
tuig is.  
   Zoveel van het levenslichaam als de levensgeest bewerkt heeft, wordt de 
verstandsziel. Die vormt de levensgeest omdat dat aanzicht van de drie-
voudige geest zijn tegenhanger in het levenslichaam heeft. 
   Zoveel van het stoffelijk lichaam als de goddelijke geest bewerkt heeft, 
wordt de bewustzijnsziel, omdat het grofstoffelijk lichaam zijn stoffelijk 
voortvloeisel is. 
   De bewustzijnsziel groeit door handeling, door krachtige inwerkingen 
van buitenaf, en door ervaring.  
   De aandoeningsziel groeit door gevoelens en emoties die door handelin-
gen en ervaringen worden opgewekt.  
   De verstandsziel, als bemiddelaar tussen de beide andere, groeit door 
de oefening van het geheugen, waardoor zij ervaringen uit het verleden en 
heden opgewekt, combineert. Hierdoor ontstaan sympathie en antipathie, 
gevoelens die zonder het geheugen niet kunnen bestaan, omdat de ge-
voelens, die uitsluitend uit ervaring voorkomen, verdwijnen. 
   Tijdens de involutie vorderde de geest door de ontwikkeling van de li-
chamen, maar ontwikkeling hangt af van zielengroei, de omzettingen van 
de lichamen in ziel. De ziel is, om zo te zeggen, de essentie, de macht of 
de kracht van het lichaam. Als via de stadia en perioden, als boven om-
schreven, de ontwikkeling van een lichaam helemaal voltooid is en vol-
maakt is geworden, wordt de ziel daaruit volledig geëxtraheerd en wordt 
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dan door die van de drie aanzichten van de geest opgenomen, die aan-
vankelijk dat lichaam voortbracht. Dus: in de zevende rondte van de Jupi-
terperiode wordt de bewustzijnsziel door de goddelijke geest in zich op-
genomen. In de zesde rondte van de Venusperiode wordt de verstandsziel 
door de levensgeest in zich opgenomen. In de vijfde rondte van de Vulca-
nusperiode wordt de aandoeningsziel door de menselijke geest in zich op-
genomen. 
   Dit voor wat de ontwikkeling van de ziel betreft. Wij zullen ons nu met 
het verstand bezighouden en met de verschillende stadia die het tot vol-
maaktheid brengen. 
   In het laatste gedeelte van hoofdstuk 16 in De wereldbeschouwing lezen wij: 
‘Op het ogenblik echter is het verstand niet zodanig afgesteld dat het een 
helder en juist beeld geeft van wat de geest uitbeeldt. Het is niet gecen-
treerd. Het geeft wazige en vertroebelde beelden. Vandaar de noodzaak te 
experimenteren om de onvolmaaktheden van het eerste ontwerp aan te 
tonen en nieuwe voorstellingen en ideeën te scheppen, tot het beeld, dat 
door de geest in gedachtestof is omgezet, in fysieke stof is weergegeven. 
   Hoogstens zijn wij in staat om door het verstand dat soort beelden te 
scheppen dat met vorm in verband staat, omdat wij, omdat het verstand 
pas in de Aardeperiode ontstond en dus nu het vorm- of mineraalstadi-
um doormaakt. Vandaar dat wij in onze handelingen tot vormen, tot mi-
neralen beperkt zijn. Wij kunnen allerlei manieren en middelen uitdenken 
om de minerale vormen uit de drie lagere natuurrijken te bewerken, maar 
wij staan zo goed als machteloos tegenover levende lichamen. Wel kun-
nen wij een levende tak op een levende boom enten of een levend deel 
van een dier of mens op een ander levend deel, maar wij werken dan niet 
met het leven maar met de vorm. Wij wijzigen de omstandigheden, maar 
het leven dat die vorm al bewoonde, blijft dit doen. Leven zelf scheppen, 
gaat het vermogen van de mens te boven, totdat zijn verstand zelf levend 
geworden is. 
   In de Jupiterperiode zal het verstand tot op zekere hoogte tot leven zijn  
gewekt, zodat de mens dan vormen kan uitbeelden die zullen leven en 
groeien als planten. 
   In de Venusperiode, wanneer zijn verstand gevoel gekregen heeft, kan 
de mens levende, groeiende en voelende dingen scheppen. 
   Wanneer hij aan het einde van de Vulcanusperiode volmaakt geworden 
is, zal hij in staat zijn door verbeeldingskracht wezens die kunnen leven, 
groeien, voelen en denken, in het leven te roepen. 
   In de Saturnusperiode begon de levensgolf die nu mens is, haar ontwik-
keling. De Heren van het Verstand waren toen mensachtig. Zij werkten in 
die periode op de mens in, die toen mineraalachtig was. Nu hebben zij 
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niets meer met de lagere natuurrijken te maken, maar bemoeien zich uit-
sluitend met onze menselijke ontwikkeling. 
   Onze tegenwoordige dieren begonnen hun mineraalachtig bestaan in de 
Zonneperiode toen de aartsengelen mensachtig waren. Daarom zijn de 
aartsengelen de heersers en begeleiders van het dierenrijk, maar hebben zij 
met planten of mineralen niets van doen. 
   De tegenwoordige planten maakten hun minerale bestaan door in de 
Maanperiode. De engelen waren toen mensachtig; daarom hebben zij tot 
speciale taak het leven, dat nu in de planten woont, tot het mensachtige 
stadium op te leiden. Voor de mineralen hebben zij echter geen belang-
stelling. 
   Onze tegenwoordige mensheid zal met de nieuwe levensgolf, die zijn 
ontwikkeling in de Aardeperiode begon en die nu de mineralen bezielt, 
moeten werken. Wij zijn nu al bezig ze door middel van onze verbeel-
dingskracht te bewerken, door er vorm aan te geven en ze tot schepen, 
bruggen, spoorwegen, huizen, en dergelijke te bouwen. 
   In de Jupiterperiode zullen wij de ontwikkeling van het plantenrijk lei-
den, want dat wat nu mineraal is, zal dan een plantachtig bestaan door-
maken en wij zullen er op moeten inwerken, zoals de engelen nu met ons 
plantenrijk doen. Ons vermogen tot verbeelden zal dan zo ontwikkeld zijn, 
dat wij niet alleen in staat zullen zijn vormen te scheppen, maar die vormen 
ook met levenskracht te bezielen. 
   In de Venusperiode zal onze tegenwoordige mineralen levensgolf een 
nieuwe stap voorwaarts gedaan hebben en zullen wij voor de dieren uit die 
periode, hetzelfde doen wat de aartsengelen nu voor onze dieren doen, 
namelijk hun levende, voelende vormen geven. 
   Ten slotte zullen wij in de Vulcanusperiode het voorrecht hebben in hen 
de kiem van een verstand te leggen, zoals de Heren van het Verstand bij 
ons deden. Onze tegenwoordige mineralen zullen dan de mensheid van de 
Vulcanusperiode geworden zijn en wij zullen dezelfde stadia doorgemaakt 
hebben zoals de engelen en aartsengelen nu doormaken. Wij zullen dan 
een punt in de evolutie bereikt hebben dat iets hoger is dan dat van de 
tegenwoordige Heren van het Verstand, want bedenk wel, er vindt - dank 
zij de spiraal - nooit ergens precies hetzelfde plaats, maar er valt altijd gelei-
delijke vooruitgang te constateren. 
   Aan het eind van de Jupiterperiode zal de goddelijke geest de menselijke 
geest in zich opnemen, aan het eind van de Venusperiode de levensgeest, 
terwijl hij aan het eind van de Vulcanusperiode het volmaakte verstand 
met al wat het op zijn levensreis door alle zeven perioden verzameld heeft, 
zal absorberen.’ 
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   Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat er een aparte ontwikkeling van 
de ziel is en ook een afzonderlijke van het verstand. Toch zijn zij beslist 
niet van elkaar afhankelijk maar werken in volmaakte harmonie, zoals bij-
voorbeeld hart en longen samenwerken om het lichaamsritme in stand te 
houden. In de latere stadia van onze ontwikkeling zullen wij daarom noch 
het verstand, noch het zielenlichaam gebruiken, maar een samengesteld 
voertuig dat in toenemende mate de essentie van al onze lichamen zal be-
vatten. Dit zal dan een samengesteld gewaad van de geest zijn, zo prach-
tig en schitterend, dat het momenteel ons bevattingsvermogen ver te bo-
ven gaat. 
 
 
Vraag 161. Hoe kan geloof worden aangekweekt?  
Er schijnt de laatste jaren een grote terugval in het geloof te zijn. Wat is, vanuit occult 
gezichtspunt, hieraan te doen?   
 
Antwoord. Voor het achteruitgaan van het geloof bestaat een occulte re-
den en het is nutteloos over een oplossing te praten voordat er een oor-
zaak is gevonden. Geen enkele maatregel op goed geluk zal de mensheid 
voorgoed op het rechte pad doen terugkeren. Laten wij eerst eens enkele 
oorzaken bezien die men meestal noemt; dan begrijpen wij de occulte re-
den des te beter. 
   Vaak wordt spottend opgemerkt dat de kerken leeg zijn omdat de voor-
ganger geen nieuwe boodschap heeft, maar steeds weer de oude bijbelver-
halen ophaalt. Dit bewijs verliest zijn kracht zodra de vraag wordt gesteld 
of wij de Bijbel dan uit ons hoofd kennen. Wij verwachten van een kind 
dat het de tafels van vermenigvuldiging ontelbare malen herhaalt, totdat 
hij ze kent en kan toepassen. Het is van meer belang dat wij de Bijbel gron-
dig kennen dan dat het kind de tafels onthoudt. Daarom is herhaling 
noodzakelijk. 
   De Atheners op de Marsheuvel zochten steeds naar iets nieuws dat hun 
stof tot discussie kon geven. Maar voor zielengroei wordt iets meer ver-
langd. Vooral Paulus zegt ons duidelijk dat al kenden wij alle geheimen en 
al bezaten wij alle kennis, maar hadden de liefde niet, het zou ons niet ba-
ten.  
   Het verwijt van de lege kerkbanken slaat vooral op de protestantse ker-
ken van alle richtingen. En het is daarom niet misplaatst tussen hun me-
thode en die van de moederkerk een vergelijking te maken. Als wij iets 
graag willen weten, moeten wij onze vooroordelen opzijzetten en op on-
bevooroordeelde manier proberen het voor en tegen tegen elkaar te bekij-
ken. 
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   Laten wij eerst eens een kijkje in de gewone protestantse kerk nemen, waar 
de dominee aan de mensen het evangelie probeert te verkondigen. Veel 
kerkbanken zijn niet bezet. Onder de aanwezigen bevinden zich zes of 
meer malen zoveel vrouwen als mannen. De dominee is meestal ernstig. 
Als hij zich in gebed tot God richt, probeert hij welsprekend te zijn. Maar 
hij heeft al zo vaak het verwijt gehoord dat hij in herhaling vervalt, dat hij 
altijd bang is dat de ene dienst ook maar enigszins op de andere lijkt. Een 
nieuw gebed, een nieuwe preek, alles is zo nieuw mogelijk om maar aan 
dat afschuwelijke verwijt te ontkomen. Hem achtervolgt de gedachte dat 
zijn toehoorders hem afgezaagd zullen vinden, wat hem bijna tot een ner-
veus wrak maakt. 
   Laten wij nu naar een populaire kerk gaan en kijken welke methoden men 
daar gebruikt. De predikant in deze kerken is altijd progressief en modern. Er is 
vaak een gymnastiekzaal aan verbonden en een gymnastiek instructeur. Ie-
dere dag is er ’s avonds een bijeenkomst van de een of andere vereniging. 
’s Zomers zijn er picknicks, tuinfeesten en dansavonden, en ’s winters 
avondpartijen. Daar tussendoor zijn er vergaderingen voor mannen en bij-
eenkomsten voor vrouwen zodat er de hele week als het ware een door-
lopende voorstelling is, zonder een enkel saai ogenblik. En op zondag … 
ha, dan is het feest, de grote attractie. Dan wordt men door de dominee 
vermaakt, zoals alleen hij dat kan. Hij wordt geholpen door een weerga-
loos koor van vooraanstaande zangers, onder leiding van een even pro-
minente dirigent. De muziek is niet uitgesproken religieus, behalve dan 
dat, als alle goede muziek die rechtstreeks uit de hemelwereld komt, de 
geestelijke mens aanspreekt en herinneringen wekt aan ons eeuwig thuis. 
Maar ze is een genot voor iedereen die van muziek houdt. En om die re-
den trekt zij honderden mensen.  
   Tussen het eerste en het laatste stuk van het muziekprogramma komt 
de zogenaamde preek. Een van onze medewerksters vertelde dat zij op een 
keer, toen zij de kerk binnenging, met afschuw op de preekstoel de vol-
gende tekst zag staan: ‘Ik predik niet het evangelie.’ De woorden die aan 
deze [Engelse] tekst vooraf gaan [1 Kor. 9:16] ‘het zou me slecht vergaan’24 
stonden verborgen aan de andere kant van de preekstoel. Het effect moet 
op zijn minst schokkend zijn geweest. Het is echter een motto dat op de 
preekstoel van menige progressieve kerk zou kunnen staan. Want hoewel 
de preek met een citaat uit de Bijbel begint, is dat meestal het enige dat 
betrekking heeft op Gods Woord. De rest is een voortreffelijke hoog-
dravende redevoering over een onderwerp dat plaatselijk of landelijk het 

 
24 ‘Dat ik verkondig [evangeliseer] is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet an- 
    ders en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen.’ 
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meest in de belangstelling staat. Als er gebrek aan onderwerpen van al-
gemeen sociale en politieke aard is, zijn er altijd nog de problemen van ge-
heelonthouding en kuisheid. Weliswaar zijn die afgezaagd, evenals de e- 
vangeliën, maar als men een fles bier op de kansel zet, zich uitzinnig op-
windt en het verfoeide ding stuksmijt, kan men altijd nog een beroep doen 
op de afgestompte smaak voor sensatie, die bij de meeste toehoorders van 
de dominee maximaal ontwikkeld is. Maar tegen die tijd wordt de progres-
sieve voorganger naar ergens anders beroepen en gaat hij daar opnieuw 
een kerk bouwen. 
   In elk geval wordt wel algemeen toegegeven dat, als de ambtstermijn van 
een dominee te lang duurt, de kerkgangers hun belangstelling verliezen. 
Niet omdat hun predikanten niet oprecht zouden zijn of niet hard zouden 
werken. Veruit de meesten zijn in ieder opzicht voorbeeldig, maar op de 
een of andere manier kunnen zij de mensen niet vasthouden. Sommige 
richtingen wijzen de kerken die zij beheren, voor een bepaalde termijn aan 
hun predikanten toe. Aan het einde van die periode plaatsen zij hem over 
naar een andere plaats om daar enige tijd te werken. 
   Veel kan zowel vóór als tegen deze methode worden ingebracht, maar 
dat staat hier niet ter discussie. Maar één middel tegen het gebrek aan be-
langstelling schijnt voldoende kracht te hebben om tenminste tijdelijk, al-
gemene bijval te krijgen en enthousiasme op te roepen: de opwekkingsbij-
eenkomst. 
   Daar stromen de mensen samen om naar een onbekende te luisteren. 
Dat is altijd een sterke, dominante, en agressieve persoonlijkheid, met een 
stem die in alle toonaarden spreken kan: van de zachte, smekende oproep 
aan de verslagen zondaar, tot het klaroengeschal dat de weerspannigen als 
de jongste dag in de oren klinkt. Evenals de progressieve pastor, wordt ook 
hij door kundige medewerkers terzijde gestaan: een koor, een orkest, alles 
erop gericht een krachtig beroep op de sensatiezucht te doen. De mensen 
worden bij duizenden bekeerd en kunnen er in die gemeenschap weer te-
gen.  
   Maar helaas maar voor korte tijd. Dan constateert men al gauw dat er 
nog maar een zielig klein percentage bekeerden overblijft. De arme predi-
kant moet verder zwoegen om in een gemeente die in toenemende mate 
geestelijke zaken verwaarloost, een schijn van godsdienst op te houden. 
   Deze situatie is zo algemeen bekend, dat naar verhouding nog maar wei-
nig jonge mensen theologie gaan studeren. Zo doet zich in de protestant-
se kerken zowel een achteruitgang van kerkgangers voor, als van predikan-
ten. Als dit doorzet kan dat maar op één manier eindigen, namelijk met 
de ondergang van de protestantse kerk. 
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   Als wij ter vergelijking de methode van de rooms-katholieke kerk nagaan 
om tot de juiste conclusie te komen met betrekking tot haar aantrekkings-
kracht, valt in de eerste plaats de grote tegenstelling tussen de dienst die 
daar gehouden wordt op met die van de protestantse kerken. Als wij een 
ogenblik aan de deur van een dozijn protestantse kerkgebouwen luiste-
ren, bemerken wij dat iedere predikant een ander onderwerp bespreekt. 
Maar als wij naar een rooms-katholieke kerk gaan, waar ook in de wereld, 
bemerken wij dat zij op een bepaalde dag elk hetzelfde rituaal op het al-
taar gebruiken. Wat de priester ook van de kansel mag verkondigen, is 
onbelangrijk in vergelijking met dat zeer belangrijke feit, want woorden 
zijn trillingen die scheppend werken. Dat kan men bewijzen door fijn zand 
of poeder op een metalen plaat, dat zich als reactie door een krachtige 
stem van een zanger tot geometrische figuren vormt. De mis, die in on-
telbare kerken in de wereld wordt gezongen, weergalmt met een aanzwel-
lende kracht door het heelal als een machtige lofzang. Zij beïnvloedt ie-
dereen die er op afgestemd is, verhoogt hun godsdienstig vuur, en hun 
trouw aan de kerk op een manier die door de afzonderlijke en willekeuri-
ge krachten van de enkeling, hoe goed ook gemeend, niet te ervaren is. 
   Ter bevestiging van deze bewering over de geleidelijk toenemende 
kracht van een rituaal, kunnen wij de uitzonderlijke grip noemen die de 
Christian Science op haar volgelingen heeft. De Christian Scientisten heb-
ben geen hoog gesalarieerde predikanten; hun muziek is niet uitzonder-
lijk, en toch zijn hun kerken tot aan de nok gevuld. Ook breiden zij zich 
in snel tempo uit. Dit komt allereerst omdat zij een boodschap hebben 
die van wezenlijk belang is; ‘health and wealth’, gezondheid en rijkdom. 
Ten tweede door het occulte gevolg van de gebundelde krachten, door-
dat in elke kerk van de Christian Scientisten in de wereld, dezelfde lezing 
wordt gebruikt, zodat het geleidelijk toenemende gevolgd hiervan door 
iedere Christian Scientist, die daarop is afgestemd, zal worden ervaren. 
Dit effect zou nog veel sterker zijn als de dienst werkelijk occult zou zijn, 
en op een bepaalde toon zou worden opgedreund, zoals de mis. 
   Als wij deze kant van de zaak samenvatten, zijn dus de hardnekkig voort- 
gezette, afzonderlijke pogingen van de protestanten om hun mensen met 
nieuwe, originele preken te leiden, gedoemd tot mislukking. Maar de toe-
hoorders worden wel gegrepen door met vereende krachten ondernomen 
pogingen, gebundeld door eensluidende ritualen, die jaar in jaar uit her-
haald worden, zoals bij de rooms-katholieken en Christian Scientisten en 
zelfs bij de vrijmetselaars en broederschappen.  
   Om dit mysterie te begrijpen en het geneesmiddel verstandig toe te pas-
sen is het noodzakelijk de samenstelling van de mens, zowel tijdens zijn 
jeugd als op volwassen leeftijd te kennen.  
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   Behalve het zichtbare lichaam van de mens dat wij met onze  stoffelijke 
ogen zien, zijn er andere en fijnere voertuigen die voor de meeste men-
sen onzichtbaar zijn. Toch zijn zij geen overbodige aanhangsels van het 
stoffelijk lichaam. Zij zijn juist veel belangrijker door het feit dat zij de bron 
vormen van al ons handelen. Zonder deze ijlere voertuigen zou het stoffe-
lijk lichaam bewegingloos, gevoelloos en dood zijn. 
   Het eerste voertuig noemen wij het levenslichaam, omdat het de toe-
gangspoort van de levenskracht is die tijdens het leven op aarde de dode 
klomp van ons sterfelijk omhulsel doordringt en het de kracht geeft zich 
te verplaatsen. 
   Het tweede voertuig is het begeertelichaam dat de basis van onze emo-
ties en gevoelens vormt en dat ons zichtbare lichaam tot handelen aanzet. 
Deze drie voertuigen of lichamen, samen met het verstand, vormen de 
persoonlijkheid die door de geest doordrongen wordt. De genoemde li-
chamen hebben elk hun specifieke aard. Wij zouden kunnen zeggen dat 
de grondtoon van het stoffelijk lichaam traagheid is, omdat het helemaal 
niet beweegt, tenzij het daartoe door de ijlere, onzichtbare lichamen wordt 
aangezet. De grondtoon van het levenslichaam is herhaling. Dit is gemak-
kelijk te begrijpen als wij bedenken dat, hoewel het in staat is het stoffe-
lijk lichaam te bewegen, deze bewegingen alleen het gevolg zijn van de-
zelfde soort. Het levenslichaam moet leren de bewegingen van het stof-
felijk lichaam harmonieus op elkaar af te stemmen zoals de geest dat wil. 
Als wij voor het eerst een orgel proberen te bespelen, kunnen wij niet 
meteen onze vingers op de vereiste manier bewegen om de juiste tonen 
voort te brengen. Herhaalde pogingen zijn nodig om zelfs de eenvoudig-
ste vingerbewegingen zo te maken dat de juiste muziek weerklinkt. We-
gens de noodzaak van herhaling is het een occulte grondregel dat alle oc-
culte ontwikkeling begint met het trainen van het levenslichaam. 
   Het begeertelichaam, dat wij voelen als onze gevoelsaard, is altijd op 
zoek naar iets nieuws. Dit verlangen naar verandering van omstandighe-
den, van omgeving, van stemming is altijd op zoek naar iets nieuws. Deze 
behoefte aan emotie, aan stemming en sensatie is het werk van het be-
geertelichaam dat zich gedraagt als de zee tijdens een storm, vol golven die 
willekeurig en zonder doel her en der klotsen, die stuk voor stuk reusach-
tige kracht bezitten en vernietigend zijn als zij door de centrale leidende 
macht niet gebonden en in toom worden gehouden. 
   Het verstand is te beschouwen als het brandpunt waardoor de geest de 
lagere persoonlijkheid probeert te onderwerpen en te leiden, in overeen-
stemming met de verworvenheden die ze tijdens haar ontwikkeling ver-
kreeg. Maar de verworvenheden die het verstand momenteel bezit zijn 
nog zó gering, dat de meeste mensen daar niet op kunnen rekenen. Daar-
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om laten zij zich hoofdzakelijk door hun gevoelens en emoties leiden, 
zonder dat daar veel denken of redeneren aan te pas komt. 
   Vooruitstrevende theologen, met begrip voor de grote en verbazing-
wekkende kracht van dit emotionele lichaam en zijn vatbaarheid voor rit-
me – dat men zijn grondtoon zou kunnen noemen – hebben hun aandacht 
op dit voertuig gericht en hun krachten erop geconcentreerd. Het is dit 
deel van onze aard dat genoegen schept in het amusement van de op sen-
satie beluste variétépastor. Het is dit voertuig dat op de ritmische tirade van 
de geloofsvernieuwers deint en kreunt, van emoties trilt en op het goed 
berekende ritme van de stem van de spreker wordt opgezweept en weer 
gekalmeerd. Al zeer snel raken zijn trillingen en die van de toehoorders op 
elkaar afgestemd, een toestand van feitelijke hypnose, waarin de slachtof-
fers naar het zondaarsbankje lopen, even onweerstaanbaar als water dat 
van een heuvel stroomt. Voor zolang als het duurt, beseffen zij tot in het 
diepst van hun ziel de volle omvang van hun zonden, en verlangen er-
naar een beter leven te beginnen. 
   Maar helaas spoelt de volgende aandoeningsgolf die hun gevoelsleven 
raakt alles weer weg wat de predikant heeft gezegd, evenals hun goede 
voornemens. Dan zijn zij weer op precies hetzelfde punt aangeland als te-
voren, tot grote teleurstelling en verdriet van de evangelist.  
   Alle pogingen om de mensheid te verheffen door op het onstabiele be-
geertelichaam in te werken, zullen en moeten dus wel vruchteloos blij-
ven. Dit hebben de occulte scholen van alle tijden onderkend. Zij hebben 
zich daarom toegelegd op verandering van het levenslichaam door op de 
grondtoon daarvan in te werken, die herhaling is. Met dit doel hebben zij 
verscheidene ritualen geschreven die voor de mens, in de uiteenlopende 
stadia van zijn ontwikkeling, geschikt zijn. Op die manier heeft de mens-
heid zielengroei aangekweekt, langzaam maar zeker, ongeacht of de men-
sen zich daar al dan niet van bewust waren dat er op deze manier op hen 
werd ingewerkt. De oude Atlantische mysterietempel, die de tabernakel 
in de woestijn wordt genoemd, kende bepaalde riten die door de godde-
lijke hiërarch, die in het bijzonder hun Leraar was, op de berg waren voor-
geschreven. Bepaalde riten werden op werkdagen uitgevoerd, andere op 
de sabbat en weer andere bij nieuwemaan of de grote zonnefeesten. Ook 
was het niemand toegestaan, zelfs de hogepriester niet, dit rituaal te ver-
anderen, onder bedreiging met de doodstraf. 
   Ook onder andere oude volkeren treffen wij bewijzen aan van een ritu-
aal: de hindoes, Chaldeeën en Egyptenaren maakten er bij hun godsdienst-
plechtigheden gebruik van. Zo hadden de Egyptenaren hun Dodenboek als 
een getuigenis van de occulte waarde en de draagwijdte van zulke rituele 
diensten. Wij treffen het rituaal zelfs bij de Grieken in hun mysterietem-
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pels aan, hoewel zij als individualisten bekend stonden, die uitdrukking 
wenste te geven aan hun eigen opvattingen. Later, in het christelijke tijd-
perk, treffen wij hetzelfde occult geïnspireerde rituaal in de rooms-ka-
tholieke kerk als middel om, door inwerking op het levenslichaam, zielen-
groei teweeg te brengen. 
   Het valt niet te ontkennen dat er wel eens misbruiken binnen deze reli-
gieuze systemen voorkwamen. De priesters waren niet altijd heiligen en 
hun handen waren niet altijd schoon en smetteloos als zij het offer of het 
ritueel verrichtten. Soms waren de misstanden zo groot dat er reorganisa-
ties nodig waren. Zo luidde Maarten Luther de hervorming in om aan de 
misstanden te ontkomen die in de rooms-katholieke kerk ontstaan waren. 
Al deze stelsels droegen een kern van waarheid in zich en van macht, 
omdat zij aan de ontwikkeling van het levenslichaam werkten. Daarom be-
hield het rituaal altijd zijn grote kracht, hoe verdorven de priesters soms 
ook waren. Vandaar dat de hervormers, toen zij het rituaal verwierpen, 
zich in precies dezelfde positie bevonden als de Atheners op de Marsheu-
vel toen zij werden gedwongen iets nieuws te zoeken. Binnen iedere gods-
dienstige beweging bestaat een verlangen naar waarheid. Iedere sekte wor-
stelt om het levensprobleem op haar eigen manier op te lossen. Maar elk 
slaat willekeurig een nieuwe noot aan en daarom falen ze allemaal, terwijl 
de rooms-katholieke kerk, ondanks al haar misstanden, haar aanhangers 
nog steeds goed bijeen weet te houden door de gezamenlijk opgebouwde 
kracht van het rituaal. 
   Als wij van haar willen leren hoe wij onze kerken vol moeten krijgen en 
hoe zielengroei bij de protestanten kan worden verkregen, dienen wij al-
lereerst te beseffen dat eendracht macht maakt. Zij moeten met hun zin-
loze discussies over kleinigheden ophouden. Of er besprenkelt of onder-
gedompeld moet worden, of men voorbeschikt of vrij is, wat doet het er 
toe. Door deze muggenzifterij is nog nooit iemand verlost. De woorden 
van Abraham Lincoln: ‘Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en 
liefde in alles’, zal men zich eigen moeten maken voor er iets anders kan 
worden gedaan. Zich conformeren aan die uitspraak, in oprechte toewij-
ding aan het grote doel, moet de hoeksteen zijn. Op dit grondprincipe 
zou een federatie van protestantse kerken gevormd kunnen worden. De 
details over het bestuur kunnen door de leden worden uitgewerkt. 
   Als men dit punt heeft bereikt moet het belangrijke vraagstuk van het ri-
tuaal worden uitgewerkt, misschien op twee of drie manieren. 
1. Het rituaal zou kunnen bestaan uit het voorlezen van bepaalde bijbelge-
deelten, zo gerangschikt dat zij een samenhangend en logisch geheel vor-
men. Op deze manier zou men een aantal ritualen kunnen schrijven die elk 



 300 

voor een bepaalde feestdag geschikt zijn. Op zondagen zou men in alle 
protestantse kerken een ander rituaal kunnen gebruiken. 
2. Het rituaal van de anglicaanse kerk kan, zoals het is of in veranderde 
vorm, worden overgenomen.  
3. Een occultist, die in staat is met de kosmische bron van wijsheid in con-
tact te komen, zou men kunnen vragen om een rituaal te schrijven dat een 
kracht bezit die op geen andere manier kan worden verkregen. 
   Om het doel te bereiken is de eerste manier de minst doeltreffende, de 
laatste de efficiëntste methode. Maar het verkrijgen van een rituaal volgens 
de laatste methode is het moeilijkst.  
   Voordat een rituaal zijn maximale uitwerking kan hebben moeten zij, die 
er door moeten groeien, er op afgestemd worden. Dat betekent dat op hun 
levenslichaam moet worden ingewerkt terwijl dit voertuig nog in opbouw 
is. 
   De occultist weet dat geboorte een viervoudig proces is en dat de ge-
boorte van het stoffelijk lichaam maar één stap in dat proces is. Het levens-
lichaam ondergaat eveneens een ontwikkeling analoog aan de groei van het 
stoffelijk lichaam in de baarmoeder. Het levenslichaam wordt ongeveer op 
het zevende jaar geboren. In de daarop volgende zeven jaar komt het be-
geertelichaam tot ontwikkeling dat omstreeks het veertiende jaar wordt 
geboren als de pubertijd begint. Het verstand wordt op het eenentwintig-
ste jaar geboren als de periode van volwassenheid begint. 
   Deze occulte feiten zijn bij de rooms-katholieke geestelijken bekend. 
Waar de protestantse predikanten op de emotionele aard inwerken, die al-
tijd op zoek is naar iets nieuws en sensationeels, zonder te beseffen dat 
dit vergeefse moeite is en dat het juist dit teugelloze voertuig is dat de men-
sen uit de kerken drijft op zoek naar iets dat nog nieuwer en sensatione-
ler is, concentreert de occult rooms-katholieke geestelijkheid, die occult 
op de hoogte is, haar krachten op de kinderen. ‘Geef ons het kind tot 
aan zijn zevende jaar en het is voor altijd van ons,’ zeggen zij, en zij heb-
ben gelijk. Tijdens deze belangrijke zeven jaar doordringen zij het ontvan-
kelijke levenslichaam van hun pupillen, dat door middel van herhaling ont-
vankelijk is, met hun inzichten. De herhaalde gebeden, de maat en melodie 
van de verschillende monotone gezangen en de wierook, hebben een 
krachtige uitwerking op het groeiende levenslichaam. Het hindert ook niet 
dat het ritueel in een onbekende taal wordt gehouden, want voor het ego 
is deze trillingsboodschap een goddelijke kleurenzang, voor elke geest ver-
staanbaar. Ook hindert het niet dat een kind als een papegaai herhaalt, 
zonder er iets van te begrijpen, zolang het maar blijft herhalen wat het 
krijgt voorgeschoteld. Hoe meer hoe beter. Want deze occulte trillingen 
worden daarbij in het levenslichaam opgenomen voordat dit zich blijvend 
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heeft gevormd en blijven daar het hele leven lang. Elke keer als de mis, 
waar ook, door de dienaren van de kerk wordt aangeheven, beroert de 
gezamenlijke trillingskracht hen die deze krachtlijnen in hun levenslichaam 
hebben, zodanig dat zij met een meestal onweerstaanbare kracht naar de 
kerk worden getrokken. Dat gebeurt volgens hetzelfde principe als van 
een stemvork. Als die wordt aangeslagen begint een andere, van dezelfde 
toonhoogte, ook te zingen.   
   Sommige katholieken hebben zich tegen de roomse kerk gekeerd, maar 
in hun onderbewustzijn en in hun hart blijven zij rooms-katholiek tot aan 
hun dood, want het levenslichaam is bijzonder moeilijk te veranderen. De 
krachtlijnen die tijdens zijn ontwikkelingsperiode zijn ingebouwd zijn ster-
ker dan vrijwel elke persoonlijke wil. 
   Hieruit volgt dat, als wij de neiging willen veranderen om in de wereld 
genoegens na te jagen in plaats van in het geloof voldoening te zoeken, 
wij er goed aan doen bij jonge kinderen te beginnen. Wij moeten hen rond 
het altaar scharen en leren van Gods huis te houden; en bepaalde univer-
sele gebeden en gedeelten van het rituaal in hun zich ontwikkelende le-
venslichaam op te nemen. Hierbij dient elke gelijkenis met een kerkelijk 
avondmaal vermeden te worden Maar als wij bij iedereen die de kerk be-
treden het ideaal van eerbied voor een heilige plaats aankweken, zullen 
wij geleidelijk rond het stenen bouwwerk een onzichtbare tempel van licht 
en leven opbouwen, zoals door Manson beschreven wordt in De dienst-
knecht in het huis, van Charles R. Kennedy.  
 
 
Vraag 162. Het zout van de alchemie 
In de Rozenkruisersleer wordt verteld dat in het woordgebruik van alchemisten de maan- 
krachten worden gesymboliseerd als zout. Heeft dit enige betekenis met betrekking tot 
het volgende citaat uit Marcus 9:49-50: ’Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout 
is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan 
teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de 
vrede.’ 
 
Antwoord. Ieder offer moet met zout gezouten worden. Dat was in de wet 
van Mozes – tegenwoordig zouden wij ‘judaïsme’ zeggen – een gebod, af-
komstig van Jehova. Het zout heeft echter nog een andere en diepere be-
tekenis. De gedachte was dat als het zout op het offer wordt gestrooid, 
dit een scheikundig vuur veroorzaakte. Dat stond symbool voor het bran-
dende gevoel dat wij moeten voelen bij berouw over dingen die wij ver-
keerd hebben gedaan. Elke overtreding dient te worden gestraft en moet 
door een bepaald offer worden uitgeboet. Het zout en het branden van 
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het offer waren symbolen van iets beters dat komen moest. In die tijd kon-
den de mensen zelf nog geen levend offer zijn. Zij konden zich niets ont-
zeggen, maar hun bezittingen waren hun erg dierbaar. Zij wilden veel kin-
deren hebben, veel land en veel vee. Als daarom het vee en de dingen 
waaraan zij grote waarde hechtten door zonde en overtredingen van hem 
afgenomen werden, deed hen dat meer dan wanneer hen letsel zou zijn 
toegebracht. 
   Dit offer was dus een soort plaatsvervangende boetedoening, bedoeld 
als een symbool voor later, als zij zelf een offer zouden zijn en berouw 
zouden voelen voor wat zij aan kwaad zouden hebben gedaan. Vroeger 
werd het offer op het altaar niet aanvaard als het niet was gezouten. Zo 
zal ook het levende offer op het altaar van berouw alleen aanvaard wor-
den als het gezouten is. Dat wil zeggen dat wij een brandende smart, be-
rouw en wroeging moeten voelen voor alles wat wij verkeerd hebben ge-
daan. Alleen als wij berouw hebben, wordt het offer aanvaard. Daarna 
werd het offer door een vuur verbrand dat op goddelijke manier was aan-
gestoken. Dit houdt in dat nadat wij het levende offer van onszelf met 
onze tranen van berouw gezouten hebben en ons op het altaar voor God 
hebben gelegd, gebeuren zal dat: ‘al waren onze zonden als scharlaken, 
zij wit zullen worden als sneeuw.’ Het verslag van dit kwaad zal uit ons 
levenspanorama gewist worden. Zo zuiveren wij dus onszelf. Maar een 
eerste vereiste is dat het offer met tranen gezouten moet worden. 
   Het zouten van de offers had in vroeger tijden misschien iets te maken 
met de gedachte dat Jehova de maangeest is en daarom het scheikundige 
element zout beheerst. Maar het zout dat de alchemisten bedoelden was 
niet het gewone zout, maar het zout van tranen en berouw. De alchemis-
ten beweerden trouwens evenmin dat zij van onedel metaal goud maak-
ten. Wat zij zich als doel stelden was de lagere bestanddelen van het li-
chaam – dat uit stoffelijke materie is samengesteld – tot zielengoud te ma-
ken, het gouden bruiloftskleed, dat iedereen omstraalt die tot geestelijk-
heid komt en een helder licht wordt naarmate men een hoger en edeler 
leven leidt. 
 
 
Vraag 163. De bedoeling van oorlog 
Kan men, vanuit Rozenkruisers standpunt bezien, zeggen dat oorlog goed is? Hoe moet 
een student van de Rosicrucian Fellowship zich in het tegenwoordige conflict [de eerste 
wereldoorlog] opstellen?  
 
Antwoord. In de grote levenscrisis zien wij ons tegenover bepaalde pro-
blemen gesteld en wordt er op ons een beroep gedaan om beslissingen te 
nemen die zo belangrijk zijn dat omschakeling van onze ideeën en idea-
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len – zelfs van de dierbaarste principes die wij ons tot nog toe gevormd 
hebben – noodzakelijk wordt. Als zo’n crisis zich voordoet zou het niet 
minder dan verstandelijke, morele en geestelijke zelfmoord zijn om voor 
de situatie terug te schrikken of die ten koste van alles te ontlopen. Conse-
quent zijn is prachtig, maar als wij echt verstandig willen zijn, moeten wij 
bereid zijn onze ideeën te veranderen of te herzien als de omstandighe-
den dat vereisen. 
   De Rozenkruisersleer is altijd in overeenstemming geweest met de bij-
belse uitspraak: ‘Je zult niet doden.’ Er wordt geen voorbehoud gemaakt. 
Sommige mensen voeren dit gebod zo ver door dat zij nog geen vlieg 
doodmaken. Maar de meeste mensen voelen zeer goed aan dat het niet de 
bedoeling was om ongedierte en micro-organismen – die zo’n zware tol 
aan mensenlevens eisen – te sparen. Deze wezens, die manifestaties zijn 
van slechte gedachten, vallen erbuiten. De meeste mensen zijn dan ook 
niet van plan hun lichaam of dat van hun kinderen door ongedierte te la-
ten overwoekeren, maar maken ze dood. Zij beseffen dat het uitroeien 
van de insecten van fundamenteel belang was voor het succes dat Ame-
rika in Panama boekte. In feite deed het de nederlaag in overwinning 
omslaan. Als het nodig is dient dit principe te worden toegepast. Zij voe-
len dat het een dwaze toepassing van het gebod dat wij niet zullen doden 
zou zijn als roofdieren of giftige reptielen in onze omgeving zouden wor-
den toegelaten om ons leven in gevaar te brengen. Zij zouden met genoe-
gen doden om de gemeenschap van een dergelijke bedreiging te verlos-
sen. Volgens hun ethische opvattingen is het alleen verkeerd om voor 
voedsel, sport of winstbejag te doden. Een menselijk wezen doden lijkt de 
meeste mensen iets dat zo ver van ons afstaat dat het niet eens als een mo-
gelijkheid beschouwd wordt. Wij hebben altijd de doodstraf afgewezen, 
zowel omdat die in wezen verkeerd is, als omdat ze meer dan nutteloos 
is. Want als wij de geest van een moordenaar van zijn lichaam verlossen, 
stellen wij hem in de geestelijke wereld in vrijheid waar hij anderen kan be-
invloeden, en dat ook vaak doet, om gelijksoortige misdaden te plegen. 
Daarom is het beter hem in een gevangenis op te sluiten en te proberen 
hem zo te veranderen zodat hij, zelfs als hij in dit leven niet meer in vrijheid 
wordt gesteld, in een volgend bestaan het leven van anderen als heilig zal 
beschouwen. 
   Maar hoewel men dit wel met een enkeling kan doen, ligt de zaak anders 
als een heel volk tegen een ander volk opstaat en op grote schaal moordt, 
brandsticht, vernielt en plundert. Het is onmogelijk een heel volk achter 
de tralies te zetten en moeten er drastischer maatregelen tot zelfverdedi-
ging worden getroffen. 
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   In het burgerlijk leven erkennen wij het recht op zelfverdediging, dat de-
gene die het slachtoffer van een moordenaar dreigt te worden het recht 
heeft zelf te doden dan gedood te worden. Het is misleidend te beweren 
dat dit recht verloren gaat als een miljoen moordenaars een uniform aan-
trekt, of als ze luidkeels verkondigen dat ze van plan zijn te gaan doden, 
of als ze met compagnieën tegelijk in hinderlaag liggen in plaats van al-
leen. Omdat zij de aanvallers zijn, zijn zij de moordenaars, en zij die als 
slachtoffer moeten dienen hebben zonder enige twijfel het morele recht 
hun eigen leven te verdedigen door deze moordenaars te doden. Verder 
rust op de sterken de morele plicht de levens van hen te beschermen, die 
te zwak zijn om zichzelf te beschermen. Zelfs om die reden mogen moor-
denaars gedood worden. Gezien vanuit een geestelijk standpunt draait het 
goed of kwaad van oorlog om de vraag wie de aanvaller is en wie het 
slachtoffer. 
   Deze vraag kan gemakkelijk worden beantwoord als er een oorlog wordt 
gevoerd om te veroveren of als er strijd geleverd wordt voor een altruïs-
tisch doel, zoals de vrijmaking van een onderdrukt volk van fysieke, indu-
striële en religieuze slavernij. Het spreekt vanzelf dat in zulke gevallen de 
onderdrukker ook de aanvaller is, en de bevrijder is dan de verdediger van 
onvervreemdbare mensenrechten. Hij doet zijn plicht als beschermer van 
zijn medemens. 
   Als men dit eenmaal door heeft kunnen de dwaallichten van de diploma-
tie ons niet misleiden, want wij hebben een echt licht, een eenvoudige 
maatstaf voor goed en kwaad. 
   Als wij op dat punt tot en besluit zijn gekomen, vloeit daaruit voort dat 
het veel verhevener en dapperder is voor een vuurpeloton te staan wegens 
dienstweigering in het leger van de aanvaller, of uit ons geboorteland te 
vluchten, of zelfs om in de laagste rang het leger van de verdedigers te 
versterken, dan bij de aanvallers een heel hoge positie te bekleden. 
   Anderzijds is het een heilige plicht die met de hoogste en edelste geeste-
lijke principes strookt, om voor de verdedigers te vechten. Hoe groter het 
offer, des te groter de verdienste. Wie terugschrikt voor de heilige plicht 
om huis en haard, familie en vaderland te verdedigen, of wie niet vecht 
voor de onderdrukten, is te veroordelen. Trouwens, hoe hoger de nood, 
des te groter het offer dat nodig is. 
   Dit grote voorrecht om te offeren beperkt zich niet tot mensen met gro-
te spierkracht en brede schouders. Niet alleen actieve dienstplicht is nodig; 
het werk achter de linies is zelfs nog belangrijker en iedereen kan daaraan 
meedoen in verhouding tot talent en bekwaamheid: verstandelijk, lichame-
lijk en financieel. 
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   En verder, wanneer de verdediging van anderen of zelfverdediging on-
vermijdelijk wordt: hoe sneller de veldtocht zich voltrekt, des te korter en 
succesvoller hij zal zijn. Daarom moeten er geen halve maatregelen wor-
den genomen. Onder dergelijke omstandigheden is neutraliteit op zijn 
minst te zien als een zonde uit nalatigheid. 
   Wie het occultisme heeft bestudeerd, weet dat oorlogen door de godde- 
lijke hiërarchieën worden aangesticht en ingegeven, die op deze manier het 
ene volk gebruiken om het andere voor zijn zonden te straffen. Zelfs een 
oppervlakkige studie van de Bijbel geeft daarvan veel voorbeelden. Dit 
betekent niet altijd dat de overwinnaar volkomen in zijn recht staat, maar 
het toont wel aan dat het overwonnen volk onrecht heeft gedaan en straf 
heeft verdiend, meestal omdat het aanmatigend en goddeloos is geweest. 
Ook is het geen bewijs – omdat het lange tijd gezegevierd heeft en erg 
moeilijk te overwinnen was – dat het de goddelijke gunst geniet, althans, in 
zekere mate. Zo’n verloop kan het werk van het onzichtbare leger zijn, 
dat steun geeft aan het wapen van de aanvaller en de strijd verlengt met 
het doel de nederlaag grondiger en rampzaliger te maken. Ook om de aan-
gevallene een les te leren die in een korte, beslissende strijd niet geleerd 
kan worden. 
   Zo zijn in het kort de gedachten over oorlog vanuit een geestelijk ge-
zichtspunt, ongeacht welke volkeren daarbij betrokken zijn. Als wij deze 
principes toepassen op, en toetsen aan de tegenwoordige, eerste wereld-
oorlog, moet het iedereen die niet bevooroordeeld is en die dit onder-
werp met een ruime en open geest wil benaderen, duidelijk zijn dat de mi-
litaristen van de Midden-Europese rijken zich generaties lang op deze 
oorlog hebben voorbereid. Op de beruchte conferentie te Potsdam, die 
zij nu hebben toegegeven, kwamen zij op de 5e juli 1914 overeen enige we-
ken later de oorlog te beginnen, weken waarin de bankiers van deze staten 
de markten zodanig manipuleerden dat zij de grootst mogelijke financiële 
middelen konden bijeenbrengen. Dit stempelt de Oostenrijks-Duitse oor-
logvoerenden als de aanvallers, die in de ban van de groepsgeesten hun 
miljoenen tegen alle andere volkeren in de wereld hebben ingezet. In het 
begin van het conflict maakten Frankrijk en Engeland, als naaste buren 
van de onder de voet gelopen Belgen, hun zaak tot die van henzelf en han-
delden, wat dat betreft, als hun broeders hoeder. Omdat zij echter on-
voorbereid waren, waren zij niet in staat de strijd tot een beslissend einde 
te brengen. Daardoor werd het noodzakelijk dat Amerika zich in de strijd 
mengde en de weegschaal naar de andere kant deed doorslaan, zodat de 
vrede hersteld kon worden en de veiligheid van hen, die te zwak zijn om 
zichzelf te beschermen, kon worden gewaarborgd. 
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   Het is een verheugend feit dat altijd wanneer de Verenigde Staten van 
Amerika gedwongen waren een militaire veldtocht te voeren dit tot zelf-
verdediging of in de nog altruïstischer rol van verdediger en bevrijder van 
de zwakken is geweest. Als dit een oorlog was geweest om te veroveren of 
aan te vallen, dan zou het voor ieder geestelijk denkend mens beter ge-
weest zijn voor een vuurpeloton te staan, zoals gezegd, dan deel te ne-
men aan zo’n onrechtvaardige onderneming. Als men echter ziet hoe de 
tegenwoordige strijd, die werd aangegaan met het doel het militarisme van 
Midden-Europa te vernietigen, een verschrikkelijke tol aan mensenlevens 
heeft geëist, terwijl de kracht van de verdedigers bijna uitgeput is, is het 
voor iedereen een heilige plicht steeds tot het uiterste bijstand te verle-
nen in verhouding tot zijn geestelijke, verstandelijke, morele of lichame-
lijke vermogen, hetzij aan het front, of achter de linies, of waar - naar het 
oordeel van de bevelhebbers - zijn of haar diensten ook, nodig zijn. 
   Wij willen er daarom bij alle studenten van de Rosicrucian Fellowship, 
van ieder land dat nu de mensenrechten tegen de militaristische machten 
van Midden-Europa verdedigt, op aandringen hun regering zo goed mo-
gelijk te helpen, zodat wij binnenkort ‘vrede op aarde voor alle mensen die 
hij lief heeft’ Lucas 2:14, mogen zien. 
 
 
Vraag 164. The Rosicrucian Fellowship 
Is de leer van The Rosicrucian Fellowship voor iedereen beschikbaar? Zo ja, hoe wordt 
zij beschikbaar gesteld? 
 
Antwoord. Om deze leer te verspreiden werd The Rosicrucian Fellowship 
opgericht. Iedereen die geen hypnotiseur is, en niet van beroep medium, 
helderziende, handlijnkundige of astroloog is, kan zich opgeven voor de 
voorbereidende cursus tot student door naar het secretariaat te schrijven. 
Er wordt geen bijdrage gevraagd voor inwijding en geen contributie. Onze 
leer is niet voor geld te koop. Vooruitgang hangt af van verdienste. 
   Als men de voorbereidende cursus beëindigd heeft, wordt men inge-
schreven als student voor een periode van twee jaar. Als men daarna zo 
doordrongen is van de waarheid van de Rozenkruisersleer dat men bereid 
is de banden met alle andere occulte of religieuze orden te verbreken – 
met uitzondering van de christelijke kerken of broederschappen – mag 
men de verbintenis aangaan waarmee men wordt toegelaten tot de graad 
van proefleerling.  
   Het is niet onze bedoeling met het voorgaande te insinueren dat alle an-
dere occulte scholen geen waarde hebben, verre van dat. Vele wegen lei-
den naar Rome. Maar wij zullen ons doel met veel minder inspanning be-
reiken als wij één bepaalde weg volgen dan steeds van het ene pad naar 
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het andere te zigzaggen. In de eerste plaats zijn onze tijd en energie beperkt 
en worden wij verder nog beknot door familie en sociale verplichtingen 
die niet ten behoeve van onze zelfontwikkeling veronachtzaamd mogen 
worden. Vandaar dan ook dat wij, om zuinig om te springen met het mini-
mum aan energie die wij rechtmatig voor onszelf mogen besteden en om 
verspilling van de schaarse ogenblikken waarover wij de beschikking heb-
ben te vermijden, erop aandringen voor alle andere orden te bedanken. 
   De wereld biedt ons veel gelegenheden, maar om uit elk daarvan voor-
deel te trekken, moeten wij efficiënt zijn en een bepaalde lijn volgen. Ont-
wikkeling van onze geestelijke krachten zal ons in staat stellen onze zwak-
kere broeders te helpen. Ontwikkeling is alleen gerechtvaardigd wanneer 
het doel is zich in hulpvaardigheid aan de mensheid te bekwamen. 
   Om dit doel te bereiken verschilt de Rozenkruisersmethode in één be-
paald opzicht van alle andere systemen: zij streeft er vanaf het begin naar 
de leerling van anderen onafhankelijk te maken en zijn zelfvertrouwen tot 
op grote hoogte te ontwikkelen zodat hij onder alle omstandigheden in 
staat is op eigen benen te staan en alle situaties het hoofd kan bieden. Al-
leen iemand die zo in evenwicht is, kan de zwakken helpen. 
 
 
Vraag 165. De aard van de mythe 
Vindt u dat de oude mythen echt waarde hebben, of zijn het voornamelijk verdichtsels 
die uit de verbeelding voortkomen? 
 
Antwoord. Zij bevatten diepzinnige, occulte waarheden. In ontelbare my-
then, die in grote lijnen met elkaar overeenkomen, wordt de strijd tussen 
licht en duisternis beschreven. De omstandigheden verschillen, afhanke-
lijk van het ontwikkelingsniveau van de mensen onder wie ze aangetrof-
fen worden. In het algemeen lijken de mythen voor het normale verstand 
fantasieën, omdat het opgeroepen beeld erg symbolisch is en daarom niet 
overeenstemt met de tastbare werkelijkheid van de stoffelijke wereld. De-
ze legenden bevatten echter grote waarheden die tevoorschijn komen als 
zij van hun materiële omhulsel ontdaan worden. 
   Allereerst dient men te bedenken dat de strijd tussen licht en duister-
nis, zoals die in de stoffelijke wereld wordt uitgevochten, het zichtbare deel 
is van diezelfde strijd die op het morele, verstandelijke en geestelijke ge-
bied plaatsvindt. Dit is een fundamentele waarheid. Zij die de waarheid 
willen leren kennen, dienen te bedenken dat de tastbare wereld - met alles 
wat wij nu zo reëel, vast en duurzaam vinden – alleen maar een voorbij-
gaande openbaring is, door de goddelijke gedachte geschapen. Miljoenen 
jaren voordat de andere werelden, die wij nu onwerkelijk en ongrijpbaar 
vinden, vergaan zullen zijn, zal onze wereld tot stof vergaan en zullen wij 
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terugkeren in de armen van de Vader en daar rusten tot er een nieuwe en 
grotere kosmische dag aanbreekt. 
   Vooral rond Kerstmis, als de zon laag staat en de nachten lang zijn, richt 
de mens zijn aandacht op de zuidelijke zon, en wacht vol verwachting op 
het moment dat zij weer haar reis naar het noorden zal beginnen om op 
ons bevroren halfrond het licht en het leven terug te brengen. De Bijbel 
leert ons hoe Simon, de zon, in kracht toenam naarmate haar stralen lan-
ger werden. En hoe de machten van de duisternis, de Filistijnen, het ge-
heim van de kracht van de zon te weten kwamen en zijn haar, of haar 
stralen, afknipten om Simon zijn kracht te ontnemen. Hoe zij hem van 
zijn licht beroofden door zijn ogen uit te steken, om hem ten slotte in de 
tempel van de winterzonnewende neer te slaan. 
   De Angelsaksen verhalen van de overwinning van Sint-Joris op de draak.  
De Germanen stelden zich voor hoe Beowulf de vuurdraak versloeg en 
hoe Siegfried de draak Fafner overwon. Bij die Grieken treffen wij Apol-
lo aan, die Python overwon. En Heracles, die de draak van de Hesperi-
den versloeg. De meeste mythen verhalen alleen maar de overwinning van 
de pasgeboren zon. Maar er zijn andere mythen zoals het genoemde ver-
haal van Simson en dat van Hiram Abiff uit de maçonnieke legende, die 
eveneens vertellen hoe de zon van het oude jaar overwonnen werd nadat 
zij haar loop had volbracht en toen gereed was om een nieuwe zon gebo-
ren te laten worden, die uit de as van de oude Phoenix oprijst om de licht-
drager van een nieuw jaar te worden. 
   Er bestaat ook een mythe waarin wij de oorsprong van de mistletoe of 
maretak leren kennen, een verhaal dat in Scandinavië en IJsland verteld 
wordt, vooral tijdens het joelfeest [is Germaanse 1e kerstdag], als de rode 
hulst decoratief tussen de witte maretak geschikt wordt, een denkbeeldig 
symbool van het bloed dat rood was van de zonde, maar wit als sneeuw 
geworden is. Hier volgt het verhaal: 
   Vroeger, toen de goden van de Olympus over het Zuidland heersten, re-
geerde Wodan met zijn godenschaar in het Walhalla, waar de ijspegels zich 
in alle kleuren van de regenboog in de winterzon weerspiegelden en waar 
het schitterende sneeuwdak de donkerste nacht verlichtte, zelfs zonder de 
hulp van de vlammende aurora borealis of het noorderlicht. Zij vormden 
een schitterend gezelschap: Tyr, de oorlogsgod, leeft nog in onze herin-
nering voort, want wij hebben de dinsdag naar hem vernoemd. Wodan, 
de wijste van hen, wordt herdacht in de woensdag. Thor of Donar is ons 
bijgebleven als de god van donderdag. Donar zwaaide zijn hamer. Als hij 
zijn hamer naar de reuzen slingerde – de vijanden van God en de mensen 
– veroorzaakte hij donder en bliksem door de verschrikkelijke kracht 
waarmee zijn hamer tegen de wolken sloeg. De lieflijke Freya, de godin van 
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de schoonheid, naar wie vrijdag is vernoemd. En de verraderlijke Loki 
waarvan de naam voortleeft in de Scandinavische naam voor zaterdag. Zij 
vormen hedendaagse overblijfselen van een vergeten geloof. 
   Maar er was niemand zoals Baldur. Hij was de tweede zoon van Odin en 
Freya. Hij was de edelste en zachtmoedigste onder de goden, door alles in 
de natuur geliefd. Hij ging alle schepselen te boven, niet alleen in zacht-
moedigheid, maar ook in wijsheid en welbespraaktheid. Hij was zo zuiver 
en gracieus dat er licht van hem uitstraalde. Hem werd in een droom ge-
openbaard dat zijn leven in gevaar was. Dit woog zo zwaar, dat hij het ge-
zelschap van de andere goden uit de weg ging. Freya, zijn moeder, die hem 
ten slotte overhaalde haar te vertellen wat de oorzaak van zijn neerslach-
tigheid was, riep de raad in van de goden. Allen werden vervuld van een 
droevig voorgevoel, want zij wisten dat de dood van Baldus de voorloper 
zou zijn van hun eigen ondergang: de eerste overwinning van de reuzen 
of machten der duisternis. 
   Wodan wierp daarop de runen – magische schrifttekens die werden ge-
bruikt om de toekomst te voorspellen – maar voor hem zag alles er donker 
uit. Het vat van de wijsheid, dat hen in hun nood had kunnen dienen, werd 
bij één van de Nornen bewaard, de godinnen van het lot, zodat dit hen 
nu niet kon helpen. Iduna, de godin van de gezondheid, van wie haar 
gouden appels de goden eeuwig jong hielden, was door het verraad van 
Loki, de geest van het kwaad, in de macht van de reuzen gekomen. Maar 
er werd een afvaardiging naar haar gezonden om haar advies te vragen 
over de aard van de ziekte, of wat het ook zijn mag, dat Baldur bedreig-
de. Zij antwoordde alleen maar met tranen. Na een plechtige bijeenkomst 
van alle goden werd ten slotte besloten dat alle elementen en alles in de 
natuur zou moeten zweren de vriendelijke god geen kwaad te doen. Al-
dus geschiedde en alles gaf zijn belofte, behalve een onbeduidende plant 
die aan de westzijde van het paleis van de goden groeide. Die zag er zo teer 
en broos uit, dat de goden meenden dat die wel onschadelijk zou zijn. 
   Toch had Wodan nog steeds het vervelende gevoel dat niet alles in or-
de was. Het leek wel of de Nornen van het geluk hem verlaten hadden. 
Hij besloot daarop een bezoek aan het verblijf van een beroemde profetes 
te brengen, Vala genaamd. Dit was de geest van de aarde. Van haar wilde 
hij horen welk lot de goden te wachten stond. Maar hij ontving van haar 
geen troost en keerde nog verslagener dan voorheen naar het Walhalla te-
rug. 
   Loki, de geest van het kwaad en het verraad, was in werkelijkheid één van 
de reuzen, of machten van de duisternis. Maar gedurende een deel van de 
tijd woonde hij bij de goden. Hij was een overloper op wie geen van de 
partijen vertrouwen kon. Daarom werd hij meestal door zowel de goden 
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als de reuzen gewantrouwd en verafschuwd. Op zekere dag, toen hij over 
zijn lot zat te treuren, begon er uit de oceaan een dikke wolk op te stijgen. 
Na enige tijd kwam de koning van de reuzen daaruit tevoorschijn. Met 
enige angst vroeg Loki wat het doel van zijn komst was. De heerser be-
gon hem verwijten te maken over de verachtelijke rol die hij, van geboor-
te een duivel, speelde, door een gewillig instrument in de handen van de 
goden in hun strijd tegen de reuzen te zijn, aan wie hij toch zijn afkomst 
te danken had. Het was niet voor genegenheid voor hemzelf dat hij tot 
het gezelschap van de goden was toegelaten, maar omdat Wodan heel 
goed wist dat Loki en zijn nakomelingen voorbestemd waren de goden 
ten onder te brengen. Door hem gunstig te stemmen hoopte hij de dag van 
het onheil uit te stellen. Loki, die door zijn macht en vernuft bij één van 
beide partijen een leider had kunnen zijn, werd nu door allen verfoeid en 
afgewezen. De koning van de reuzen verweet Loki verder, dat hij al her-
haaldelijk de goden van de ondergang had gered en hen zelfs van wapens 
tegen de reuzen had voorzien. Ten slotte wees de koning op de haat die in 
Loki’s binnenste tegen Wodan en zijn hele geslacht knaagde, als bewijs 
dat zijn natuurlijke plaats bij de reuzen was. 
   Loki zag de waarheid hiervan in en verklaarde dat hij bereid was zijn 
broeders te helpen met alle middelen die in zijn macht waren. De koning 
van de reuzen zei hem dat nu het moment gekomen was om het lot van 
de goden te bezegelen. Dat als Baldur gedood zou worden, hun ondergang 
vroeg of laat moest volgen en dat het leven van de beminnelijke god op 
dit moment door een nog onbekend gevaar bedreigd werd. Loki ant-
woordde dat de bezorgdheid van de goden al voorbij was, want dat Freya 
alles in de natuur had laten zweren haar zoon geen kwaad te doen. De vorst 
van de duisternis zei dat er toch één ding verzuimd was. Wat dat was lag 
echter verborgen in de boezem van de godin en was aan niemand anders 
bekend. Daarop zonk hij weer terug in zijn duistere afgrond en liet Loki 
met nog duisterder gedachten achter. 
   Toen verscheen Loki, die de gedaante van een oude vrouw had aange-
nomen, bij Freya. Door zijn listigheid kwam hij het fatale geheim te we-
ten. Zij had, afgaande op de onbelangrijkheid van de maretak, nagelaten 
de eed af te nemen waaraan alle anderen gebonden waren. Loki liet geen 
moment verloren gaan en ging naar de plaats waar de maretak groeide, ruk-
te de plant met wortel en tak uit de grond en gaf hem aan de dwergen - die 
handige smeden waren - om er een speer van te maken. Met veel toverfor-
mules werd het wapen gemaakt. Toen de speer klaar was, vroeg men om 
bloed om de speer te harden. Een kind dat vrij van alle smetten was werd 
binnengebracht. De dwerg stak de speer in de borst van dat kind en zong: 
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                    De doodsnik horen 
                        - zo is het goed - 
                         zal harden de speer 
                         in het kinderbloed. 
                         De aderen bloeden 
                         - de laatste maal - 
                         zo’n vreeslijke daad 
                         moet zelfs harden dit staal. 
 
   Intussen hadden de goden en de overleden dapperen – die bijeenwaren 
voor een toernooi, met het doel Baldur ervan te overtuigen hoe ongegrond 
zijn voorgevoelens waren nu hij als onkwetsbaar gold – hem tot doelwit 
van al hun wapens gemaakt. 
   Loki, met zijn fatale speer, was daar ook naartoe gegaan. Hij zag de 
blinde, sterke god Hodur apart staan van de anderen en vroeg hem 
waarom hij zijn broeder Baldur niet de eer aandeed ook aan het toernooi 
deel te nemen. Hodur verontschuldigde zich vanwege zijn blindheid en 
omdat hij geen wapen had. Loki gaf hem toen de betoverde speer in han-
den. Hodur, die niet aan kwaad dacht, doorboorde Baldurs borst met de 
speer die uit de maretak was gemaakt, zodat Baldur levenloos op de aarde 
viel, tot onuitsprekelijk verdriet van alle schepselen. 
   Baldur is de zomerzon, geliefd bij alles in de natuur. In de blinde god 
Hodur herkennen wij gemakkelijk het teken Boogschutter. Want als de 
zon in december in dat teken komt, geeft zij bijna geen licht meer, zodat er 
gezegd wordt dat zij gedood is door de blinde god Hodur. De boog van Sa-
gittarius, zoals die in het zuiden van de dierenriem wordt afgebeeld, sym-
boliseert dezelfde gedachte als de speer in de geschiedenis van de Edda.     
   De legende van Baldurs dood leert dezelfde kosmische waarheid als alle 
andere, soortgelijke mythen, namelijk dat de geest van de zon moet ster-
ven voor de glorie van het heelal en dat zij als Christus, de aarde binnen-
dringt om die nieuw leven te geven. Zonder dit leven zou alle stoffelijke ui-
ting op onze planeet ophouden. Zoals de dood op aarde voorafgaat aan 
een geboorte in de geestelijke werelden, zo is er ook een dood op het gees-
telijke niveau van bestaan voordat er een geboorte in een stoffelijk lichaam 
kan plaatsvinden. Zoals in Egypte Osiris door Typhoon gedood wordt 
voordat Horus, de zon van het nieuwe jaar geboren kan worden, zo moet 
ook Christus voor de geestelijke werelden sterven voordat hij in de aarde 
kan worden geboren en ons jaarlijks de geestelijke impulsen kan brengen. 
Maar onze heilige tijd herdenkt geen grotere verkondiging van liefde dan 
die waarvan de maretak het symbool is. Fysiek uitermate zwak, klamt zij 
zich vast aan de eik, die het symbool is van kracht. Het is juist door deze 
zwakte van dit allerzwakste schepsel dat het hart van de edelste en zacht-
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moedigste god doorboord wordt, zodat hij, uit liefde voor het nederigste 
naar de duisternis van de onderwereld afdaalt, zoals als Christus voor ons 
ieder jaar in de geestelijke wereld sterft en in onze planeet wordt geboren, 
die hij opnieuw met zijn stralend leven en energie doordringt. 
 
 
 
 
 
Vraag 166. Gebed 
Wat is de houding van de Rozenkruisers ten opzichte van gebed gezien in het licht van 
wat de Bijbel daarover zegt?  
 
Antwoord. Op de ene plaats schrijft de Bijbel ons voor zonder ophouden 
te bidden; ergens anders wordt dit door Christus verworpen waar hij zegt 
dat wij niet degenen moeten navolgen die geloven dat zij verhoord worden 
door het gebruik van veel woorden. Tussen de woorden van Christus en 
die van zijn leerlingen kan natuurlijk geen tegenstrijdigheid bestaan. Wij 
moeten daarom onze gedachten over gebed op zo’n manier herzien, dat 
wij altijd mogen bidden, maar zonder veel woorden of verstandelijke uit-
drukkingen. Emerson zei: 
 
                        Al waren uw knieën nooit gebogen 
                        toch gaan uw gebeden op naar de hoge; 
                        en of zij gevormd zijn voor goed of voor kwaad, 
                        worden zij opgetekend en voor antwoord bewaard. 
 
   Met andere woorden: elke daad is een gebed dat, onder de wet van oor-
zaak en gevolg, ons overeenkomstig resultaat brengt. Wij krijgen precies 
wat wij willen. Dit in woorden uit te drukken is onnodig. Maar voortdu-
rend handelen volgens een bepaalde lijn geeft aan wat wij wensen, zelfs 
als wij dat zelf niet beseffen. Na verloop van langere of kortere tijd, in 
overeenstemming met de intensiteit van ons verlangen, komt dat waar wij 
zo voor gebeden hebben. 
   Dat wat wij krijgen of bereiken is misschien niet wat wij echt en bewust 
wensen. Feitelijk krijgen wij soms iets dat wij vaak liever niet willen heb-
ben, iets dat een vloek is of een plaag. Maar de gebedshandeling heeft het 
ons gebracht en wij moeten het houden tot wij er op rechtmatige manier 
van verlost worden. Als wij een steen omhoog gooien is de handeling of 
actie niet eerder voltooid dan nadat de reactie de steen op aarde heeft te-
ruggebracht. In dit geval komt het gevolg zo snel na de oorzaak, dat het 
niet moeilijk is tussen beide verband te leggen. 
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   Als wij echter de veer van een wekker opwinden, wordt de veerkracht 
opgeslagen totdat een bepaald mechanisme die losmaakt. Dan komt het 
gevolg: het rinkelen van de bel. Al zouden wij de slaap van vergetelheid sla- 
pen, het gevolg op het ontspannen van de veer, vindt ondanks dat plaats. 
Op dezelfde manier zullen handelingen die wij vergeten zijn, hun gevol-
gen afwerpen en wordt het gebed van de handeling beantwoord.  
   Er bestaat echter ook het ware, mystieke gebed, het gebed waarin wij 
God rechtstreeks ontmoeten, zoals Elia hem ontmoette. Niet in het tu-
mult van de wereld, de wind, de aardbeving of het vuur ontmoeten wij 
hem, maar als alles stil is spreekt de stille stem tot ons van binnenuit. De 
stilte die voor deze ervaring nodig is, is niet alleen maar een stilte van 
woorden. Zelfs de geestelijke beelden die tijdens overpeinzing meestal aan 
ons voorbijtrekken zijn er dan niet, maar ons hele wezen lijkt een kalm, 
kristalhelder meer. Daarin spiegelt de godheid zichzelf. Wij ervaren deze 
eenheid die communicatie onnodig maakt, hetzij met woorden of wat dan 
ook. Wij voelen alles wat God voelt. Hij is nader dan handen en voeten. 
   Christus leerde ons het ‘Onze Vader.’ Dit gebed is het verhevenste dat 
in woorden kan worden uitgedrukt. Maar het gebed waarvan ik spreek, 
kan op het moment van eenwording zich uiten in één onuitgesproken 
woord: Vader. De gelovige, voor zover hij alleen bidt als hij daar echt voor 
in de stemming is, gaat niet verder. Hij vraagt niets, want wat heeft dat voor 
zin? Heeft hij niet de belofte: de heer is mijn herder, mij zal niets ontbre-
ken? Is hem niet gezegd eerst het koninkrijk van de hemelen te zoeken, 
waarna alle dingen hem zullen geschonken worden? Zijn houding kan mis-
schien het best begrepen worden als wij die vergelijken met een trouwe 
hond, die met stille toewijding naar het gezicht van zijn baas kijkt en zijn 
hele ziel in zijn liefdevolle blik legt. Op dezelfde manier, alleen natuurlijk 
veel intenser, kijkt de ware mysticus naar de God binnen in hem en geeft 
zichzelf in woordeloze aanbidding. Op deze manier kunnen wij zonder 
ophouden vanbinnen bidden terwijl wij als ijverige dienaren in de wereld 
buiten werken. Want laten wij nooit vergeten dat het niet de bedoeling is 
dat wij ons leven verdromen. Als wij bidden tot God binnenin ons, moe-
ten wij ook werken voor God buiten ons. 
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ADDENDUM 

 
 
        THE  PROPHECIES OF MOTHER SHIPTON 
 
                          Carriages without horses shall go, 

            and accidents fill the world with woe; 
            Primerose Hill in London shall be, 
            and in its center a bishop’s see; 
            Around the world thoughts shall fly 
           in the twinkling of an eye; 
            Water shall great wonders do. 
             How strange! yet shall be true. 
           The world upside down shall be, 
           and gold found at the root of trees; 
           Through hills man shall ride, 
           and no horse or ass by his side; 
           Under water men shall walk; 
           shall ride, shall sleep, shall talk. 
           In the air men shall be seen, 
           in white, in black, and in green. 
 
           A great man shall come and go! 

                           Iron in water shall float 
             as easy as a wooden boat. 
             And gold shall be found 
           in a land that’s not now known. 
           Fire and water shall more wonders do, 
           England shall at last admit a Jew; 
           The Jew that was held in scorn 
            shall of a Christian be born. 
           A house of glass shall come to pass 
           in England, but alas! 
           War will follow with the work 

                           in the land of the pagan and Turk. 
           And state and state in fierce strife 
             will seek each other’s life. 
           But when the North shall divide the South, 

                           an eagle shall build in the Lion’s mouth. 
           Taxes for blood and for war 
           shall come to every door. 
           Three times shall lovely France 
           be led to play a bloody dance. 
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           Before her people shall be free’ 
                          three tyrant rulers shall she see- 

                                
           Three rulers in succession see, 

                           each sprung from different dynasty; 
           Then shall the worser fight be done, 
           England and France shall be as one; 

                           The British olive next shall twine 
           in marriage with the German vine. 

                          Men shall walk over rivers and under rivers. 
           All England’s sons that plough the land 
           shall be seen book in hand; 

                          Learning shall so eb and flow, 
           the poor shall most wisdom know. 
           Waters shall flow where corn doth grow. 
           Corn shall grow where waters doth flow. 
           Houses shall appear in the vales below. 

                           and covered by hail and snow; 
           (The world then to an end shall come, 
           nineteen hundred and ninety-one.) 

 
Ursula Southeil 1488-1561, geboren in Norfolk, Engeland, was paranormaal 
begaafd en gehuwd met Toby Shipton; vandaar haar naam Moeder Ship-
ton. In de druk van 1862, verzorgd door Charles Hindley, werden door hem 
de laatste twee regels in bovenstaande voorspelling toegevoegd.   
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Besant, mevr. Annie, 36, 257-260 
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bevolking, 33, 35, 58 
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bijnieren, 83, 239 
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Confucius, 182 
crematie, 18, 173 
 
David, 138, 183, 223-224 
delirium tremens, 94-95, 243 
demon(en), 59, 256 
deugd, 43, 133-134, 165, 174, 212, 220,  
   223, 286 
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discipel(en), 93, 148, 171, 281 
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Dodenboek, 299 
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   254, 253,  
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   89, 136, 155, 180-181, 210, 242, 272 
Egypte, 146, 150, 169, 197, 206-207, 251,  
   280, 299, 312 
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Elia, 46, 185, 252, 313  
embleem, 148 
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entiteiten, 246 
epidemieën, 23, 160, 180 
epifyse of pijnappelklier, 94, 144, 239,  
   243 
epigenesis, 46, 214, 228 
epilepsie, 265 
equinox, 58, 107, 145, 199, 200-201 
Essenen, 173, 177 
etherisch gezicht, 111, 114, 202 
etherische tegenhanger, 44, 67, 72-73 
euthanasie, 270-272 
evangeliën, 45, 132, 145, 161, 187, 295  
evenwicht(igheid), 126-128, 221-222, 255,  
   307 
 
Farizeeën, 250, 253 
Faust, 174-175 

fluïdum, 68, 79, 83 
foetus, 76, 239 
Freya, 309, 310-311 
 
Gabriël, 141 
gebed, 13, 17, 137, 233-236, 294, 301, 312- 
   314 
geboorteregeling, 57- 60 
gedachtevorm(en), 17, 74-75, 95, 110-112,  
   155 
geel, 148, 272, 280 
geestelijk gezicht, 19, 39-40, 69, 86, 93-97,  
   104, 110-112, 115, 138, 144, 149, 174, 183,  
   202, 242 
geheugen der natuur, 2, 34, 36, 40, 115- 
   117, 136, 137. 163, 181, 182, 228, 264 
gelaat, 5 
geliefden, 8-10, 25 
geloof, 47, 124-125, 169, 202, 253, 293 
geloofsbelijdenis, 135 
geneeskracht, 70 
genezer, 67-70 
genialiteit, 241, 262 
Genootschap voor parapsychologisch 
onderzoek, 90, 183, 227 
geslacht, 28, 35-39, 128, 152-153, 182-183,  
   255, 256 
geweten, 192, 286 
gewetensvolheid, 192 
gezant van de Rozenkr. Orde, Heindel  
   is, 259-260 
gezicht, etherisch, 111, 114, 202 
gezicht, geestelijk, 19, 39-40, 69, 86, 94- 
   95, 97, 104, 110-111, 115, 138, 144, 149,  
   183, 202 
gezicht, innerlijk, 193 
gezicht, stoffelijk, 110-111, 120 
gezondheid, 16, 25, 42, 59, 61-83, 139,  
   216-217, 221, 235, 296, 309 
Glyndon, 86 
goddelijkheid, 49-52, 141 
gouden bruiloftskleed, 5, 122, 172, 228,  
   252, 302 
groen,99, 277, 280 
groepsgeest(en),76, 101-104, 115, 178,  
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haat, 13, 34,-35, 41, 53-54, 88, 105, 155, 
   231, 310 
halve cirkel, 205-206 
heilige der heiligen, zie: allerheiligste 
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heilige Geest, zie Jehova 
heiligen, christelijke, 149 
hel, 16, 20, 42, 158-159, 177 
helderziende(n), 77, 79, 87, 95, 139, 231,     
   246, 306 
helpers, onzichtbare, 5, 8, 17, 74, 164,  
   171-173, 175, 187, 227 
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   eerste,   8, 9-10, 21, 23, 41, 43, 71, 92- 
                  93, 263, 268, 286, 288  
   tweede, 10, 71, 86, 93, 106, 113-114, 181   
   derde,    7, 10, 71, 86, 286 
   vierde,   2 
Heren van het Lot, 5, 28, 36, 38, 71, 217 
Heren van Venus, 54 
Heren van het Verstand, 193, 292-293  
Heren van Mercurius, 54, 214 
Hermes, 252 
hersenaanhangsel of hypofyse, 83, 94,  
   144, 239, 243 
hersenen, 39, 47, 91, 94, 112, 116, 144,  
   151-152, 229, 236, 242-244, 255 
hersenen, kleine, 264 
hiërarchieën, 31, 38, 43, 56, 58, 91, 114,  
   128, 137, 149, 162, 171, 193, 210, 239,  
   255, 265, 290, 305 
Hiram Abiff, 132, 167, 248-250, 253, 278,  
   308 
hogerzelf, 210, 272-273 
Hohenzollern, 6 
hond(en), 231, 247-248, 313 
horoscoop, 47-49, 50, 55-57, 192-224, 279- 
   281, 286 
horoscopische straal, 280 
huidskleur, 54 
huwelijk, 9, 135, 160-161, 222 
huwelijk, mystieke, 255-256 
hypofyse of hersenaanhangsel, 83, 94,  
   144, 239, 243 
 
Iabesha, 143-144 
Iam, 143-145 
idiotie, 64 
Iduna, 309 
ijzer, 75, 144, 267 
incarneren, 50, 259 
Incubi en succubi, 59 
indigo, 215, 280 
individualiteit, 52, 180 
ingewijde(n), 2, 12, 36, 39, 55, 70-71, 101,  
   122, 127-128, 136, 143, 145, 152, 158, 166,  

   178, 182, 187, 188, 246, 250, 252 
instinct, 273, 278 
inwijding(en), 36, 47, 89, 118, 119-128,  
   136, 143 145, 155, 161, 167, 240, 243, 250,  
   252, 278-282, 306  
 
Jeanne d’Árc, 184 
Jehova, 46, 131, 136, 141-143, 148, 150,  
   159-160, 166, 178-181,188, 210, 214,  
   238-242, 248-250 
Jezus, 132, 136-136, 141,143, 145, 146, 153,  
   156-157, 160-161, 165, 166-170, 173, 174- 
   178, 181-183, 186, 188, 228, 245, 250-251,  
   253, 278  
Johannes de Doper, 46, 185, 204, 252 
Jupiter, 143, 192, 205-206, 208-210, 211,  
   220, 221-222 
 
kabouters of aardgeesten, 106, 114 
Kaïn, 159, 161, 166-167, 248-253, 278 
Kana, 160-161, 169 
kanalen, halfcirkelvormige, 66, 113-115 
kandidaat, 121-122, 126, 132, 144, 253 
kanker, 63, 96, 271 
Kempis, Thomas à, 149  
kennis, eerstehands, 47, 92, 121, 236 
kerken, protestantse, 294, 296, 300 
kerk(en), rooms-katholieke, 146, 206,  
   261, 296, 299 
Kerstmis, 154, 308 
kindersterfte, 22-23, 42-44, 53, 262, 268 
koningin van Sheba, 249 
koninkrijk van de hemelen, 157, 185,  
   243, 313 
koninkrijk van Christus, 133, 143, 145,  
   150, 168, 198, 250, 253, 278-279 
koninkrijk van God, de Vader, 41, 135,   
   147, 156, 157, 162, 169, 172, 175, 182,  
   234-235, 252 
koninkrijk van Jehova, 144 
kosmisch bewustzijn, 94 
kosmische liefde, 31 
kosmische wijsheid, 31 
kosmos, 21, 104, 201, 207 
krankzinnigheid, 64-66, 229, 262 
kruiden branden, 264 
kuisheid, 137, 250, 295 
 
Laatste Avondmaal, 163 
Lazarus, 44, 132, 167, 250, 253 
lekenbroeder(s), 124, 126, 139, 233, 243,  
   244, 282 
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lekenzuster, 282 
lentepunt (equinox), 145-146, 168, 195,  
   197, 199-202, 249- 253 
Leraar, de, 121, 168 
levensgolf, 52, 53-54, 57, 142, 292 
levenslicht is brandende fakkel, 91 
levenspanorama, 11, 13, 22, 41-43, 53, 64,  
   74, 192, 302 
levensschool, 31, 47, 54-56, 65, 90, 128,  
   213, 255, 269, 274 
Lhassa, 245, 247 
lijkschouwing, 12, 18 
Loki, 309-311 
louteringsgebied, 3-4, 8, 12, 14, 23, 35, 37,  
   40, 43, 71, 92-93, 192, 268, 286 
Luciferische geest(en), 210, 214, 248, 278  
 
maagkanker, 271 
maçonnieke legende, 248-253, 308 
maçonnieke rituaal, 248 
magie, witte, 152, 175 
magie, zwarte, 16, 175 
magiërs, zwart, 143 
magnetisch(e), 12, 67, 75, 186 
Manson, 233, 301 
Mars, 53, 144, 166, 194, 204-206, 209-210,  
   214, 222,  279, 280-282, 
materialisatie, 170, 227 
matrijs, 5-6, 38-39, 124, 154, 171, 228, 272,  
   277 
meditatie zie: overpeinzing 
medium(s), 2, 14-15, 33, 90-92, 170, 210,  
   306 
medium, materialiserend, 170 
mediumschap, 14, 229 
meermannen, 105-107 
meerminnen, 105-107 
Meesters, 124-127 
melk, 44, 75, 82 
mensapen, 55 
Mensenzoon, 146, 166-169, 185, 197, 245,  
   280 
Mercurius, 53, 144, 206, 209-211, 214-215,  
   216-218, 223, 281 
Methusalem, 278 
microben, 78 
milt, 44, 72-73, 77-79, 83, 238 
mineraal(achtig), 53, 82-83, 161, 193, 273,  
   291-292 
mis, 164, 296, 301 
mistletoe, 308 

Mithras, 146 
Moeder Shipton, 275-277, 315-316 
Mohammed, 182 
moordenaar(s), 41, 52-53, 303-304 
morfine, 63-64 
Mount Ecclesia, 103, 149 
Mozes, 44, 150, 162, 187, 197, 252, 280,  
   302 
Münchhausen, Baron van, 80 
muziek, 66, 99, 114, 159, 206, 298 
mysterieschool(en), 12, 117, 132, 148,  
   243-246, 278-279, 281 
mystici, 125 
mysticus, 127, 144, 153, 234, 314 
mystieke huwelijk, 161, 242, 255-256 
mythe(n), 174, 286, 307-312 
 
natuurgeesten, 105-107, 113-114 
navolging van Christus, De 149 
neofiet(en), 36, 40, 47, 86 
Neptunus, 14, 194, 209-210, 214, 223 
Neptunusstraal, 144 
nieuwe Jeruzalem, 157 
Nimrod, 161 
nirwana, 270 
Nornen, 309-310 
Nour, 143-144 
 
occultisme, 38, 124, 199, 258, 260, 265,  
  305 
occultist(en), 7, 14, 42, 57, 81, 83, 86, 112,  
   124, 127, 144, 198, 265, 300 
oertype(n), 5, 12, 17, 40, 71-72, 110, 140,  
   152, 187, 239, 255,-256, 271, 276 
onderscheidingsvermogen, 134 
Onesimus, 45 
ontvangenis, (onbevlekte), 136, 141, 154- 
   155, 164, 188, 189  
ontwikkeling, occulte, 240, 297 
Onze Vader, het, 234, 313 
onzichtbare wezens, 97 
operatie(s). 41-42, 64-66, 67, 71, 73, 263 
Optekende Engelen, zie Heren v/h Lot 
Orde van het Rozenkruis, 40, 139, 244,  
   257, 259, 282 
Orion, 194  
Osiris, 197, 312 
osteopaat, 67, 70 
Oudere Broeder(s), 2, 4, 40, 50, 55, 67,  
   69, 117, 122, 124-125, 139-140, 175, 210,  
   233, 261, 281-282 
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Outram Court, 15-18 
overpeinzing, 233-236, 313 
 
Paasfeest, ook Pasen, 146, 150-154, 163,  
   169, 171, 248 
Parapsychologisch onderzoek, Genoot 
   schap voor, zie: Genootschap 
Paulus, 45, 47, 135, 155-157, 172, 252, 286,  
   294 
Perioden: 
   1e Saturnus, 2, 141, 238, 250, 289-292 
   2e Zonne, 53, 136, 166, 178, 179, 182,   
       194, 238, 250, 289, 290, 292 
   3e Maan, 29, 238, 250, 289-290, 292 
   4e Aarde, 2, 176, 214, 238, 288-292 
   5e Jupiter, 29, 115, 126, 143, 288, 293 
   6e Venus, 163, 289-293  
   7e Vulcanus, 288-293 
pijnappelklier of epifyse, 144, 239, 243 
pionier, zie ook: voorlopers, 125, 127,  
   142, 162 
Pisces, 57, 145-146, 163-164, 169, 196-197,  
   200, 203-204, 280 
Planeetgeest(en), 206-207, 222 
Planeeturen, gebruik van, 204 
Plejaden, 194 
predikant(en), 294-300  
psychometrie, 111, 262-264 
psychometristen, 87, 264 
Pythagoras, 206 
 
rasgeest(en), 102, 105, 182, 242-243, 253,  
   266 
rassen: 
   Angelsaksische, 275 
   Arische, 142  
   Semitische, 150 
Raspoetin, Grigori, 283-285 
rijkdom, 19, 133-134, 221 
rijken, 159 
rituaal, 126, 248, 296, 299-301 
rood, 99, 104, 148, 149, 150, 162, 272, 280,  
   308 
rooms-katholieke priesters, 165 
rooms-katholieke kerk, 146, 206, 261,  
   296, 299 
Rosencreutz, Christian, 124, 132, 139,  
   167-168, 174, 176, 250, 279, 282 
roze, 99, 238 
Rozenkruisersorde, zie: Orde van het  
   Rozenkruis 

Ruach, 46, 143-144 
ruggenmerg, 144, 151, 210 
ruggenmergkanaal, 91, 210 
runen, 309 
Rusland, 282-285 
 
Sabbat, 141, 299 
Saint Germain, 123, 140 
salamanders, 106, 114 
Salomo, 132, 167, 248-250, 253, 278 
Samaël, 166-167, 248 
Satan, 115, 223 
Saturnus, 141-143, 192, 194, 205-211, 216,  
   223, 280, 282 
scheppende woord, 147, 246 
Scorpio, 55-56 
Semieten, 142, 150 
Set, 249 
Set, zonen van; 252-253, 278 
sferen, harmonie van de, 159, 207 
siderisch jaar duurt 25.920 jaar, 195 
sigaretten, 244-245 
Silesius, Angelus,172 
sint-vitusdans, 65, 265 
slaapwandelen, 228-230 
slangen, 280, 285 
soldaten, 4, 67, 232 
spiraal, 29, 125, 240, 268, 290, 293 
sterengelen, 172, 206 
sterrenbeelden, 192, 195-196, 199-200 
stoffelijk bestaan, 30, 112, 151, 157, 266- 
   268 
straal, heersende, 278-281 
strottenhoofd, 151-152, 164 
sylfen, 106, 114 
 
tabak, 242 
tabernakel in de woestijn, 148-150, 286,  
   298 
tempel, theosofische, 256-261 
Tempel (van het Rozenkruis), 124, 139,  
   155, 158, 211, 233, 244, 259, 282 
terugkeer van Christus, 168, 172-174,  
   198, 233 
theosofie, 35, 257 
Thor of Donar, 309 
Tijdperken: 
   Aquarius/Waterman, 28, 57-58, 158,  
       163-164, 169, 195-203, 260, 280 
    Maagd, 163 
   Vissen, 153, 164, 169, 204 
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Tijdvakken: 
   Arische, 142, 150, 161, 164 
   Atlantische, 161, 164, 179, 214, 228, 286 
   Hyperborese, 152 
   Lemurische, 120, 152 
   nieuwe Galilea (Jeruzalem), 157, 163 
toonbroden, 247, 286-287 
trance, 24, 88, 90-93, 99, 229, 261, 273 
tuberculose, 63, 97 
tweeslachtig, 150, 153 
Tyr, 309 
 
Undines, 105-107, 114 
Uranus, 83, 194, 214 
 
vaderster, 278-281 
vaderstraal, 280 
vadervuur, 279-281 
vagevuur; zie louteringsgebied 
Vala, 310 
vampier, 44, 68, 74 
vampirisme, 74-75 
Venus, 53-54, 83, 205-206, 211, 220, 279- 
   281 
verbeelding(skracht), 98, 128, 151-153,  
   255, 263, 292, 307 
verblijf in eerste hemel, 9 
verblijf in louteringsgebied, 3-4, 23, 42,  
   92-93 
verdovende middel(en), 22, 39, 90, 94,  
   242-245 
verkoudheid, 78-82 
verlengde merg, 91 
Verlosser, 145, 155, 156, 169, 180, 182, 280 
vermogens, 39, 46, 51, 71, 92, 94, 246, 261,  
   287, 289 
verstandsziel, 190, 288, 290-291 
verwanten, 92, 98, 202, 232, 279 
vis, 145-146, 164, 169, 186, 187, 188, 197,  
   280 
visvangst, de wonderbaarlijke, 145-146,  
   187 
vivisectors, 41-42 
voeding, 30, 63, 81, 140 
voorhoofdsholte, 144, 239 
voorlopers, zie ook pioniers, 54, 120,  
   142 
voorspoed, 216, 221, 235, 296 
voortplanting, 30, 151-152, 186, 286 
vrek, 19-20 
vrijmetselaarslegende, 166 

vuur, onzichtbaar, 173-174 
 
wachter op de drempel, 37, 86-87, 255,    
   256 
Warrington, Hr. A.P., 258 
wedergeboorte, 5, 7, 10, 28-60, 71-72, 86,  
   162, 183-185, 252, 268 
wederopstanding, 135 
Wereld van de goddelijke geest, 272 
Wereld, van de levensgeest, 2, 116, 272 
westerling(en), 49, 57, 149, 260-261 
westerse mysterieleer, 270 
westerse wijsheidsleer, 143, 260-261 
westerse wijsheidsreligie, 260-261 
westerse wijsheidsschool, 279 
wierook, 264-265, 286-288, 301 
wijn, 160-165, 169, 242-243 
wijnkelk, 163 
wiskunde, 113-115 
Wodan, 308-310 
woord, het verloren, 245-247 
 
zaadatoom, 5, 12, 22, 25, 38, 59, 73, 74, 83,  
   92, 103, 137, 174, 177, 227, 238-239, 243 
(zee)meerminnen, 105-106 
(zee)meermannen, 106 
zee zal verdwijnen, 146-148 
zelfmoord, 15, 21, 247, 272 
zelfmoordenaar, 15-18, 271-272 
zelfvertrouwen, 126, 307 
zelfzucht, zie ook: egoïsme, 19, 37, 40,  
   181, 206, 235, 265, 272,  
zesde zintuig, 14, 120-121, 184 
ziel, aandoendings-, 190, 290-291 
ziel, bewustzijns-, 190, 288, 290-291 
ziel, verstands-, 190, 288, 290-291 
zielenlichaam, 5, 92, 122-123, 156-158,  
   164, 171, 172, 177, 228, 240, 242, 252,  
   282, 285-288, 293 
ziener(s), 110, 138, 162, 181, 252, 275, 276 
zilveren koord, 4, 18, 22, 25, 46, 64, 96,  
   132, 170-171, 175, 227, 237-241 
zilveren koord bij dieren, 240 
zomerzonnewende, 106 
zonne-energie, 42, 44, 72-73 
zondelichaam, 93 
zonen van Kaïn, 167, 249, 250, 253, 278 
zonen van Set, 167, 249, 252-253, 278 
zonnevlecht, 73, 79, 83, 238-240, 243 
zout, occulte betekenis van, 143-145,  
   301-302 
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