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In elk goed einde zit een nieuw begin …
1979, veertig jaar geleden. Het Lectorium Rosicrucianum begon vanuit
Nederland met de uitgave van een internationaal blad, Pentagram, Pentagramme, Pentagrama, enzovoort. Er kwamen steeds meer talen bij, naarmate in Europa en daarbuiten de School zich uitbreidde, maar de bron van
het blad was Nederland, het moederland, waar de School begonnen was.
Nu, veertig jaar later, ligt het accent anders. Het leerlingschap in al die landen heeft zich verdiept, de internationale samenwerking – elke dag flitsend
over de elektronische snelweg – is geïntensiveerd en volwassen geworden.
Er kwam behoefte aan een andere vorm. Dat is vanaf nu het digitale blad
www.LOGON.media. Direct leesbaar tot in de verste uithoeken van de wereld. Artikelen worden aangeleverd vanuit alle werkvelden, centraal in het
Engels op het web geplaatst, en ieder land kan vertalen naar eigen inzicht
en behoefte. Eén internationale bron dus. Dat is wat past bij deze tijd. Als
je op de laatste dag van een internationale jeugd- of jongerenconferentie
ziet hoe werkelijk iedereen telefoonnummers staat uit te wisselen, weet
je hoe het contact over de hele wereld steeds intensiever wordt. Daarvan
getuigt ook LOGON. Er zijn landen voor wie de digitale vorm de enig
mogelijke is, landen als Nederland hebben de luxe dat ze ook een gedrukte
versie kunnen maken, en het eerste nummer van 2020 in gedrukte vorm
zal de eerste LOGON in het Nederlands zijn!
Afscheid van Pentagram dus. In dit laatste nummer vindt u verspreid over
het blad een hommage aan de drie grondleggers van het moderne Rozenkruis, de gebroeders Leene en Catharose de Petri, en verder weer een
afwisseling van interessant, ontroerend, verstillend, sprankelend, maar ook
eigentijds, onthutsend, eye-openend. De redactie wenst u zoals altijd een
verdiepende leeservaring, en ontmoet u in 2020 graag weer in Logon.
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wereldbeelden

Waar lijden is, is het goede beslist afwezig. Waar het goede is,
is beslist geen enkel lijden. Waar het dag is, is het geen nacht, en
waar het nacht is, is het geen dag. Daarom kan het goede niet in
het geschapene wonen, doch alleen in het ongeschapene.
Hermes
In Wereldbeelden impressies van het werk van Emmanuelle Moureaux (1971). De van oorsprong Franse kunstenaar staat bekend om haar concept
van ‘100 colours’ in haar ontwerpen. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het National Art Centre in Tokio heeft zij de 2000 m2 van het
museum omgevormd tot één grote ruimte en gevuld met haar grote installatie ‘Forest of Numbers’. De installatie staat symbool voor de komende
tien jaar van het museum; per sectie geven de cijfers steeds het betreffende toekomstige jaar weer (2,0,1,9; 2,0,2,0; ,2,0,2,1; et cetera).
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EEN KAMPSLUITING
VAN EEN DER
STICHTERS VAN DE
GEESTESSCHOOL
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De kracht van Z.W. Leene

De kracht van Z.W. Leene
De drijvende kracht in de eerste periode van de Geestesschool is Z.W. Leene (18921938) geweest. Hij was een man die duidelijk voorbestemd was om een groot werk gestalte te geven. In christelijk beleven gevormd en in vuur en vlam gezet door professor
A.H. de Hartog, kwam hij in het voorjaar van 1924 samen met zijn broer Jan Leene,
later bekend als Jan van Rijckenborgh, in contact met het werk van de rozenkruisers,
zoals dat door Max Heindel gestalte had gekregen. Daarin vond hij de verdieping en
het doel, waarnaar hij in zijn jonge leven samen met zijn broer op zoek was geweest.
Het waren in het bijzonder zijn inspiratie en geestkracht die Catharose de Petri in 1930
deed besluiten het werk te komen versterken. Vanuit die vurige beginkracht kon in
1946 het Lectorium Rosicrucianum ontstaan.
In deze laatste editie van Pentagram een hommage aan de drie stichters van de Geestesschool, als eerste een overdenking van Z.W. Leene.

Z

o willen we thans ons kamp
sluiten aan de avond van deze
stralende dag, aan het einde
van deze vijf stralende weken.
Vrienden wij zijn dankbaar –
een grote dank vervult ons hart.
We kwamen hier met de overtuiging dat
we wederom een geestelijke worsteling
zouden ontvangen om de eeuwige waarheden naar ons toe te halen.
We kwamen hier met de overtuiging dat
om ieder begrip gestreden moest worden.
We wisten echter niet dat de waarheid zo
rijkelijk over ons uitgestort zou worden.
Daarom vervult een grote dankbaarheid
ons hart, omdat we deze waarheid weer
dieper hebben mogen schouwen.

De vele gesprekken die deze week gevoerd zijn en de daaruit voortvloeiende
resultaten geven mij ook thans weer de
vrijmoedigheid om met grote blijdschap
vervult te zijn.
De ernst waarmee ook deze week vervuld was is een bewijs van de ernst van
ons aller streven. Er is iets in ons kamp
deze weken – dat we ons gevoelen als de
eerstgeborenen die in de wereld van Jezus
Christus zullen moeten getuigen. Ik heb
er deze weken over nagedacht, hoe deze
ernst werd veroorzaakt. En ik kan geen
andere verklaring vinden. We gevoelen
ons allen min of meer ‘opgewekt uit de
dood’ – de geestelijke dood. We werden opgewekt om de consequenties te
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aanvaarden van ons weten. We gevoelen
ons allen min of meer onbewust, als
geroepenen, om straks te getuigen van de
waarheid die we in ons hart dragen. Dat
is de grond van onze ernst, en we zijn
blijde met deze ernst omdat we weten dat
de wereld straks uw ernst en uw weten
nodig zal hebben.
God geve dat het Oerlicht van het wezen
Gods de rest van onze duisternis heeft
weggevaagd. Dan is uw komst niet enkel
een vakantie geweest.
*****
Wel vrienden, het is de eeuwigheid die
wij zoeken – en het is de eeuwigheid die
in de tijd bevestigd moet worden. Daarom dienen we in onze voorstelling niet te
blijven staan bij de lijn van de historische
feiten, maar trachten in verticale richting
onder te duiken in het wezen der dingen.
Zo wordt het kruis gevormd door mensen.
De eeuwigheid is het Zelf dat alle vlakheid
der tijdelijkheid loodrecht doorflitst. Waar
de eeuwigheid in de tijd onderduikt, daar
wordt het kruis geboren. Waar wij worstelen om de eeuwigheid in de tijd te bevestigen, ons in dit mysterie Gods verdiepen,
daar worden we kruisdragers.

Er is geen andere weg.
Want we zijn naar onze persoonlijkheid
uit de tijd voortgekomen. Welaan, laat
ons dan moedig kruisdrager zijn. En ik
zou het woord van deze morgen willen
overnemen en u nogmaals voor de vraag
plaatsen:
Zijt ge bereid?
Als u bereid bent, heeft u dan begrepen
de Ene Weg die u te gaan heeft?
Feitelijk hebben we [enkel] maar over de
Ene Weg gesproken de hele kampperiode.
De Ene Weg is Christus.
De Levensomzetter.
Hèt Levensprincipe.
Het Begin en Einde aller dingen.
Geen Rozenkruis heeft waarde zonder
Christus, de ademtocht van ons denken,
de kracht uit God ontsproten.
Die ondergronds geboren wordt door
het natuurinstinct, door de wil van de
vader, moet voort tot het uitbreken van
de vurige vlammentong op de Pinksterdag; waar Christus staat te getuigen door
mensenkinderen, die het hebben gedaan.
Die het hebben gedaan zijn ‘de daders
des Woords’, zij zijn het die de wijsheid
ontvingen. Geen historisch weten kan ons
voeren tot deze daad. Geen kritiek is in
staat dit heilsgebeuren, deze geboorte des
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Geen Rozenkruis heeft waarde zonder
Christus, de ademtocht van ons denken,
de kracht uit God ontsproten
Heils te breken. U zult Christus moeten
aanvaarden, moeten doordenken als het
tweede levensbeginsel:
Geboren naar de natuur
Herboren naar de geest.
Als het door al het werk hier gelukt is, u
dit te laten zien, welnu vrienden, dan weten we dat uw bereidheid voor de wereld
een zegen zal zijn.
Dan weten we dat uw worsteling langs
het steile pad – gevaarloos volbracht kan
worden.
Als u dit hebt ondervonden en als uw
levensbeginsel kunt uitleven, wees dan
gerust een rozenkruiser. Want deze wetenschap Christi zal U door het conflict
wat het schept in uw wezen tot deemoedigheid stemmen.
Ik zou willen besluiten met dit woord:
Zij die Christus kennen zijn bescheiden,
omdat ze kennis hebben gemaakt met
de goddelijke wetenschap – het abstracte

denken dat elke bluf van de natuurlijke
mens aan diggelen slaat.
Laat ons in deze deemoedigheid, in deze
onderworpenheid aan Godes eeuwige
Waarheid het Pad verder betreden. Pas
dan bent u de vriend der mensen die God
hebben ontmoet. Meer hebben we elkaar
niet te zeggen.
Vreemdeling, op reis naar het Vaderhuis
des Geestes
Zijt ge bereid?
Wees dan in waarheid de vriend der
mensen.
Mogen op deze kruisweg de rozen
bloeien op uw kruis.
Z.W. Leene,
7 & 15 augustus 1935

Impressies van de conferenties gehouden op ‘de Haere’ in het jaar 1935
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DE CHRISTELIJKE WIJSHEIDSLEER VAN CATHAROSE DE PETRI

De reiniging
van
het heiligdom
van
het hart
De tijd is rijp, dat we onze innerlijke staat, de staat
waarin we momenteel verkeren, kunnen gaan ontvouwen. De goedheidscultuur, de lichaams-cultuur,
de geestescultuur, u kent ze alle, hebben de mensheid geen haarbreed verder gebracht op de weg
naar bevrijding. Dat dit onomstotelijk vaststaat,
bewijst overduidelijk de grote chaos waarin de
mensheid nog steeds als verzonken ligt.
Als zodanig is er dan ook van een waarachtige opgang nog géén sprake. Men behoeft niet lang naar
de oorzaak van deze ontwikkelingsgang te zoeken,
want die is bij enige doorschouwing van de nuchtere feiten, al heel spoedig opgespoord.
8
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D

e tijd is rijp, dat we onze
innerlijke staat, de staat
waarin we momenteel verkeren, kunnen gaan ontvouwen. De goedheidscultuur,
de lichaams-cultuur, de geestescultuur,
u kent ze alle, hebben de mensheid geen
haarbreed verder gebracht op de weg
naar bevrijding. Dat dit onomstotelijk
vaststaat, bewijst overduidelijk de grote
chaos waarin de mensheid nog steeds als
verzonken ligt.
Als zodanig is er dan ook van een waarachtige opgang nog géén sprake. Men behoeft niet lang naar de oorzaak van deze
ontwikkelingsgang te zoeken, want die is
bij enige doorschouwing van de nuchtere
feiten, al heel spoedig opgespoord.
Door de openbaringsvorm, door wat zich
aandient, zou de goddelijke liefde-kracht
zich moeten bewijzen, maar die ontbreekt helaas in 99 van de 100 gevallen.
Alleen met deze kracht bezield, kan de
verlichting, de verlossing, door het wezen
heen breken, waardoor alle valse denken waanbeelden in het niet verdwijnen.
Alleen dan kan vernieuwd bloed gaan
stromen, wanneer het wordt gestuwd
door een waarheidsgezinde moed, gevoed uit een dynamisch willen!
Door de drang van de omstandigheden
waarin we momenteel leven, leren we
wel beseffen, dat er onontkoombare natuurwetten zijn.
De kosmische veranderingen plaatsen de
mensheid van nu voor een opwekking
van bovennatuurlijke mogelijkheden,
die in de vorm van vernieuwd leven tot
openbaring kunnen worden gebracht,
mits... de mensheid maar wil leren,
harmonisch te reageren op de verhoogde
levensvibraties.
Daarom is het noodzakelijk dat we onszelf tillen uit de zelfgeschapen grafkelder; maar wij kunnen kunt dit eerst dán,
wanneer we zelf in de eerste plaats ons

bewustzijnsleven ervan hebben vrijgemaakt.
Voordien is er van liefdekracht, van een
ontwaakte mens, van een innerlijke stuw
die vorm krijgt in vernieuwd leven,
geen sprake. De verheven Lichtmens gaat
slechts dan stralen in zijn levensveld,
wanneer hij zichzelf verzekerd heeft van
het waarachtige brood des levens, door
het innerlijke manna, dat veroverd wordt
door het toepassen van de wet van naastenliefde, en door deze door het eigen leven heen uit te dragen. Eerst dan staat de
Lichtmens in het hart van zijn heiligdom
opgericht, om dan als Licht zijn bezielend
leven uit te stralen.
Maar dit is een schone en verheven taal,
waar u niets aan heeft wanneer u nog geheel en al vastligt in stof en as; in kristallisatie en verkeerd vuur. Daarom kunnen
wij vrijelijk aannemen, dat onze tempel
tot op dit uur alleen nog maar een tempel
is met bewegende beelden.
Er heerst in de mens geen goddelijke
waarheidsliefde in de ware betekenis van
het woord, maar in, uit en door hem is
alles nog nabootsing, kopie van datgene
wat misschien eens echt of waarachtig
heeft mogen heten.
Het leven van de mens is verworden tot
een waannevel, omdat de valse schitterschijn in de vorm van een betoverde
duisternis hem als het ware hypnotiseert
en aangrijpt.
En de stroom van valse genoegens
stroomt almaar door, opdat de dier-mens
maar niet ontwaken zal uit zijn doodslaap! Gevangen in dit mensenbestaan
gaat de mensheid haar gang door de stof,
met een totaal afgesloten hart en is daardoor ook niet in staat iets op te nemen
van de licht-impressies die uitgaan van de
goddelijke liefdekrachten.
Wij worden in deze versterving steeds
her- en derwaarts geslingerd en we
moeten noodzakelijk de dood sterven,
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vanwege het zelfgeschapen wan-gedrocht
dat zich in ons natuurlijke ademveld
ophoudt, tenzij we onze Oostelijke poort
kunnen openen, om de Lichtimpressies gelegenheid te geven hun werk in
ons te volvoeren; om dan op onze beurt,
gewapend met de magische staf van het
ontwaakte goddelijke bewustzijnsvermogen, af te dalen in de eigen hellegrot. En
deze gang zal bepalen of onze magische
staf levend en vibrerend genoeg zal zijn
om onze terugtocht naar het verloren
paradijs te verzekeren. Om dit te kunnen
volvoeren moet onder meer de bron-ader
van ons leven op de juiste wijze haar
werk volvoeren, want het woord: ‘werk
Uw-zelfs zaligheid’, werk aan uw eigen
verlichting, geldt nog altijd! Daarvoor is
nodig dat wij onszelf kennen, want alleen
dan kunt we ons bevrijden uit de waan
van een verdorven wereld.
Om de ontwikkelingsgang van de dingen
lichtend voor ons te stellen, gaan wij uit
van de gedachte dat het hart het middelpunt is van het geestelijk bewustzijn.
Dit is het aanvangspunt van heel onze
bezinning.
Het hart is de centrale zon waaromheen
ons gehele leven wentelt. Het is ons waarschijnlijk allen wel bekend, dat het hart
zeven holten bevat, vier lagere en drie
hogere, etherische holten.
Wij mogen aannemen dat de vier lagere
holten betrekking hebben op de viervoudigheid van het menselijk lichaam en de
drie hogere holten betrekking hebben op
het drievoudig ego of de bewustzijnskern in de wereld der tegenstellingen. De
mens bezit dus een zevenvoudig hart, dat
geheel en al correspondeert met de zeven
kernbeginselen van de mens, die allen
vertegenwoordigd zijn in zijn microkosmisch stelsel.
In iedere hartholte bevindt zich een
‘orgaan’, een werking die te vergelijken is
met een hersenwinding.

U weet, wat we met een hersenwinding bedoelen?
Een orgaan waaraan zich een bepaalde bewustzijnswerkzaamheid kan
meedelen en waarvan een dergelijke werkzaamheid uitgaat. Dat orgaan
correspondeert op zijn beurt weer met de pinealis, die gelegen is boven in
het hoofd.
Wanneer het zevenvoudige hart straalt vanuit een gepurificeerde bloedsgesteldheid, is het te vergelijken met een roos of een zevenbladige heilige
lotos.
Het zevenvoudige hart vinden wij ook terug in het verhaal van de Boeddha, waarin hij zich terugtrekt in zijn zevenvoudige grot. Ook hierin wordt
op niet anders gedoeld dan de verheven lichtmens Boeddha, die zich
oprichtte in het zevenvoudige hart van zijn heiligdom, om als Licht zijn
verdere leven uit te stralen.
Denk ook aan de stad waarin Jezus geboren moet worden. Jezus, de
godmens, die geboren werd onder de instraling van zeven sterren van het
sterrenbeeld De Stal te zien op het zuidelijk halfrond. Denk aan de hemelse
mens die alleen kan ingaan in zijn zevenvoudig microkosmisch stelsel met
zijn zeven zonnekernen.
Dit alles betreft het hart.
Ook in de hersenen vormen de zeven holten een poort tot het hart. Drie
holten dienen tot verlichting van de drievoudige bewustzijnskern; de vier
andere holten tot verlichting van denken, begeren, leven en lichamelijkheid, die uiteindelijk het gehele resultaat in dienst stellen van de ene
centrale geest.
Zoals we het hart de plaats laten innemen als middelpunt van geestelijk
bewustzijn, zo stellen wij het hoofd als middelpunt van het redelijk vermogen en het verstandsbewustzijn, want, ‘wat het hoofd niet wil, komt het
hart niet binnen’.
De idee wordt dus met het hoofd opgevangen, en nu hangt het geheel en
al van onze in- en uitademing af, hoe de idee, die tot ons wordt overgedragen naar ons hartheiligdom wordt gevoerd. Want tussen hart en hoofd
staat het longenstelsel.
Het longen-stelsel zouden we willen aanduiden als de boodschapper, omdat het door middel van de kleine bloedsomloop hoofd en hart voedt met
onmisbare levenssubstantie.

De kosmische veranderingen
plaatsen de mensheid van
nu voor een opwekking van
bovennatuurlijke mogelijkheden
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De rechterlong beslaat uit drie kwabben;
de linker uit twee. Dit kunnen wij gezien
de werkzaamheid van het longenstelsel
zeker niet als een toevalligheid aanmerken. Aangezien toch wel niemand durft
te veronderstellen dat zijn in- en uitademingssysteem zuiver en harmonisch zal
functioneren, mogen we al onmiddellijk
aanduiden dat longkamer één (A) op een
foutieve levensbasis steunt.
Longkamer twee op een foutieve lichamelijkheid; longkamer drie (C) een
foutieve levensuiting heeft;
longkamer vier een foutief levensresultaat;
en longkamer vijf (E) een foutief denken
doorgeeft.
Zo komen we tot het doel van dit artikel: het belang van de reiniging van het
hartheiligdom.
Via het ademhalingsstelsel heeft er een
uitwisseling plaats van stoffen uit het
bloed in de lucht, en omgekeerd uit de
lucht in het bloed.
Koolzuurgas en waterdamp worden door
het bloed aan de lucht afgestaan, terwijl
zuurstofgas opgenomen wordt, alsmede
ether- en geestelijke krachten.
Steeds wordt het bloed in het haarvatennet vernieuwd, doordat de longslagaders
voortdurend zuurstofarm bloed áánvoeren en de long-aders het zuurstofrijke
bloed van de longen wegvoeren naar het
hart.
Maar niet alleen het bloed, ook de lucht
wordt in de longen steeds door nieuwe
vervangen en dit gebeurt door de ademDe reiniging van het heiligdom van het hart
halingsbewegingen.
Wij willen hierover niet verder uitweiden; wanneer iemand hiervoor interesse
heeft, kan hij zelf een biologieboek erop
naslaan.
Belangrijk voor de leerling van de geestesschool is de in- en de uitademing

De waarde van ons leven
ligt in het absoluut menselijke
van de lucht en de ethers die binnenstromen en de lucht en de ethers die
worden uitgedreven.
Bij een diepe inhalering kan er een luchtverplaatsing bij de in- en uitademing plaats vinden van ± 5 liter. Dit gebeurt zelden of nooit, omdat er bij
normale inademing maar ongeveer een halve liter wordt opgenomen en
evenzo weer uitgeademd. Zodoende blijft er constant ruim drie liter lucht
en ether in de longen achter.
Eerstens wordt op deze wijze maar een gedeelte van de atmosfeer in de
longen ververst en bovendien berust de ademhaling dus slechts op een
menging van de in de longen achtergebleven lucht met een weinig verse
lucht.
Ieder mens is toegerust met een in- en een uitademingssysteem waarmee
eveneens Gods liefdelicht en kracht worden opgenomen.
Geestelijke en etherische krachten (van de Christus) komen met de inhalering van de zuurstof die onze longen vult ons systeem binnen, en theoretisch dragen wij voor onze uitademing zijn kracht, zijn Licht en zijn liefde
weer uit.
Was de mens nu maar in staat op de juiste wijze de geïnhaleerde goddelijke krachten door middel van zijn bloedsbanen te laten doorwerken, dan
zou hetgeen van hem uitging ongetwijfeld zuiver en liefdevol zijn en zijn
handeling daarmede in evenredigheid.
Maar de realiteit leert ons, dat iedere mens het geassimileerde op zijn eigen wijze opneemt en uitdraagt en dit doet krachtens zijn innerlijke staatvan-zijn, al naar de aard van zijn meer of minder gezuiverd bloedstelsel.
Niet dus wat de mond ingaat verontreinigt de mens, maar wat de mond
uitgaat, want dat geeft het beeld van zijn momentele levens-staat.
De geestesschool is er geheel op gericht om de mensheid tot hartsvernieuwing te stuwen. De geestesschool bepaalt zich speciaal bij de taak het
bewustzijn van de leerling op te voeren tot het begrip, dat het juist assimileren van de goddelijke etherwerking fundamentele voorwaarde is voor
alle nieuwe wording.
En de leerling toont zich dan ook innig dankbaar voor de grote genade die
hem ten deel valt, namelijk dat zulke reine etherconcentraties zich in de
constellatie van zijn ademveld kunnen ontwikkelen, en dat hem duidelijk
is geworden dat alleen deze geconcentreerde etherwerking in staat is zijn
hemelse zonnekern in zijn microkosmisch stelsel te naderen.
De geestesschool wijst haar leerlingen bij voortduring op deze reine etherwerking, en zij stelt zeer op prijs dat haar leerlingen tot klaar besef hiervan
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komen, omdat ‘s mensen gehele zevenvoudige werkingssfeer uiteindelijk geheel
en al draait om, en ten dienste staat van
de slapende hemelse mens.
Maar.... wanneer onze kleine bloedsomloop beheerst door ons longsysteem,
niet de vereiste krachten kan verwerken,
omdat de bloedspurificatie nog niet het
vereiste gehalte heeft verkregen, het is
tragisch om uit te spreken, dan hebben
al ons goed begrip en ons besef van de
kosmische dingen, en het gevoel van de
grote genade die ons te beurt valt, niet de
minste waarde!
Want de medulla oblongata, het verlengde merg, de poort tussen hoofd en
hart, te vinden achter in het hoofd tussen
de kleine hersenen, verbindt ons alleen
dan met het goddelijk weten vanuit het
universele leven, wanneer zij een juiste
samenbinding heeft verkregen met ons
hart, dat als een zevenbladige roos vanuit
ons heiligdom straalt.
En niet eerder brengen wij deze binding tot stand, voordat ons longsysteem
vijfvoudig tot zuivere werkzaamheid is
gekomen, waardoor een volledig harmonische samenvoeging van hart en hoofd
tot ontwikkeling komt en de medulla
oblongata in staat wordt gesteld, door
het overeenstemmende trillingsgehalte
met het zevenvoudig stralend hart, en het
zevenvoudig lichtend hoofd, de sluier van
Isis weg te nemen, waardoor de bewuste
binding met het universele leven wordt
bewerkstelligd.
Het gaat er nu maar om, dat wij goed
tot het begrip doordringen, zo het ons

heilige ernst is het pad der bevrijding te
gaan, dat bij al onze handelingen de reiniging van het hartheiligdom voorwaarde
is. Deze reiniging voltrekt zich eerst na
een louterend, reinigend leven, in daad
en waarheid!
Niemand kan ons daartoe een weg
voorschrijven, en het is nog niet ieder
gegeven te verblijven op de ijle hoogvlakten van het serene leven, aangezien voor
velen vaak de weg nog voert dwars door
de droesige etherwolken van het vergane
leven.
Eerst zij die door hun volle inspanning
de hulp van de groten ontvangen mogen,
zullen zich in het serene leven bewegen
en gemakkelijker hun ademhalingsstelsel
kunnen zuiveren, dan zij die het vergane
leven hebben te assimileren.
Maar laat dan tot ons bewustzijn doordringen dat, waar onze schat is, ook
ons hart zal zijn. Als de waarde van ons
leven ligt in het absoluut menselijke, dat
in Jezus de Heer (dat is: de ziel) staat te
stralen, en wij dit als een levenswerkelijkheid bewijzen, kan het ondermenselijke
ons niet meer schaden en zal het moeten
wijken. Wij ondergaan dan de vrede en
verrukking van deze nieuwe levensstaat,
temidden van de versterving, in de tempel van ons eigen leven.
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Zon om Middernacht
‘De zon om middernacht schouwen’ – dit geheimzinnige symbool duikt
binnen de leringen en schriften van verschillende culturen en tijden
op, wanneer een bepaalde toestand van bewustwording of van een
bepaalde fase van inwijding bereikt wordt. Het geeft uitdrukking aan
een innerlijke visioen en geeft tegelijk een nieuwe levenswerkelijkheid
weer, die de mens op het pad in een gegeven moment binnengaat.

De wonderbare bloesem in de Nôhkunst

O

p het eerste oog kunnen
deze omschrijvingen wel als
een ondoorgrondelijk raadsel
overkomen. Maar het is ook
mogelijk dat de in het symbool verborgen kracht een echo opwekt
in het innerlijk, buiten het verstand om.
Uit een grote aantal overleveringen laten
wij drie voorbeelden de revue passeren,
om enige helderheid te verschaffen.
Het eerste voorbeeld voert ons naar Japan.
Daar is het ‘Schouwen van de zon om middernacht’
verbonden met de oude toneelkunst van
Nôh (Nôh = ‘vaardigheid, kunst’), die
taoïstische en boeddhistische leringen
bevat. Daarin gaat het om de volmaakte
uitbeelding van het wezenlijke, en de volmaakte belevenis van de schoonheid door
oog en oor. Het gaat niet om de individuele expressie van de kunstenaar.
In ‘Kadensho’, een geschrift uit de vijftiende

eeuw, beschrijft meester Seami het wezen
van deze kunst:
In de ‘Geheimenissen’ heet het: Daar men met de
kunst de gevoelens van de mensen verzacht en de harten van aanzienlijken en geringen beweegt, kan men
met haar de zegeningen vermeerderen en ook het leven
verlengen. Beheerst men deze kunst werkelijk als een
meester, zal haar nut op alle gebieden blijken1. (...)
Verlaat de toneelspeler zich evenwel in blind vertrouwen op zijn vaardigheden, in de illusie de ‘zegeningen’
te kunnen vermeerderen, zoals het wereldlijk streven
en de begeerten in zijn hart hem ingeven, dan is dit de
eerste oorzaak voor het verval van zijn kunst2.
De Nôh–kunst verlangt een innerlijke
aard die vrij is van begeerte. Het belangrijkste voor de toneelspeler is het ‘verkrijgen van de bloei’, een geheim, dat alleen
van binnenuit ontsloten kan worden en
ook in het innerlijk gekoesterd moet
worden.
Wat dit geheim van de bloei betreft: Door de geheimhouding kan de bloei in stand gehouden worden,
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Links: Negentiende-eeuwse
afbeelding van de middernachtszon in Torneo, Finland
Onder: Het oudst bekende
Nôh-masker.

Links: Meester Yoritomoku
bezoekt een Nôh-voorstelling.
Negentiende-eeuwse Japanse
gravure
Rechts: Hedendaagse Affiche
voor een Nôh-uitvoering

zij zal verdwijnen wanneer zij niet geheimgehouden
wordt. Dit te weten beschouwt men voor de bloei als
het meest belangrijke. In de scholen bevatten alle kunsten en wetenschappen zaken die geheim zijn, omdat
men zich bewust is dat geheimhouding belangrijke
mogelijkheden in zich besloten houdt. Heft men de
geheimhouding op, dan blijft er meestal niets over.
En wie nu gelooft dat daarom geheimen overbodig
worden, bewijst alleen, dat hij de machtige werkingen
van geheime leerstukken niet kent3’.

De ‘gouden ezel’ van Apuleius

In ‘Kyûi–Shidai’, een later geschrift, bespreekt meester Seami de innerlijke rijpheid met betrekking tot de Nôh-kunst.
Negen treden voeren tot bloei, en tot de
bovenste drie treden behoort ook het
‘schouwen van de zon om middernacht’.

Nu was de dag van de inwijding er. Zodra de zon ter kimme neigde, vloeiden mensen van heinde
en verre hier te samen en vereerden mij, naar oud religieus gebruik, met allerhande geschenken.
Daarna moesten alle profanen zich verwijderen. Ik werd met een grof linnen gewaad bekleed, en
de hogepriester voerde mij bij de hand naar het binnenste heiligdom van de tempel. [...]
Ik ging tot aan het grensland tussen leven en dood. Ik betrad Proserpina’s drempel, en nadat ik
door al de elementen was heengegaan, keerde ik weer terug. In de diepste middernacht-tijd zag ik
de zon in haar helderste licht stralen; ik zag de lage en hoogste goden van aangezicht tot aangezicht
en aanbad hen in hun nabijheid. Zie! Nu heb je alles gehoord: maar ook begrepen? Onmogelijk’.5

De hoedanigheid van de wonderbaarlijke bloei
‘In Shiragi straalt de zon om middernacht helder’.
Wonderbaarlijk wil zeggen: in woorden niet weer
te geven en door het bewustzijn niet te vatten. De
zon te middernacht is eveneens niet met woorden te
beschrijven.4

Dit tweede voorbeeld voert ons naar de Isismysteriën uit de Romeinse tijd,
die de dichter Apuleius in de tweede eeuw na Chr. in zijn satirisch–mystieke roman ‘De gouden ezel’ beschrijft. De roman handelt over de ongewilde
gedaanteverwisseling van de jongeling Lucius (= de stralende) in een ezel
en de ervaringen die hij doormaakt om zijn menselijke gedaante weer terug te krijgen. Apuleius schetst zowel drastisch als diepzinnig de dwaalweg
van de onwetende mens, tot hij door een proces van werkelijk inzicht en
verandering tot de tempel kan worden toegelaten. Daar ondergaat hij met
behulp van de hogepriester Mithras de eerste van drie inwijdingen.

De Lichttempel van de ware mens

Ook bij de Perzische meester Suhrawardi uit de twaalfde eeuw vindt het
beslissende moment van doorbraak tot een nieuw bewustzijn ‘s nachts
in de tempel plaats. In zijn ‘Boek der aanwijzingen’ knoopt hij bij de
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oma ‘zoals in het kleine, zo ook in het grote’, geldt het symbool van de
middernachtzon ook op het kosmische vlak. Dit weerspiegelt zich in de
jaarcyclus. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen een stoffelijke en
een geestelijke zon; deze laatste werkt ook in op ons levensveld, hetgeen
zich echter aan ons aardse bewustzijn onttrekt.
Het fenomeen van de middernachtzon, dus de niet ondergaande zon, heeft
de mensen altijd al gefascineerd. Op het noordelijk halfrond van de aarde
vierden Germanen, Kelten en Slaven het zomerzonnewende- feest, altijd
rond het moment dat de zoninwerking op de langste dag van het jaar het
grootst was. In het christendom werd dat later het Johannesfeest, het feest
van St. Jan. De loop van de zon werd met de uitspraak van Johannes de
doper verbonden: ‘Hij moet wassen, ik moet ondergaan.’ 7
In de zomer, wanneer de dagen het langst zijn en de natuur groeit en
bloeit, stralen de krachten van de stoffelijke zon het sterkst. Als ‘s winters
haar werking afneemt en de dagen korter, worden ook de natuurkrachten
zwakker. Dit is de tijd waarin de geestelijke krachten bijzonder intensief
kunnen werken. Door de winterzonnewende wordt een geestelijk proces
in gang gezet, dat in de twaalf ‘heilige nachten’ tot uitdrukking komt, die
naar een twaalfvoudige werkzaamheid verwijzen.
Hermetische wijsheidsleer aan:
Op een nacht stond Hermes in de lichttempel en
bad tot de zon.Toen de zuilen van het morgenlicht
opblonken, zag hij een aarde die verzonk, met ervan
afvallende plaatsen waarop de toorn Gods rustte.’ 6
Zoals Lucius op het tijdstip van inwijding
zijn gestalte weer herwonnen had en ‘de
stralende’ was, staat Hermes in de lichttempel, als hij de zon om middernacht
ziet. Beide vertellingen wijzen symbolisch
op de gereinigde microkosmos van de
mens, die zich op de ‘inwijding’ te middernacht heeft voorbereid. In het licht
van de dageraad gaat dan de oude aarde,
dat wil zeggen, de oude mens, ten onder.
De middernachtzon

In de drie genoemde voorbeelden gaat
het om een innerlijke ontwikkeling van
de enkele mens. De dagelijkse loop van de
zon wordt tot zinnebeeld voor de gebeurtenissen in de microkosmos.
Niet ongelijk aan het Hermetische axi-

Max Heindel wijst op de bijzondere betekenis van de ‘Heilige Nacht’ van
het christelijke kerstfeest:
‘De nacht tussen 24 en 25 december is waarlijk de ‘heiligste nacht’ van het hele jaar. Het hemelteken van de onbevlekte hemelse maagd staat nabij middernacht boven de oostelijke horizon.
De zon van het nieuwe jaar wordt geboren en begint haar reis vanaf het zuidelijkste punt naar de
noordelijke hemisfeer, om dit deel van de mensheid (fysiek) van duisternis en honger te bevrijden, die onherroepelijk het gevolg zou zijn, als de zon zuidelijk van de equator zou blijven.
Voor de volkeren van de noordelijke hemisfeer, waar al onze tegenwoordige religies ontstaan zijn,
is de zon dan net ‘onder de aarde’, en de geestelijke invloeden zijn dan in het noorden om middernacht op 24 december het sterkst’.8
Er zijn tegenwoordig weer veel zoekende mensen die ontvankelijk zijn
voor de oude cultus van de zonnewendefeesten en in sommige landen behoren de feesten nog steeds tot de volkscultuur. Maar men moet begrijpen,
dat deze oude gebruiken ons net zomin van de natuurkrachten van deze
vergankelijke wereld kunnen bevrijden als het vieren van de geboorte van
Jezus in het traditionele kerstfeest. De werking en de loop van de stoffelijke
zon is een uiterlijk beeld voor een innerlijk geheim. Het ‘zien van de zon
om middernacht’ is de ontmoeting met de machtige kracht van de geest,
van de Christus, die inwerkt op aarde ter verlossing van de mensheid.
Het kosmische Noorden

Bij deze werkzaamheid speelt een symbolische geografie een belangrijke
rol, die met de zonneloop is verbonden. Symbolisch wil niet zeggen:
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onwerkelijk. Deze geografie is symbolisch, omdat zij uitgaat boven het zichtbare, driedimensionale. Alleen degene
die de natuurkrachten van de fysieke zon
overwonnen heeft, kan de geestelijke zon
‘zien’.
Het proces van de innerlijke verandering
beschrijft een zeventiende-eeuwse alchemist als volgt:
‘En zoals de occident (plaats aan de hemel waar de
zon ondergaat) een begin is van onze praktijk, en de
middernacht een uitstekend middel tot inwendige
verandering, zo is de oriënt (het oosten) een begin van
helderheid en voert door zijn loop het werk tegen de
middag spoedig tot een goed einde.’ 9
Uit de duisternis van het aardse bestaan,
die symbolisch in het westen ligt, bereikt
de mens op het innerlijke pad tijdens de
duisternis, de zon ommiddernacht. Eerst
nadat hij ‘de zon om middernacht’ gezien
heeft zal hij in het stralende morgenlicht
van het oosten volkomen opgaan. Het
Noorden is tegelijk dieptepunt en nieuw
begin. In dit Noorden vindt de dialectiek
van dag en nacht haar einde.
Van de bijzondere betekenis van het
Noorden getuigen veel culturen. De
Egyptenaren hebben hun piramiden op
de Noordpool gericht. In de Indische
overleveringen zijn het de Uttara Kurus,
paradijselijke gebieden, die ten noorden
van de toppen van de Himalaya liggen.
In het epische gedicht ‘Rama-yana’ wordt
een weg beschreven, waarin men na het
oversteken van hoge bergen en een diepe
rivier in het gebied van het noordelijke
Kuru komt. Hier wonen degenen, die het
goddelijke heil verkregen hebben.
In Iran ligt de heilige berg, waarop de
gelouterde ziel in het licht van een nieuw
bewustzijn ontwaakt, sinds oertijden in
het noorden: reeds in de Avesta wordt
het Noord-Iraanse Elburz-gebergte tot
een heilig oord, en ligt ook de berg Qâf,
waarop de ziel, volgens verhalen van de

Perzische Soefi’s, het goddelijke lichtveld
binnengaat.Deze paradijselijke gebieden van het Noorden mogen echter niet
uiterlijk gezocht worden. Daarom spreekt
men ook wel van het ‘verticale Noorden’ of van ‘het kosmische Noorden’.
De Noordpool van de kosmos (en van
de microkosmos) is ‘de poort tussen de
werelden’, de ingangsdeur voor interkosmische krachten. Om de geestelijke
zon van het Noorden, te middernacht,
te vinden, hebben we echter een nieuwe
en doorslaggevende verandering van
perspectief nodig: de bevrijdende Christuskracht beroert ons niet van buiten,
ergens uit de ons omringende kosmos.
De zon om middernacht, die tijdens
het ontwaken van een nieuw geestelijk
bewustzijn ‘gezien’ kan worden, ligt reeds
vanaf het oerbegin in het innerlijk. Zij is
kosmisch gezien het hart van de aarde,
microkosmisch het geestvonkatom in het
menselijke hart. Vanuit dit middelpunt
straalt het geestelijke licht in de kosmos,
in de microkosmos in. Wanneer dan het
morgenrood van het noorden, Aurora borealis, vanuit deze zon straalt, is een nieuw
bewustzijn geboren, dat vanaf dan verder
rijpen en voortschrijden kan.
Wie ‘de zon om middernacht ziet’, ondergaat zoals Hermes in de lichttempel
de ondergang van het oude natuurwezen.
Hij heeft zoals in de Nôh-kunst het geheim van de ‘wonderbare bloei’ verkregen. Hij kan zoals Johannes getuigen ‘En
ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde; want de eerste hemel en de eerste
aarde waren voorbijgegaan.’ 10
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wereldbeelden

Waar echter de materie van alle dingen deel heeft aan het
ongeschapene, heeft zij ook deel aan het goede. In die zin is de
wereld goed: in zoverre ook zij alle dingen voortbrengt is zij,
als zodanig, goed. Maar in alle andere opzichten is zij niet goed:
ook zij is aan lijden onderhevig, en veranderlijk, en de moeder
van schepselen die aan lijden onderworpen zijn.
Hermes
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Wat is een
rozenkruiser in 2020?
Een rozenkruiser kenmerkt zich niet door een titel of een etiket; en zelfs de bewuste,
energieneutrale en duurzame levenshouding die hij nastreeft kenmerkt hem niet. Er
is maar één criterium: de waarheid van de eigen innerlijke zijnstoestand. Toch zijn
er enkele stappen die je kunt zetten om dit innerlijke criterium dichterbij te brengen.
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Inhoud
Wat is een rozenkruiser in 2020?

A

ls iemand je vraagt: wat maakt jou tot een rozenkruiser, wat is dan je
antwoord?
Op een dergelijke vraag is natuurlijk geen eenduidig antwoord mogelijk, want het is geen gemakkelijke vraag. Rozenkruiser zijn is niet in
een paar zinnen te vatten. Het is niet zo dat een Rozenkruiser in een
groep mensen per definitie opvalt, aan zichtbare kenmerken of gedragingen. Eerder
andersom: een rozenkruiser conformeert zich aan bepaalde leefregels en je zult altijd
zien dat hij of zij zoveel mogelijk probeert neutraal te blijven, in gedachten en uitingen, en zich niet te veel laat meeslepen door emoties. Hij probeert ook een goed mens
te zijn. En we kunnen met een gerust hart stellen dat hij een hoge morele standaard
heeft en streeft naar een zekere innerlijke beschaving.
Maar dat is toch niet hetgeen een rozenkruiser typeert, want dit alles geldt voor heel
veel mensen over de gehele wereld.
Er is op dit moment een ongekend snelle verandering gaande, een mondiale bewust-
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Nick Brandt, Lion with Monolith
(leeuw op een rots) Serengeti, 2008.
Nick Brandt combineert kunst en
activisme en concentreert zich op
de majesteitelijke dieren die door
Tanzania en Kenia zwerven, waarbij
hij hun grandeur vastlegt in monumentale, zwart-wit en sepia getinte
foto’s. In de Big Life Foundation zet
hij zich samen met natuurbeschermer Richard Bonham in voor hun
behoud. Serengeti, 2008

zijnsrevolutie, een bewustzijnsexplosie.
Dat uit zich op velerlei manieren, waarbij op het zichtbare vlak in deze tijd de
ontwikkelingen op technologisch gebied
de meest waarneembare zijn. Dit gaat met
zo’n vaart dat jongeren en ouderen in dit
opzicht als in gescheiden werelden leven.
De zichtbare veranderingen zijn slechts
de uiterlijke verschijningsvormen van
deze bewustzijnsverschuiving, als rookpluimpjes die opstijgen boven een nog
stille vulkaan. Het zijn voortekenen van
het machtige vuur dat diep van binnen
brandt en woelt, dat zich een weg naar de
oppervlakte baant en op het punt staat tot
uitbarsting te komen.
Deze ontwikkeling openbaart zich in het
individuele bewustzijn van miljoenen
mensen. De vergankelijkheid die onze
wereld zo kenmerkt is voor velen duidelijk. Het principe van opgaan, blinken en
verzinken is geen inzicht meer van maar
enkelen. Voor ieder werkelijk bewust
mens is het niet mogelijk om ongemoeid
te blijven; niemand kan meer langs de zijlijn blijven staan en alles als toeschouwer
van een veilige afstand beschouwen. Er is
in de wereld een verschuiving gaande van
grenzen op alle denkbare gebieden en de
mensheid staat vol ongeduld te dringen,
op zoek naar manieren om steeds weer
verder te komen.
De zuivere andere werkelijkheid

Ook wij, rozenkruisers, worden bij iedere
ademteug heen en weer geschud door die
bewogenheid. Door onze verbondenheid
met de School wordt ons, als het goed
is, wel de nodige verwarring bespaard.
Wij ademen immers ook uit het Levende
Lichaam, uit die zuivere etherische ándere
werkelijkheid, die ons een zeker onderscheidingsvermogen schenkt. Wij nemen
daardoor niet alleen waar vanuit onze
persoonlijkheid, maar ook vanuit de ziel.
Als persoonlijkheden zijn wij niet anders

– laat staan beter – dan veel van onze medemensen. Maar dit onderscheidingsvermogen behoedt ons misschien wel vaak
voor valstrikken ván de persoonlijkheid.
Het plaatst ons iedere dag voor de vraag
wat van de persoonlijkheid is en wat van
de ziel. Wie ben ‘ik’ en wie is de ander in
mij? Wanneer spreekt de één en wanneer
de ander? Wanneer doet de één de ander
zwijgen?
Er loopt een scheiding tussen de één en
de ander. Zoals het ‘ik’ geen ziele-element
in zich zal dulden, zo kán de nieuwe ziel
geen spoortje ego in zich bevatten. Toch
is het voor ons vaak lastig te bepalen wie
wie is.
Dat komt omdat ze alle twee gedwongen
zijn iets heel bijzonders met elkaar te
delen: de mens. Ze leven beiden in ons
maar verdragen elkaar, vooralsnog, met
grote moeite.
De School spreekt over ‘grensbewoners’
als zij de ziel-bewuste, verlangende en
strevende mens bedoelt. De mens die de
wereld en haar tijdruimtelijke beperking
doorziet en verlangt deze te doorbreken, zich bewust is van die scheidslijn,
die muur in hemzelf tussen de één en
de ander. De mens die weet dat de één
onlosmakelijk aan de wereld verbonden
is, maar de ander, de geestelijke mens,
voorbestemd is om verder te gaan, óver
de grens. Want het is alleen wat van de
ziel is, dat die grens kan passeren.
Het is een bijzondere tijd, waarin velen
zich met ons bevinden in dat niemandsland tussen twee werkelijkheden; die van
tijdruimte en die van eeuwigheid. Ja, er
woeden momenteel hevige stormen over
onze planeet, en daartussen ook de wind
van vernieuwing, de storm die het bewustzijn openbreekt. De vernieuwing die
in onze dagen de mensheid stuwt tot aan
de grens. Het is daarom een voorrecht
om in deze tijd te leven, om daar getuige
van te mogen zijn!

22

Wat is een rozenkruiser in 2020?

In deze bijzondere tijd bevinden velen zich in
dat niemandsland tussen twee werkelijkheden:
de tijdruimte en de eeuwigheid
Als Jan van Rijckenborgh schrijft over grensbewoners dan vergelijkt hij ze met de
Bijbelse Efeziërs tot wie de apostel Paulus zich als volgt richt in een brief: ‘Want Hij
is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte,
de vijandschap, weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, in
inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft om in zichzelf, vrede makend, de
twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weer
met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft’.
De ziel kent geen oordeel

Er zit waarheid in deze woorden. Paulus spreekt over ‘de vijandschap’. Dat heeft natuurlijk niets te maken met een vijandschap jegens iets of iemand. Ook wordt hier niet
bedoeld dat wij ons daarom bij alles wat we doen steeds moeten afvragen: is zus of zo
wel in lijn met een goede rozenkruiser zijn? Leef ik volgens de wetmatigheden van de
wereld van tegenstellingen of volg ik de hogere wetten van de goddelijke orde?
Voor wie zo leeft is iedere overweging, iedere keuze die hij maakt een oordeel. Hij
plaatst zo niet alleen zijn eigen leven, maar de hele wereld onder het persoonlijke
oordeel. Het geeft zeker houvast om vanuit deze denkbeelden te leven en men zal dan
zeker de vijandschap in alles kunnen vinden. Maar wat er bereikt wordt is een bijzondere versterking van de persoonlijkheid. De ziel kent geen oordeel.
De mens plaatst zichzelf altijd in het middelpunt. Hij beziet alles vanuit het eigen
gezichtspunt waaromheen zijn leven zich uitvouwt. Hij kan niet anders. De ene keer
wordt hij vervuld van vreugde en geluk en dan weer van teleurstelling en verdriet. Zo
is ons leven en zo is het leven van iedereen.
Daar is niets slechts of goeds aan, laat gerust al die denkbeelden over wat juist of
onjuist zou zijn achter u. Doe dit uzelf niet aan en zeker een ander niet, want het zijn
astrale projecties, waarin wij onszelf en elkaar vastzetten.
Het is juist dit middelpunt-principe zelf, dat wij kunnen aanduiden als ‘de vijandschap’. De mens is heer en meester over zijn rijk in stof en tijd, ook de bewuste mens.
Iedere mens, er zijn geen uitzonderingen, is verbroken van de oorspronkelijke, goddelijke natuur door de ‘tussenmuur die scheiding maakt’.
En al leeft een wakker mens in het besef van deze verbrokenheid, al wordt zijn hart
vervuld van verlangen naar éénwording, zelfs al ziet hij, haast lijfelijk, de tussenmuur,
ook hij is, vooralsnog, niet in staat om deze te verbreken en de grens te passeren. Ook
deze mens leeft nog in Efeze.
Grenzen

Een grensbewoner is een zoeker. Zijn zoektocht heeft hem gebracht tot in het grensland, Efeze (in de oudheid was Efeze een belangrijke havenstad aan de Turkse kust. Hij
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Aan alles wat wij doen, aan iedere handeling en
denkwerkzaamheid, gaat wilswerking vooraf.
of zij neemt niet langer genoegen met het
eigen middelpunt, omdat hij de beperking, de tekortkoming daarvan ervaart.
Hij wil verder, op zoek naar dat ene,
grote middelpunt in alles, dat van het Al,
dat van een bovenzinnelijke oorsprong.
Hij begrijpt de uitdrukking: de aard van
God is als een oneindige cirkel waarvan
het middelpunt overal en de omtrek
nergens is.
De grens tussen tijd en eeuwigheid is
eigenlijk dezelfde als de scheidslijn tussen
persoonlijkheid en ziel. Het is deze laatste
grens die de grensbewoner wil passeren
om te ontstijgen aan de wetmatigheden
van de tegenstellingen, van opgaan, blinken en verzinken. Sommigen verliezen
zich in leefregels, anderen pijnigen hun
hoofd met theoretische verhandelingen
of vullen hun hart met mystieke droombeelden, maar niets van dit alles zal hen
over de grens helpen.
Het proces van afbraak van de tussenmuur, van de vijandschap, laat zich niet
voorschrijven, zelf niet in woorden
benoemen, maar het is toch glashelder en
vrij van elke waan. Alleen door handeling,
door actieve daad voor de medemens,
komt iemand dichter bij de gezochte vrijheid. Het in de praktijk brengen van het
‘ik moet minder worden en hij, de ander
in mij, moet wassen’ is de enige weg.
Hoe dan? Door in de diepten van het
eigen wezen door te dringen, al haar
facetten onder ogen te zien en een keuze
te maken. Iedere dag weer opnieuw. De
keuze om het leven te leven met de persoonlijkheid als middelpunt of te trachten
de ziel ruimte te geven.

Dit is geen automatisch proces. Om hierin te kunnen slagen zal hij als eerste zijn wilswerkzaamheid moeten ombuigen. Aan alles wat wij doen, aan
iedere handeling en denkwerkzaamheid, gaat wilswerking vooraf. Jan van
Rijckenborgh noemt de wil ‘het magische ziele-attribuut bij uitnemendheid’ en ook: ‘de hogepriester’.
Als mensen menen wij dat wij over een eigen wil beschikken, maar het
is de vraag of dat wel zo is. Is het juist niet vaak de wil die ons regeert en
vasthoudt in een ijzeren greep? Wat kan iemand dan doen om niet langer
door deze wil geleefd te worden?
Waarheid

Om te beginnen zal hij goed willen vaststellen welke de krachten zijn
waaruit hij leeft. Zelfonderzoek dus, zo eerlijk en objectief als dat mogelijk
is. Waarschijnlijk geeft dat aanleiding tot behoorlijk schrikken – maar de
waarheid moet onder ogen worden gezien. Om daarna vast te besluiten niet
langer te willen handelen op basis van de bekende middelpuntzoekende, tot
onszelf gerichte en behoudende kracht, maar onze wil in te zetten als een
uitgaande, zoekende, vernieuwende kracht.
De School noemt dat de omwending van de oude naar de nieuwe wil. Van
de wil die iedere verandering blokkeert naar de wil die zich gaat verbinden met het grote nieuwe onbekende. Deze vernieuwde wil zal sturend in
hem of haar moeten worden. Het magnetische lichaam van de School is
geladen met een vurige energie, de werkzaamheid van de ongeschonden
oorspronkelijke natuur, zodanig in vibratie getransformeerd dat de mens
die kan assimileren. Een vibratie die deze strevende mens in zich opnemen
kan, en die voeding verschaft aan de nieuwe wil. Het gevolg is dan zeker,
dat het zoekende element in hem zich gaat richten naar de vibraties, het
hogere trillingsgetal van de bovennatuur. En daarmee naar de oorspronkelijk bedoelde, vrij besluitende, bewuste zelfscheppingswerkzaamheid van
de menselijke geest.
Een tweede belangrijke stap is waarschijnlijk de belangrijkste in het hele
proces, en ook de moeilijkste. Hij zal het moeten aandurven, te gaan staan
in de praktijk van de overgave van zijn zelf, alles waaraan hij zich met zijn
denken, voelen en handelen zo comfortabel gebonden heeft. In die zin dat
hij al die vaste verankeringen die hem houvast geven in zijn leven durft te
laten gaan, omdat zij hem ook beletten om ruimte te maken. Alleen als hij
ruimte kan maken in zichzelf is er plaats voor iets anders.
Alleen als wij een stap terug doen, kan de ander in hem een stap vooruitzetten. Staan in de overgave, in het prijsgeven van het oude, is een vereiste.
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Niet een beetje, op momenten dat het hem uitkomt, maar volledig en onvoorwaardelijk. Dat betekent niet dat hij zich ergens zal terugtrekken en als kluizenaar gaat leven,
in een staat van totale onthechting. Dat lijkt in theorie mooi en zal misschien voor een
enkeling wel mogelijk zijn. Maar het hoeft niet en er is ook niemand binnen rozenkruiserskringen die dit doet. In plaats van de wereld te ontkennen, zal hij haar erkennen. Haar de plek geven die haar toekomt, in alle neutraliteit. Haar ‘be-leven’ waar zij
voor dient. Want, zoals de School – en niet alleen zij – het verwoordt: de wereld is de
oefenschool der eeuwigheid.
De eerste stap is de belangrijkste

De opgave en overgave ligt daarin dat hij als mens leert voorrang geven aan de ander
in ons. Zijn oude wil zal zich daar altijd tegen blijven verzetten, hem telkens weer
goede redenen geven om niet die stap terug te doen, zelfs al weet hij nog zo goed dat
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al het oude onvermijdelijk eens zal ondergaan. Het is de levenslange tweestrijd,
de smart ook van een bewust leven. Hoe
goed begrijpt hij niet die andere woorden
van Paulus: ‘Want niet wat ik wens, het
goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het
kwade, dat doe ik.’
Hij zal op een gegeven moment durven
staan in de praktijk van de overgave. Wij
associëren meestal het begrip ‘durf’ of
‘moed’ met iets dat gedaan wordt, met
actie. Maar de hier bedoelde moed is de
moed van het laten, het loslaten. Voor
overgave in deze zin is ware heldenmoed
nodig. Want het betekent een definitief
afscheid van wat hij als oude mens was.
De eerste stap is de belangrijkste, en dat
moet een zekere en vastbesloten stap zijn,
ook al is de toekomst onzeker. Met één
been staand in het vertrouwde en het andere aarzelend en tastend in het nieuwe,
op zoek naar vaste grond. Die er niet is.
Niet forceren

Het is het moment dat je nog terug kunt.
Want éénmaal aan de andere kant is er
geen terugkeer meer mogelijk. De eerste
stap in het nieuwe is tevens de laatste van
het oude.
Daarom lijkt het zo verleidelijk om die
stap niet te doen en alles dan toch maar
te laten bij dat oude dat wel vertrouwd
is, je zo goed en kwaad als lukt door het
leven te slaan tot het onafwendbare einde
en dan… wat dan?
De reine etherkrachten die deze mens in
de tempels ter beschikking staan, helpen hem zeker het zwaartepunt van zijn
leven definitief te richten op de ander. Zij
bemoedigen hem, geven hem energie om
door te gaan op de ingeslagen weg. Om de
stap wél te zetten. Niemand staat er alleen
voor, voor iedereen is hulp. De Broederschap met haar vele helpers staat letterlijk
dag en nacht klaar om te helpen, om hem
de steun te geven de muur te slechten.

Zo is het voor ieder van ons. Stellen wij
ons open voor die hulp, pakken wij de
uitgestoken handen aan! Zetten wij de
nieuwe wil aan het roer van uw leven.
Jan van Rijckenborgh schrijft in Dei Gloria
Intacta: ‘Zo staat dan de vernieuwde hogepriester met nieuwe bouwstenen in zijn
tempel. Denken, gevoelen en willen zijn
naar het goddelijke leven toebereid en
een belangrijk deel van de hemelse mens
kan zich al reeds verbinden met het oude
dialectische wezen, dat daardoor structureel ontbonden moet worden.’
Alleen in de overgave wordt dit voltrokken. We kunnen dit niet forceren, want
forceren gebeurt altijd met het verterende
vuur van de oude wil. Laat het in mildheid gebeuren, dan zal dit vuur beetje bij
beetje gaan uitdoven. Misschien dat zo nu
en dan de smeulende resten nog opvlammen, waardoor wij even opschrikken
maar daarna ook weer duidelijk de juiste
weg voor ons zien.
Maar wees mild, óók voor uzelf. Want
staande in de zachte overgave, in dit stille,
innerlijk heldendom, wordt de essentie
van ons leven omgekeerd en kan de Geest
zijn werk in ons volbrengen.’
Dan is niet langer de mens de drager van
de ziel, maar dan is het de vernieuwde
ziel die, met zachte hand, de mens door
het leven loodst, die ons optilt en met
ons springt, over de muur. Zo kan ieder
staan in de groep van de pioniers in een
nieuwe tijd. En er zijn ontelbaren die mét
je gaan. Je leeft dan grenzeloos, als een
Rozenkruiser.
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wereldbeelden

De wereld is vervuld van de volheid van het kwaad, gelijk
God vervuld is van de volheid van het goede, of het goede van
de volheid van God. Rondom het goddelijke inwezen straalt
de schoonheid, die in het wezen Gods voorwaar in opperste
reinheid en smetteloosheid woont.
Laat ons het durven uitspreken, Asklepios: het wezen Gods,
zo men daarvan spreken mag, is het schone en het goede.
Hermes
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De Thuisvaart

Diana Vandenberg, De Thuisvaart, 1969
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H

et hiernaast afgebeelde
schilderij is een allegorisch
werk, in 1969 geschilderd
door Diana Vandenberg. In
het jaar na het overlijden
van J. van Rijckenborgh, de grootmeester
van de Geestesschool van het Gouden
Rozenkruis het Lectorium Rosicrucianum, wilde een van de leerlingen, de
heer Hypolite ‘Poelo’ Karres zijn liefde
en respect voor het werk van Jan van
Rijckenborgh in een tastbare getuigenis
uitdrukken. Hij dacht aan een schilderij.
In gesprekken met Diana, een vriendin
van hem die kunstschilder en ook leerling
was, kwamen zij gezamenlijk op het idee
om een impressie in beeld te geven van
wat het vertrek van Jan van Rijckenborgh
betekende.
Van belang in hun gesprekken was het
zevenvoudige karakter van het Grote
Werk van zielebevrijding, dat op aarde
is ingezet. Dankzij de inzet van Jan van
Rijckenborgh en de zijnen waren er in
de vierenveertig jaar van zijn werkzame
leven zeven Vuurtempels tot stand gekomen. Tevens was er een Geestesschool,
ook zevenvoudig, gerealiseerd; een gemeenschap ‘van enige duizenden zielen’
in de samenleving van de twintigste én
eenentwintigste eeuw, volledig gericht
op het Licht en verbonden met de wereld
van de ziel. Van belang was ook de rozenkracht, die als een geestelijke inspiratie
(en verzachting van het wereldleed) van
de zeven rozen uitging. De transparante
bollen die de rozen omgeven, duiden
op de onbezoedelde zuiverheid van de
rozenkracht. Waar zij ook wordt aangewend, ze blijft altijd puur en onaangetast,
en zal nooit gelijkvormig worden aan het
niveau van de wereld en samenleving, in
zoverre die in waan en materie gebonden
liggen.

Het schip, genaamd Rosa Mystica, met de missie ‘Thuisvaart’ is nu
vertrokken vanuit de hoeksteen Christi, die sterk genoeg is om het dubbelkruis te dragen. Het is het Kruis van de Grootmeester van de Tempel,
zoals Antoine Gadal, de patriarch van de voorgaande kathaarse broederen zusterschap, het als symbool voor het grootmeesterschap aan
J. van Rijckenborgh had overgedragen. Het schip zelf, in de vorm van
een maansikkel, doorklieft de sferen, door een oceaan vol gereinigde
zielen. Dit schip stelt ook voor de Christuszuil, het lichtschip van de
geestelijke zon; symbool ook voor de aarde zelf, die dankzij Christus’
opstanding gered is! In de woorden van de Egyptische Mysteriën:
De ziel, die door het Licht gereinigd is, treedt binnen in het domein van het Levende
Water. Op dit ‘levende water’ vaart ‘het lichtende schip van de maan’. Om de hemelse
regionen te kunnen binnengaan zal de ziel dit schip betreden.Van daar voert een ander
Lichtschip, de zon, verder, nog verder, tot in het vuur des levens. De ziel is dan tot haar
oorsprong teruggevoerd, tot de koning des Lichts, tot het paradijs.
De bark van Isis van het Egyptische dodenmysterie, het lichtschip van
de maan; de zonnezuil, die ons herinnert aan het schone Druïdisme,
aan de zonen van het oude Egypte, aan onze Christus... de zonnezuil is
de Christuszuil! Kortom: de goddelijke ‘weg der sterren’, de magische
Graal.
Als geheel verwijst het tafereel naar de gnostiek-christelijke oorsprong
en voortdurende oriëntatie van J. van Rijckenborghs bijdrage aan het
Grote Werk. De symbolen verwijzen dan ook naar het grote belang van
de Driebond van het Licht, de verbinding met de Universele Broederschap. Het grootse schip heeft de steven gewend in de richting van het
Licht van het opstandingsveld, in haar kielzog als in een prisma een zevenkleurige regenboog trekkend, waaruit de achterblijvende strevende
Ecclesia in het aardse levensveld hoop mag putten.
Het schilderij is sinds 1969 bij Hypolite Karres, de opdrachtgever gebleven. Toen hij in 2008 overleed, is het meegegaan met zijn kinderen.
Precies vijftig jaar na het heengaan van J. van Rijckenborgh zoeken zij
een waardige plaats voor dit werk. Een wens van hen is dat het zichtbaar
gemaakt wordt voor een groter publiek, passend bij de betekenis van
het schilderij.
Het was al snel duidelijk dat dit de bestuurskamer op Bakenessergracht
13 in Haarlem moest zijn, waar de gebroeders Leene hun werk aanvingen en de roep der rozenkruisers broederschap opnieuw in de wereld
uitdroegen. Daar zal het voor de nieuwe generatie, die in dezelfde geest
en gerichtheid de arbeid voortzet, een blijvende herinnering en inspiratie zijn. De familie heeft het schilderij in langdurige bruikleen gegeven
en het wordt in grote dank aanvaard.
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W

ij zijn veruiterlijkte
mensen geworden,
we hoeven elkaar
daarover niets wijs
te maken. Onze
westerse beschaving – als daarvan nog
sprake is – is er één van de vlakke lijnen.
Er zijn, maatschappelijk gesproken, geen
ontzaglijke hoogten van stralende werkelijkheid, er zijn geen diepten van innerlijk
leven. Ons leven is één lang dienstbetoon
aan het vervullen van een onuitputtelijke
stroom van levensnoodzakelijkheden en
verlangens, en er is in de samenleving
weinig plaats voor verdieping, voor
zoekers met hart en ziel, voor mensen die
alles willen geven voor één sprankeltje
waarlijk leven, voor één vonk van bezieling, voor één vonk van het goddelijke.
Zelfs het spirituele zoeken kan nog een
zijrivier zijn van die stroom van verlangens, die ons korte leven bepalen. Wat
betekenen in dat verband de grote sterrenperiodes van duizenden jaren, waarover in een ander artikel van deze uitgave
van Pentagram gesproken wordt?
Er is aan de mens gezegd: U bent van Gods
geslacht. Het is een adagium dat de ook de
rozenkruisers volmondig belijden. Niet
dat zij het hebben uitgevonden: de oudste
geschriften van de mensheid gewagen
ervan: ‘Laat ons mensen maken, naar ons beeld,
naar onze gelijkenis geschapen’.
Waarom is het dan zo moeilijk het goddelijke te grijpen? Houdt iets ons tegen?
Of zou het niet boeiend genoeg zijn?
Durven wij misschien niet die zo prettige
zekerheid van de rede prijs te geven, die
ons zegt dat ‘we stof zijn, en tot stof zullen wederkeren’?

Een Franse filosoof verklaarde eens dat hij
die uitspraak uit Genesis 3:19 niet kon
accepteren, totdat hij het op een dag zo
begreep, dat hij het volledig kon omarmen. «Want,» zo zei hij, «er werd niet
bij verteld dat we sterrenstof zijn, geformeerd uit de geestelijke wortelsubstantie
van de kosmos, en dat het ook de bedoeling is, tot díe sterrenstof terug te keren!»
Wij zijn, als we het zo eens mogen stellen, uit het DNA van de oersubstantie van
het heelal geformeerd, en in onze genen
dragen we niet alleen de eigenschappen
van onze voorouders mee. Zeker, het is
de aarde, het zijn de voorouders, het is de
aanleg, het zijn de eigenschappen opgebouwd in het verleden, die ons bepalen,
die maken dat we doen zoals we doen.
En we geven ze door, aan onszelf, van
de ene dag naar de andere, en aan onze
kinderen, van generatie op generatie. Hun
lichamen ‘lezen’ het DNA ‘af’, zij werken
het op hun wijze uit, zolang de aarde en
de mens bestaan. En het aardse keert weer
tot het aardse.
Maar vóór die periode ligt nog een andere matrijs.
In de diepste laag van ons wezen heeft de
onzegbare zijn eigen code neergelegd. Een
universele code, bestaande uit de vier magische karaktertekens van de onuitsprekelijke naam, waar de wijzen altijd mee
bekend waren, het tetragrammaton. En hoe
lang de aarde, en de mensen ook nog zullen bestaan, eenmaal zal iedere mens die
code lezen, en de vier heilige karakters
van het goddelijke als zijn geboorterecht
uit de kosmos openbaren.
Daarom spreekt een echte zoeker het begrip sterrenstof wel aan, oermaterie, en het
begrip aardse stof niet zo. Geest, bewust-

30

Sterrenstof

Sterrenstof

31

Wij, die de tempel van de geest
binnentreden, omvatten de glorie
van het abstracte denken
zijn, wel, en materie, zwaarte en beperking niet. ‘Wij zijn van Gods geslacht’.
Aan die waarheid houdt de rozenkruiser
zich vast, daaraan trekt hij zich op, vindt
hij de weg uit het moeras van de traagheid van deze wereld, en dwingt hij zich
tot onderzoeken, tot begrijpen – zoals
weergegeven in J. van Rijckenborghs
verklaringen van de Confessio fraternitatis,
de Belijdenis der Rozenkruisers Broederschap:
‘Wij, speurders naar het verborgen geheim, weten dat in het gehele universum
systeem en ordening heersen, dat het al
zich voltrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, met behulp van onveranderlijke
wetten.
Wij, die van stap tot stap de sluiers tussen
ons en het onuitsprekelijke vaneenschuiven, ontdekken het planmatige in alle
verwerkelijking.
Wij, die de verhoudingen tussen macrokosmos en microkosmos onderzoeken,
zien het grandioze evenwicht tussen alle
dingen.
Wij, die de smalle sporten van de Mercuriusladder grijpen om ons bewuste wezen
te tillen in de werelden van het ongeziene, zien de levensstromen der natuurrijken golven door de ether.
Wij, die de grote stilte naderen, horen de
stemmen der stilte.
Wij, leerlingen in de grote leerschool der
eeuwigheid, die de tempel van de geest
binnentreden, omvatten de glorie van het
abstracte denken.

Wij, dienaren van het geestelijk vuur,
schouwen diep in de bronnen van het
menselijke kunnen. Wij weten waartoe
van den beginne de mens geroepen is.
Wij, rozenplukkers in de tuin van Fohat,
zien, als in vertrekking van zinnen het
ontwikkelingspad als een bliksemschicht
snellen van einder tot einder.
En wij, die onze wetenschap zo vermeerderen, onze gezichtseinder verruimen,
onze krachten met dynamische energie
laden, wij komen van verwondering tot
bewondering, van diepe verbazing tot
stamelende aanbidding, tot verootmoediging.’
De periode die nu aanbreekt kan een
grote stap voorwaarts betekenen voor de
mensheid, als zij de laatste opdracht van
het voorgaande Vissentijdperk tenminste
goed wil begrijpen. Dat is, uiteindelijk:
in staat te zijn tot een offer. Het is niet
zo’n moeilijke opgave, dat offer, want het
komt neer op maar één ding: ‘De mens
in zijn noden en levensvragen helpen’.
En dat wat zwaar aan ons is, dat wat
beperkt is, en alleen maar van de materie,
al die kleine ikjes, die ‘offeren’ we. Op
die manier openen we een venster op die
diepste laag in ons bewustzijn; het orgaan
waarmee we de ware bestaansgrond van de
schepping weer kunnen vinden.
Het is een opgave die de mens nooit zal
loslaten: het is een roep om uit te vinden,
uit wélke stof hij is geformeerd. ‘Wij zijn
van Gods geslacht’. Dat is, op zijn minst,
een mysterie. Het is geen mysterie dat
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opgehelderd wordt in de toekomst, als
het Aquariustijdperk volop in bloei is.
Het is een mysterie dat alleen maar in het
hier, en in het nu, kan worden benaderd.
En wie die opgave volbrengt, of er alleen
maar mee begint, zal ondervinden, dat
andere, nieuwe eigenschappen tot zijn
beschikking komen. Eigenschappen die
niets anders dan Licht zijn, die ongelooflijk ruim zijn, en het oorspronkelijke
leven voor hem openen. Eigenschappen die het gevoelige hart zegenen, die
de kilte uit de rede halen, en die ervoor
zullen waken dat de mens als een blindganger alles om zich heen beschadigt of
vernietigt.
De rozenkruisers hebben een heel ander
beeld van de aarde dan het gangbare. Zij
is geen zwaarte en beperking, maar een
enorme mogelijkheid: zij kan de geboorteschoot vormen van de universele mens –
en de sterren, het lichtende heelal waarin
de aarde haar plaats inneemt, zij zijn
de voedsters van de grote mens van het
Licht.
Bedenk dat afstand, ruimte, en dus de
tegenstellingen de slijpstenen zijn die ons
tot inzicht voeren; inzicht, begrip, kennis,
bewustzijn van en in de samenhang der
dingen. Maar ze zijn als de schaal van het
ei en moeten op de bestemde tijd worden
doorbroken. De kleine mens dient een
weg te bereiden voor de grote mens, die
niet langer is gevangen in de engte van
afgescheidenheid.

Aquarius, de waterdrager die zijn levende
water uitgiet in ons levenssysteem is de
elektrische energie die de schaal verbreekt, die de mensheid verbindt met een
ander, een volkomen nieuw levensplan,
namelijk de geboorte en wording van de
Aquariusmens.
J. van Rijckenborgh stelt het in de geciteerde tekst aldus:
‘Wij komen van verwondering tot
bewondering, van diepe verbazing tot
stamelende aanbidding, tot verootmoediging, tot godsdienst.
Wij buigen voor de majesteit Gods, omdat, na diepste doorvorsen, blijken gaat
de godsbemoeienis met alle rijken, en wij
ervaren de kracht die achter alle dingen
drijft, de verheven kracht, die onze planeet door de ruimte stuwt, namelijk het
licht der wereld, de Christus.’
Dat is de godsdienst waarvan de rozenkruisers spreken. Het is een mogelijkheid voor de mensen van een compleet
nieuwe tijd. Het is de godsdienst van
het denken, geïnspireerd uit de manas,
waarmee de eerste code weer kan worden
gelezen. De mens zal het stof van de aarde
van zijn voeten schudden, hij zal de beide
codes tot een glorieuze synthese voeren,
en omhuld door een stralende mantel
van violet-gouden sterrenstof innerlijk de
mens van het Licht terugvinden.
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Rozenkruis
Als u de weg der wegen,
reiziger, bewandelen wilt
weet dat een kruis met zeven rozen
u op dat pad vergezelt.
Uw kruis, waaraan u bent gehecht
Zal samen met u in een brand vergloeien,
tot uit de asgloed van het kruis
uw zeven rozen bloeien.

Rosenkreuz
Wenn du den weg der Wege,
Wandrer, zu wandern gewillt –
Ein Kreuz mit sieben Rosen
ist deiner Wanderung bild.
Dein Kreuz, an das du gehaftet,
Muss mit dir verbrennen, verglühn,
Bis aus der Asche des Kreuzes
Deine sieben Rosen blühn.
Manfred Kyber, 1918
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Anders

E

en verheugend verschijnsel: nieuwe inzichten doen
zich gelden. De nieuwe tijd wil het anders doen.
Niks geen dierproducten, léén je auto als je er één
nodig hebt, ontspullen, onthaasten, fly less, cook slowly, bepaal zelf wat je draagt en wat niet, houd alleen je zinvolle
contacten over. Zet je telefoon uit als je wakker wilt zijn.
Inderdaad… anders!
Vanuit het idee: verbeter de wereld, begin bij jezelf.
En dan volgt de ontdekking: hè, ik hoef al die dingen ook
eigenlijk helemaal niet, wat een rust, wat een ruimte om
een laag dieper te gaan, de stilte in te gaan, je af te vragen:
‘wat wil ik wél met mijn leven en wel waarom?’
Deze jacht van de wieg tot het graf in ieder geval niet –
maar wat dan wel? En kijk, dan brengt deze
wat-en-waaromvraag toch weer onrust.

Het moet anders dus.
Wat is dit voor soort onrust, temidden van de bereikte
stilte? De innerlijke stem, die je ook wel geweten kunt
noemen, die je voorheen, in de roes van je bestaan altijd
wegdrukte, noem het ziel, vraagt nu aandacht.
Je kijkt met andere ogen naar het wereldgebeuren. De
samenleving is compleet gek geworden lijkt het wel, het
doet gewoon pijn als je dat doorvoelt en doordenkt. Kun
jij daar dan iets aan veranderen, behalve door het tiny
leven dat je nu probeert te leiden. Wat is jouw taak, héb je
een taak om deze onontwarbare kluwen van problemen
en ellende aan te tasten?

35

Toch kan de nieuwe tijd, of de mens van nu, zichzelf niet
aan de haren uit het moeras trekken. Als hij geen verbinding vindt met iets totaal anders, iets wat boven hemzelf
uitstijgt, zal ook de nieuwe tijd weer oud worden, en het
kringetje blijft draaien, zal niet worden doorbroken.
Ga maar na: actiegroepen streven iets na, en als ze succes hebben laten ze de balans weer naar de andere kant
doorslaan. Gevolg: nieuwe ellende en problematiek, die
weer opgelost wil worden. In deze sfeer is er nu eenmaal
geen einde aan de eeuwige wet van de tegenstellingen die
de materie – en alle tijden regeert.
Het moet anders dus. Een zielestroom die op gang komt.
De ziel die spreekt, in de enkeling en in al die mensen
die een nieuwe tijd willen. Er zijn er al zoveel die daarin
staan!
Met het licht in je hart – dus met al het goede in je, zoals
daar zijn: begrijpen, helpen, mededogend zijn, liefde
kennen en begrijpend weten – verbinding zoeken met
het Licht van boven, dat je zelfs boven al dat goeds uittilt.
Aspiratie: dát inspirerende licht blijven oproepen, blijven
volgen, er één mee worden. Geef je leven een andere
focus. En daarmee dat van anderen.
Dat is anders zijn. En tenslotte wórd je Liefde. Niet omdat
er ook maar iemand zo goed is, maar omdat het niet
anders kan.
Liefde, het enige dat zich vermeerdert als je het wegschenkt. Mooi ook: de hogere frequentie van liefde
transformeert de lagere frequentie van angst, uiteindelijk
wereldwijd.
Dat zou je kunnen doen.

Een modern sprookje voor volwassenen, waarin de menselijke
ambitie om hoger, steeds weer hoger op de ladder te komen,
omgezet wordt in wezenlijke rijping van het innerlijk

O

mdat het me al jaren niet
meer lukte om ook maar
enigszins tevreden te zijn
met mijn leven, hoewel ik
ogenschijnlijk alles had wat
iemand wensen kon, besloot ik het hoger
op te zoeken. Er moet iets beters zijn, iets
hogers, dacht ik en juist op dat moment
viel mijn oog op een advertentie. ‘Stijg
boven uzelf uit,’ stond er en daarna iets
wat erop neerkwam dat je bij de Hoogvliegersvereniging je eigen vleugels kon
bouwen. Door daarmee steeds zo hoog
mogelijk te vliegen kon je op een hoger
niveau nog betere vleugels bouwen en
daarmee nóg hoger komen, tot zelfs in de
hoogste hemelen toe! Je hoefde je daartoe
alleen maar helemaal in te zetten en dan
ontving je ook de hulp die je nodig had.
Dat sprak me zeer aan en ik nam meteen contact op met de vereniging. De
volgende morgen kon ik al komen voor
een eerste bijeenkomst, werd er gezegd.
De plaats van bijeenkomst was helemaal
niet ver en ik ging er al vroeg heen. Mijn
hart sprong op van vreugde bij wat ik
daar zag. Mannen en vrouwen van meer
of minder gewicht fladderden rond met
een soort licht-houten, dubbele vleugels
waartussen fijn gaas gespannen was. Zij
lachten en bemoedigden een heleboel
kleine kinderen die met kartonnen oefenvleugeltjes van de grond probeerden
te komen. ‘Harder rennen en tegelijk je

vleugeltjes op en neer slaan,’ ‘Ja! Je komt
al bijna van de grond,’ klonk het enthousiast. De kinderen sprongen en renden,
niet allemaal even serieus, maar dat ze het
leuk vonden, was duidelijk.
Rechts van mij stond een overhuifde
werkplaats, waar mensen vleugels aan het
bouwen en repareren waren. Ze zwaaiden
hartelijk naar me en ik wilde naar hen toe
gaan, toen mijn blik werd gevangen door
een kleine jongen van een jaar of tien,
die opviel doordat hij heel rustig op een
steen zat te kijken naar een takje in zijn
hand. Het was helemaal geen opvallende
jongen, hij had bruin stekeltjeshaar, een
tenger lijf en een gewoon jongensgezicht.
Hij was de enige die niet druk ergens
mee bezig was. Toen ik langs hem liep,
groette hij me met een knikje. Hij had
groene ogen en een peinzende uitdrukking. Maar we spraken niet en ik liep
door.
Wat werd ik hartelijk verwelkomd in die
werkplaats! Mannen en vrouwen werkten
zij aan zij. De moeilijkste klus was het
buigen van het hout. Mij werd duidelijk
dat je niet zomaar even kon gaan vliegen,
maar er hard voor aan het werk moest.
Onder leiding van twee enthousiaste
mannen leerde ik over de verschillende
houtsoorten en hun eigenschappen, over
het weken van het hout en het buigen,
héél voorzichtig, zodat het niet knapte.
De vleugels waren best zwaar, merkte ik
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en ik vroeg me af of je er wel mee omhoog kon.
Drie maanden verbleef ik iedere dag in de
werkplaats. ’s Nachts sliepen we in tenten,
waar ik heel wat hoorde over ‘boven’. Ik
kon niet wachten tot ik zo ver zou zijn.
Toen kwam de grote dag: ik stond op de
vliegstart, een hoge toren, en klapwiekte
voorzichtig om het product van mijn
noeste arbeid, mijn vleugels, te proberen. Ze hielden het gelukkig en ik sloeg
steeds harder met mijn vleugels en telde
tot drie. Bij drie zette ik me stevig af en
wist zowaar een paar minuten in de lucht
te blijven. Het vergde zoveel concentratie
dat ik helemaal nog niet om me heen
keek.
Mijn vrienden sloegen me op de schouders en moedigden me aan om te blijven
proberen. Het kon wel een paar weken
duren voor je echt een poos kon blijven
vliegen en ik oefende fanatiek want mijn
drang naar boven was zeer groot. Met
mijn kinderlijke vleugelslag stoorde ik
heel wat vliegende ouders (dat was de
onderste laag vliegers), maar ze namen
het goed op. Nu kon ik ook wel om me
heen kijken en naar onderen, naar de
grappige kinderen met hun vleugeltjes.
Maar liever keek ik naar boven, want dit
kende ik nu wel.
Als ik harder met mijn vleugels sloeg en
een aantal mooie bochten maakte, kwam
ik hoger, had ik gemerkt, en daar was het
rustiger. Toch viel het me enigszins tegen;
ik zag niet echt iets onbekends.
Daarvoor moest ik nog hoger zijn, maar
dat ging mijn kunst te boven. ’s Nachts in
de tent vroeg ik de anderen ernaar, maar
die vonden mijn hoogte voor zichzelf
mooi genoeg en snapten niet waar ik het
over had. De volgende morgen sprak de
jongen met de groene ogen me opeens
aan in het voorbijgaan: ‘Wil je hoger?
Dan moet je naar het plateautje gaan dat
je ziet als je op z’n allerhoogst vliegt.

Daar maken ze andere vleugels.’
Huh? Hoe wist hij dat ik dat wilde? Ik
vroeg het hem niet maar pakte meteen
mijn vleugels en zonder ontbijt vloog ik
erop los, zo hoog mogelijk. Het kostte
heel wat moeite, maar uiteindelijk zag ik,
in het noorden, een soort plateautje en
wist erop te komen. Ik zag niemand maar
er was een kleine werkplaats en er hing
een handleiding om vleugels te maken.
In de hoek stond een bos bamboe en er
lagen rollen fijn gaas. Er was een bed en
een kast met etenswaren. Ook stond er
een vliegstart. Ik ging meteen aan het
werk en door mijn drang naar boven was
ik na een paar dagen al klaar met mijn
vleugels. Nu ik hierboven wat gewend
was, zag ik ook mensen vliegen en af en
toe landde er één, gaf mij een hand en
wenste mij succes. Ik vond ze erg aardig.
Deze keer kostte het me minder moeite
om te leren omgaan met de vleugels; toch
kwam ik niet echt hoog in het begin.
Ik maakte praatjes met medevliegers en
keek om me heen. Ik zag fraaie bergtoppen met sneeuw en vloog regelmatig in
wolken. Heerlijk! Toch wist ik dat op een
gegeven moment wel en ik verlangde
hoger te komen.
Pas toen ik echt hoog kon vliegen en
gemakkelijk slapend door kon zweven,
ontwaarde ik een plateau. Het was minder goed zichtbaar dan het vorige; het
leek ijler. Het lukte me om erop te komen
en weer trof ik een werkplaats en voorzieningen aan. Ik ging aan de slag met het
dunne staal en het nog fijnere gaas. De
handleiding was summier; toch lukte het
me en ik was er wat trots op. De vliegstart
was wel hoog en opeens kwam het risico
op vallen in me op. Ik stelde me gerust
met de gedachte dat de vleugels mijn val
zouden breken en dat ik nooit dieper kon
vallen dan waar ik begon.
Het vliegen viel me niet zwaar maar
het hoger komen wel. Ik had last met
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Dit moest de zevende hemel zijn,
de hoogste, dat kon niet anders
ademen en besloot om op het onderste
vliegniveau te blijven. Af en toe vloog ik
terug naar de vliegstart om uit te rusten.
Toch wende het en ik keek nu ook om
me heen en naar beneden, waar ik diep
onder me de bamboevliegers kon zien,
als de wolken het toelieten. Na veel oefening en zwoegen op dit niveau kwam ik
eindelijk hoger. Geduld, dat leerde ik hier
en het loonde uiteindelijk want ik zag een
vaag plateau in de verte, al kon ik er nog
niet komen.
Zo steeg ik met hard werken van niveau naar niveau, waarbij de materialen
lichter, de handleidingen beknopter en
de vliegstarts hoger werden. Ik dacht
steeds aan de advertentie: die zin over de
hoogste hemelen. Het kostte moeite om
te wennen op ieder nieuw niveau – vaak
was ik kortademig en moest ik rusten
– maar het werd steeds mooier om me
heen. Vreemd genoeg waren de mensen
in eerste instantie afstandelijker. Ze leken
erg met zichzelf bezig en met het vliegen.
Gelukkig was het hogerop weer beter
gesteld met de aanspreekbaarheid. Dat
was een opluchting en van opluchting ga
je omhoog, merkte ik.
Ik kwam zo hoog dat ik uiteindelijk geen
eten en drinken meer nodig had en zelfs
tijdens mijn slaap was ik me bewust van
mijn omgeving. Toch bijzonder! Dat al
die mensen daar diep beneden geen idee
hadden wat ze allemaal zouden kunnen
doen! Die waren toch maar bezig met
hun onbenullige dagelijkse leventjes…
Oeps! Ik hing opeens een stuk lager en
besloot om me liever met boven bezig te
houden in het vervolg.

Na ik weet niet hoe lang vond ik weer
een plateau, al was het geheel doorzichtig. Er stonden bijna onzichtbare sprieten
van dun glas, leek het. Ook het gaas, dat
zo licht was dat ik het bijna niet kon voelen, leek van die fijne glassoort te zijn gemaakt. Het liet prachtig, regenboogkleurig licht door en ik stond verstomd van
de schoonheid ervan. Het gaas trok bijna
vanzelf vast aan de bogen en de vleugels
bevestigden zichzelf aan mij. Nu werd het
mij wonderlijk te moede. Ik had nu zoveel bijzondere ervaringen gehad dat het
mij leek dat nu het einde van mijn reis
bereikt moest zijn. Het was hier schitterend. De mensen waren buitengewoon
vriendelijk en voorkomend en schoon
van gestalte. Hun vleugels veroorzaakten
golven van regenbogen en ik raakte niet
uitgekeken. Ik sliep helemaal niet meer en
vloog en vloog maar door, al genietend.
Terwijl ik eerlijk gezegd helemaal niet
meer aan boven dacht, kwam er een plateau in mijn vizier. Plateau is een veel te
werkelijk woord voor wat het was, maar
ik kan het niet omschrijven. Mijn vleugels
lagen al klaar en ik kon er mijn ogen niet
vanaf houden, zo schitterend waren zij.
Bestaat er licht en flinterdun diamant? Ik
weet het niet, maar ik had nog nooit zoiets moois gezien. Al snel was ik omringd
door prachtige, lichte mensen en voelde
ik niets dan liefde. Dit moest de zevende
hemel zijn, de hoogste, dat kon niet
anders. Tot mijn onnoemelijke verbazing
stonden hier allerlei gebouwen: elegante
kastelen, grootse kerken en wat je ook
maar aan moois kunt verzinnen, omringd
met bossen, bergen en valleien, met
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overal bloemen en blijheid. Ik hoorde een
soort zingen, zo onbeschrijflijk mooi, dat
ik zelfs geen moeite ga doen om het uit
te leggen. Puur geluk, dat was het. Niets
kon mooier zijn dan deze hemel. Stralend
waarde ik rond tussen stralende mensen.
Alles straalde en werd overstraald met een
gouden glans die tegelijkertijd wit was.
Ik voelde dat ik hier thuishoorde en ik
hoefde niet hoger. Althans, dat meende ik
op dat moment maar ik moet toegeven
dat zelfs deze pracht en vreugde mij uiteindelijk niet genoeg waren. Ik schaamde
me hierover en kwam zelfs een beetje
lager te vliegen. Ik zakte bijna door het
niveau. Ferm richtte ik mij uiteindelijk
op hogere zaken en na een poos vloog ik
hoger dan alle anderen. Zij riepen naar
me dat ik dat niet moest doen, dat ik niet
wist wat er zou gebeuren als ik nog hoger
zou gaan. Zij schreeuwden dat ik ondankbaar was en dat ze me toch met al hun
liefde hadden omringd. Gek genoeg was
dat juist voor mij de stimulans om nog
hoger te gaan. Dit kon dan toch nooit het
hoogste zijn.
Au! Ik stootte keihard mijn hoofd en mijn
vleugel sloeg ergens tegenaan zodat ik
gauw een toontje lager ging vliegen. Ik
keek omhoog, maar het was daar te licht
en ik zag helemaal niets. Misschien was
het het volgende plateau geweest, waar
ik me aan stootte, bedacht ik en ging
gauw een eind verder vliegen. Maar weer
stootte ik mijn hoofd toen ik hoger wilde
en mijn linkervleugel raakte beschadigd.
Ik gaf niet op en bleef het proberen.
Opeens zei het ‘krak’ en mijn ene vleugel
wilde niet meer. Ik begon om mijn as te
draaien en tegelijkertijd te vallen: dieper
en dieper, sneller en sneller tot ik met een
harde bons op de grond terechtkwam.
Voor ik het wist werd ik omringd door
kinderen en hun ouders, met hun harde
vleugels, die in aanbidding naar mij
opkeken. ‘Een engel, er is een engel op

aarde gekomen,’ fluisterden de mensen
en ze knielden zelfs, waarbij hun vleugels
hard tegen elkaar aan sloegen. Ik was de
enige die heel zeker wist dat ik geen engel was en daarom krabbelde ik overeind,
graaide mijn prachtige vleugels bij elkaar
en probeerde te ontsnappen. Ik rende in
de richting van mijn oude huis en zag
opeens naast me het kind met de groene
ogen, dat moeiteloos met me mee rende
en verrast bleef ik staan. Hij ging zitten,
zoals hij eerst op de steen zat, en klopte
op de grond naast hem. Ik had moeite
om te gaan zitten en voelde wat weerstand tegen de grond, maar ik zeeg neer
en keek hem sprakeloos aan.
Hij pakte iets van de grond en hield het
me voor. Het was een zaadje van het
één of ander. ‘Kijk,’ zei hij. Hij gooide
het zaadje in de lucht en het viel weer
hulpeloos neer. ‘Dit ben jij.’ Ik keek hem
niet-begrijpend aan. ‘Jij wilde omhoog
komen als zaadje, maar het zaadje moet
juist diep in de grond, opdat er iets omhoog kan komen. Juist als het zaad rustig
verblijft op een plek waar niemand het
kan zien, zich duisternis en koude, vocht
en verdrukking laat welgevallen en tóch
verlangt naar het licht, dan kan het ontkiemen. Dan wordt het zaad niet groter of
hoger, maar het wijkt en geeft mee, zodat
er iets heel anders kan groeien. Het zaad
biedt bescherming en energie, maar de
kiem groeit onstuitbaar in de richting van
het licht, naar zijn bestemming.’
Eigenlijk begreep ik het meteen. Ik voelde
diep in mijn hart begrip en liefde opkomen, een uitnemende welwillendheid en
bereidheid. Wel vroeg ik nog: ‘Waarom
heb je dat niet meteen gezegd? Je stuurde
me zelf naar boven!’
‘Omdat de vrucht rijp moet zijn voordat
het zaad kan vallen.’

40

Hoogvlieger

De oogst

I

k zit op een bankje, tegen de
zijkant van een heuvel, ik kijk uit
over een uitgestrekt meer.
Ik kijk alleen maar hoe het zonlicht
schittert op het water, zachtjes
bewogen door een zacht briesje, afgewisseld met een glad, rustig oppervlak,
zonder beweging, als de bries wegvalt.
Plotseling heb ik de indruk dat er een
oogst binnengebracht wordt. Alsof een
onzichtbare kracht een heleboel lichtschitteringetjes in beweging zet, die samen van de ene kant naar de andere kant
van het meer drijven.
Alsof je kijkt naar een ongeziene goddelijke kracht die lichtvonken opent in

Lake Ontario

de harten van ontelbare mensen, die ze
allemaal verder brengen.
En als ze allemaal voorbijgegleden zijn,
op weg naar hun gemeenschappelijk
doel, is alles weer rustig en glad.
Ik wachtte en wachtte op een herhaling, op een nieuwe manifestatie van die
sprankelende lichtjes – maar tevergeefs.
De tijd en de omstandigheden waren
duidelijk niet meer goed.
Misschien gebeurt het ook zo bij God.
Alleen wanneer de tijd en omstandigheden daartoe geschikt zijn, wanneer de
harten echt open zijn, kan een nieuwe
oogst worden verzameld.
Voor de rest gaat het leven gewoon door.
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essay

Wat is tijd?

De oude wijsheid heeft,
op grond van de ervaringen der eeuwen, de
mensheid steeds voorgehouden:
Bedenk, de tijden veranderen en wij in hen en
mét hen!
Het Godsplan voltrekt
zich en wordt vervuld
in ons, met ons en door
ons.
In onze tijd zelfs met
zeer snelle vaart.
Daarom dienen wij tijdsbewust te zijn.
Wij dienen waakzaam
en positief gericht te zijn
op de grote kosmische
veranderingen, opdat
wij zullen kunnen reageren op de goddelijke
correctie en staande
zullen blijven.
Catharose de Petri
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E
Er zijn mensen die zeggen: Tijd bestaat niet. Dat zijn zo van die opmerkingen als: Je
moet in harmonie met ’t oneindige leven, of ik sta in de eeuwigheid en daarom trek ik
mij er niets van aan of ik de stoffelijke dingen wel behoorlijk uitvoer.
Ook op esoterisch gebied hoort men vaak met grote woorden schermen, zoals eeuwigheid en tijdeloosheid, vierdimensionaal bewustzijn, enzovoort. Dat men van deze
begrippen gehoord heeft, wil echter nog niet zeggen dat men er iets van verwerkelijkt
heeft. Tijd bestaat wel degelijk in iedere wereld van de schepping, behalve in de zuiver
geestelijke werelden. Laten we niet zo primitief zijn om ons de tijdeloze gebieden voor
te stellen als een wereld waar alleen maar geen klokken zijn en waar we ons van louter
heerlijkheid van de tijd niets aantrekken. Zo’n wereld, waar alles zo maar voorbijglijdt
als in een diepe slaap of een onafgebroken droom waarin de tijd geen rol speelt.
Het tijdeloos gebied is de sfeer van abstracte gedachte, dat is een sfeer van de aarde,
een aanzicht van de planeetgeest.
In deze wereld is geen tijd, omdat de ideeën er niet uitgevouwen liggen in materie,
noch in concrete dingen, noch in kilometers, handelingen of gebeurtenissen die elkaar
opvolgen. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat men enigszins abstract moet kunnen denken om dit niet als hersenschim of absurditeit te aanvaarden.
Hoe dieper de mens in de stof gevangen zit, hoe meer moeite het hem zal kosten zich
die werelden in te denken waar de grensvorming, de versplitsing, tijd en ruimtebegrip
niet aanwezig zijn.
Het zal duidelijk worden dat het tijdeloos gebied, de sfeer van abstracte gedachte,
waarheid moet bevatten. Want wie zijn bewustzijn op kan voeren tot het waarachtig
abstracte, die heeft daarom allerminst de wijsheid in pacht, is evenmin alwetend en
verbeeldt zich nog minder, maar de suggesties die hij uit die wereld ontvangt (voor
zover hij door een vernieuwd leven in Christuskracht in staat is ze op te vangen) zijn
het minst bezoedeld door stoffelijke vormen, door begeerte, door eenzijdige belichting in persoonlijke visie.
Een rozenkruisstudent wordt geacht een leven te leven, waardoor hij in een vernieuwd
leven zijn voertuigen en geestelijke krachtcentra tot een zekere reinheid brengt, waardoor suggesties van het abstracte in zijn microkosmos omlaag geprojecteerd kunnen
worden in betrekkelijk zuivere symbolen en vormen.
Door een leven van ondergang van de zelfhandhavende natuur in Christus voert hij
zijn geest dwars door de woestijn van de verblindende materie naar de wereld waar
geen verscherving, tijdgrenzen, zintuigelijke beperktheid het overzicht over al het
geopenbaarde bemoeilijkt.
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Tijd is een bewustzijnsfactor die uitzet
naarmate de duisternis toeneemt en die
inkrimpt naarmate het licht toeneemt
Nu moet men dit niet zo opvatten alsof de rozenkruisstudent al in het tijdeloos gebied
leeft – tenslotte staat hij met de mensheid waarvoor hij pionier wil zijn en met zijn
persoonlijkheid midden in de tijd – maar hij zal naarmate hij in totale vernieuwing
vordert, zijn als een Mozes die in de woestijn de kinderen Israels de weg wist te wijzen naar het beloofde land, omdat hij gemeenschap had met God, die hem bevelen
gaf omtrent de weg; op de zelfde wijze gaat ook de rozenkruisers-pionier voor in de
woestijn van het leven en vermag daar de weg te wijzen, omdat hij gemeenschap heeft
met de sfeer van de abstracte gedachte. Deze mens brengt het tijdeloze in de tijd, dat
wil zeggen dat hij het Plan Gods gaat ervaren in symbolen.
In de Mysterieschool van de Rozenkruisers wordt zo door de Orde een bepaald aantal
abstracte ideeën door middel van de School geprojecteerd op de werkers in de stof die
en hun leven en hun werkapparaten en hun leringen reëel trachten te maken in overeenstemming met deze abstracte plannen.
Hoe meer het tijdeloze zodoende in de tijd wordt gebracht, hoe meer de tijd als belemmerende bewustzijnsfactor ophoudt te bestaan. In het begin zal deze versnelling
van de tijd zich alleen manifesteren binnen de aura van de Mysterieschool; het werk
van de pioniers is dan nog als het ware in het duistere voorgeboortelijke stadium.
Maar uiteindelijk breekt het werk uit in licht en wordt gezien en gevoeld, mogelijk
onbewust ervaren in de hele wereld.
Ontwikkelingsversnelling is het gevolg, hetgeen de ondergang betekent van de machten van de duisternis, die de verhoogde trillingssnelheid niet kunnen uithouden. Het
werk der pioniers doet de mensenwereld vooreerst toenemen in scherp gescheiden
gebieden – een aan duisternis en aan tijd gebonden gebied en lichte, minder tijdelijke
gebieden. De strijd tussen Licht en duisternis wordt er des te feller om.
Tijd is een bewustzijnsfactor die uitzet naarmate de duisternis toeneemt en die inkrimpt naarmate het licht toeneemt.
Vandaar dat smart zo lang duurt en uren van vreugde en geluk zo snel gaan.
Zo is het mogelijk – en inmiddels een feit – dat de werkzaamheden van een handvol
toegewijde pioniers de tijd op aarde versnellen.
Versnelling van tijd heeft grote invloed op de mensen.
Zij komen in een ander trillingsveld te leven.
Tijdversnelling betekent Lichttoename.
Want naarmate de tijd versnelt worden de opeenvolgende gebeurtenissen overzichtelijker, oorzaak en gevolg komen dichter tot elkaar. De mens in al zijn traagheid en
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ongeneigdheid tot het geestelijke gaat allerlei dingen ontdekken en ervaren die hem
vroeger in een lagere tijdsversnelling ontgingen. Tijdsversnelling betekent het samenvoegen van de gebroken stukken tot eenheid. Dit wordt uitstekend gedemonstreerd
met een tol waarop in juiste verhouding de zuivere drie primaire kleuren zijn aangebracht. Als de tol snel genoeg draait, ervaart het oog een wit veld. Gaat hij weer langzamer draaien, dan valt het wit weer uiteen in kleuren. Zo is het ook met al het leven
op aarde. Versnelling van tijd gaat gepaard met krachtsontplooiing.
Tijd versnellen betekent bewustzijn versnellen in een proces waarbij de stof door het
vuur van de heilige Geest en de levensadem Christi omgezet wordt in hogere substantie. Als een vaste stof omgezet wordt in gas komt er kracht vrij. Denk aan explosieve
stoffen die als ze van vast in gasvormige toestand overgezet worden ontzaglijke krachten vrijmaken. Waar witte magie dit op geestelijk terrein doet maakt zij uit de duistere
aarde grote krachten vrij, die zij gebruikt om de wereld te reconstrueren en op een
hoger, fijner plan te brengen van grotere tijdsversnelling.
Tijd is een bij uitstek relatief begrip. Wat is bijvoorbeeld een jaar, een lang of een kort
begrip? Het is een omwenteling van de aarde om de zon. Een jaar vinden we een lang
begrip omdat er veel opeenvolgingen van gebeurtenissen zijn, omdat ons bewustzijn de druk van de stof in veel aanzichten moet ervaren. Er zijn echter gebieden in
de aardse aura waarin wij datzelfde jaar zouden ervaren als een dag, ja zelfs zijn er
gebieden waar we alle gebeurtenissen in vier minuten zouden ervaren. Het is voor ons
moeilijk om dat voor te stellen, als we er tenminste niet aan denken dat hoe sneller de
tijd verstrijkt, hoe meer de losse gebeurtenissen en feiten opgevouwen worden tot een
kwintessens, tot een ziel.
Hieruit volgt, dat naarmate de evolutie in tijdversnelling toeneemt, de mens andere
dingen gaat opmerken dan alleen de uitgevouwen vormen. Hij komt dichter bij de innerlijke zijde, en sneller tot een zien van wat is.
Het is onze taak dit te bewerkstelligen. Hier helpt geen enkele leerstelling, want
leerstellingen voeren de trillingsgraad van de aarde-aura niet op. Dat kan alleen als de
pioniers in zichzelf het leven leven van dienst aan het onpersoonlijke, het ontijdelijke,
want dan gaat hun microkosmos versnellen in vibratie. Het eigen innerlijk verhoogt
de trillingssnelheid van de School en die zet dat weer over in de wereld. Als ik van een
horloge de secondewijzer harder laat draaien, gaat ook de minuten- en uiteindelijk
ook de urenwijzer harder draaien.
Het is logisch, als men op aarde de vibratie op wil voeren door tijdsversnelling, dat
men dan daden dient te doen die gaan in de richting van het tijdeloze onpersoonlijke
leven van de geest, dat men dan dienen moet, niet de versplitsing, niet personen, niet
het uitgevouwene, maar de eenheid ‘mensheid’. Alleen door het dienen van de mensheid en niet door het dienen van persoonlijke belangen van groepen en individuen
kan er sprake zijn van verlossingsmagie die voert naar het tijdeloos gebied van eenheid.
J. van Rijckenborgh,
25 augustus 1939
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Wat is tijd?

wereldbeelden

Daar het denkvermogen der mensen geen vuurkleed bezit, is
het niet in staat goddelijke dingen tot aanzijn te brengen en
wordt het door zijn voertuiglijkheid beperkt tot wat des
mensen is.
Hermes
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Inhoud

essay

De ultieme versnelling
‘Geluk’ is tijdloos, moet altijd kunnen duren. Maar hoe beperkt is
het, te veronderstellen dat geluk de afwezigheid van zorgen om
het materiële welzijn zou zijn, en het gevolg van materiële groei.
De tomeloze groei van onze lifestyle en de versnelling van het
levenstempo veroorzaken een verschraling van innerlijkheid, en
een dramatische terugloop van de biodiversiteit. Zonder dat we
nog maar in de buurt komen van de stilte van de tijdloosheid, of
van de rust die eeuwig in het nu besloten ligt.
Uit de tijd

In de volksmond zegt men weleens van iemand die overleden is dat hij ‘uit de tijd’
is gekomen. In bedekte termen suggereert dat tevens dat er een werkelijkheid is die
buiten of los van de tijd staat, en waar iemand na de dood heen gaat. De achterliggende gedachte daarvan is dat men om uit de tijd te komen de wereld van eindigheid
en dood onder ogen dient te zien. Saturnus of Chronos is daarom zowel symbool van
de dood als van de tijd.
Maar de tijdloosheid is volgens aloude gnostiek-hermetische inzichten zeker niet beperkt tot na de stoffelijke dood. Die tijdloosheid is immers van alle tijden en dus ook
van het hier en nu. Om ‘uit de tijd te komen’ zal men - volgens diezelfde inzichten –
reeds tijdens het leven een stervensproces doormaken of met andere woorden nog in
dit leven in staat te zijn die tijd, en wat ermee samenhangt, los te laten. Eigenlijk af te
zien van elke vorm van levensdrift en zelfhandhavingsdrang.
Verlangen naar tijdloos geluk

Maar is een passieve levensinstelling als het loslaten van dit leven wel voldoende om
tijdens het leven daadwerkelijk ‘uit de tijd’ te kunnen komen? We ervaren weliswaar
een zekere mate van tijdloosheid in het bekijken van kunstwerken of lezen van gedichten, reden waarom we monumenten soms wel eens tijdloos noemen, maar een verlangen naar het sublieme en ultieme mag allesbehalve alleen maar passief zijn. Zeker waar
dat verlangen uitgaat naar een blijvend en dus tijdloos geluk, naar een ‘gelukkig zijn’.
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Uit de cirkel van Circe

De vraag blijft of dit geluk al tijdens het leven bereikbaar is. Of dat het iemand door
lotsbestemming reeds in dit leven ten deel kan vallen. In de oudheid werd ‘vrouwe
Fortuna’ veelal voorgesteld met een blinddoek en beschouwde men de kans om door
het lot ‘gefortuneerd’ worden als erg klein.
Een schilderij uit het einde van de negentiende eeuw, mogelijk van Edward Burne
Jones, toont Circe , de Griekse afgezant van de goden die woonde op een eiland aan
gene zijde van oost en west, daar waar de dageraad verscheen. Circe verwijst naar de
cirkel, een oneindige kringloop, waarbinnen het lot wordt geweven en wij als gevangen zijn. Betekent dit dat geluk alleen in vrijheid kan worden ervaren en niet in gevangenschap door het lot? Want in de spiegeling van dat weefsel zien we rechtsboven
tevens de verlichte mens, die een vrucht van een boom in de rechterhand houdt. Het
zijn zij die zich hebben weten te ontrukken aan de magie van Circe, de kringloop van
het lot dat Circe door haar hekserij heeft geweven. Zijn wij echter wel zelf in staat ons
eigen geluk te ‘weven’?
Altijd tijdloos?

Een dergelijk geluk houdt zoals reeds gesteld nauw verband met de rechtstreekse
beleving van tijdloosheid. We willen gelukkig zijn en blijven, dat is ons diepste verlangen. Werd die gelukzaligheid eertijds pas in het vooruitzicht gesteld na de stoffelijke
dood, nu nemen we daar geen genoegen meer mee, en zeer terecht. Wij leven in het
spanningsveld tussen ‘Zijn en Tijd’ zoals de twintigste-eeuwse filosoof Heidegger dat
benoemde. Of zoals Shakespeare het al veel eerder stelde: het gaat om ‘to be or not
to be’. Om een zijn dat ons tot hoger begrip en mogelijk zelfs tot blijvend geluk kan
brengen. Maar tevens een zijn, dat we het liefst van al ook in deze wereld en in dit
leven zouden willen beleven.

Geluk door
vergroting
van materiële
welvaart?

Groei, welvaart, welzijn, geluk?

Nu is ons westers streven er de laatste decennia vooral op gericht om tot dat geluk, tot
het ware welzijn te komen door de vergroting van de materiële welvaart. Dat is tenminste de hoop die velen koesteren: als de welvaart groeit zal de beloning automatisch
ook welzijn zijn. Steeds meer mensen zullen op die manier zeer ‘gefortuneerd’ geraken. Maar om die welvaart te doen toenemen is wel economische groei nodig.
En daarvoor is dan weer nodig dat de productiviteit verder gaat toenemen. Zodat wij
als consument, daarvan ten volle kunnen gaan profiteren, doordat we steeds meer en
ook een steeds betere producten kunnen aanschaffen. Dat neemt niet weg dat de vrees
in de loop der jaren gebleven is dat we daarmee wel de welvaart, maar niet het geluk
van het ware welzijn zullen kunnen bereiken.
En ondertussen neemt de welvaart echt niet meer voor iedereen toe, en voor een
belangrijk deel van de bevolking het laatste decennium zelfs in tegendeel af. En groeit
daardoor de onvrede omdat de welstand stagneert of zelfs een lichte achteruitgang
kent. Desondanks blijft voor verhoging van welvaart groei het streefdoel en worden
productieprocessen almaar meer opgedreven. Een versnelling die zich trouwens niet
alleen tot de productieprocessen beperkt.
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Groei en versnelling

Het leven dat we leiden verloopt in een almaar hoger ritme. Het lijkt wel of we het
oude levensritme niet meer kunnen verdragen. En sinds 2010 ongeveer zijn we naar
de hoogste versnelling geschakeld teneinde het groeitempo vol te houden dat we voor
welvaart nodig vinden. Want, zo zijn we ook geneigd te denken, alleen dat kan ons
welzijn veiligstellen en dus ook het vooruitzicht op dat tijdloze geluk.
Zich beroepend op statistieken houden economen ons graag voor dat onze arbeidsproductiviteit, oftewel de productie per werknemer, nog sneller moet toenemen. Ze
gaan ervan uit dat gewone toename niet voldoende is, nee, ze moet sneller toenemen!
Zo niet, dan zal de welvaart en meer speciaal de loonontwikkeling ter plaatse blijven
trappelen. En dus neemt ook de kans af op meer welzijn, op blijvend geluk. Dat nemen
althans veel analisten aan.
Zo zegt ook trouwens Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit: ‘Ik denk dat als bedrijven willen overleven, ze zich in steeds hoger tempo zullen moeten vernieuwen’. Ook hier volstaat een hoog tempo dus niet, nee, dat tempo
moet nog verder worden opgedreven. De eisen die door de maatschappelijke autoriteiten aan werknemers én werkgevers worden opgelegd liggen steeds maar hoger.
Taboe op saaiheid en traagheid

Met de toenemende snelheid van leven zijn intussen ook taboes ontstaan ten opzichte
van wat die versnelling teveel zou hinderen. Er is tegelijk een soort ‘verbod op traagheid’ net zoals alles wat te traag verloopt al gauw saai wordt genoemd.
Als bijvoorbeeld een spreker te traag spreekt, te voorspelbaar is en te langdradig, haken
mensen al snel af en durven zelfs openlijk te reageren: ‘Dit is zóó saai!’ Ze brengen
geen aandacht meer op , en laten zich al gauw afleiden door iets anders. Dat is het
taboe op saaiheid. En het gevoel voor beleefdheid, dat vroeger in het sociaal verkeer de
boventoon voerde, is in de loop van de tijd geheel naar de achtergrond verdwenen.
Anderzijds is het tempo waarop wordt gesproken of waarmee beelden elkaar opvolgen
voor oudere mensen bijna niet meer te volgen. Volgens internetdeskundigen is er één
belangrijke oorzaak van deze versnelling en dat is de grote rol van het algoritme. En
dat bepaalt ons leven op steeds meer domeinen, meer specifiek door het veelvuldig
inschakelen van de smartphone. Voorlopig wordt dat algoritme nog ‘voorgeprogrammeerd’ door mensen en (nog) niet door computers zelf, nog niet door kunstmatige
intelligentie, maar voor hoe lang nog? Want we moeten weten dat ook hier het vooral
het economisch belang is dat telt.
Slow motion

Anders dan bij het afhaken of wegzappen vanwege saaiheid, verveling of irritatie
bestaat er nog altijd geen methode om de hoge snelheid van leven af te remmen. Bij
TV-uitzendingen worden slowmotions altijd achteraf getoond en nooit in de liveuitzending zelf, in ‘real time’, zoals dat heet. Daarentegen wordt van alles gedaan om
het hoge tempo te bevorderen. Dat is trouwens tekenend voor het hele leven: het hoge
levenstempo dwingt ons om steeds maar sneller te reageren en vluchtiger te leven. In
reactie daarop is ‘slow’ ondertussen wel al een modewoord, te beginnen met slow food
en slow cooking. Maar dat geeft alleen maar aan hoe hoog de nood is om op adem te
komen, om te onthaasten.
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Reclame die ons te snel af is

De grens van het tempo dat we nog net aan kunnen, wordt door reclamemakers liefst
overschreden waarbij ze doelbewust de snelheid van beeldopeenvolging opdrijven. Er
is al een nieuw beeld verschenen voordat we het vorige in ons hebben kunnen opnemen. Het is hun erom te doen dat hun boodschap wel het onderbewuste kan bereiken zonder belastend te zijn voor de verwerking in het directe bewustzijn. Dat wordt
nadrukkelijk met opzet gedaan omdat gebleken is dat het de onbewuste verwerking is
die bepalend is voor de aanschaf van een product.
Traagheid kost tijd en geld

Is het mogelijk niet zo dat de maatschappelijke ‘verboden’ op saaiheid en traagheid
vooral worden ingegeven door het verdienmodel: als tijd geld kost, kost veel tijd – het
gevolg van traagheid – dan maatschappelijk niet te veel? En moet men dus koste wat
het kost vermijden dat de kijker en dus de potentiële koper, bij saaiheid niet heel snel
weg zapt?
Liever wordt echter de indruk gewekt dat het maatschappelijk taboe op saaiheid en
traagheid alleen maar positief bedoeld is. Dan is dat zogezegd om de spanning erin te
houden, om het leven te verrijken. We houden nu eenmaal van afwisseling, van spontaniteit en frisheid en de snelle vaart van het leven. Zodat ook ons leven aangepast is
aan de nieuwe eisen van de tijd.
Zo plaatst de aanhoudende gejaagdheid het dagelijks leven onder een milde of zwaardere druk om toch vooral snel te leven. In de valse hoop, door een steeds grotere
levenssnelheid een hogere vorm van leven te bereiken, met garantie op blijvend geluk.
En door die bereikte snelheid als in een roes te kunnen ontsnappen aan tragere – dus
‘lagere’ – vormen van leven.
Afgrond of ongrond?

Bij nader inzien weten we echter maar al te goed waar versnelde en ongebreidelde
groei ons heen zal leiden; ondanks alle good-news shows tot roofbouw op de aarde
natuur en grondstoffen. Wij consumeren onszelf dus regelrecht richting afgrond. Want
net zomin als het mogelijk is onszelf gezond te eten, is het mogelijk je de gelukzaligheid in te consumeren. Ook al laat de waan van het kortetermijn-denken je blijven
hopen dat verhoging van welzijn bereikbaar is langs de weg van verdere economische
investeringen.
De dreigende afgrond gelijkt werkelijk in niets op de eigenlijke ongrond van de tijdloosheid waarheen de gnosticus op weg is. Een gelukzaligheid die met geen enkel materieel niveau te vergelijken valt. Maar de vraag is dan wel: wat is nodig om tot die ongrond
door te dringen en blijvend geluk te realiseren?
Verschraling en polarisatie

Als we niet van de doorgedreven groei-intentie willen afzien die ons aan de rand van
de afgrond brengt, rest ons alleen nog maar een onmiskenbare verarming van de natuur. Nu al verschraalt de biodiversiteit van het leven op en in de aarde en van onze
gehele atmosfeer. Met als bijkomend gevolg een toenemende polarisatie, ecologisch
zowel als economisch. Want als de diversiteit aan leven schraler wordt, zal de strijd om
het bestaan – de grondstoffen, het water, et cetera, wel zeer gaan toenemen.
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Diana Vandenberg,
Geboorte van de Kosmos

Maar de vraag is wel: Wat is nodig
om tot die ongrond door te dringen en
blijvend geluk te realiseren?
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Deze toenemende polarisatie uit zich ook op cultureel, politiek en sociaal vlak en zelfs
mentaal en psychologisch. En daarbij is er geen enkele garantie op welk geluk dan
ook. Want waar geluk veronderstelt de unieke binding met de kwaliteit van het tijdloze, en door onze versnelling van leven lopen we die steeds meer mis.
Want door de tomeloze groei die onze lifestyle met zich meebrengt veroorzaken we
die gepolariseerde werkelijkheid zelf. Zonder dat we nog maar in de buurt komen van
de stilte van de tijdloosheid, zonder het geluk in het nu echt te smaken.
Voortgedreven door een mythe

Er is namelijk iets grondig mis met wat wij beschaving, onze zo gekoesterde mythe
van groei en vooruitgang, noemen. We weigeren die los te laten en worden in slaap
gesust met schijnoplossingen, zoals duurzaam produceren en consumeren. Zodat onze
levensstijl onveranderd kan blijven.
Maar waarom geven we niet toe dat onze levensstijl, ontdaan van het vals verlangen
naar geluk en welzijn via het bereiken van welvaart, gewoon strijdig is met de ‘ontwikkeling’ van de geest, in een sfeer van tijdloze duurzaamheid? Het besef groeit immers
dat de aarde leeft, dat de wereld geen machine is, maar een groots web van leven is,
en omgeven wordt door een alomvattend kosmisch ‘religieus’ mysterie. Maar om de
kosmische trilling van mysterie voorbij tijd en ruimte te kunnen horen, is het nodig
uit de mallemolen van de wereldbeschaving te ontsnappen, vrij te komen van de valse
mythes van groei en vooruitgang. Uit de machine van beschaving stappen, en stil worden. En dat bereiken we in geen geval door het leeftempo dat ons door die beschaving
wordt opgelegd te willen blijven volhouden.
Afwisseling

Meer dan ooit wordt door velen de behoefte gevoeld aan een natuurlijk en rustig
tempo van leven, aan bezinning, aan stilte, aan retraites uit het waanzinnige tempo van
de samenleving op dit moment. Maar omdat we er maar niet in slagen aan die behoefte in en tijdens het maatschappelijk (productie)proces tegemoet te komen, houden we
ze beperkt tot aparte tijdsblokken: bijvoorbeeld in meerdere minivakanties per jaar. Als
een verre herinnering aan de zondag, de zevende dag als de rustdag. Het lijkt nu echter
of rustpauzes alleen nog hun nut bewijzen om het hoge levens- en werkritme alsnog
te kunnen volhouden. Met meerdere vakanties per jaar redden we het maar net om het
opgevoerde tempo van leven vol te houden.

Is onze
levensstijl
niet gewoon
strijdig met
de ontwikkeling van de
geest?

Ondertussen lijkt het er immers op dat door de laatste versnelling van maatschappelijk
beweeg en productieactiviteit de gewone rustmomenten niet meer volstaan om de
geestelijke en lichamelijke gezondheid voldoende te herstellen in slechts één weekend
of vakantie. Een bekend neuropsycholoog heeft zelfs beweerd dat één op de vijf mensen in Nederland niet werkt of in ziekteverlof is vanwege stress, depressie en burn-out.
Ziekteverschijnselen die niet de rust, het bijkomen, de bezinning en het herstel krijgen
maar vaak met eventuele antidepressiva bestreden worden.
Bovenop dit alles krijgen we de laatste jaren te maken met de versnelling die de digitale werkelijkheid heeft meegebracht. En computerstress zou nog veeleisender zijn
dan de gewone keuzestress. Zo wijst de Engelse historicus Timothy Snyder erop dat de
enorme versnelling van de tijd die vanaf 2010 is opgetreden, hoofdzakelijk te wijten
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is aan de opkomst van de smartphone. Waarbij gameverslaving al de top tien van de
beschavingsziekten is binnengeslopen.
Doodlopend ritme

Het heeft in het kader van de versnelling geen zin om uitsluitend aan symptoombestrijding te doen. De versnelling houdt ons immers een spiegel voor en maakt ons er
bewust van hoe we als samenleving vervreemd zijn geraakt van ons natuurlijk ritme
van leven. Het is van groot belang te achterhalen hoe de samenleving zélf die versnelling misbruikt en waarom zij niet temporiseert of vaart mindert. Weer is daar de
dwangmatigheid van het verdienmodel dat we met zijn winstbejag dienen te ontmaskeren. Voor de mens en de mensheid is het een door en door amoreel proces dat niet
geeft om het welzijn. Daarom dienen we ons met steeds meer urgentie af te vragen
of dat model van constante groei niet zeer onnatuurlijk is en wat het onnatuurlijke
daarvan dan inhoudt.
De natuur houdt maat in haar groei

De idee dat ongebreidelde groei nodig zou zijn, vind je in de natuur niet terug. De
natuur gebruikt de impuls tot wording via groei slechts in beperkte mate. Omdat na
groei en bloei telkens weer verval en vergaan optreden. En de natuur is onze leermeester bij uitstek. Die leert ons dus maat te houden met groei, aldus de ‘natuurschrijver’
en bioloog Midas Dekker.
Wij spiegelen ons graag aan een voortdurende groei, als een voor alle levensvormen
geldend beginsel, bijvoorbeeld zoals het heelal almaar uitdijt. Maar de natuur toont dat
leven bestaat uit groei én krimp. Zijn bewaart steeds het evenwicht der dingen. Doorgaande groei is onhoudbaar, ingegeven door een ijdel verlangen, dat zich echter niet
stillen laat. Het doet denken aan het vrouwtje Ilsebil uit het sprookje van Timpetee. Zij
wenste zich steeds meer bezit en macht totdat de ‘toverkracht’ van de goede vis haar
opbrak.
In de natuurlijke energiehuishouding heerst de wet van behoud, waardoor in het
groter geheel geen winst te behalen is. Eerder andersom: de wet van entropie stelt dat
zonder nieuwe energietoevoer alleen sprake is van toenemend verval.
Groei van de ziel

Het blinde geloof in eeuwige groei is echter zo hardnekkig dat er daarachter toch wel
een dieperliggend geloof moet drijven. En dat is ook zo, want de natuur transformeert
alle levensvormen. Zou het daarom niet kunnen zijn dat het geloof in vooruitgang op
fysiek, maatschappelijk en mentaal domein slechts de verkeerd begrepen weerkaatsing
is van een dieperliggende drijfveer? Van het verlangen naar de zelfontplooiing van de
ziel? In zowel oosterse als westerse verborgen leringen wordt wel gesproken over de
eeuwige wording van de ziel, onder meer omschreven als een ‘voortgang van heerlijkheid tot heerlijkheid’, maar nooit als een teruggang of inkrimping. Nooit als een verval
of herfst, steeds een opgang zonder enige stagnatie.
Men kan niet ongestraft deze potentiële eeuwige groei doordenken naar en toepassen
op de fysieke en mentale wereld. Want op dat niveau resulteert continue groei alleen
maar in ontsporingen en misvormingen, in waandenkbeelden, in machts- ja almachtsdenken. En heden en verleden tonen ons daarvan heel wat afschrikwekkende voorbeelden.
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Is geloof in vooruitgang slechts de
verkeerd begrepen weerkaatsing
van een dieperliggende drijfveer?

Toch is zowel kosmisch, cultureel als persoonlijk gezien de groei van een nieuwe
bezieling dringend nodig. Het is de enige uitkomst voor een doodlopende beschaving
die haar uiterste grens heeft bereikt.
Kosmische wording

Op een schilderij van Diana Vandenberg zien we de wordende kosmos in een vroeg
stadium. Vanuit een wentelende bol waaieren krachtstromen uit en kristalliseren tot de
vorming van een kosmos. Daarbij is de autonome innerlijke kracht voor de wordende
mens het sturende principe, vanuit de bezieling uit zijn ware zelf. Met die bezieling
vermag het zelf door resonantie een atoom van de innerlijke kracht in trilling te brengen. Deze kracht wordt hier voorgesteld door een witte eenhoorn.
Ziel en de tijd

Die nieuwe bezieling – zoals die ook in ons werkzaam kan worden– omvat alles en
doorkruist alle tijd. Die bezieling reikt boven de tijd uit, voert ons buiten de tijd, tot
in de eeuwigheid. Wanneer men vroeger bij een overlijden zei dat hij of zij uit de tijd
was, bleef de voorstelling daarvan nog altijd besloten binnen ons tijdsbesef, nog steeds
voorgesteld op een tijdsbalk.
Daarom zei Spinoza dat het de ziel reeds vóór de dood gegeven was in het licht van de
eeuwigheid te schouwen. Een goddelijke intuïtie is via de verlichte rede voor elk mens
‘bereikbaar’. In dat licht groeit een nieuwe bezieling, nu als het ware buiten de tijd
om. Die voortgang van de ziel is niet iets dat groei-energie kost. Zij neemt niet toe ten
koste van anderen of van de aarde, maar voegt juist nieuwe energieën toe.
De microkosmische zandloper

Het proces van zieleontwikkeling stelt als voorwaarde een vermindering van onze
betrokkenheid op eigenbelang, op onze winstverwerving. Net dat minder worden is
de motor van de toename van die nieuwe innerlijke bezieling. Ze verloopt zoals in het
beeld van de zandloper: terwijl de tijd of de zwaartekracht het ene minder maakt, vult
zich het andere. Zij keert de zwaartekrachtwerking om. Die omgekeerde zwaartekracht
is de geestkracht die ons ‘recht’ trekt. De ander in ons, niet meer ons ik, maar ons
niet-ik of ziele-ik kan groeien wanneer we ons uitsluitende verdien-ik minder laten
worden.
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Groeien zonder winst met behoud van energie

Zielegroei in spirituele zin kan alleen zonder enig winstoogmerk. De energie van en
voor die ziel is die van de onpersoonlijke liefde, in haar oorspronkelijke zuiverheid.
Dat is een liefdevuur, geen vuur meer dat zich een vlammenweg vreet ten koste van
een natuurlijke grondstof of van andermans psychische energie. Een liefde die niet
neemt maar die zichzelf weggeeft. Enerzijds direct bereikbaar door een open hart. Anderzijds onbereikbaar voor elk toegesloten of uitsluitend ego. Voor elk ‘verhard’ hart.
Blijft dan nog enige hoop gerechtvaardigd dat door versnelling in de processen van de
wereld een resonantie met tijdloos geluk mogelijk is? Ongeveer zoals een hoger octaaf
resoneert en de lagergelegen toon kan laten meetrillen? Alles is natuurlijk trilling en
frequentie, vandaar dat ook in een periode van hogere snelheid van leven de tijdloosheid en het geluk bereikbaar zijn. Ondanks het veelvuldige denken dat alles misgaat,
blijft er vooruitzicht op een betere en gelukkiger toekomst, voor hen die de menselijke
maat weer terugvinden, en die het onderlinge menselijke verband weer weten terug te
brengen. Op kleine schaal, met grote hartwerkzaamheid.
Het wonder dat de aarde er is

Toch zal geen enkele versnelling automatisch een materiële fysieke manifestatie kunnen ‘upgraden’ tot de hoogten van de zichzelf transformerende ziel. Geen enkele
maximalisering van mogelijkheden van het persoonlijk ego zal ons de heerlijkheid van
de eeuwigheid kunnen doen smaken.
Als iets in een hoger octaaf trilt, heeft dat dan ook positieve gevolgen voor het bewustzijn? Verhoogt het de gebruikswaarde van een heggenschaar als deze elektrisch veel
sneller werkt dan wanneer handbediend? En wat doet het met de omgeving, kan je die
ook oordoppen indoen? Met een E-bike ben je sneller van A naar B, maar is het wel
beter voor je conditie, is het gezonder om het sneller te doen? Is het verkeersveiliger?
En is topsport wel gezonder?

Hoe kun je
wel in de wereld zijn en
niet er ‘van’
zijn?

En hoe werkt het versneld opdoen van indrukken in op ons bewustzijn? Is het niet zo
dat een overdosis van indrukken tot algehele vermoeidheid leidt en je snakt naar rust?
Word je daarom zo moe van een museumbezoek waarbij je uren achter elkaar in hoog
tempo langs tentoongestelde objecten loopt? Ongeveer zoals je netvlies door aanhoudende reclamespots en -filmpjes gebombardeerd wordt?
Versnelling en levensstrijd

Het zal altijd een moeilijke evenwichtsoefening zijn, om in de competitie en de race
mee te lopen en het verhoogde tempo proberen bij te houden en desondanks je openheid en radicale eerlijkheid te bewaren.
Behoud het midden. Focus, concentratie op het doel, snijdt ons altijd af van de ons
omringende omgeving. Voor elke ik-versterking is het vermogen nodig je af te schermen van het geheel, van de werkelijkheid als volledige beleving. Door je af te schermen bescherm je je ik-doelen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de laatste versnelling van en in deze cultuur ons een venster biedt op de eenhoorn in ons, op de
scheppende verbeeldingskracht van een nieuwe bezieling.
In zijn boek Stroomversnelling schetst de psycholoog Kolmus een verhouding van scheppingskracht met tijdruimte: ‘Wij zijn ervan overtuigd, dat scheppingskracht zich pas
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kan ontwikkelen, dáár waar ‘stilte’ en ‘leegte’ zijn. Een tijd-en-ruimtelijk niets. Drukte
hangt met tijd samen. Men is druk, er staat een druk op de belevingssituatie van het
tijdloze, van de eeuwigheid. De beleving van die tijd kan veranderen; de mechanisering en automatisering (en nu de digitalisering en computerisering) waardoor aan tijd
wordt gewonnen, kan er mede toe bijdragen, dat het leven als sneller voortschrijdend
wordt ervaren. ‘De tijd gaat snel, gebruik hem wel’ is daarmee minder een scheppend
inspelen geworden dan een manipuleren.’
Voor scheppende verbeeldingskracht geldt hetzelfde als voor waarlijke zielengroei.
Deze kan zich pas ontwikkelen dáár waar stilte en leegte is, een tijd-en-ruimtelijk
niets. Duidelijk is dat wanneer wij toch met de ratrace mee willen blijven gaan en het
verhoogde tempo proberen bij te benen, we wellicht de stilte en de rust ontberen die
nodig is voor innerlijke ziele-ontwikkeling.
Misschien denk je wel dat als je bestaan bedreigd wordt, als je bestaansnood het
hoogst is, dat je je dan echt wel moet gaan haasten om je hachje redden. Je zult dan
minder gemakkelijk de stilte en leegte van de scheppingskracht gaan proeven, waaraan
Hermes als wijsheid refereert, wanneer hij spreekt over de Sophia die denkt in de stilte. Maar het is niet onmogelijk! Een sublieme creatieve kracht als autonoom oneindig
zelf is ook onder de moeilijkste aardse omstandigheden in staat zelfverwerkelijkend te
zijn. Dat is onze diepste overtuiging.
Dan ga je uit van de stilte en niet van de beweging in de tijd, niet van de versnelling
die alleen maar resultaatgericht effect beoogt. Dan kan je ten volle beweren nog wel in
de wereld te zijn maar niet meer van de wereld.
Handelend vanuit het nulpunt van begeerte

Kwaliteit is als Dao, zei de schrijver Pirsig in zijn boek Zen of de kunst van het motoronderhoud,
het is niet in aantal uit te drukken. Dao is kwaliteit. Kwaliteit van leven. Geestelijke
kwaliteit is binding met tijdloosheid, als een monument van kunst, als een Koninklijke
Kunst. Geestelijke kwaliteit is ‘zijnskwaliteit’.
Maar kwaliteit heeft wél te maken met het kunnen hanteren van een natuurlijk tempo.
Terwijl wat je snel en efficiënt kan doen en zeggen, je dat het beste in het ritme van
deze snelle tijd kan doen, want dan ontmoet je het meeste begrip en roep je geen onnodige irritaties op.
Hoe kan je dat ‘doen’, hoe kun je wel in de wereld zijn en er niet ‘van’ zijn? Hoe kan
je het ‘woe-wei’ van Daoïsten beoefenen met het oog op werkelijk welzijn of een geluksbeleving die voortduurt? Ook wel genoemd doende-het-niet-doen? De wet van Dao is
zichzelf. De eenvoud van oprecht handelen vereist geen vooraf gestileerde techniek.
Het is vanzelf zijn. In die eenvoud is stilte én handeling. De stilte is een innerlijke
staat van niet ageren, niet reageren. Het is een nulpunt van onze begeertehuishouding. Daarin kan de geest zich meedelen, in de verbondenheid met een zuivere bezieling. Die verbinding kan ons geluk van tijdloosheid uitmaken. Als die verbinding
constant is, duurzaam, is er sprake van tijdloosheid in de tijd. Eeuwigheid in de tijd.
Dat is een innerlijk vurige kracht, waarvan de stroom van energie door ons heen
gaat als geluk, als een gouden bruiloft, een geestelijk samengesmolten Zijn. We zijn
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dan bewoners van twee werelden geworden, burgers van een werkelijke beschaving.
Die geestelijke bruiloft, die samensmelting van ziel en geest vindt wel degelijk plaats
in het bewustzijn, in ons lichaam, middenin het nu, toch in dit lichaam en in deze
tijd.
Spontane handeling.
Vanzelf.
Welke handeling?
Die heeft met liefde te maken natuurlijk. Als je de innerlijke bron hebt gevonden, weet
je daarvan.
Met de innerlijke bron is sterk verbonden de stem van de stilte.
Als je handeling een onderwerp van aarzeling of twijfeling is, springt uit die stilte
een inzicht als het ware tevoorschijn, weet je wat je moet doen, althans bij een goede
gerichtheid kan dat gebeuren.
Leidraad is steeds meewerken aan het welzijn en geluk van anderen. In dat spontane
‘doen’ zul je merken dat je jezelf even kwijt bent, je eigenbelang even bent vergeten.
Dan werkt het proces van transformatie en tijdloosheid in je.

De tovenares Circe is de dochter van de Zonnegod Helios
en van Perseis, één van de Oceaniden. Ze leeft op het eiland
Aeaea. Haar huis, opgetrokken uit water, staat op een open
plek in een dichtbegroeid woud. Om het huis heen lopen
allemaal leeuwen, wolven en andere dieren, slachtoffers
van Circe’s toverkracht. Met magische dranken verandert
ze haar vijanden namelijk in weerloze beesten. Circe is
met name bekend uit de Odyssee van Homerus. Na vele
avonturen komt Odysseus aan op het eiland. Een deel van
zijn bemanning gaat eerst aan land en vindt het huis in het
bos. Ze worden vriendelijk begroet door de dieren en treffen
Circe in de weer met een groot weefgetouw. Ze nodigt het
onverwachte bezoek uit voor een feestmaal.
De uitgehongerde mannen eten zoveel ze kunnen. Maar
ze weten niet dat er toverdrank door het voedsel zit en alle
bemanningsleden veranderen in varkens. Alleen Eurylochos
ontkomt en vertelt Odysseus wat er is gebeurd. De held gaat
zijn mannen redden en loopt Hermes, de boodschapper van
de goden, tegen het lijf. Deze waarschuwt hem voor de verraderlijke aard van Circe en geeft hem een kruid te eten dat
Odysseus immuun maakt voor haar tovenarij. De tovenares
is nu weerloos, ze tovert de mannen terug in hun oude

gedaante en nodigt iedereen uit als gast in haar huis. Circe
wordt verliefd op Odysseus en ze blijven een jaar samen op
het eiland. Ze krijgen drie kinderen, allemaal zonen: Agrius,
Latinus en Telegonus. De laatste wordt later een Etruskische
koning.
Als Odysseus het eiland verlaat, vertelt Circe hem hoe hij
thuis moet komen en waarschuwt ze hem voor de sirenen.
Deze wezens, met het lichaam van een vogel en het hoofd
van een vrouw, lokken schepen op de klippen met hun
prachtige gezang. Ook zegt ze dat hij moet oppassen in de
smalle zeestraat waar de monsterlijke zusters Charybdis en
Scylla wonen.
Het zeemonster Scylla is een bekende van Circe. In een andere mythe komt de zeegod Glaucus haar om raad vragen.
Hij is namelijk verliefd op de prachtige nimf Scylla. De tovenares wordt op haar beurt verliefd op Glaucus en verandert
de nimf in een afzichtelijk monster met zes hondenkoppen
met drie rijen messcherpe tanden, twaalf hondenpoten en
een lichaam dat eindigt in de staart van een vis.
© Historiek. Mythologie, mythen, legenden, vertellingen:
een cultuurhistorische reis langs wereldmythen en legenden
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wereldbeelden

De menselijke ziel – echter niet iedere ziel, maar de waarlijk
aan God gewijde – is in zekere zin goed en goddelijk. Als een
dergelijke ziel zich van het lichaam heeft losgemaakt, na de weg tot
de ware godsvrucht gegaan te zijn
– welke weg tot het kennen van het goddelijke leidt – en het zich
onthouden van onrecht of schade jegens enig mens wordt zij
volkomen geestziel.
Hermes
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Weg in Tao

Weg in Tao
De kunst van innerlijke alchemie
Elly Nooyen
Rozekruis Pers
ISBN 978 90 6732 482 3
€ 29,50

Zonder mij
Olette Luitwieler
Uitgeverij de Morgenster
ISBN 978 90 7794 417 2
€ 19,50

Mysteriën en fakkeldragers
van het Rozenkruis
Jezelf en de samenleving
transformeren
André de Boer
Rozekruis Pers
ISBN 978 90 6732 480 9
€ 22,50

De Daodejing van Lao Zi heeft de
Chinese beschaving eeuwenlang
begeleid. Iedere geïnteresseerde lezer
heeft het gevoel dat de tekst hem of
haar direct aanspreekt. De Chinese
wijzen die steeds weer terugkeerden
naar deze rijke bron kwamen tot een
schier onbegrijpelijke diepgang, die
zij op veel verschillende manieren
dichterbij brachten.
In dit boek ‘Weg in Tao’ bewijst Elly
Nooyen dat zij deze wijsheid op het
spoor is. Met een liefde voor detail
diept zij in 81 paragrafen de één
na de andere leerrijke gebeurtenis,
filosofische anekdote of metafoor
uit de rijke wijsgerige historie van
dit land op. Ieder voorbeeld dient ter
illustratie van de stap die zij in die
paragraaf behandelt.
Elly Nooyen geeft op frisse wijze
inzicht in de leer van de Tao-vooringewijden, maar begrijpelijk voor
iedereen met een beetje interesse.
Laag voor laag ontsluiert zij de
alchemie van het Innerlijke Landschap, die wordt uitgebeeld op de
gelijknamige steen in de Witte
Wolken Tempel te Beijing. Het
beste bewijs dat zij de wijzen van
weleer op het spoor is blijkt wel uit
de heldere taal, waarmee zij hun
inzichten volgt:

echter behoudt het zaad
zijn potentie om een bloem
te worden. Wanneer we een
leerling-wijze worden, zijn
de voorwaarden geschapen
waarop het zaad in vruchtbare grond kan ontkiemen.
Door zon, regen en warmte
groeit er een prachtige
bloem uit. Zo is het ook
met de weg van de innerlijke alchemie: het zaad voor
de mens die we in potentie
zijn dragen we al met ons
mee. Het zit in een prachtig zakje met een foto van
de bloem als een belofte.
Maar wanneer we het zaad
niet aan de aarde toevertrouwen, wordt die belofte
nooit ingelost. Innerlijke
alchemie houdt in: het zaad
uit de verpakking halen,
het laten ontkiemen, alle
onkruid eromheen weghalen zodat het zonlicht erbij
kan, maar er verder met
onze handen vanaf blijven.
Dan ontvangt het zaad alles
wat het nodig heeft om tot
bloei te komen.’

‘Wij zijn als de bezitters
van een zakje bloemenzaad.
We kunnen het jarenlang
in huis hebben en er niets
mee doen omdat we geen
tuin hebben. Al die tijd
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Inhoud
Boeken

boeken
Zonder mij
‘Kennis die van buitenaf wordt
aangenomen is niets waard omdat
geen enkele aanname transformerend werkt maar aan de oppervlakte blijft en hooguit in het vat
van geheugen en conditionering
terechtkomt.’
Zo begint Olette Luitwielers nieuwe boek Zonder mij,
Bespiegelingen over leven
in eenheid, en deze verbazingwekkende en pakkende
zinnen zijn het begin van
een waterval, het valt niet
anders te noemen. Een
stortvloed van dergelijke
overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je
heen, die de lezer nu eens
verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken.
Olette Luitwieler publiceerde eerder: Levensdroom
(Samsara), Godenkind
(Ten Have), Zielewind (Ten
Have). Deze eerste poëtische bundel van haar hand
laat iedere uitleg evenwel
voor wat die is. Met grote
kracht en tegelijk met opgewekte blijmoedigheid
plaatst ze ieder die zich aan
haar teksten waagt direct
midden in de Ene Werkelijkheid van de Geest, van
de Ander-in-u.
‘Ware kennis dient verinnerlijkt
te worden’, schrijft ze. Het
is een proces waarbij je je

Mysteriën en fakkeldragers
van het Rozenkruis
waarheid ‘toe-eigent’ en
verwelkomt als je beste
vriend die je in de armen
neemt nadat jij na een lange
reis weer bent teruggekeerd. Het is je verbinden
met wat met jouw wezen
overeenstemt. Het is jazeggen tegen wat je al wist,
maar niet meer wist voordat je het ontmoette.
Waarheid is geen kennis,
ook geen visie, geen overtuiging, geen oordeel, geen
geloof, maar een herkenning van het wezenlijke.
Waarheid is zoveel liefde
voor het ware zien hebben, dat
ze zich vanzelf laat zien. Ze
wacht op jou.’
De lezer vergeet voor een
moment de eventuele vanzelfsprekendheid van zijn
alledaagse leven. ‘Het ik is
een golf die zich los van de
zee waant. Een ‘verlicht ik’
is een golf die zich de zee
waant. Ontwaken is alle wanen doorzien…’ schrijft ze
op haar website.
Wie ontwaakt, ziet de ene
Werkelijkheid. De Ene
Werkelijkheid is het grote
wonder van jouw en mijn
bestaan. Elke gedachte in dit
boek getuigt daarvan.
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Waar staat het Rozenkruis
voor? Wat zijn de geheimen van de Rozenkruisers?
Waarom wordt de Alchemische Bruiloft van Christiaan
Rozenkruis beschouwd als een
belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kun
je de weg van de roos en
het kruis gaan in je dagelijkse leven?
Met vragen als deze bestudeert dit boek als het ware
de landkaart van de Rozenkruiserstraditie, waarbij het
de lezer een handreiking
biedt naar een eigen innerlijk kompas.
Het werk van de Rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het
versterken van de connectie
tussen het kruis en de roos,
tussen het tijdelijke en het
eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat
draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De auteur laat zien dat
leringen van het Rozenkruis
een universele en tegelijkertijd een christocentrische
signatuur hebben; en met
dat innerlijk kompas ben je
in staat te komen tot een innerlijk weten, tot Gnosis.
In korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22
auteurs biedt het boek 22
vensters naar de historie en

de wijsheid van de Rozenkruisers die het Universeel
Geneesmiddel allemaal op
hun eigen manier hebben
uitgedragen, onder wie de
hermetische arts en alchemist Paracelsus, de uiterst
controversiële en mysterieuze Francis Bacon, Jan
Amos Comenius, die de
fakkel van Johann Valentin
Andreae overnam, Johann
Wolfgang von Goethe,
Rudolf Steiner, Jan van
Rijckenborgh en Catharose
de Petri.

Een beeldenreeks. Een scène. Misschien ook een gevoel in jezelf. Een
herinnering of een verlangen naar vroeger. Toen je jouw hoofd nog
vol lente kon voelen lopen en jouw hart groot was en warm en open.
Nu zijn we ouder. We stappen al wat langer op deze aarde rond. We
hebben beelden verzameld; scenes, hele filmrollen vol. Verhalen, scenario’s. Gevoelens ook. Warme gevoelens, die het hart groot en open en
vol maken om uit te delen. Kille gevoelens, pijn, verdriet, die ons hart en
ons wezen doen krimpen, verschrompelen, sluiten. Bang voor de wereld en de mensen die met die pijn lijken samen te vallen in één tafereel.

E

r ís geen objectief waarneembare werkelijkheid. Neen, er
is géén objectieve werkelijkheid! Ons leven leidt ons door
hele reeksen decors, net als al
die anderen, die medemensen. Beeldenreeksen, scenes. Indrukken, die niet alleen
voor onze ogen spelen, maar ook in onze
oren, op onze huid, op onze tong, in
onze neus. Aanrakingen. De wereld, de
werkelijkheid, de mensen raken ons aan.
Of raken ons niet aan… ook dat lege niet
aangeraakte stukje huid is een schreeuwscherpe indruk. Elke indruk prent ons
iets in, schrijft een zin, een woord, soms
alleen maar een boogje letter in de mantel van onze ziel. En elk teken van ons
levensverhaal wordt zo gegrift, geregistreerd, geboekt. Een schrijver noemde het
eens: het is geen levensverhaal, maar een
levensdroom!
Want ga maar na: Is het een verhaal dat
als indrukken van buiten bij ons binnen
komt? Is het een leven buiten ons dat ons
boetseert, met wegspringende splinters
beeldhouwt?

Of is het eerder omgekeerd: staat het verhaal te lezen in de mantel van onze ziel?
Een verhaal met een open einde misschien, steeds vol verrassingen, veranderlijk als een hinkstapsprong. Ons
bloedeigen verhaal dat zich geleidelijk
naar buiten werkt. Dat wil opduiken uit
de plooien van onze mantel. Dat zich aan
ons kenbaar wil maken om geleefd, om
verwerkelijkt te worden.
Is mijn leven een bestaand verhaal
waarin ik de hoofdrol speel, dat ik sturen
kan als een goed doorwrochte roman?
Of … is mijn leven als een bloem, die
langzaam openvouwt? Een zich ontwikkelend leven, van binnen naar buiten,
een leven dat we kunnen waarnemen in
de ruimte om ons heen, in de ogen van
de mensen om ons heen, in hun handen,
hun stem?

MINDVERHAAL
ZONDER
ONDERTITELS

Plooien in onze mantel

Wij weten het, allemaal. Sommigen omdat het ons is verteld. Anderen alsof ze het
altijd al hebben geweten. Nog anderen
omdat het zo voelt in jezelf. We weten
het: wij komen dit leven niet binnen
als een onbeschreven blad, gloednieuw,
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Coat of many colors
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Een mantel vol verhalen

Een mantel vol verhalen
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hagelwit. Er is al een verhaal, een eindeloos lang verhaal. 80 000 incarnaties of
daaromtrent, stel je voor! Zoveel verhaal
in de diepere plooien van onze mantel
maakt de stof kristallijn, als bijna bevroren, soms nog slechts heel traag vloeiend.
Dat betekent dat wij, het decor en de
mensen aan het prille begin van ons leven
absoluut, onontkoombaar voortkomen
uit de voortzetting van dat oude verhaal.
Het diepe, tintelende geluk van een kind
dat opgroeit en uren kan wegdromen
in een bloesemboomgaard. Onwrikbaar
voortgekomen uit eerdere hoofdstukken
in ons verhaal. Maar ook de kilte van een
vader die zijn kind slaat, de moeder die
haar kind niet omhelzen wil of kan en
warmen in haar armen. Maar ook de nog
zoveel ergere dingen, die verschrikkelijke
pijn en het kinderlijden in deze wereld,
dat zoals alles in deze onze tijd aan het
licht komt. Onwrikbare zinnen uit de
voortzetting van ons verhaal.
Misschien heeft het leven je al gedwongen achterom te kijken. Mogelijk heb je
toen die keten van lijden gezien die de
generaties verbindt. Telkens weer dat volkomen onontkoombare, onveranderlijke
verhaal van diep gekwetste mensenzielen
die die diepe wonden onherroepelijk aan

elkaar doorgeven.
En wat ging er toen om in jouw hart?
Was er enkel de boosheid, de gepijnigde
woede om zoveel onrecht? Zo ja, dan zet
je nog steeds de keten voort. Je houdt
vast aan je eigen pijn, je eigen verdriet. Je
houdt vast aan je zelf. En schrijft op die
manier onherroepelijk nog enkele stukjes
stof van je mantel vol met een verhaal van
lijden en verdriet.
Een deemoedig inzien

En wat ging er toen om in jouw hart?
Was er een diep, diep verlangen om deze
keten van erfelijke en karmische pijn
te verbreken? Was er een diep verlangen naar vrijheid? Was er een onstilbare
honger in jouw hart om niet eens zozeer
jezelf te bevrijden maar die anderen, die
medemensen een kans tot vrijheid te
geven? Was er, kwam er rust in jouw hart,
een deemoedig inzien, invoelen van het
fundamentele waarom van onze mensentranen? Was dat hart eindelijk, na zijn
eonenlang verhaal, bereid te vergeven?
Is er voldoende mensenliefde in jouw
hart om jouw pad te gaan?
Onderschat niet de kracht van het oude
verhaal in jouw mantel!
Maar zie ook, vind ook de bron in jouw
eigen hart. De mogelijkheid tot liefde, tot

66

De ultieme versnelling

warmte, tot vergeving. Tot loslaten van de
eigen boosheid. Tot het doorzien van de
waan en de conclusie: neen, er is geen
schuld. Niet in die andere mens, niet in
mezelf.
Tot loslaten vooral van mezelf. Van de
beperkte, geselecteerde beeldenreeks die
ik “zelf” noem. Tot het loslaten van mijn
zelfbeeld. Het kristallijnen deel van de
mantel, de bevroren plooien kunnen dan
langzaam ontdooien in de warmte die
vloeit uit de bron in het hart. Er ontstaat,
voor het eerst in een leven, een begin van
vrijheid.
Uit zelfkennis – het omkijken in ons innerlijke leven – kan een mens komen tot
inzicht – het inzien van onze verdrietelijke, bij wijlen verschrikkelijke realiteit.
Zo helder inzien dat je het onwillekeurig
uitschreeuwt.
Uit inzicht ontwaakt het diepe verlangen
deze verschrikkelijke realiteit op te lossen. In deemoed de eigen tweevoudige,
gebroken realiteit omhelzen, omarmen,
verwarmen vanuit het hart. En als je dan
aan je eigen verdriet voorbij kan gaan,
ervaren dat er vrije ruimte in jezelf en
daardoor om jezelf ontstaat zodat de
hartebron kan vloeien. Voortdurend,
onpersoonlijk, voor elk mensenhart dat
ergens daarbuiten naar dat vrijkomende
licht smacht.
De ziel dringt

Zelfkennis. Inzicht. Verlangen naar genezing. Zelfovergave. Het ontstaan van
vrijheid, en daarmee verantwoordelijkheid, in een mensenleven. Het lot is nu
niet langer alleen de wrekende Nemesis.
De vrij wordende, de tot vrijheid wedergeboren ziel bepaalt nu in toenemende
mate haar eigen levenslot. De ziel dringt,
niet het kleinere bewustzijn dat ons “ik”
doet zeggen. Leven wordt steeds nadrukkelijker de zich ontwikkelende projectie van de ziel, een zich ontwikkelend,

openvouwend leven. Traag, stap voor stap,
steeds hoger.
Laten we proberen scherp onderscheid te
maken. Laten we scheiden, ontmengen
wat zich verweven aan ons bewustzijn
voordoet. De weg uít deze realiteit die
geworden is uit de te innige omarming
van geest en stof moét langs ontmenging
voeren.
Een oude mantel vol verhalen. Zo overvol

In deemoed de eigen tweevoudige,
gebroken realiteit omhelzen, omarmen, verwarmen vanuit het hart

dat de eerstvolgende hoofdstukken die in
ons leven ontstaan volkomen fataal – dat
is door het fatum bepaald – zijn. Waarna
door inzicht, verlangen en vergevend loslaten ietwat vrije ruimte blijkt te ontstaan,
een mogelijkheid tot nieuw leven.
Een bloem in ons hart die langzaam haar
kroon openvouwt en zich projecteert
in de ruimte om ons heen. Die ons het
leven geleidelijk doet ervaren als een zich
openvouwende werkelijkheid. Als een
levend wórden.
Een mens, een bewustzijn, bestaat, leeft
als een onmiskenbare realiteit op de
kruising, aan het kruis van twee werkelijkheden: onze dialectische, horizontale
werkelijkheid, de wereld zowel in zijn
grovere als in zijn fijnere stof. En een
andere, een verticale werkelijkheid, een
uit de goddelijke wereld instralend licht.
Licht dat zoekt, bezoekt wat van het licht
is. Een roos aan een kruis.
Het inzien, het verlangen en het vergevend loslaten spelen zich af in deze wereld, in ons bewustzijn. Maar deze levenshouding maakt vrije ruimte in ons en om
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ons waarbinnen, waardoor het licht zijn
werk kan doen. En het leven steeds meer
maken tot een lichtende realiteit waarin
we, in volkomen bewuste vrijheid, elke
volgende stap kunnen zetten. Of niet…
Een volgend stuk ontmaskerend leven
zich laten ontwikkelen. Of niet…
Nog een stuk pantsering en verleden
afleggen. Of niet …

passages voor die het uitschreeuwen van
de pijn die een man een vrouw, van het
verdriet dat een vrouw een man aandeed.
Zovele scènes van geweld en onvermogen. Zovele weigeringen van liefdevolle
samenwerking. Zoveel ontkenning van
onze gescheiden realiteit én volkomen
gelijktijdig, weigering van de herkenning
van onszelf in de andere.

Paradox

Het leven steeds meer maken
tot een lichtende realiteit waarin je,
in bewuste vrijheid, elke volgende
stap kunt zetten

Tot hier en in ons eigen leven, kijken we
heel egocentrisch naar één individueel
leven, het prille ontkiemen van bevrijdende mogelijkheden in die ene man of
vrouw. Vaak ervaren we ons leven ook zo:
een diep doorvoelen van eenzaamheid en
alleen moeten gaan.
Een bewustzijn, gevangen in een lichaam
dat ons onherroepelijk van anderen
scheidt. Dat erg kwetsbaar is bovendien
en waarvan de toestand van pijn of welbehagen, van verlangen en verzadiging,
in belangrijke mate ons actuele bewustzijn bepalen.
Het omkeren en het beginnende vrij
maken kunnen enkel plaatsvinden in de
diepste eenzaamheid van ons zo oude
verhaal. Maar dan, en dat is een paradox,
leiden ontmenging en scherp onderscheiden tot het zien van de noodzaak scheiding op te geven. Om naar de eenheid
toe te bewegen.
De scherpste confrontatie met scheiding
ligt in de ontmoeting van een man en een
vrouw, gedreven door verlangen elkaar
te ontmoeten, te beminnen. Twee delen,
twee atomen van één mensheid. Maar
essentieel verschillend. De auteur Jan van
Rijckenborgh spreekt van omgekeerd
evenredige polarisatie. Van de volkomen
gelijkwaardigheid van man en vrouw in
het werk. Van de absolute noodzaak van
hun samenwerking.
Maar in de oude verhalen, in de stijve
vouwen van onze mantel, komen zovele

De bloem in het hart van een man of
van een vrouw is gelijk en daarmee zijn
beider mogelijkheden om tot licht te
komen gelijkwaardig, maar wel anders.
Want doordat mannelijke en vrouwelijke
lichamen anders gepolariseerd zijn, zal
dat licht anders uitwerken, zich anders
uitdrukken, en zal het de polarisaties anders, want complementair, oplossen.
Alleen als de vrouw haar hart volgt, door
de pijn van de oude verhalen in haarzelf
heengaat, haar bescherming prijsgeeft
en kwetsbaar de man ontmoet. En direct
spreekt vanuit haar hart, in beelden die
spontaan opborrelen uit haar hart.
Alleen als de man zijn hart volgt, door
de pijn van de oude verhalen in hemzelf
gaat, zijn pantser aflegt en kwetsbaar de
vrouw ontmoet. En zijn rol speelt van
vertaler, van verteller.
Om te zien en te horen dat de man naar
die beelden kijkt, ze opneemt in zichzelf
en haar een verhaal schenkt dat helderheid brengt in hun beider levens. Of een
vraag stelt die haar hart opnieuw doet
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vloeien. Alleen in dat intense samen arbeiden wordt verder inzicht geboren.
Op het moment dat deze scheppende
interactie plaatsvindt, is er relatie, verbinding, en wel met een diep vertrouwen
en bereidheid. Die relatie hoeft niet ‘vast’
te zijn. Binnen een durende relatie kan
je naar deze kwaliteit van verbinding toe
werken.
De man en de vrouw leren dat turbulentie en donkere wolken en rood vuur in
hun gezamenlijke sfeer leiden tot vertekende beelden en een scheef of gebroken
verhaal. En zij zien dat elke gedachte
die door hun hoofd flitst, dat elk verlangen dat oprijst uit het hart, maar ook
elke begeerte medebepalend is voor de
mogelijkheid tot een heldere stilte in hun
gemeenschappelijke huis.
Intermezzo: een verhaal van vertrouwen

Plots schrikt het meisje op. ‘We moeten verdergaan’, zegt de jongen vlak bij haar oor. Ze kruipen
overeind, rekken hun stramme leden en gaan hand
in hand op pad. Het pad kronkelt omhoog. De
nacht is vol en rustig nu, de lucht kil en open.
Dan blijft de jongen met een ruk staan. Hij tast
met zijn vrije voet naar voren maar voelt enkel
lucht. Hij zakt op zijn knieën, voelt met zijn handen.Vindt een scherpe rand en dan niets meer. De
wegvallende wand van een kloof. Zij komt naast
hem zitten, omhult zich met zijn mantel.Wordt
stil. Zegt dan opeens: ‘We moeten springen’.
‘Maarrr…’, wil de jongen beginnen en ziet dan,
zijn gezicht vlak bij het hare, in haar donkere
lichte ogen dat de woorden als waar uit haar
hart zijn gekomen en zwijgt. ‘Laten we elkaars
hand vasthouden en samen springen’, stelt hij
voor. Het meisje lijkt te luisteren in zichzelf, zegt
dan: ‘Neen, nu moeten we elkaar even loslaten. Ze
staat recht, haalt diep adem, springt. Enkel beweging en wind om haar heen. En dan met een plof,
zachte vaste grond onder haar voeten. Ze staat, en
wacht en vertrouwt.
Later gaat de jongen weer met haar mee. Op-

nieuw klimt het pad. Ze horen kiezels rollen en
ontmoeten een eindje verder nog twee kinderen,
twee jongens. En nog één. En nog een paar.
Soms is er een blijde hug, soms enkel een halve
groet, het zich voegen in de groep. Slechts weinig
woorden. De hemel kleurt langzaam lichter. Af en
toe wacht de groep als er ergens ver opzij iemand
komt aangelopen. Een andere keer wordt niet
gewacht, sjokken enkele naderenden een tijdlang
enkele kilometers achter de groep. Zijn er dan
plots toch bij.
Aan elke splitsing in de weg is er één van hen
die als eerste kiest en verdergaat. De groep volgt.
Uiteindelijk voert hun pad over een brede weg, die
steil omhoog gaat.
Nieuwe route

De weg uit de diepte van individualiteit
naar eenheid en albewustzijn moét leiden
door het achterlaten van het alleen gaan
naar het vormen van een groep. De groep
is uniek, is volkomen nieuw: niet de oude
verhalen in onze mantels bepalen de
samenhang en de bewegingsrichting van
deze groep. Al gebeurt het verzamelen,
het groeperen deels op basis van eerdere
ervaringen, van bestaande verbanden,
van relaties. Essentieel bepaalt het nieuwe
richting geven vanuit de bloem in onze
harten de evolutie van de groep.
Zoals in het gemeenschappelijke huis van
man en vrouw is ook voor elk lid van de
groep scherp waar te nemen dat turbulentie en donderwolken en het rode vuur
de sfeer verkleuren, het groepslichaam
verzwakken. Elk lid van de groep weet
dat zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn
begeren en zijn doen direct invloeien in
de gemeenschappelijke sfeer en daarvan
de helderheid en het vermogen tot licht
bepalen. Het vermogen tot stilte, tot lege
ruimte waarin geest werkzaam kan zijn.

69

Ode aan het Pentagram
En steeds sterker wordt de glans
van de stralen van de vijfpuntige ster,
die het omvangen worden van de
microkosmos
in God aankondigt.

Wonderbaarlijk symbool van mijn laatste
openbaring
voor de grote en totale verandering,
Pentagram: ik groet u!
O, stralende vijfpuntige ster,
u bent voor mij het symbool van mijn
ontwaken
in de onzichtbare tempel.
En zie, hoe tijdens het volgende uur van
mijn verlossing
de vlammende God in mij geboren wordt.
Pentagram: beschermend symbool
van het eeuwige in mij,
die de lagere krachten uit mijn ziel bant
en mij bevrijdt: straal in mij!

Ik roep u aan, o vlammende ster,
om in mijn hart te ontvlammen.
U die aankondigt dat de
Christus in mij zal opstaan.
Zuiver beeld van mijn terugkeer tot God
en van de zekerheid
dat ik in God zal worden opgenomen.
De opneming in de harmonie-van-het-al
vervult mijn bestemming…
Want God wil in mij opstaan!

Magisch beeld van de kosmische mens:
pentagram!
Uw vijfvoudige centrum is het tehuis van
mijn ziel.
Het is ‘het verre oosten’,
vanwaar het licht komt dat mij verlicht,
vanwaar de vlammende geest in mij
ontwaakt,
om zich met God te verenigen.
Zend uw stralen naar omhoog,
o, symbool van het licht,
tot u verandert in de piramide
en u de slapende God in mij bevrijdt.

Heil U, o mysterieuze ster van de sfinx,
Die zich hult in het mysterie
wiens armen reiken tot in het eeuwige
op zoek naar de onmetelijke eenheid!
Heil, o symbool van de sfinx,
die mij mijn eigen mysterie ontsluiert:
de sfinx in mij, de onbekende God.
De geest van God staat op uit mijn diepten
en glanst in stralende vijfvoudige pracht
over alle wateren van mijn ziel.

Nog ben ik een sfinx,
slechts voor de helft getransfigureerd.
Ik ben een centaur, half dier, half God-mens.
Toch, Almachtige, straal nu in mijn hart
het teken van de zoon des mensen.

Slechts voor hem die u niet kent
bent u een gesluierd mysterie.
Voor mijn ogen, vol van goddelijk licht,
verandert uw beeld in een leven vol
beweging.
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lofdicht op de vijfpuntige ster
Ik neem de blinddoek nu af,
o eeuwige weetgierige sfinx
die in mijn wezen de wijsheid
van alle mysteriën verbergt.

Mijn hart begreep uw ineigen bedoeling.
Mijn hart ervoer uw verborgen wezen.
Mijn hart weet dat ook u een der mysteries
zijt,
een der goddelijke namen,
evenals alle symbolen dit zijn.

Ik buig mij voor de diepten
van het licht van uw hart.
Ik luister naar de zachte fluisteringen
van uw eeuwige leringen:

Geen enkel licht-van-buiten heeft mij
verlicht.
Slechts mijn liefde voor u, o Pentagram,
ontstak het licht in mij
en veranderde alle duisternis
in een volkomen weten.

‘Ik ben degene die bewust steeds
wederkeert.
Ik ben degene die was, die is en komen zal.’

Mijn liefde voor u, o Sfinx,
die zich eeuwig opnieuw openbaart,
veranderde mijn wezen in uw innerlijke
leven
en in de kennis van de diepe mysteriën
van mijn bestaan.

De tekst waarmee de eerste editie in
september 1979 aanving, besluit Pentagram.
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De geur van bloemen kan niet tegen de wind in reizen,
maar de geur van goede daden reist in alle richtingen.
Boeddha

pentagram
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