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Bewustworden
Bewustwording, een woord dat zindert door de wereld. De kwantumsprong in bewustzijn die de wereld nodig heeft om te overleven, is de
onontkoombare noodzaak die steeds meer mensen voor zich zien.
Het kan dan ook niet anders dan dat in deze editie van Pentagram het
thema bewustwording in elk artikel blijkt terug te keren. Zoals De nacht
van de ziel het zegt: ‘de hoogste tijd om anders te gaan leven en onszelf en
onze planeet in een hoger levensveld te tillen.’ En de soefi-leider professor Johan Witteveen in een interview vlak voor zijn dood: ‘De zin van ons
leven is dus om een bewustzijn van dat goddelijke te ontwikkelen’. Ook in
de documentaire HEAL worden we bewust gemaakt waar de menselijke
geest toe in staat is. En dan de columns, méér dan ‘tussendoortjes’: weinig
woorden, veel om over na te denken.
Traagheid of het geheugeneffect laat zien hoe de geheugensporen die
steeds nieuwe energie toegevoerd krijgen, elke verandering tegengaan.
Alleen nieuw bewustzijn biedt ‘openingen in het dak van ons herinneringen-museum’.
In dit één na laatste nummer onder de naam Pentagram (in 2020 gaan we
na 40 jaar verder als LOGON), is alvast een artikel uit het internationale
digitale tijdschrift LOGON opgenomen: De megasamenleving. De menselijke levensgolf is zijn afkomst vergeten, en beschreven wordt hoe samenlevingen zich een veelheid van goden maken en gemaakt hebben, steeds
nieuwe mythologieën, om de eeuwigheid in de tijd, in de wereld van de
veelheid te vestigen. Maar altijd is er óók geweest de sleutel om de poort
tot het leven in eenheid te openen … bewustzijn.
De glimlach van God gaat over het moment dat het hermetische eenheidsbewustzijn ‘alles zal ontvangen, alles zal prijsgeven en daardoor alles zal
vernieuwen’. En God zag dat het goed was, en glimlachte.
Tijd voor een fantasieverhaal: Een zilveren zwaard, hét zwaard dat wij
moeten hanteren om een bewustzijn van het goddelijke te ontwikkelen:
‘Mij bekroop de eigenaardige gedachte dat ik verslaafd was aan bang zijn,
omdat ik anders zo nieuw was. Want wat moet je doen als je nieuw bent?’
Dan nog ruimte voor een boekbespreking over Het Tijdperk van de Tovenaars, het grote decennium van de filosofie (1919-1929), over exoterische
denkreuzen als Benjamin, Wittgenstein, Heidegger en Cassirer, maar ook
over de esoterische groten van die tijd, Steiner, Heindel en Jan Leene.
We eindigen met een magistraal doorwrocht essay: Hoe zijn we bewoner
van het zonnestelsel? – vol waardevolle aanvullende gedachten over de
planeetwerkingen in onze huidige maatschappij. Ook hier een bijzondere
bijdrage aan het thema: bewustwording.
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Monument Galaad 1969 – 2019 Ussat-Ornolac
Op 1 juni 2019 was het vijftig jaar geleden dat het monument GALAAD in opdracht van
Catharose de Petri op zijn nieuwe plaats gewijd werd. Antoine Gadal schreef indertijd:
‘IK HEB HEIMWEE NAAR DE SABARTEZ!
Dit is een veelgehoorde hartekreet.
Het is een antwoord op en tegelijk de weerspiegeling van het wapen van Sabartez:
Y ANIRÉ
Dat wil zeggen:
Sabartez, ik zal er weerkeren!
En het is altijd mooi om te zien dat de bezoekers
tevreden zijn over hun bezoek.’
‘Toen de Tempelieren zich groepeerden – door
de deugd en de dappere inspanning van de
Graaf van Toulouse en de Graaf van Foix, te
Jeruzalem – verenigden zij zich met de broederschap, omdat zij broeders waren van de
katharen en de rozenkruisers. De grootmeester
van de broederschap werd nu eens uit de ene
groep, dan weer uit de andere gekozen. Hij was
de ‘grootmeester van de Tempel’, let wel: van
ons áller Tempel, de Tempel van de Geest. De tempelieren stellen tegenover
de zogenaamde kerken de Tempel van de Heilige Geest – onze Tempel!
In de beide dalen van de Ariège en de Sos, in de immense ruimte van het
inwendige van de Heilige Berg van Ussat, leefden de gnostieke broederschappen die ons zo dierbaar zijn: de rozenkruisers, de katharen en de
tempelieren. Welk een geluk heerste er in die ideale gemeenschap! Occitanië, dat is Zuid-Frankrijk, werd daardoor volkomen natuurlijk tot een rijk
van liefde.
De Ridders van de Tempel beschermden de katharen en ik verzeker u dat
de inwijding bij de tempelieren dezelfde was als die van de katharen. In het
begin van de twaalfde eeuw kwam de vallei van de Sos onder hun gezag,
in 1149 de vallei van Arnave en in 1181 de vallei Saurat en deze drie omringden de vallei van de Sabartez als een beschermende mantel. Ieder van
de drie gemeenschappen had een eigen weg, een eigen opdracht, maar zij
hadden één grootmeester, om de eenheid van de Driebond van het Licht te
bewaren en veilig te stellen.
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God is liefde! Dat was een van hun geliefde
uitspraken. En dit rijk van liefde leidde naar de
Universele Broederschap.
Liefde deed de rozenkruisers, de katharen, de leonisten, de spirituelen van Narbonne en Calabria
opstaan tegen het redeloze geloof en het redeloze dogma. Het waren de vogelvrijverklaarde
kerken van Johannes en Paulus, de rozenkruisers
en de tempelieren, deze broeders van de Universele Broederschap, mét de katharen, die de
Tempel van de Geest deden verrijzen.’
Catharose de Petri sprak indertijd bij de wijding:
‘De diepte en hoge waarde van dit monument
in het dal van de Ariège zijn feitelijk onder het
maken daarvan gegroeid. In het hart van dit
serene dal zullen de mensen die dit monument
aanschouwen geconfronteerd worden met het
Getuigenis der Waarheid. Dit getuigenis geeft
het zichtbare bewijs dat er niet slechts een oude gnostieke Broederschap
in het verleden was, doch dat er tevens in het heden een jong-gnostieke
Broederschap is, zeer levend en vitaal. Dit monument verzinnebeeldt dat
de Driebond van het Licht: Graal, Kathaar en Kruis met Rozen geen etiket
is zonder zin, maar een getuigenis van onvergankelijke waarheid. De
Driebond van het Licht heeft altijd bestaan, van het eerste begin tot nu
toe, en zij zal altijd blijven bestaan tot in de verste toekomst, ja, tot in alle
eeuwigheid.’

En tot besluit een laatste raad van Antoine Gadal:
‘Werk heiligt de mens. Dus: allereerst aan het werk! En daarnaast is het
goed, om u naast uw arbeid meer en meer te verheffen in het geestelijke;
maar vergeet nooit dat de eerste trede van iedere inwijding ‘werken’ is.’

In de jaren 1947 en 1948 fundeerden Jan van Rijckenborgh en Cathariose de Petri de
uitgangspunten van de Geestesschool in verschillende toespraken die zij hielden voor hun
geestverwanten, en daarna publiceerden in hun tijdschrift ‘De Hoeksteen’.
In het onderstaande artikel gaat Catharose de Petri onder meer in op de verschillende
rozenkruisers broederschappen en hun uitgangspunten. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de symboliek van verschillende edele vogels, en de oorspronkelijke sfeer (de
heilige geest) van waaruit de hulp en de inspiratie voor de Internationale School van het
Gouden Rozenkruis stamt. Het oorspronkelijke artikel werd gepubliceerd in maart 1948

In het symbool van de pelikaan
die zichzelf geeft vindt de universele broederschap van het gouden
rozenkruis haar grote voorbeeld
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Z

oals er een kracht Gods is
tot zaligmaking, die in het
menselijk wezen tot tweeërlei ontwikkeling kan worden
geleid – degenererend of
regeneratief – zo treffen wij eveneens in
deze wereld aan twee vormen van geloof.
Wij zien in onze wereld optreden een
geloof in de zin van aannemen op gezag,
en een geloof in de zin van zeker weten
en klaar omvatten. […]
Een geloofsbelijdenis die op een dergelijke gezagsbasis staat, heeft altijd een
autoriteit nodig en heeft daarom niets te
maken met eerstehands kennis, of met
enig doorleven en doorschouwen van de
universele wijsheid van God.
Geloof, zoals dat in de oude wijsheid
wordt bedoeld, in de waarachtige heilige
taal – want deze schrifturen zijn dikwijls
alleen al om autoriteit af te dwingen
zwaar verminkt – steunt op het individuele doorschouwen van de waarheid.
Een geloof zoals deze wereld dat kent,
kweekt alleen maar volgelingen.
Het geloof, zoals de heilige taal dat
bedoelt kent alleen maar ‘belijders’. Immers, een mens kan alleen dan belijden
wanneer hij vanuit een diep persoonlijk
weten en aanschouwen zijn leeftocht
puurt. Nu zal een mystiek aangelegd
mens hier ogenblikkelijk op antwoorden:
‘Jawel, maar wij belijden ten volle de
heilige taal zoals die bijvoorbeeld in de
Bijbel vervat is, en daarom zijn wij dus in
de volle betekenis van het woord gelovigen’. Maar dan moeten wij zeggen: dat is

een vergissing, want dit is een geloof in
een uiterlijk vorm van die taal en de oude
wijsheid gaf ons reeds te verstaan: ‘wee
hem, die het gewaad van de Thora, dat is
de wet, voor de Thora zelf houdt.’
Daarmee wordt bedoeld, dat men tot een
aanschouwing en een omvatten van God
zou komen, die vrij zijn van iedere letter
en iedere tekst, met andere woorden, van
ieder geschreven document. Denken wij
maar aan het bekende woord van Paulus:
‘de letter doodt, maar de geest maakt
levend’.

CATHAROSE DE PETRI

In het eigen wezen, niet in de reflectiesfeer

De geloofsbelijdenis van de geestesschool, de geloofsbelijdenis van de broeders van het rozenkruis kunnen wij maar
niet zo vanuit onze dialectische staat volgen, omdat zij volkomen beleden moet
worden en in het eigen bloed bevestigd
moet zijn! Voor wij zover zijn, hebben wij
een aantal ontwikkelingsfasen achter de
rug. Vervolgens moeten wij nagaan wat
wij hebben te verstaan onder het rozenkruis. Wij dienen scherp te leren onderscheiden, dat de broederschap van het
rozenkruis geen wereldse orde is, althans
niet de broederschap in dienst waarvan
wij ons hebben gesteld! Wij stellen het
zeer op prijs hierop speciale aandacht te
vestigen, want er zijn heel veel broederschappen, ook aan gene zijde, die zich
naar het Rozenkruis noemen. […] Zo
zijn er bijvoorbeeld werkers die een werk
uitvoeren in de zin van een esoterische
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goedheids- en persoonlijkheidscultuur;
en wij spreken met de grootste eerbied
over al die leidende figuren, die zich, hetzij bewust of onbewust, hebben belast, of
nog steeds belasten met al die goedheidsnormaturen, omdat wij deze ontwikkelingsgang wel degelijk een belangrijke
factor achten in het al-gebeuren.
Voor de waarachtig zoekende ziel brengen zij evenwel een wijsbegeerte die
– helaas – geen bevrijdend perspectief
biedt. Wat men in die kringen bevrijdend noemt, is bewustzijn in- of van de
reflectiesfeergebieden, en dat verkrijgt
ieder mens, al naar zijn-staat-van-zijn tot
bepaalde hoogte, om daarna gebonden
aan het rad van geboorte en dood weer
terug te keren naar de aardse dreven.
Maar de ware rozenkruisers broederschap
is geen reflectiesfeer-broederschap, maar
één van het onbeweeglijk koninkrijk!
Daarom stelt deze ware broederschap
een wijsbegeerte waarmee een mens, die
streeft naar het verbeteren van zijn persoonlijkheid niet ver zal komen.
Veel moeilijkheden die ons werk te doorworstelen had, vloeiden voort uit het feit,
dat de rozenkruisers broederschappen van
de andere zijde door middel van veel zich
noemende rozenkruisers ons werk-apparaat en het bestaande energie-potentieel
wilden aanwenden tot hun doel!
Veel uitnodigingen, vermaningen, raadgevingen, die alle doelden op afbraak van
het bestaande werk, werden, gezien de
signatuur van deze zich aandienende rozenkruisers wijselijk en zeer beslist door
de geestelijke leiding afgewezen. Wij stelden er tegenover: het universele gouden
rozenkruis, dat de aandacht uitsluitend
vestigt op de oorspronkelijke mens en op
de heilige wetenschap van transfiguratie.
Vanuit dat besef gaat wellicht iets gloren
van de wijsheid en het grootse perspectief van de geloofsbelijdenis van de ro-

zenkruisers broederschap. Zij is een klaar bewust eerstehands omvatten en
doorschouwen van de oorspronkelijke leer, die een gevallen mensenkind
weer terug wil voeren tot zijn waarachtig hemels vaderland. Iedere leerling
op het pad staat in het beginstadium van zijn ontwikkeling op een tweesprong. Twee wegen doen zich aan zijn bewustzijn voor. Hij heeft de keuze
tussen de weg van persoonlijkheidscultuur en die van algehele regeneratie.
Nu hangt het geheel en al af van de bewustzijnsstaat van de mens, van zijn
momentele staat-van-zijn, welke weg hij kan gaan; en het is geheel afhankelijk van zijn bloedsbewustzijn, welke weg hij uiteindelijk zál gaan.
Kiest hij de eerste weg en hij heeft bijvoorbeeld een religieuze mentaliteit
plus een dosis goedheidscultuur, dan komt hij wis en zeker in binding met
het rozenkruis uit de spiegelsfeer. Kiest hij de tweede weg, de weg van
regeneratie, dan maakt zo’n mens op het pad binding met het universele
rozenkruis, geleid door een broederschap, niet uit deze natuur!
Het rozenkruis uit de spiegelsfeer is een broederschap, die dateert ongeveer uit de middeleeuwen en sindsdien uiteenging in verschillende groepen, met uiteenlopende doeleinden. Het accent werd daarin bijvoorbeeld
sterk gelegd op uitbreiding van de natuurwetenschappen en op beïnvloeding van het sociale en politieke leven, omdat geen ander doel voor
ogen stond dan de mensheid voort te stuwen op een weg naar een betere
samenleving, enzovoort.
Onpersoonlijk

Maar het universele rozenkruis is zeer kenmerkend anders. In de geestesschool hebben wij vanuit verschillende gezichtshoeken belicht hoe het
universele rozenkruis afstand neemt van het dialectische leven. Voor zover
zijn werkgroepen in de aardesfeer optreden, zijn de werkers voor het oog
van de wereld nuchtere gewone lieden, die deze wereld en de gewoonten
ervan nemen zoals ze zijn, immers, een rozenkruiser neemt het kleed aan
van het land waarin hij vertoeft. Als zodanig doet hij in niets uitzonderlijk,
maar zeer nadrukkelijk heeft de ware rozenkruiser geen interesse voor al
die zaken, waardoor de mens als massa zich gewoonlijk volledig laat beheersen. Nochtans is hij in geen enkel opzicht onmaatschappelijk.
Vervolgens is het universele rozenkruis te herkennen aan zijn volledig
onpersoonlijk optreden. Het heeft niet de minste belangstelling voor personen. Immers, het universele rozenkruis is het niet te doen om persoonlijkheidscultuur, maar om persoonlijkheidsverbreking. Nochtans treedt het
zeer intelligent en correct in deze wereld op.
Tot zover zullen de bedoelingen van het rozenkruis dat niet van deze natuur is wel duidelijk zijn geworden. Het staat niet anders voor dan dat
eenmaal de ware hemelse mens weer leven zou!
De rozenkruisers broederschap richt zich onder meer in een symbolische
universele taal tot de leerlingen op het pad, dat wil zeggen tot die mensen
die haar weg gekozen hebben. Deze symbolische taal is een zeer oude oorspronkelijke taal, die door geen enkele aardse taal verduisterd kan worden,
tenzij een mens door vooroordeel en dialectisch geloof gebonden is.
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Nu is er een symboliek die volledig
aanknoopt bij de zelfhandhaving. Deze
symboliek wordt gebruikt om de mens in
deze natuur vast te houden. Dit is al een
heel eenvoudige signatuur om te constateren uit welke bron de symbolen afkomstig zijn, die eventueel tot ons komen.
Daarom is nog niet ieder symbool een
universeel symbool; hoewel ook de
universele symbolen eveneens meerdere
malen misbruikt zijn. Denk maar aan het
kruis. Waar vindt men het kruis niet als
hulpmiddel? Ons allen ligt nog vers in
het geheugen, wat men in de laatste jaren
met het hakenkruis of het zonnewiel
deed. Ook dat wij in onze tempels het
gouden rozenkruis aan de muur zien, kan
voor ons allen een zeer verschillende taal
spreken.
Daarom moeten we wel goed besef hebben, dat de universele symbolische taal
alleen tot die mensen kan spreken, die
zich krachtens hun streven en levenshouding in de richting van de universele
broederschap bewegen.
De symboliek van mysterievogels

Die universele symbolische taal is nimmer waarschuwend; zij is geen soort van
progressieve horoscopie met een waarzeggend en toekomst voorspellend karakter, maar deze universele symbolische taal
is aanzeggend, aankondigend en opent
een poort! Enkele voorbeelden kunnen
dit verduidelijken.
De zwaan, of de pelikaan met haar zeven
jongen, is een symbool van het universele
rozenkruis. Het is een symbool dat men
overal kan aantreffen. Voor deze wereld
niets bijzonders, en net zo onbetekenend,
als toen we kortgeleden de voorstelling
van Christus als sluitzegel op een brief
ontvingen.
De pelikaan rijt haar borst open om haar
zeven jongen te voeden.
Wie enige kennis van zaken bezit van

Tableau met zwanen. Henri de Riche, ca. 1920

de leerstof die de universele wijsheid ons schenkt met betrekking tot de
zeven eeuwige deuren die de leerling heeft te openen om een binding te
verkrijgen met het zevenvoudige absolute ‘zijn’, ziet in het symbool van de
pelikaan de vorming van de werkelijke geloofsbelijdenis van de universele
rozenkruisers broederschap.
De weg blijft de mogelijkheid bieden dat de strevende en worstelende
leerling in de hitte van zijn strijd om tot nieuw leven te komen plotseling
dit beeld van de pelikaan of de zwaan voor zich ziet, al of niet van enige
entourage voorzien.
Verschijnt inderdaad dit beeld, dan weet hij of zij duidelijk en klaar bewust
door deze zeer bindende en duidelijke aankondiging, dat de tijd daar is
dat de eeuwige deur geopend is, of weldra voor hem of haar geopend zal
worden!
Willen wij even bij het aangegeven symbool blijven, dan zien we, dat de
zwaan of de pelikaan, die haar zeven jongen voedt uit het eigen hartebloed, een groots bedoelen heeft.
Zoals Johannes de doper — de zichzelf neutraliserende mens van de
natuur — de heilige geest op het hoofd van de heer van alle leven ziet
neerdalen in de gedaante van een duif, zo zijn de zwaan en ook de pelikaan eveneens symbolen van de heilige geest, symbolen van de goddelijke
wijsheid die indaalt in de tijd. De zwaan is de fabelvogel, of de geest die
indaalt in de stof! De zeven jongen van de pelikaan, zij zijn de zeven aanzichten van de microkosmos, de zeven levensvelden van de ware mens.
Wanneer nu de universele symbolische taal tot het individuele bewustzijn
van een mens gaat spreken, is dit een getuigenis van een voldongen feit.
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Namelijk van het feit van een tot stand
gekomen voorgeboortelijk stadium.
In alle wereldgodsdiensten is de vogel het
symbool van de heilige geest.
De Egyptische God Seb draagt bijvoorbeeld een gans op het hoofd.
Brahma, de heilige geest van de Hindoegodsdienst, en Zeus-Jupiter, het heilige
geest-aanzicht van de oude Grieken en
Romeinen, nemen de gedaante aan van
een vogel, en de geloofsbelijdenis van de
rozenkruisers ligt reeds vanaf de oudheid
verzonken in de vorm van een zwaan.
Wij willen hiermee alleen maar te kennen
geven, dat voor de discipel in de hogere
geestesscholing de taal van de symbolen
een van de voornaamste schakels is, tussen hem of haar, en de hiërofanten. Deze
symbolische schakel alleen is logischerwijze niet voldoende, want er is nog een
andere onpersoonlijke schakel, die in
dezelfde adem genoemd kan worden:
goddelijke kracht!
Als Paulus zegt: het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht, dan
raakt hij de universele signatuur! Wanneer
de toebereide mens binding maakt mèt
die kracht en deze als een siddering door
zijn aurisch veld heenslaat, dan is de binding met het universele leven tot stand
gekomen, dan wordt de leerling boven
alle stoffelijke gebeurtenissen uitgetild en
overziet hij in perspectief het verleden,
het heden, en de toekomende dingen.
Dan zal hij niet meer hongeren, en niet
meer dorsten, want hij gaat ‘aan de hand
Gods’ en ontvangt daardoor rechtstreeks
zijn voedsel uit de universele ethersubstantie.
Nogmaals stellen wij er prijs op erop
opmerkzaam te maken, dat het rozenkruis
van de spiegelsfeer met zijn leerlingen
een spiritistische binding maakt, omdat
er voor hen geen andere mogelijkheden
zijn. Het is op deze wijze, dat de leringen

worden geïnspireerd en doorgegeven
en symbolische voorstellingen worden
gesuggereerd. Het is ons doel om de aandacht te vestigen op het feit, dat tussen
het rozenkruis van de spiegelsfeer en dat
van het universele leven een wijde kloof
gaapt. Deze beiden zijn niet te verbinden!
Men kan geen nieuwe wijn in oude lederen zakken doen.
Laten wij iedere belemmering of verwikkeling door onjuiste gedachteassociaties
vermijden.
Regenerende energie

Het universele rozenkruis straalt alleen
in ‘kracht’, in heilige geestkracht, in een
ongevormde bevrijdende heilige viervoudige ether-substantie. Ongevormd, doch
niettemin alles in zich bevattend, omdat
deze kracht in zich draagt ‘het ene, het
alles: de goddelijke wijsheid’.
Is de mens nu rijp, of rijpende voor dit
nieuwe leven, is hij dus regenererend —
dan werkt de kracht bij hem of haar als
een wonder. Zij bewerkstelligt in hem of
haar het weten, het zien, het alles-omvatten. Het voortdurend ‘zijn’; het leven en
ademen in die kracht Gods maakt van de
leerling een ingewijde, door pure zelfvrijmetselarij uit de heilige geest.
En nu is het zo: corresponderend met
die werkzaamheid is taal van symbolen.
Vanuit deze staat roept de leerling zelf uit
de heilige geest op: de zwaan, als symbolische vorm in het zelf, in krachtlijnen en
stromen van de heilige geest.
Zo ontwikkelt zich bij de broeder of
zuster van de universele broederschap het
geloofsbelijden tot een machtig bezit, dat
onverwoestbaar is en onvervreemdbaar.
En alleen daarom was het, dat de oude
wijsheid zei: ‘De ware rozenkruiser kan
noch vernietigd, noch geïmiteerd worden.’
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Waarheid
Niettegenstaande de vele geestelijke bewegingen die in deze wereld
werken om uitredding te brengen in de hopeloze chaos van het dialectische leven, laat de massa zich rustig voortstuwen, door zijn eonenlange gewoontevorming.

D

e mens als massa beweegt
zich voort binnen de natuurwetmatigheid van deze
wereld.
Natuurlijk kent dit leven
zijn ups en downs, en die natuurwetmatigheid houdt ook veel cultuur in zich
besloten, maar de cirkel van de natuur
wordt op geen enkel punt doorbroken,
en de heftigste gebeurtenissen zowel
van regeneratieve als degeneratieve aard
voltrekken zich op het horizontale vlak.
Zo leeft de mens in zijn eigen geschapen
gevangenis.
Wij roepen op tal van manieren het allerhoogste aan, maar het antwoord is
negatief, of het wekt de zelf geformeerde
speculaties van de spiegelsfeer. Daarom is
al ons pogen of een accentverplaatsing, of
een verergering van het menselijk lijden.
Wij trekken lichtkracht aan binnen onze
bestaanscirkel, en ontvangen een ellendig
surrogaat, dat geheel in evenwicht is met
ons natuurlijke zenuwfluïde.
Wij menen de glorie van het Al in ons
wezen te kunnen tillen, maar het blijkt
zinsbegoocheling te zijn. Het is een groot

web waarop we onze mystificaties borduren. De patronen van onze arbeid zijn
verschillend en de kleuren lopen uiteen,
en we kunnen spreken van meerdere of
mindere schoonheid, maar wat is het
anders dan tijdverdrijf en nutteloze activiteit?
Velen hebben zich afgevraagd: hoe is dit
alles, dit voortdurende negatieve resultaat
nu mogelijk? Is godsdienst, zoals Marx
zei, inderdaad opium voor het volk?
Nog steeds prijzen kerken, dominees
en pastoors het gebedsleven aan. En de
heilige taal zegt: de Heer laat geen bidder
staan! Er wordt gezegd dat het gebed een
genade is die de mens het liefde-offer van
de Christus schenkt, maar men zou zo
graag weten hoe men die genade dan kan
verkrijgen, als al die aangeprezen middelen zo hopeloos zonder resultaat blijken.
Geeft de mensheid niet van dag tot dag
overvloedig bewijs van een volstrekt failliet?
De kristallisaties bewijzen zich en de
verstening spreidt een intense kilte om
ons heen, de chaos wordt groter, ziekten
nemen hand over hand toe.

CATHAROSE DE PETRI
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Waarheid

‘Chronicles of Gaia’ en ’The
Objective Truth Factory’
zijn llustraties van Carlijn
Kingma. Waarheid – Vanuit
het rozekruisersstandpunt
dien je die altijd allereerst
in het eigen innerlijk te
vinden, en dat is nog een
hele klus.
© www.carlijnkingma.com
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Er is minder geluk en minder welvaart
en alles keert zich tot het onafwijsbaar
tegendeel.
Ziedaar het beeld van een wereld en een
mensheid die god ieder moment aanroept, maar het antwoord van de wereldheer is een pandemonium van ellende.
U weet het. We hebben het dikwijls met
elkaar vastgesteld.
Maar gebruikt u de geestesschool van het
Rozenkruis niet feitelijk op dezelfde wijze
als de anderen hun sekten, religieuze
groepen en kerken?
Wij zeggen de dingen misschien anders,
en wij bedenken en overwegen onze
problemen op min of meer esoterische
wijze, maar ook onze behoeften worden
bepaald door twee oerinstincten: ten
eerste: er moet een god zijn als hulp bij
mijn moeilijkheden, en ten tweede: het
instinctieve verlangen naar een eeuwige
zaligheid zonder moeilijkheden en in
een geïdealiseerde samenleving van deze
wereld.
Wat heeft dat voor zin?
Als u speurt in de wereldgeschiedenis en
uw oor te luisteren legt in de romantiek,
dat weet u dat dit alles eveneens tijdverdrijf is en nooit resultaat oplevert.
Het Rozenkruis nadert een punt waarin
het met alle metafysische instincten
breekt. Goede opmerkers hebben dat allang begrepen. Inderdaad is godsdienst
opium voor het volk, dat is miljoenvoudig bewezen. Wat Jezus de Christus voor
de mensheid deed, in overeenstemming
met andere groten van zijn geestorde, is
zeker geen godsdienst stichten.
Christus is de heilbrenger.
Wij weten het en wij belijden het!
Maar dat heil moet op een ander wijze
worden begrepen en gerealiseerd.
De school van het Rozenkruis heeft alleen zin voor die mensen, die bereid zijn
onmiddellijk, actueel en volstrekt aan
het werk te gaan. Wij roepen niet op tot

luisteren, tot eindeloze herkauwing van een zekere wijsgerigheid, tot het
zingen van liederen of meditaties, maar wij roepen op tot directe, actuele
vrijmetselarij, bevrijdende handeling naar de inzetting van Christus, tot
een werk dat direct resultaten kan opleveren. Doet zij dat niet, gebeurt dat
niet, dan zijn er twee mogelijkheden. Of u werkt niet, of de school misleidt u. Hoe het ook zij, ontwaakt uit uw eonenlange slaap en sla de hand
aan de ploeg, in een directe activiteit. Al het andere heeft niet de minste
zin. Laat de schellen van uw ogen vallen, zodat u ontdekt, wat de bedoeling van de heilbrenger is. Dat is de betekenis van ‘Ontwaakt, gij die slaapt,
en Christus zal over u lichten.’
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Waarheid

column

Nacht van de ziel

B

ij klaarlichte dag word ik ineens overvallen door
het duister. Ik heb het helemaal niet zien aankomen maar toch lijkt me ineens alles tegen te zitten.
Anderen hebben het op mij gemunt en staan me naar het
leven, zo vermoed ik tenminste. Het leven zelf heeft zich
tegen mij gekeerd en ik weet niet eens waarom.. En dan
slaat ook nog die allesoverheersende twijfel toe en word
ik zelf door donkere gedachten overmand. Mijn geduldig
opgebouwde zekerheden worden stuk voor stuk onderuit gehaald. De diepe zin achter de dingen is me nu een
raadsel en zonder enig houvast word ik op mezelf teruggeworpen. Zinkend naar de bodem van het bestaan en
overgeleverd aan de duistere krachten van het noodlot.
Wat moet ik in hemelsnaam aanvangen?
Maar schuilt uitgerekend daarin niet precies het gevaar
dat om de hoek ligt? Al te zeer geneigd om overhaast te
reageren wil ik de opdoemende tegenspoed onmiddellijk
te lijf gaan. Mezelf met man en macht impulsief verdedigen tegen alle onheil dat op mij afkomt. De oorzaken
ervan resoluut aanpakken en krachtdadig bestrijden. Maar
zo maak ik het mij alleen maar erger toch? Ik versterk op
die manier de duistere krachten die zich voeden met de
energie waarmee ik er mij tegen verzet. En al mijn onwillekeurige gedachten vormen een web waarin ik steeds
verder verstrikt geraak. Tot tenslotte een algehele paniekstemming me geheel en al verlamt. Ik ben volledig vast
komen te zitten, zie geen hand voor ogen meer en tast
bang in het donker.
Zo kan ik ook niet zien dat ik met elke poging om me eigenhandig te bevrijden nog meer vast kom te zitten. Uiteindelijk zit er echter niets anders op dan al mijn weerstand en al mijn strijd om het zelfbehoud vrijwillig op te
geven. Als een buigzaam riet meebewegen in de wind van
de moeilijke weersomstandigheden. Me gedeisd houden
tot het onweer is overgewaaid en de storm is gaan liggen.
Weerloos tegen al die overmacht en zonder nog enige rol
van betekenis in mijn eigen leven. Alleen maar nog uitzien
‘naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal’ zoals het
luidt in die oude psalm. Maar ik weet: die hulp komt altijd en ongewis, daar moet ik wel op blijven vertrouwen.
In de aanvang misschien alleen nog maar in de vorm van
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een overgave om de omstandigheden te ondergaan en te
doorleven. Maar dan ook plots als een nieuw inzicht in
wat mij overkomen is en waarom ik dat zelf in het leven
heb geroepen. En tenslotte uiteindelijk als de geestelijke
kracht van het midden die mijn zielenwezen vervult en
me boven al mijn levensstrijd uittilt. Als die me definitief
de weg wijst naar waar ik van mezelf bevrijd kan worden,
waar geen voorspoed meer is en geen tegenspoed, geen
ander meer die me bedreigt noch een ik dat bedreigd kan
worden. De nacht is voorbij en de morgen eindelijk daar.
Alles wijst er op dat het leven op aarde zich op een
kantelpunt bevindt. Maar uit het verleden is gebleken dat
het leven tijdens zulke overgangsperioden telkens schokkende veranderingen heeft ondergaan en gelijkaardige in
ons collectief bewustzijn heeft teweeggebracht. Ook nu
weer staat zulks te gebeuren, maar dat hoeft niet het einde
der tijden te zijn zoals doemdenkers aankondigen. Want
terwijl zich wereldwijd verhoogde kosmische invloeden
laten gelden, invloeden waar wij mensen onherroepelijk
op moeten reageren, hebben we nog altijd de vrije keuze:
klampen wij ons vast aan de oude verworvenheden of
stellen wij ons open voor nieuwe vormen van leven?
In een oude angstreflex proberen wij ons misschien nog
krampachtiger af te stemmen op het ons vertrouwde
maar tegelijk afwisselend op- en ondergaande aardeveld,
dat ons weer naar het begin van leven wil voeren. En dat
terwijl ons vanuit het roepende interkosmische Lichtveld
tegelijk alles aangereikt wordt om ons als mensheid naar
een grote kwantumsprong te stuwen, ons trillingsgetal
en zo ons bewustzijn zodanig te verhogen dat we daarin
totaal kunnen worden vernieuwd.
Het is dan ook dringend zaak om een nieuw en daarvoor meer aangepast lichaamsvoertuig te ontwerpen, ons
daarmee een lichtschacht boren, en zo door de Saturnuspoort van de tijd opstijgen, ver voorbij de oude invloeden
van ons planetaire leven. Afwachten is immers geen optie
meer en het is de hoogste tijd om anders te gaan leven en
onszelf en onze planeet in een hoger levensveld te tillen.
Want het is toch al lang gezegd in de heilige taal dat de
hele schepping reikhalzend uitkijkt naar de openbaarwording van de zonen en dochters van het Licht.

© Foto Roger Cremers
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‘Denken is oppervlakkig, voelen brengt je naar je ziel’

INTERVIEW OUD-MINISTER EN SOEFI JOHAN WITTEVEEN

‘Denken is oppervlakkig,
voelen brengt je naar je ziel’
‘Pas na de dood krijg je inzicht in allerlei aspecten van
je leven en hoe dat is verlopen.’ Soefi Johan Witteveen
neemt Fokke Obbema mee op een reis door dimensies.
Auteur: Fokke Obbema.

O

p de sofa in zijn Wassenaarse villa met uitzicht over
weilanden geniet hij van de
aanblik van een ganzenfamilie. ‘Kijk, twee volwassenen
en vijf kinderen’, merkt hij verheugd
op, midden in het gesprek. Dagelijks
volgt hij wat er mondiaal op politiek en
economisch vlak gebeurt, daartoe leest
hij de NRC en The New York Times: ‘Een
mooie combinatie.’ Een wandeling van
een kwartiertje rond zijn huis lukt hem
nog. Ook kijkt hij uit naar juni, wanneer
een twaalfdaagse cruise rond IJsland in
zijn agenda staat. De secretaresse van zijn
zoon zal hem begeleiden.
Op 97-jarige leeftijd heeft Johannes Witteveen vrijwel alle leden overleefd van
de twee naoorlogse kabinetten waar hij
als VVD-minister van Financiën deel van
uitmaakte. Op de maandelijkse lunch van
het kabinet-De Jong (1967-1971) zijn

nog maar twee andere deelnemers, allebei
jonger dan hij. Na zijn ministerschappen
volgde zijn mooiste baan: topman van
het IMF in Washington (1973-1978). Tot
besluit van zijn loopbaan vervulde hij een
groot aantal commissariaten.
Witteveen is in zijn lange leven altijd
méér dan politicus en econoom geweest.
Zijn ouders behoorden tot de eerste
generatie van de soefibeweging, die na
de Eerste Wereldoorlog werd opgericht
door Inayat Khan. Die Indiase mysticus
droeg het ‘universeel soefisme’ uit. Dat is
gericht op het verbinden van oosterse en
westerse religies, die, constateerde Khan,
een geloof in de goddelijke geest, liefde,
schoonheid, harmonie en geestelijke vrijheid delen. Het soefisme wil verbinden,
maar schuwt het overtuigen van anderen
– andere religieuze opvattingen dienen
altijd te worden gerespecteerd.
Witteveen maakte deel uit van het
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hoogste soefibestuur en ging tot voor
kort voor in ceremoniën in de tempel in
Katwijk. Zijn vrouw maakte eveneens deel
uit van de beweging. ‘Zij heeft als 6-jarige
Inayat Khan nog persoonlijk ontmoet’,
zegt hij, met ontzag in zijn stem. Zij overleed in 2006. Ook twee kinderen leven
niet meer, onder wie zoon Willem, hoogleraar en PvdA-senator. Hij kwam met
zijn vrouw en dochter om bij de aanslag
op vlucht MH17.
Wat is de zin van ons leven?

‘Ik ben geneigd de mensheid te zien als
het hoogtepunt van de hele schepping.
Daarin probeert een goddelijke geest zich
steeds meer uit te drukken. Een mooie
soefi-uitspraak daarover luidt: ‘De goddelijke geest slaapt in de rotsen, ontwaakt in
de planten, begint zich bewust te worden
in de dieren en komt tot het hoogste
bewustzijn in de mens.’ De zin van ons
leven is dus om een bewustzijn van dat
goddelijke te ontwikkelen. Voortdurend
ons bewust zijn dat we in die prachtige
schepping verkeren en beseffen dat daarin een goddelijke geest werkt, dat is de
zin. Die geest kunnen we herkennen aan
alle schoonheid, die vormt de uitdrukking ervan. Als mens kun je zelf ook iets
van die schoonheid uitdrukken.’
Heeft de mensheid in de 97 jaar van
uw leven in dat opzicht vooruitgang
geboekt?

‘De vooruitgang kunnen we vooral zien
bij die mensen die werkelijk tot dit
bewustzijn zijn gekomen. Ik denk dan
aan de boodschappers die religies hebben gesticht. Die hebben niet alleen een
schitterende visie van de goddelijke geest
weten te geven, maar hebben die ook
voorgeleefd, waardoor ze veel mensen hebben weten te trekken. Ik denk
dan aan iemand als Inayat Khan, die de
soefi-beweging heeft gesticht en die zeer

inspirerend was. Ik heb hem niet gekend,
maar wel zijn broers. In hen heb ik veel
van de goddelijke geest gezien. Maar bij
alle religies komen heilige mensen voor,
in allerlei gradaties.’
Heeft u ooit aan die goddelijke geest
getwijfeld?

‘Dat doet iedereen wel, denk ik. Maar ik
ben dankzij mijn ouders al vroeg door
het soefisme aangeraakt. Op mijn 18de
werd ik al ingewijd in de innerlijke
school van de beweging. Dat vereiste veel
gebed en meditatie. Dus toen ik in 1940
ging studeren, was ik er volop mee bezig.
Ik heb niet die twijfels gekend die veel
medestudenten toen hadden. Ik heb veel
met christelijke studenten gesproken.
Maar als soefi wil je nooit iets wegnemen
van iemands geloof, dat moet je koesteren.’
Wat spreekt u zo aan in het soefisme?

‘Niet alleen de visie op het leven zelf,
maar ook op het leven na de dood. Dat
vond ik overtuigend. Als je hier sterft,
begint er een nieuwe fase. Het lichaam
laat je achter, de ziel leeft voort met zijn
geheugen en al zijn ervaringen. Hij gaat
dan verder met de opdracht het goddelijke uit te drukken en uiteindelijk kom je
tot eenheid met de goddelijke geest. Dat
heb ik altijd een prachtig beeld gevonden.
Ik heb dat meegekregen uit de gesprekken die mijn ouders voerden met hun
soefi-vrienden.’
Waarom vindt u dat beeld overtuigend?

‘Waar komen we vandaan en waar gaan
we heen? Dat zijn de fundamentele
vragen waarop een mens antwoord wil.
Inayat Khan heeft daar zeer heldere en
positieve antwoorden op geformuleerd.
Veel mensen in deze tijd hebben dat
geloof helemaal niet. Die denken dat er
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‘Denken is oppervlakkig, voelen brengt je naar je ziel’

De zin van ons leven is
om een bewustzijn van het
goddelijke te ontwikkelen

niets is. Of ze denken er helemaal niet
over na. Dat heb ik altijd erg onbevredigend gevonden.’
Veel natuurwetenschappers zien het
ontstaan van leven als een toevallige
samenloop.

‘Ja, buitengewoon onbevredigend, vindt
u niet? Achter die visie schuilt ook een
geloof, namelijk dat het uitsluitend gaat
om wat we materieel kunnen zien en verklaren. Maar er is ook zoiets als de geest.
Alleen wordt die buiten de verklaringen
gehouden, omdat die ontastbaar is. Maar
dat betekent niet dat hij geen rol speelt.
‘Voor die wetenschappers is het ontstaan
van de aarde toeval, maar voor mij bestaat dat niet. Wanneer over toeval wordt
gesproken, is dat voor mij een indicatie
dat een andere macht aan het werk is, namelijk die ene, almachtige geest. Die sluit
ieder toeval uit. Hij ziet gevolgen die wij
niet kunnen zien. Die ene geest werkt ook
in ons, iedereen heeft een roeping die je
moet zien te volgen. In mijn leven kan ik
dat duidelijk zien.’

instantie reageerde ik daar afhoudend op.
Kort daarna kreeg ik een uitnodiging die
ik nooit eerder had gekregen, namelijk
voor een economische conferentie in Washington. Toen ben ik op bezoek gegaan
bij het IMF en ben ik het als een geweldige kans gaan zien. Dat ik die uitnodiging
kreeg, was voor mij geen toeval. Er werd
op dat moment leiding aan mijn leven
gegeven.’
Hoe ziet u in dat licht een andere
grote gebeurtenis in uw leven, het
omkomen van uw zoon Willem?

‘Ik heb dat vanaf het begin opgevat als
iets dat ik moest accepteren, opdat het
zijn zin zou hebben. Dat heeft mij goed
gedaan. Ik heb het aanvaard, het was iets
waar ik verder toch niets meer aan kon
doen en ik ben verder gegaan met mijn
leven. Ik zie het als iets dat belangrijk is
voor de relatie die je tot die ene geest
hebt. Die leer je ook dan als leidend te
accepteren. Gebeurtenissen die pijnlijk en
onaangenaam zijn, kunnen toch hun zin
hebben.’

Waar denkt u dan aan?

Welke zin ziet u in dit geval?

‘Waarom ben ik in 1973 managingdirector van het IMF geworden? In eerste

‘Dat is niet iets waar wij achter kunnen
komen. We zien altijd maar een klein
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stukje van het geheel. Ik weet alleen dat
vlak voordat Willem op het vliegtuig
stapte, hij net een manuscript bij zijn
uitgever had ingeleverd. Dat was afgerond, dat is mooi. (stilte) Blijkbaar was
het voor hem toch zijn tijd, al kunnen we
niet doorgronden waarom dat zo moest
zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij leeft
in die andere wereld die we na de dood
betreden.’
Waarom krijgen we geen zicht op het
grotere geheel?

‘Dat zou niet goed zijn, dan zou het
helemaal in de war raken. Nee, zo werkt
het niet. Pas na de dood krijg je inzicht in
allerlei aspecten van je leven en hoe dat
is verlopen. Die brengen je weer een stap
verder. Je wordt dan beoordeeld ‘vanuit
je eigen hart’, zoals Inayat Khan zegt. Dus
niet door een hogere autoriteit, nee, je
gaat zelf zeggen: ‘Dat was niet goed, dat
was wel goed’.’
Doet u dat niet nu ook al?

‘Ik kan dat nu nog niet zeggen, want ik
probeer ook nog zaken goed te krijgen,
met name soefi-activiteiten. (stilte) Er
zijn wel enkele zaken waar ik spijt van
heb. Ik heb bepaalde belangrijke ontwikkelingen in de leiding van de beweging
niet goed gedaan. Mijn vriendelijke aard
heeft enkele keren de overhand gekregen,
waardoor ik sommigen te veel ruimte
LEESTIP
‘De eeuwige wijsheid van Aldous Huxley. Midden in de Tweede Wereldoorlog ging de Brit
Huxley op zoek naar wat de grootste gemene
deler is van religies. In dit boek put hij uit een
grote variëteit aan oosterse en westerse bronnen. Huxley was geen soefist, maar dit werk
sluit helemaal aan bij het soefisme. Een boek
gericht op het willen begrijpen waarom de
dingen gebeuren zoals ze gebeuren.’

heb gegeven. Daar ga ik verder niet over
uitweiden. Ik probeer dat nog te herstellen.’
Ziet u een toekomst voor religies?

‘Ik denk dat godsdiensten zich meer op
de mystiek moeten richten. Mensen hebben geen behoefte aan dogma’s. Wat hen
wel raakt, is beleving. Daar ligt de eenheid
van religieuze idealen, in de beleving van
het goddelijke. Met ons denken willen we
dat helder krijgen, maar dat werkt niet,
dan raak je de goddelijke geest juist kwijt.
(lacht) Denken is oppervlakkig. Voelen
gaat veel dieper, dat dringt door tot in je
ziel. En dat is het ware leven.’
Tot je ziel doordringen geeft het leven
zin?

‘Je moet je van hem bewust worden,
want dat is het goddelijke in ons. Juist
wanneer je even niet actief bent met je
verstand, lukt dat soms. Dat ik hier zit
op een prachtige ochtend, terwijl de zon
schijnt, dan voel ik de schoonheid van
die goddelijke geest. Dat is armzalig in
woorden uitgedrukt, maar ik voel dat
diep. Dat contact moeten we voortdurend
pogen te vinden. Alleen is dat moeilijk.
Zoals je oog van alles kan zien, behalve je
oog zelf, zo is dat met je ziel.’
Ziet u uit naar de dood?

‘Nee hoor, ik vind het leven nog interessant, ik heb er geen haast mee. Ik leef
zolang het nodig is. Zolang ik nog een
taak voor mezelf zie.’
U komt na uw dood wel uw geliefden
weer tegen – uw vrouw, uw zonen.

‘Jawel, maar ik weet toch niet precies
hoe dat zal zijn. En wat hier is, dat weet
ik wel. Dat vind ik het moeilijke eraan.
Ik heb er vertrouwen in dat het mooi zal
zijn. Maar het kan best nog even wachten.’
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Dit artikel verscheen eerder in De
Volkskrant van 23 april 2019, enkele
dagen voor het overlijden van Johan
Witteveen op 28 april 2019 en is
onderdeel van de reeks De zin van het
leven. Na een hartstilstand, die hem
tussen dood en leven deed zweven, ging
Fokke Obbema op zoek naar antwoorden op die aloude vraag: waartoe zijn
wij op aarde? In een serie interviews
gaat hij daarover het gesprek aan met
mensen met zeer diverse beroepen en
achtergronden.

‘Denken is oppervlakkig, voelen brengt je naar je ziel’

Heal
Fysisch en metafysisch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles is trilling. Deze documentaire is een handreiking om bij te dragen aan de bewustwording daarvan.

I

n de documentaire ‘Heal’ uit 2017
die te zien is op Netflix onderzoeken de makers genezing vanuit de
connectie tussen lichaam en geest.
Er wordt op ingegaan hoe soms
mensen genezen tegen alle kansen in en
wat ze gemeen hebben. De invloed van
negatieve gedachten, angst, boosheid,
chronische stress komt aan bod en de negatieve invloed hiervan op het immuunsysteem. De besproken uitkomsten zijn
misschien niet nieuw, maar het geheel
is een mooie compilatie geworden, die
aanzet tot bewustwording. We worden
steeds meer belaagd door negatieve invloeden vanuit het milieu, het nieuws, de
continue e-mails van het werk, financiële
onzekerheden, et cetera. Vaak is de balans
doorgeslagen en kan het lichaam niet
meer regenereren. Door bewustwording
van deze werkingen en verandering, kunnen processen weer ten goede keren. Als

voorbeeld werd de kracht van hoop en geloof genoemd (met als voorbeeld
het placebo-effect), acceptatie, vergeving. Bewustwording van invloeden
om je heen, zowel positieve als negatieve, bewustwording van je eigen
negatieve gedachten, bewustwording van wat energie kost en wat energie
geeft. Op de bank hangen geeft bijvoorbeeld geen energie, en even een
frisse neus halen wel. Vervolgens heb je de keuze om je focus te kiezen.
Bijvoorbeeld, niet je meteen ‘s ochtends blootstellen aan alle ellende op het
nieuws en al die e-mails. Tijd maken voor reflectie, een dankbare instelling hebben, focus op de mooie dingen van het leven, zingeving, en je (M)
missie. De film eindigde wel spiritueel, maar geeft geen verdere handreiking. Het Rozenkruis laat een duidelijk Pad zien hoe het Licht te vinden en
het in je leven werkzaam te laten zijn. Ieder van ons staat bloot aan al de
genoemde grote invloeden, waarvan de heftigheid en het tempo jaarlijks
wel lijken toe te nemen, maar wie de hulp van het Pad ervaart, heeft zelf
de sleutels concreet in handen. We hoeven onze energie niet te richten
op het ons wapenen tegen negatieve invloeden als straling en nieuws. Dat
vermeerdert eerder angst en creëert stilstand in plaats van verandering. We
hebben de kans om te leren van het leven en we kunnen onze aandacht en
energie op andere zaken richten: liefde, waarheid, Licht.
De documentaire van Kelly Noonan neemt ons mee op een wetenschappelijke en spirituele reis waarbij we ontdekken dat onze gedachten, emoties
en ons geloof een enorme impact hebben op onze gezondheid en mogelijkheid om te genezen. De laatste wetenschappelijke ontdekking onthult
dat wij geen slachtoffer zijn van onveranderbare genen, en ons ook niet
hoeven vasthouden aan twijfelachtige prognoses. Het feit is dat we meer
controle hebben over onze gezondheid en ons leven dan ons geleerd is
te geloven. Deze film zal je kracht geven door een nieuw begrip van de
wonderbaarlijke natuur van het menselijk lichaam en de buitengewone genezer in ons allen. HEAL brengt ons niet alleen binnen het briljante brein
van vooraanstaande wetenschappers en spirituele leraren, maar volgt drie
mensen op actuele healing-reizen. Healing kan extreem complex zijn en
persoonlijk-intiem, maar het kan ook spontaan, in een moment, plaatsvinden. Door deze inspirerende en emotionele verhalen vinden wij uit wat
werkt, wat niet werkt, en waarom.
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Traagheid of het
aterie en geheugen

Terwijl je dit leest
worden de woorden opgenomen in het werkgeheugen van jouw brein.
Dat is een korte-termijngeheugen. Raken
de woorden je, wil je erover nadenken
of gewoon omdat plots de deur met een
klap dicht knalt, dan trekken de woorden
een geheugenspoor. De informatie wordt
opgeslagen in een netwerk van neuronen. Dat betekent dat er een tijdelijke
vormverandering optreedt in de fysieke
werkelijkheid van jouw hersenen. Daarvoor is energie nodig. Het geheugenspoor
is zo vluchtig dat er bewust of onbewust
energie naartoe moet stromen om het in
stand te houden. De permanente vorm
van de informatie lijkt eerder vormloos
en verspreid. Het geheugenspoor is een
tijdelijke geconcentreerde vorm. Een ordening van materie om weten op te slaan.
Ook een gedrukt en gebonden boek
is een herschikking van materie – inkt
en papier – in een vorm die informatie
bevat. Boeken zijn heel erg tijdelijk aan
het worden. E-books zijn nog vluchtiger
en worden opgeslagen door een tijdelijke
herschikking op elektronische schaal in
een geheugenchip. Het downloaden en
schrijven kost energie.
Door dit alles vloeit de tijd. Die stroom
bepaalt of we spreken van tijdelijk of van
permanent. Die stroom is de toets van
ons geheugen. Mijn bewustzijn en herinneringen staan in de stroom van de tijd.
Weerstand tegen verandering

Je staat in een overvol metrostel. Door
het raam zie je de afwisseling van stroken
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licht en duister van de tunnel. Krijsend
wordt er geremd. Je schiet een eind naar
voren waar je meer of minder zacht wordt
opgevangen door die andere passagiers
die met je mee bewegen. Langzaam neemt
ieder weer zijn eigen plaatsje in. Dit effect
werd door de heer Mach – die van de
geluidssnelheid – als volgt onder woorden gebracht: “Als de tram schudt zijn
het de sterren die je doen vallen”. Meer
prozaïsch heet dit: traagheid. Wij in die
tram zijn met elkaar in een beweging van
zo’n 80 km per uur. Wordt de tram geremd dan wil ons lichaam zijn beweging
onveranderd voortzetten. Ons lichaam,
dat door al die hemellichamen en door
de aarde wordt aangetrokken. Permanent
wordt aangetrokken. Als er geen andere
kracht op ons wordt uitgeoefend blijven
we onveranderd doorgaan. Newton drukt
dit uit als: F = m*a. Waarin a staat voor
versnelling, dat is verandering. En F voor
die andere kracht. Wij worden voorgesteld door m, de massa. Mijn massa is
niet enkel een verzameling moleculen,
materie. Zij is vooral een weerstand tegen
verandering als een kracht ons aangrijpt.
De uitspraak van Mach geeft aan dat we
puur als materie in verbinding zijn met
alle andere materie in het heelal.
Materie in beweging

Wij, mensen, weten vanuit ervaring met
traagheid om te gaan. Als je het water in
een kuip over de rand wil plenzen, dan
weet je uit ervaring dat als je je hand in
het water steekt en heen en weer begint
te bewegen, eerst traag, dan wat sneller tot je voelt dat je precies de goede
frequentie te pakken hebt: het water beweegt helemaal met je mee. Dan maak je
de bewegingen langer en een flinke golf
gaat over de rand. Hetzelfde doe je als je
een zwaar wagentje over een drempel wil
duwen: je rolt het ding een aantal keren
op en neer, voelt de goede frequentie en

maakt dan de beweging langer en hop,
gaat die massa over de drempel. De te
vinden frequentie heet eigenfrequentie.
Aan dat trillingsritme kan je maximaal
energie op het bewogen systeem overdragen. Er treedt resonantie op tussen de
beweger en dat wat bewogen wordt.
Geërfde traagheid

Een geheugenspoor in de hersenen, een
mogelijkheid tot herinnering. Een kind
wordt geboren met de daaraan voorafgaande herinnering van gedragen worden
door de eeuwigheid. Het projecteert zijn
verlangen naar die dragende god op de
moeder die voor zijn overleven garant
staat. De moeder is menselijk en zal dus
onmogelijk aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. De teleurstelling,
ervaren als pijn, laat een geheugenspoor
na tot in de cellen van het lichaam. De
zaligheid van gevoed en verzorgd en
bemind te worden idem. Deze sporen
zullen later moeilijker te decoderen zijn
als een herinnering. Zij bepalen wel mee
de persoonlijkheid.
Biologisch erven we de darmflora van
onze moeder. Dat betekent: organismen
die essentieel zijn voor onze spijsvertering in een aantal dat groter is dan het
aantal eigen cellen van ons lichaam. Ook
daar trekt de natuur een geheugenspoor
dat als het buikbewustzijn een grote invloed zal uitoefenen op onze persoonlijkheid. De bacterievolkeren willen elk als
volk blijven leven. Zij vragen telkens weer
om specifieke vormen van voedsel. Denk
aan de schreeuwhonger naar chocolade
of suiker en het gevecht van zelfs een
bewuste mens tegen zijn snoepneiging.
Als de ouders sterven dan erven de
kinderen. De erfenis begint echter veel
vroeger in ons leven: we erven een DNAcombinatie van onze ouders. We erven
het bloed van onze moeder. We erven de
darmflora van onze moeder. We erven
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Ook in de darmflora trekt de natuur een
geheugenspoor dat als buikbewustzijn een grote
invloed uitoefent op de persoonlijkheid
dat web aan geheugensporen van onze
prille ervaringen in de interactie met
onze ouders, beginnend bij de conceptie.
Via bloed en DNA erven we de balans van
eerdere voorouders die in onze stamboom pronken. Ons verleden, dat zijn
de verzamelde geheugensporen uit heel
onze bestaansgeschiedenis, is zo heel
erg bepalend voor ons actuele zijn. En
het overgrote deel van die invloed werkt
volkomen onbewust.
En dan groeien we op, als kind, als tiener,
jong volwassene, volwassene. We groeien
op vanuit ons erfgoed, ons verleden. We
groeien op in een gezin, een gemeenschap, een samenleving.
Die maatschappij kent leefregels, collectieve overtuigingen en wetten die
aangeven hoe ik mij in die omgeving

gedragen moet, gedragen kan. Er ontstaan
conflicten tussen mijn innerlijk gedreven
worden tot een bepaald doen en laten
enerzijds en die maatschappelijke eisen
anderzijds. Er wordt opnieuw een geheugenspoor gevormd door de pijn van het
ingeperkt worden. Als een bakerkind maar
dan veel erger vanwege mijn veel grotere
vrijheidsdrang. Welke ook de politieke
kleur is van de maatschappij waarin ik
opgroei, haar basistendens is altijd conservatief. Regels, overtuigingen en wetten
willen vooral niet gewijzigd worden.
Ik in een trage wereld

Ik bevind mijzelf als het ware in een dal
met daar omheen de heuvels en bergen
van reactionaire krachten, van actieve
geheugensporen, van maatschappelijke
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druk, van sociale verplichtingen, van
bacteriën in mijn buik die willen blijven leven. Al deze hellingen zijn in het
verleden gevormd. Ik ervaar mijzelf op
elk moment als actueel. Iets in mij drijft
mij naar zelfrealisatie van dat actuele zelf
en dus de helling op, de berg over. Kan
ik daarbij mijzelf bewegen of moet ik
een manier vinden om door een hogere
kracht bewogen te worden? Aangezien
een dal ruwweg overeenkomt in vorm
met een badkuip: moet er resonantie
worden gerealiseerd tussen mij – met
mijn massa als een maat voor mijn traagheid – en dat wat mij beweegt? Zodat er
maximale energie-overdracht is en ik na
enkele keren heen en weer over de rand
ga? En wat beweegt mij?
Voortdurende verandering en het
streven naar zijn.

Onze wereld wordt gekenmerkt door
tijd en ruimte. Binnen die tijd maken de
meeste processen een slingerbeweging

tussen twee uitersten, wat tot de door ons
ervaren dialectische duo’s leidt zoals licht
en donker. De aarde draait en dus worden
op haar oppervlak licht en duister afgewisseld. Een pup wordt geboren, groeit
vrij snel op tot een volwassen hond en zal
op een bepaald moment weer sterven.
De mens ook, maar de mens is anders. In
de mens zit er – al is het voor het bewustzijn enkel als een voorherinnering – een
eeuwigheidselement. Dat eeuwig bewegen wordt tussen conceptie en geboorte
met een materieel lichaam verbonden. De
materie is cyclisch, zij beweegt hooguit
heen en weer, en traag maar zeker. Uit de
interactie van die twee zijnsvormen, die
bewegingsvormen, ontstaat bewustzijn.
En een weerstand tegen verandering die
we geheugen kunnen noemen. Of lerend
vermogen. De drang om te blijven leven
doet ons sporen maken van hoe we dat
het best kunnen doen. Deze drijfveer
maakt ook dat we scheef onthouden:
negatieve ervaringen blijven veel mak-
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DE BEWEGER
Asklepios, wordt niet alles wat
bewogen wordt in iets en door
iets bewogen?
Zeer zeker!
En is het niet noodzakelijk dat
datgene waarin iets bewogen
wordt groter is dan hetgeen
bewogen wordt?
Ongetwijfeld.
Is dat wat de beweging tot stand
brengt sterker dan wat bewogen
wordt?
Dat ligt voor de hand.
Zal de aard van datgene waarin
de beweging plaats heeft niet
noodzakelijk tegengesteld zijn
aan die van wat bewogen wordt?
Uiteraard.
Is dan dit universum groter dan
elk lichaam?
Ja, zeker.
En is het niet volkomen gevuld,
namelijk met vele andere grotere
lichamen, of juister gezegd: met
alle lichamen die er zijn?
Zo is het.
Het universum is dus een
lichaam?
Ja zeker.
En wel een lichaam dat bewogen
wordt?
Ja zeker.
Hoe groot moet dan wel de
ruimte zijn waarbinnen het universum bewogen wordt? En van
welke aard? Moet ze niet veel
groter zijn dan het universum?
Inderdaad.
En van welke aard? Van tegengestelde aard, Asklepios? Het
tegengestelde van de aard van
het lichaam is het onlichamelijke.
Ongetwijfeld.
Algemene dialoog tussen
Hermes en Asklepios. (Egyptische
Oergnosis deel 2)
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kelijker hangen dan positieve. Alsof geluk
ons leven niet ten goede verandert.
Traagheid op het pad naar zijn.

In onze kern zijn we eeuwigheidswezens.
Thans sterfelijke goden, tijdelijk. Met een
diep verlangen naar eeuwigheidswaarden:
blijven leven, eeuwig geluk, volmaakte
liefde, duurzaamheid, alomvattende kennis. Ons bewustzijn is een deel van de
weerstand tussen beide bewegingsvormen, de eeuwige en de schijnbewegingen van de dialectiek, wat een kwestie
van identificatie is. Identificeer ik mij met
eeuwige wording of identificeer ik mij
met het uit herinnering opgebouwde
zelfbeeld van deze tegenstellingenwereld?
Het loslaten van dit laatste is moeilijker
dan het lijkt, is traag. Op basis van de geheugensporen van onze levenservaringen
schrijven en redigeren we voortdurend
het levensverhaal waarin we zelf de held
spelen. Dat geeft onze psychologie een
heel grote massa en dus een heel grote
traagheid, weerstand tegen verandering,
onvermogen om in een nieuwe richting
in beweging te komen en te versnellen. F
= m*a, met m denkbeeldig groot. Maar
aangezien de versnelling in de bewustzijnsruimte plaats vindt is die denkbeeldig grote m, de bepalende factor, een
massa van denkbeelden. Die onze bewuste ervaringen bevat, onze onbewuste
registraties, de gereconstrueerde episodes
in ons levensverhaal en dus ons zelfbeeld
in ontwikkeling, de inhouden van ons
bloed en daarmee ook de erfenisbeelden
en -opvattingen van onze stamboom, de
collectieve denkbeelden van onze maatschappij, enzovoort. De som van dat alles
maakt ons heel gewichtig in de ruimte
van de denkbeelden. Die hele beeldenverzameling, dat museum van mevrouw x of
mijnheer y, wordt in stand gehouden met
emotionele energie en de scheppingskracht van ons overdenken.

THE GUARDIAN, 181220
“Vluchten kan niet meer, en, zoals Larry Page
en Sergey Brin het zo scherp begrepen toen zij
Google lanceerden in 1998, alles wat mensen
online doen laat een spoor na van gegevens.
Als deze data worden opgeslagen en juist
worden gebruikt, betekenen deze sporen een
goudmijn aan informatie, die inzicht biedt in
mensen op een individueel niveau zowel als
een waardevolle beschrijving van bredere culturele, economische en politieke trends”.

Eeuwigheid.

Neem eens aan dat onze kern, het eeuwigheidswezen, zich wil uitdrukken, wil
manifesteren. Principieel hoeft enkel de
identificatie verschoven te worden van
ons denkbeeldige zelf naar dat ware zelf.
Praktisch begint het met het aannemen
dat de kern er is en belangrijker is dan al
het andere. Daarin geloven. Dat maakt een
begin van opening in het hele systeem,
het dak van het museum laat licht binnen.
In dat licht kunnen we onze beeldenverzameling waarnemen, in bewondering
en in afkeer. In dat licht kunnen we
inzien hoe we onszelf identificeren met
een selectie van de werken in het museum. Op basis van dat inzicht kunnen
we vragen stellen bij die identificatie en
die eventueel los laten. In overgave aan
de kern in ons. Zelfovergave van onszelf
aan het zelf. We kunnen ook leren dat
een beeldenstorm niks oplevert: hij voert
een hoop energie toe in het museum en
chaos die het inzien bemoeilijkt. Er is veel
meer te leren in dit afleren. Geleidelijk
kom je terecht in een andere positie in de
werkelijkheid, een nieuwe levenshouding.
Neem nu eens aan dat onze kern, het eeuwigheidswezen, zich wil uitdrukken!?
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Inhoud

Liefde
en zo
EMIEL VAN HUYSE

Liefde, het meest bezongen
woord dat de wereld ooit
heeft voortgebracht als
omschrijving van het meest
banale tot de hoogste puurheid die in een mensenhart
kan opkomen, en tegelijk als
een populaire joker om onze
relaties te definiëren.

© Gilberto
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elatie’ duidt op minstens
twee partijen. De verhouding daartussen heet dan
sympathie, aantrekking,
schoonheid, verbondenheid, voordeel; termen die dus – op hun
beurt – ook weer een tegendeel inhouden. De som daarvan heet dan meestal
‘haat’, een grof woord dat nauwelijks een
milder synoniem verdraagt.
Wat wij als ‘Liefde’ aanvoelen moet iets
zijn dat geen tegenstelling kent, maar
zo’n term lijkt in het aardse woordenboek niet te vinden. Een gemis dat wij
dan omzeilen met substituten als ‘Liefde
met hoofdletter’. Eenheid komt al dichter
in de buurt, al is het iets dat wij wel
kunnen aanvoelen en ondergaan, maar
ons toch nauwelijks kunnen voorstellen. Gewoon omdat er ook dan in onze
optiek nog altijd een toeschouwer is én
een object, dus ook weer twéé. Er is een
hemelsbreed verschil tussen Eén-zijn en
Eens-zijn. Ons eens-zijn betekent meestal
dat er met het geven en nemen voldoende is gehakketakt om bijvoorbeeld al
te groot gezichtsverlies te vermijden. In
‘één-heid’ – het woord zegt het zelf – is
er maar één meer; er is niemand om te
geven of te krijgen.
En daar zit nu precies het knelpunt. Uit
het Ego (met hoofdletter en ook wel de
Al-Wil genoemd) hebben wij een eigen
ego gebouwd en daaromheen een eigen
universum. Maar een ego is bij wijle
soms zo groot, dat er in dat hele universum slechts plaats is voor één en verder
voor niets anders. Zo zwalken wij eeuwig
voort langs de grens van oorlog en vrede.
Als enkeling, als groep, de schaal doet er
niet toe. Wij leven vaak alleen bij de gratie
van een tegenstander, onder welke vorm
dan ook.
En toch kregen wij dit lichaam met zijn
wonderlijke capaciteiten als het ware in
bruikleen om onze gang door dit leven te

voltooien. Moet dit lichaam dan verdwijnen? Zeer zeker niet, want dat ‘voertuig’
zoals dat ook wel wordt genoemd, is
de enige mogelijkheid om op dit aards
toneel de rol te spelen die ons is toebedeeld. Alleen, de ruiter hoort op de rug
van het paard te zitten; niet omgekeerd.
Belachelijk beeld? Misschien eerder
tragikomisch, maar dat moet ieder voor
zichzelf uitmaken. Hoewel niet zo’n
eenvoudige zaak wanneer de verdachte
tegelijk rechter en aanklager is.
Misschien kan gewoon dit lichaam daarbij helpen; die onvoorstelbare levensvorm
van ademen, eten, omzetten, bewegen,
waarnemen, spreken, pijn, ziekte, genot,
handelen, en nog veel meer, naast de processen die zich in het verborgene afspelen
zoals omzetting, circulatie van zuurstof
en vloeistoffen, vertering, bedenkingen,
wensen; een onoverzichtelijk raderwerk
waarin alles kan mislopen – en dat ook
dóet. Een compleet universum van komen
en het gaan, het spectaculaire en het verborgene, de ups en de downs.
Maar die hele diversiteit onthult wat de
term ‘eenheid’ kan inhouden. Wij worden bijvoorbeeld niet boos op onze knie
omdat hij op een dag het lopen gaat
hinderen, bekritiseren de lever niet omdat
zij is ontstoken, noch veroordelen de kies
die ons weekend verknoeit. En dat ons
hart door dik en dun onverdroten verder
tikt vinden wij heel gewoon of denken er
helemaal niet aan; ik ben in dat alles en
dat alles is in mij zoals ik hier ga en sta:
de aanklager en de beschuldigde, de bewonderaar en de gevierde. Ieder aspect zit
op dezelfde stoel. Er is geen enkele vorm
van relatie tussen dat wel-en-wee en ik,
nee, het is allemaal ‘ik’.
Laat die ‘organisatie’ nu schepping, kosmos of natuur heten, voor alles wat zich
daarbinnen afspeelt geldt precies hetzelfde, er is alleen een schaalvergroting; de
ontsteking kan daar nu oorlog heten, het
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geschonden gewricht een natuurramp.
Maar alle zijn het gebeurtenissen binnen
één en hetzelfde wezen, ruimte voor een
‘tegen’ is er gewoon niet want 1-heid –
de naam zegt het inderdaad zelf - kent
geen tegendeel. De lelie bloeit en verwelkt, het lied van de dageraad vernevelt
in de ochtendbries, de orkaan gaat liggen
tussen het puin als de belofte van een
nieuwe kans. Ogenschijnlijk een zinloos
gewoel van komen en gaan, van opbouw
en afbraak, misverstanden, ergernissen,
geluk en tegenslag; de gewone golven en
golfjes van wat wij ‘leven’ noemen, de
kracht die het gehele universum in zich
besloten houdt en geen oordeel heeft
over wat in zijn schoot gebeurt. Alles
wat in en met ons aanzijn gebeurt raakt
ons bewustzijn; blij en opgelucht om de
tekenen van een genezing, bezorgd om

met een keuze. Of de Al-wil, of de ik-wil;
óf het opgaan in de vrede van de partijloze eenheid, of de ik-jij relatie met haar
kritiek, rivaliteit, angsten en twijfels, en
de overtreffende trappen daarvan in de
Grote Wereld. Daarin verdeeldheid zaaien
lijkt de truc van de aardse machten om
ons perspectief aan de oppervlakte te
binden, maar dat is schijn: ook dat is in
de Al-Wil besloten, als zovele wegen en
kansen om ons inzicht open te breken,
om dat ingevroren vonkje in ons hart te
ontdooien zodat het weer zijn plaats kan
vinden in de grote Stroom.
Maar waar is in dit betoog nu de ‘liefde’
gebleven?
We zouden bovenstaande kunnen samenvatten als: Ik en jou – Ik met jou – Ik ben
jou. Daden en gedachten van ons – men-

Daden en gedachten zijn vaak
exponenten van krachtlijnen die in
de samenleving circuleren
het falen van een functie of een streven.
Daarin is geen spoor van wrok, minachting of uitsluiting, want ook dit alles is…
ik, de afspiegeling van de Oerkracht die
wij achteloos ‘leven’ noemen, de grote
onbekende – en ongékende - die als een
potentie in ons wezen is verankerd en
ons hele leven vergezelt, - en wacht. De
toegang als het ware tot een vergeten
Rijk dat wij ooit inwisselden voor het
avontuur ‘Aarde’. Die potentie heeft geen
naam, want een naam onderscheidt van al
het andere. Maar er is niets anders, want
het is Alles. Zo uit het abstracte ‘leven’
zich in concrete, actieve, vormen. En al
kan ons bewustzijn dit (nog) niet echt
bevatten, het confronteert ons permanent

sen - zijn vaak exponenten van de krachtlijnen die in de samenleving circuleren;
wie ‘ik’ zegt, zegt tegelijk ‘wij’. Naast en
achter de Beklaagde staat de gemeenschap
die hem/haar heeft gevormd. Bewuste
beleving daarvan heet mededogen, samen
dragen en volbrengen wat op dit moment moet volbracht worden, ongeacht
oordeel en waardering van het ik met
zijn meningen en belangen. Dit kan dan
liefde heten, de weg naar de Eenheid, ons
geopenbaard en geleid door de Liefde
zelf; de weg die de tegen-stander kan
herscheppen tot een mede-Mens.
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Het portret
Kun je de goddelijke
tweeling herkennen?

H

ij staat voor zijn schildersezel, sluit zijn ogen en
denkt na over het weekend
dat net voorbij is.
De openingsreceptie van
zijn laatste tentoonstelling was een groot
succes. De laatste drie jaar had hij zich
toegelegd op portretschilderen. Het
woord had zich snel verspreid dat hij als
schilder de gave had om de essentie en
de kwaliteit van een mens te begrijpen en
te schilderen. In het weekend bereikte hij
een nieuwe doorbraak.
Zijn modellen hadden hun portretten
beschikbaar gesteld en waren op de openingsreceptie. Er vonden diepgaande gesprekken plaats tussen de bezoekers – erg
onder de indruk De sfeer was van dien
aard dat niemand naar huis wilde gaan.
Hij had ook een zelfportret geschilderd.
Op de avond voor de opening had hij
door de galerie gelopen en stond hij
lange tijd voor zijn zelfportret. Het werd
hem duidelijk dat alle portretten een bepaalde echo van elkaar hadden en dat ze
allemaal een zekere gelijkenis vertoonden
met zijn zelfportret.
Zijn ogen waren nog steeds gesloten. Hij
herinnerde zich de verschillende zittingen en opeens verscheen er een gezicht,
in hem, lichter dan hijzelf. Hoewel vaag
in zijn contouren, nam hij het in zich op.
Het nam de controle over hem over. Hij

was het. Tijd en ruimte losten zich op.
Hij keek op en zag zichzelf in het atelier
staan... tegelijkertijd zag hij momenten
uit zijn leven, die als een landschap verschenen en voorbijgleden.
Hij stond bij de schildersezel, zijn hoofd
ging omlaag. Hij dacht na over het visioen dat hij zag. Zo snel als het verscheen,
zo snel als het macht over hem kreeg, zo
snel verdween het, althans dat voelde hij.
Wat was dat?
Het was duidelijk dat hij zichzelf zag.
Dit was onbetwistbaar. En toch was het
iemand anders - teruggetrokken in de
achtergrond, hem observerend vanuit de
diepe ruimte. De rust, de opmerkelijke
rust, de opmerkelijke kalmte, het licht dat
hij op dit moment ervoer... Hij voelde dat
het sporen naliet. Hij vroeg zich af: Was
er een vleugje verdriet in het gezicht?
Was er een verwachting daar, gericht op
de man voor de ezel?
Hij opende zijn ogen en begon intuïtief
te schetsen.
De volgende dag plaatst hij het voltooide
schilderij naast zijn zelfportret. Bezoekers
lopen ernaartoe. Omdat ze niet in staat
zijn hun blikken van het nieuwe schilderij af te wenden, vragen ze: ’Wie is het?’
Er straalt iets mysterieus uit het portret.
Iedereen voelt dat het iets over hem- of
haarzelf te zeggen heeft.
Jeanette Kerr © Katy Cowan
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Een beginnende samenleving ontwikkelt sociale samenhang. Als de samenleving groeit is regulering nodig om de stabiliteit te handhaven. Welke rol speelt een god in het proces van maatschappijontwikkeling? Recent onderzoek1 naar meer dan 400 complexe maatschappijen die in
de afgelopen 10.000 jaar tot ontwikkeling zijn gekomen wil antwoord geven op deze vraag. Doel
van het onderzoek was om te achterhalen of eerst een complexe maatschappij ontstaat en er
dan moraliserende goden worden geïntroduceerd of andersom, dat goden voorafgaan aan maatschappijvorming. Een soort kip-ei situatie ten aanzien van het ontstaan van god en maatschappij
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oden volgen de maatschappijontwikkeling, zo blijkt. Betrokken wetenschappers trekken de voorzichtige conclusie, dat een moraliserende god nodig is
om regels te rechtvaardigen die van boven of buiten de maatschappij komen.
In het boeddhisme is het de wet van karma die als bovennatuurlijk straf een
corrigerende werking heeft. De Egyptische god Maät (2800 vc) is de vroegste
godheid met een moraliserende functie. Maät wordt later gevolgd door Sjamasj (2200 vc)
en Ahoera Mazda in Perzië (500 vc). Deze goden ontwikkelden zich in samenlevingen
met meer dan een miljoen mensen. Deze worden daarom in het onderzoek megasamenlevingen genoemd.
Het raadsel van de mensheid

Een andere interpretatie van de gegevens is dat de mens zich op een zeker moment in de
ontwikkeling van de samenleving bewust wordt van een hogere geestelijke macht. Door
bewustzijn openbaart deze geestelijke macht zich aan de zich ontwikkelende samenleving.
Er komt voor de individuele mens ruimte voor zelfreflectie en de mogelijkheid om innerlijke drijfveren te ontdekken die van voorbij de zintuigen komen. Drijfveren die door goden geïnspireerd en beïnvloed worden. Een potentieel van drijfveren dat uitgaat van de latente geestelijke mogelijkheden van de mens. We draaien het hier dus om. De samenleving
verzint geen god ten behoeve van een moraal en handhaving van regels. Deze moraal komt
uit de mens zelf en verbindt zich met levensgolven die deze hogere moraal als eigenschap
bezitten. Het beeld van deze hogere levensgolf als prototype wordt als god aangeduid.
In de geest van deze god is de mensheid een eenheid. Een collectief van bewustzijn en
ervaring dat zijn plaats inneemt in de ontwikkeling van de samenleving. Een groep van
bewuste mensen met een hoger bewustzijn van eenheid van de gehele mensheid. Dat hogere bewustzijn wordt in de gnostieke leer Christus genoemd. De kern van iedere individuele mens behoort in de eenheid van de Christus, kan daar niet los van worden gezien.
Deze geestelijke kern kan zich echter van de eenheid afzonderen en zijn eigen weg kiezen. De mensheid openbaart zich dan in de veelheid. Het lichtende beginsel fragmenteert
in deze veelheid. Ieder mens schept op deze manier zijn eigen versie van het universum
met een enkel deeltje van de lichtende waarheid. De overige mensheid mag daar zijn
plaatsje innemen als een projectie van de schepping in een egocentrische versie van het
universum.
Het wereldbeeld uit de quantum fysica geeft ons hierdoor een raadsel. Er is een model
gemaakt op basis van de allerkleinste deeltjes die bekend zijn. Het model geeft aan hoe
deze deeltjes zich gedragen en zo onze werkelijkheid vormgeven. Het model verklaart alles, tot het moment dat de mens de werkelijkheid probeert waar te nemen. Dan werkt het
model niet meer. Er zijn twee theorieën die dit fenomeen trachten te verklaren. De meest
gangbare theorie is dat het systeem instort op het moment dat de mens dit waarneemt.
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Een vrij recente theorie is dat het model meerdere werkelijkheden beschrijft, die allemaal
gelijktijdig plaatsvinden. Door de mens wordt slechts een enkelvoudige realiteit waargenomen, terwijl het model alles beschrijft.
Vanwege dit dilemma van de twee theorieën en de altijd onbevredigende uitkomst is er
weinig animo voor verder onderzoek. Het is alsof het duidelijk is dat dit teveel aantoont
dat de mens een beperkte blik heeft op de werkelijkheid. Dat zijn zintuigen hem zodanig
beperken dat de uitkomst als het er echt op aan komt onbegrijpelijk is. Want een heelal
dat alleen maar bestaat als iemand het waarneemt laat kennelijk slechts een beperkt aspect
zien van de werkelijkheid. Een heelal dat bestaat in een veelvoud aan varianten heeft altijd
voorhanden wat nodig is voor de individuele mens. Beide varianten geven aan dat er een
schepping bestaat die zich aanpast aan het bewustzijn van de mens. Hoe gefragmenteerder dat bewustzijn, hoe gefragmenteerder het heelal.
De globale megasamenleving

De herinnering aan de eenheid is in ieder mens aanwezig. In de eenentwintigste eeuw
kan ieder mens hier zijn eigen verhaal van maken. Een mythische voorstelling van de terugkeer tot de eenheid. Dat kan bijvoorbeeld door een voorstelling te maken van een land
of een natie die zich van alle andere mensen onderscheidt. Het welbevinden van deze
samenleving wordt een hoogste prioriteit voor de leiders hiervan. Heel concreet kunnen
we denken aan Donald Trump, die Amerika weer groot en geweldig wil maken, met hulp
van god natuurlijk. Dat is een voorstelling van zaken die het tijdens de campagne boven
verwachting heeft gedaan. In de regeerperiode blijkt Trump ook nog eens voet bij stuk te
houden, tot verbazing van de rest van de wereld. Zijn plannen krijgen mythische proporties. Wie de wereld van de mythen kent, die weet dat daar altijd strijd uit volgt. Het bouwen van een muur maakt de scheiding tussen deze megasamenleving en alles daarbuiten
heel concreet. Een als hij krijgt zijn macht in de groep door iets tot stand te brengen
wat de massa zich als ideaal kan voorstellen. In die voorstelling wordt een werkelijkheid
gecreëerd die zich gaat bewijzen als realiteit binnen de grenzen van de samenleving. Deze
moderne megasamenleving wekt weerzin op bij de overige gefragmenteerde mensheid.
Die willen ook een megasamenleving met een hoger ideaal. Dan moet je echter wel een
ideaal hebben. Heeft Europa bijvoorbeeld nog een dergelijk ideaal, of is dit vergane glorie? Gelooft er nog iemand in Europa als megasamenleving? Waar is trouwens god?
Het politieke toneelspel lijkt steeds minder bepalend voor de richting van de ontwikkeling van de samenleving. Leuk al die landjes, districten, steden en lagere overheden die
hun spelletjes spelen. Het is zeer de vraag of het hier nog wel om gaat. De gecombineerde
rijkdom van 62 van ‘s werelds meest welgestelde personen in 2015 was gelijk aan al
het bezit van 3,5 miljard mensen – de onderste helft van de mensheid – zoals blijkt uit
een recent rapport over de extreme wereldwijde ongelijkheid in rijkdom dat 2016 werd
vrijgegeven. En het is ook geen geheim meer dat de vijf grootste bedrijven ter wereld, de
‘frightful five’, zoveel geld bezitten dat de overheden voor hen slechts hinderlijke begrenzingen vormen voor hun plannen. Denk aan plannen als een kolonie op Mars, een
vrije staat voor rijke en hoogbegaafde mensen met gratis vervoer, frisse lucht en geen
hinderlijke regels. Het geld is dus in handen van een kleine groep van zeer rijken, die astronomische bedragen te besteden hebben. Het politieke wereldtoneel is voor hen als een
poppenspel voor het vermaak van de mensheid. Het zijn de nieuwe goden van de globale
megasamenleving van de eenentwintigste eeuw.
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De jonge mens van vandaag voelt intuïtief aan, dat de globale megasamenleving een
dwangbuis voor de vrije ontwikkeling van het individu begint te worden. Daarom gaat
deze jonge generatie zich heroriënteren. Zij worden ook in allerlei ideologieën getrokken van het historisch gegroeide poppenspel, maar zij weten zich steeds meer hiervan
vrij te spelen. Zij maken zich meer zorgen om de ecologische grenzen van moeder aarde.
Is de aarde de komende decennia nog een leefbare planeet voor de komende generaties?
De nieuwe god is moeder-aarde die het ecosysteem van de globale megasamenleving een
nieuwe moraal geeft.
Samen leven in de eenheid

De eenheid projecteert zich in een gefragmenteerde globale megasamenleving. Het aanschouwen van de projectie is een zintuiglijke beperking als zand in het geestesoog. De
eenheid is er wel, maar niet waar te nemen vanuit een individu. Dat is de verwarrende
context waar de zintuigen in gevangen zijn. Hierdoor neemt een mens afgescheidenheid
waar. De beleving van een afgescheiden bewustzijn is er vanwege de tijd en de ruimte.
Die beleving is echter een illusie. Achter de illusie is de eenheid van bewustzijn in het
Al van de Christus. Deze eenheid doorstraalt het Al met de geest van de liefde. Opnieuw
opgaan in de eenheid betekent daarom hetzelfde als de gehele mensheid in die eenheid
opnemen. Dat is het geheim van de bevrijding, dat ieder individu dit zelf kan doen. Met
deze daad trekt de mens een groep van medelotgenoten met zich mee over de drempel
van ruimte en tijd. Hoe meer de mens zijn medemens kan vergeven, hoe meer de liefdekracht kan doordringen in de samenleving. Zo verbinden mensen zich in het ideaal
van de eenheid. Niet als een projectie in een megasamenleving, maar als een werkelijke
samenleving in het menselijke ecosysteem van moeder aarde. De god-moeder is als een
geboorteschoot van het werkelijke eeuwige leven in de eenheid van het al. Zeer dichtbij
en eenvoudig te betreden, als een mens in staat is in liefde alles en iedereen te vergeven.
Alleen dat opent de poorten van de geest, niets anders. De sleutel om de poort te openen
is het bewustzijn. De poort zelf is de lichtende gestalte die vanuit de eenheid inbreekt in
de oorden van de ruimte en de tijd. De alpha en de omega, het begin en het einde van
het gefragmenteerde universum van de menselijke levensgolf. Het is dus niet de mens
die zich god voorstelt, maar god, de geest, die zich door de mens een voorstelling maakt
in de eenheid van het werkelijke leven. Daarom komt het nieuwe leven niet door een
voorstelling van een god, maar door openbaring van het werkelijke leven. De getuigenis
hiervan toont de huidige wetenschap zijn goden als leidmotief voor verder onderzoek.
De menselijke levensgolf is zijn afkomst vergeten. Iedere herinnering komt met moeite
tot stand en wordt steeds weer vergeten. Steeds opnieuw moet de herinnering zich
door de illusie heen een weg bevechten tot het tijdelijke bewustzijn van de mens. Als dit
bewustzijn collectief wordt dan komt er een nieuwe mythologie tot stand met nieuwe
goden en een nieuwe poging om de eeuwigheid in de tijd vorm te geven. Het kip-ei
verhaal van goden en menselijke samenlevingen. Maar steeds worden groepen mensen de
openbaring deelachtig. Het hogere leven kan betreden worden, zonder zich dit te hoeven
verbeelden. De groep wordt er in opgenomen, omdat de sleutel wordt gebruikt en de
poort wordt geopend.

Artikel Overgenomen uit LOGON
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1. Complex societies precede
moralizing gods throughout
world history.
Nature 20 maart 2019.
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Mensen gebruiken taal om hun gedachten en hun emoties duidelijk te
maken en om onderling gesprekken te voeren. We wisselen er onze gevoelens en ervaringen mee uit, testen er ons begrip mee van de wereld
om ons heen, herdefiniëren meermaals die wereld daarmee en dichten
onszelf en elkaar er steeds weer ook allerlei eigenschappen mee toe. Zo
scheppen wij voortdurend opnieuw nieuwe werkelijkheden voor en over
onszelf en de wereld in de breedste zin. En bovendien doet iedereen dat
ook nog eens telkens opnieuw en op zijn eigen wijze.
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aarmee is niet alleen de
veelvormigheid van het
mensdom schier oneindig
maar ook de veranderlijkheid daarvan. Een schouwtoneel waarop slechts een relatief kleine
minderheid van de ‘acteurs’ overeind kan
blijven. Het speelt zich af op het podium
binnen de fysieke grenzen van onze feitelijke levenswereld, waarin vrijwel iedereen gericht is op– en waar alles lijkt voort
te komen uit– of samen te hangen met
materie en daarmee met tijd en ruimte,
de drie-eenheid die zo bepalend is voor
de fysieke grenzen van ons leefdomein.
Het lijkt wel alsof de mensen terecht zijn
gekomen in een ‘verbanningsoord’, een
soort omheind vluchtelingenkamp ‘avant
la lettre’ voor het totale mensdom. Een
mensheid die zich verlaten voelt en wanhopig op zoek is naar de zin van dit alles
omdat zij aanvoelt dat geen enkel ‘vaderland’ haar in deze vorm wil opnemen.
Goed beschouwd komt deze wanhoop
grotendeels voort uit enerzijds de verwachting dat ‘de goden’ zich wel ten
goede over de mensen zullen ontfermen
en anderzijds uit de keiharde ervaring dat
die ontferming maar uitblijft en uitblijft.
Mensen zijn vooral geneigd hun heil te
verwachten van iets of iemand buiten
henzelf. En als dat heil hen alsmaar niet
overkomt, wijzen hun beschuldigende
vingers vrijwel altijd naar ‘buiten’. Dat
kan vele incarnaties zo doorgaan.
Wie zou dan ook met deze kolkende

chaos wèl blijvend vrede kunnen hebben?
In die zin is de bovenstaande titel onzinnig of op z’n minst cynisch te noemen.
Of misschien toch ook weer niet?
Christus zei: “Mijn volk gaat verloren
omdat het geen kennis heeft”. Dat is het
grootste kwaad in deze wereld. Want het
zijn niet de morrende mensen van vlees
en bloed die opgenomen zouden kunnen worden in het ‘Vaderland’ van de
oorspronkelijke mens. Het is een vreselijk
tragisch misverstand om dat te menen of
te verwachten en tevens de ultieme voedingsbodem voor wanhoop, ontsporing
en degeneratie.
Maar hoe zit het dan wel? Wat maakt
nu dat allerlei religies in staat waren de
mensheid te gijzelen met dreigingen van
hel en verdoemenis? Dat deze machtsuitoefening op de natuurgeborenen de
instituties van deze religies materieel geen
windeieren heeft gelegd moge genoegzaam bekend zijn.
Was het de domheid van de natuurmensen, die hen voor bijgeloof en religie
gevoelig maakten? ‘Houd jij ze dom, dan
houd ik ze arm,’ schijnt een keizer eens
gezegd te hebben tegen de paus van zijn
tijd.
Nee, geen domheid maar wel diepere,
grotendeels onbewuste vermoedens, vermoedens die niet alleen gevoed worden
door diep-menselijke verlangens naar
vrede en veiligheid.
Het weten, dat de schepping ‘mens’ een
Godskind is, is zolang deze ‘mens’ op
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Het lijkt wel alsof de mensen terecht zijn
gekomen in een ‘verbanningsoord’, een soort
omheind vluchtelingenkamp ‘avant la lettre’
aarde is altijd bij de natuurgeboren mensen geweest. Maar het is ook een wetenschap die in de vergetelheid geraakt is en
die bovendien door ‘wetende’ priesterlijke ‘herders’ met aardsgerichte belangen
stelselmatig voor hun ‘kudde’ is achtergehouden.
De godenzoon is op een bijzonder
dramatische wijze in deze chaotische
materiële tijd-ruimtelijkheid terecht
gekomen. Overigens is het belangrijk ons
te realiseren dat slechts ons aan de aarde
gebonden perspectief ons voorhoudt dit
‘een drama’ te noemen.
In het Corpus Hermeticum, in het boek ‘Pymander’, de verzen 32 tot en met 38, beschrijft Pymander het proces van het ter
aarde storten van het godskind als volgt:
De Geest, de Vader van alle wezens, die leven en licht
is, bracht een mens voort aan Hem gelijk, waarvoor
Hij, als voor zijn eigen kind, in liefde ontstak.Want
de mens, als evenbeeld van zijn vader, was zeer mooi;
God kreeg zo in waarheid zijn eigen gestalte lief en
gaf hem al zijn werken over.
Toen evenwel de mens de schepping had opgemerkt,
die in het vuur geformeerd werd, wilde ook hij een
werkstuk voortbrengen en de Vader stond hem dit toe.
Toen hij daarop binnenging in het scheppingsveld
van de vormende Geest, waar hij de vrije hand zou
hebben, nam hij de werken van zijn broeder waar en
de Rectoren ontstaken in liefde voor hem en ieder van
hen liet hem delen in zijn eigen rang in de hiërarchie
der sferen.
Toen hij daarna hun wezen had leren kennen en deel
had gekregen aan hun aard, wilde hij de begrenzing
der cirkels doorbreken en de macht leren kennen van

hem die over het vuur heerst.
Toen boog de mens, die met macht over de wereld der
sterfelijke wezens en der redeloze dieren bekleed was,
zich voorover, door de samenbindende kracht der sferen
heen, wier omhulling hij doorbroken had en vertoonde
zich aan de natuur beneden in de schone gestalte van
God.
Toen de natuur hem aanschouwde, die de onuitputtelijke schoonheid en al de energieën der zeven
rectoren in zich had verenigd in de gestalte van God,
glimlachte zij van liefde, want zij had de trekken van
deze wonderbaar schone vorm van de mens zich zien
weerspiegelen in het water en zijn schaduw op de
aarde waargenomen.
Wat hemzelf betreft: toen hij (de mens) de vorm,
die zozeer op hem leek, door de weerspiegeling in het
water in de natuur opmerkte, werd hij daarop verliefd
en wilde daar wonen.Wat hij wilde, deed hij terstond
en zo ging hij de redeloze vorm bewonen. En toen de
natuur haar geliefde in zich ontvangen had, omving ze
hem geheel en zij werden één, want hun begeertebrand
was groot.
Daarom is van alle schepselen in de natuur alleen
de mens tweevoudig, namelijk sterfelijk naar het
lichaam en onsterfelijk naar de wezenlijke mens.
Het zou het scenario van een prachtige
‘science fiction’ film kunnen zijn, compleet met ‘power men’ en ‘power women’. Zo bezien zijn dat soort films misschien toch minder verwonderlijk dan zo
op het eerste gezicht lijkt. Want ze putten
onbewust uit eenzelfde preherinnering.
De door God geschapen mens was ‘een
kind van God’ en was daarom met goddelijke vermogens begiftigd.

39

Eén van die vermogens was de ‘goddelijke wil’. “Wat hij wilde, deed hij terstond”, zo
vermeldt het citaat, want anders dan de
paradijsmythe suggereert, had God hem
geen beperkingen opgelegd. Zijn schepping was onbeperkt en zo was Zijn kind
geen marionet van de Schepper. God
waarschuwde hem er weliswaar voor
maar hij kon toch vrijelijk kiezen voor de
‘boom der kennis van goed en kwaad’ en
van diens vruchten ‘te eten’. “. . . en zo ging
hij de redeloze vorm bewonen. En toen de natuur haar
geliefde in zich ontvangen had, omving ze hem geheel
en zij werden één, want hun begeertebrand was groot.”
Deze ‘val’ ontdeed de oorspronkelijke
mens, man-vrouw in zichzelf, van zijn
goddelijke vermogens. In die val versplitste hij, waarbij het mannelijke van
het vrouwelijke werd gescheiden en er
bleef zo van hem slechts een oneindig
aantal ontledigde, afzonderlijk mannelijke
of vrouwelijke omhulsels over (de microkosmoï) met in hun centrum een miniem
vage, doch onsterfelijke afspiegeling van
wat eens was.
In een voor natuurbegrippen zeer lang
evolutieproces ontstond in de aardse natuur een wezen, dat geschikt bevonden
werd om zich te verbinden met een dergelijke ‘mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ microkosmos: de natuurgeboren vorm, de
natuurmensen die wij zijn. Het doel van
die verbinding was en is voor de mens
om via de harde ervaringsschool van het
natuurgeboren leven zich zijn afkomst
te herinneren en de weg terug te vinden
naar het oorspronkelijke Vaderland.
Niet eerder dan wanneer de natuurgeboren persoonlijkheid zich bewust wordt
van deze ‘opdracht’, kan de mens met die
terugweg een begin maken. En het was
vooral dat vermogen van bewustwording,
wat de natuurgeborene voor die microkosmische binding geschikt maakte.
Het totale proces van terugkeer is pas
afgerond als op deze wijze alle micro-

kosmoï – totaal getransfigureerd – zijn
weergekeerd naar de eenheid van het
kindschap Gods. Dan heeft voor die
doelstelling deze duale natuur aan haar
bestemming voldaan.
Waarom dit ‘dramatische’ proces’?

Misschien ligt de sleutel voor de oplossing van dit raadsel wel in de zinsnede
uit het citaat hierboven: “Want de mens, als
evenbeeld van zijn vader, was zeer mooi; God kreeg zo
in waarheid zijn eigen gestalte lief en gaf hem al zijn
werken over”.
God is daar, waar alles was, is en zal zijn,
Hij is alomtegenwoordig, alom-aanwezig
in het eeuwige nu, alle ruimte en tijd in
dimensies verre overstijgend. Er zijn voor
Hem daarbij geen ‘obstakels’: letterlijk alles is omvat in Hem. En precies dat is het
oer-kenmerk van de goddelijke Liefde,
volstrekt onpersoonlijk en allesomvattend. Zo ook ‘de val’ en daarmee tevens
de mogelijkheid voor Zijn kind, de mens,
om terug te keren tot de eenheid van het
Vaderland.
Het is daarom een zekerheid dat eens alle
microkosmoï tot de goddelijke eenheid
zullen zijn teruggekeerd. Daarbij brengen
zij een onoverzienbare schat aan ervaringsenergie in het eenheidsbewustzijn
in. En het eenheidsbewustzijn zal alles ontvangen, alles prijsgeven en daardoor alles vernieuwen.
Via ‘de boom der kennis van goed en
kwaad’ heeft op deze wijze God zichzelf
leren kennen.
En God zag dat het goed was en ‘glimlachte’.
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Wat zegt een naam?
Wie ergens samen wil komen met anderen, kan de ander kennen en
bereiken omdat deze een naam heeft. Zonder deze naam kan men een
ander niet vinden. Immers, hij zou nooit een uitnodiging ontvangen en
er geen gehoor aan kunnen geven of ergens ter plaatse zijn. Een naam
is als een samenvatting van wie we zijn, van onze identiteit waardoor
het mogelijk is dat we geroepen worden of bij name worden genoemd.
Als er niemand is, kan er ook niemand antwoorden, nietwaar?

O

nze identiteit krijgen we bij
onze geboorte. Deze naam
ontvangen we dus. Het is een
gift van onze ouders bij
onze geboorte. Deze bestaat
meestal uit twee delen:
•	een voornaam die we vaak van de moeder
ontvangen en die intiemer is en persoonlijk;
•	en een achternaam die we van de vader
krijgen, waardoor we ingebed worden
in een sociale structuur, in zijn familie.
De familienaam dus. Samen vormen ze
een uniek geheel.
Deze naam incarneert samen met onze
geboorte, als erfenis van onze voorouders.
Sommigen hebben al bij de geboorte de
soms onbewuste neiging, zij voelen de
opdracht om de naam ‘hoog te houden’
en een ‘goede naam’ te hebben; anderen

daarenrtegen blijken de naam niet waardig te zijn.
Onze naam begeleidt ons tijdens ons hele
verdere leven. Bij deze naam worden we
steeds geroepen en aangesproken. Op
deze naam reageren we en antwoorden
we present… of niet.
Door onze naam onder iets te zetten
geven we aan dat we akkoord gaan met
wat we ondertekenen. We stellen er ons
helemaal achter. We kunnen er verantwoordelijk voor gehouden worden. Niet
vrijblijvend dus: onze naam onder iets
zetten! Het verbindt ons aan een belofte.
Nu kun je ook opgeroepen worden om
gehoor te geven aan een hogere opdracht, om samen een geestelijke arbeid
in eenheid te verrichten. Ook hier kun je
antwoorden met present!
Wijzen al deze facetten van onze naam
ons niet in een andere dimensie op het
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pad van ware menswording? Op een aangesproken worden in al de verschillende
facetten in ons wezen – en op de belofte
ten uitvoer te brengen wat in de naam
besloten ligt? Bij elke burgerlijke handeling, bij trouwen en rouwen en op alle
belangrijke levensmomenten worden wij
bij onze naam bepaald. Rond die naam is
dus nogal wat te doen, zo blijkt. En elke
keer dat ik mijn naam in de een of andere
context hoorde noemen of geschreven
zag, onderging ik de sensatie dat er aan
me getrokken werd. Soms een trekken
naar een vrolijk, een verwachtings- of
vreugdevol moment, soms naar gebeurtenissen die geheel tegen mijn zin ingaan,
en soms een trekken dat optilde naar een
ander, dieper, verstild gebied.
Wat is dat toch, een naam?

Van oudsher duidt een ‘naam’ op de formule van de wezenheid of van een ding,
als de weerspiegeling ervan. In de naam
bevindt zich de essentie van de wezenheid
of het ding. Het benoemen van voorwerpen of mensen heeft iets magisch.
Namen, samengesteld uit verschillende
letters, dragen in elke letter kabbalistisch
een getalswaarde en een spirituele vibratie. Namen horen bij de laatste overgebleven machtige woorden die ons nog
magisch kunnen bereiken. Woorden zoals
die ooit in de oertaal, het ‘Senzar’ werden
gesproken en die geweldige krachten van
ons ras als mens overdroegen. Een taal
die verdwenen is, een geheime priestertaal, naar de woorden van de goddelijke
wezens die deze bij het eerste begin
van het ras overdroegen aan de zonen
van het licht in Midden-Azië, en in hun
geheugen griften. Want er was een tijd
dat deze taal (het Sen-zar) bekend was aan
de ingewijden van ieder volk. Een taal die
via het verloren Atlantis in de Egyptische
oudheid uitvibreerde en eindigde als een
vreemde tovertaal waarin krachtwoor-

Papyrus 17 van Codex Jung,
een deel van het Evangelie
van de Waarheid. NHC_I,3

den steeds ernstiger werden misbruikt
en in toverformules eindigden. En de
allervaagste herinnering daarvan zien we
nog terug in die spreuken: ‘abracadabra’
en ‘Sesam, open u!’ van onze kindersprookjes, waarin sommige woorden
zogenaamd magisch worden gebruikt als
mantra’s of betoveringsformules. Maar ze
hebben hun kracht verloren.
Dat was in de verre oudheid. Van meer recente datum, de tweede eeuw na Chr., is
het Evangelie van de Waarheid, geschreven door
Valentinus. Daarin roept de vader die
mensen ‘bij name’, die zich bewust zijn
van de kiem van hun ware wezenheid,
die ze in het hart dragen. Zij echter die
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dit vergeten zijn of in dwaling verstrikt,
‘hebben geen naam’ en kunnen dus op
de roep van de vader niet antwoorden.
Worden ze zich echter bewust ‘aan het
eind van hun Latijn’ te zijn gekomen en
kunnen ze geen bevrijdende mogelijkheden in deze vergankelijke wereld meer
ontdekken, dan kunnen ze – in de kracht
van het Woord – een nieuw bewustzijn,
een bewustzijn van hun ware wezen en
hun eigenlijke bestemming verkrijgen.
Slechts wie uit de waarheid is, hoort haar
stem, neemt de kracht van het Woord in
zich op, ontplooit daarin zijn ware wezen
en verlaat de dwaling of de vergetelheid.
Deze zendt dan zijn gedachten terug naar
zijn oorsprong en wordt dan tot de hoogste hoogten, tot de vader opgetrokken. Dan
is zijn bewustzijn opnieuw een weerspiegeling van het zijn van de vader.
Zo iemand krijgt dan weer deel aan ‘de
naam van de ene’. Hij wordt één met de
vader, hij krijgt dan een nieuwe Naam –
met hoofdletter. De vader zelf wordt er
beschreven als:
‘Niemand heerst over hem.
Hij heeft geen naam;
want eenieder die een naam heeft,
is de schepping van een ander.
Hij is onnoembaar.
Hij is onverwekt en heeft geen begin;
want ieder die een begin heeft,
heeft een einde.’
De kracht van het Woord waardoor een
mens de dwaling kan verlaten, wordt er
de zoon genoemd. Deze zoon is het innerlijkste wezen van de vader ‘dat wat van
hem verborgen is’.
De vader brengt dus de zoon, het woord
of de naam voort, opdat deze zoon alles
wat de vader is in het verborgene, zou
tonen en verheerlijken.
En zoals de zoon het ene woord is, zijn

Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van
het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des
velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als
tegen hem over ware... Gen 2:20
Afbeelding door Konrad von Megenberg (1309-1374)
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de mensen, die als bewuste wezens uit
de vader, uit zijn ‘denken’ zijn voortgekomen, de afzonderlijke woorden, de afzonderlijke namen, die afzonderlijke gedachten van de vader bewust maken.
Bij iedere stap kunnen de goddelijke
eigenschappen steeds méér hun deel
worden. Die eigenschappen worden dan
de letters van de waarheid genoemd. Op
zijn pad tot zelfstandigheid leert de mens
deze letters kennen en kan hij ‘rijpen op
Gods wegen tot het Woord‘ waarop hij wordt
begeleid door het woord Gods en de
kracht daarvan.
Op dit pad geeft Karl von Eckhartshausen
de volgende aanbevelingen:
‘Ons hart moet rechtstreeks
naar de bron van het Licht zoeken,
die Jezus Christus is.
Deze lichtbron is de sterkste aantrekkingskracht,
die ons tot zich trekt
zodra wij ons LATEN trekken.
Eigenwilligheid en zelfzucht vormen samen de
zwaartekracht,
die ons omlaag drukt naar de aarde.
Als wij ons daarvan losmaken,
versterkt dat de aantrekkingskracht naar boven.
Ons hele streven zou moeten zijn:
ons te laten aantrekken.’
In verschillende teksten wordt geregeld dit noodzakelijk ‘losmaken’ in ons
benoemd, waardoor we de nieuwe naam
mogen ontvangen, de nieuwe ziel. We
bezitten echter niet het vermogen deze
nieuwe staat-van-zijn zelf te realiseren, zo
lezen we verder in dit Evangelie.
‘Daarvoor is een toevoer nodig
van warmte en licht
uit de dimensie van de Vader.
Dat nu is het Woord, Jezus,

de ontferming Gods,
de genade die ons geschonken wordt.’
Net zoals onze naam door onze biologische ouders geschonken wordt, zo ook
ontvangen wij onze nieuwe naam
van onze goddelijke vader-moeder, wanneer
we ons laten optrekken.

* In ‘Over de kennis die verlicht’, staat er nog veel meer over
de Naam die heel diepzinnig is
* En is er een mooie uitweiding over de 10 Sephiroth, de 10
evenbeelden van God, de letters der Waarheid (p.25)xc
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Lang geleden was ik
koning van een eigen
land en alles was in
orde. Mijn onderdanen en ik stonden
op goede voet met
elkaar en de grenzen
werden niet bewaakt,
want er was nog
nooit iets voorgevallen, behalve prettige
dingen.
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OM EEN BEWUSTZIJN VAN HET GODDELIJKE TE ONTWIKKELEN

S

oms kwamen er
gasten en zij konden zich via een
soort telefooncel
bij de grens melden, waarna ze altijd werden
opgehaald met muziek en
dans. Zij brachten waardevolle geschenken mee en werden
vorstelijk onthaald, want alles
wat ik deed was vorstelijk. Dat
wil nu ook weer niet zeggen
dat de onderdanen onderdanig waren, want dat was nergens voor nodig. Alles wat we
nodig hadden was aanwezig
en anders maakten we er zelf
iets bij. De meeste inwoners
waren buitengewoon handig
en creatief, en tijdens mijn
ochtendwandeling bewonderde ik hun werk.
Wanneer het precies begon
is niet duidelijk, maar langzamerhand begon het rijk
steeds meer scheurtjes te
vertonen. Ik maakte me geen
zorgen, want ik wist niet wat
dat betekende. Er bestonden
geen woorden voor ‘scheur-
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tjes’ en ‘zorgen’ in onze taal. Soms wees
er iemand op een soort lijn in de vloer, of
de muur of het dak en dan vroeg ik me af
hoe die er gekomen was. Ik was onschuldig, dat besef ik nu, en onschuld besef je
niet: het is je aard.
Er gebeurde af en toe iets raars: er viel
bijvoorbeeld een keer een kommetje om
en de inhoud kwam op de vloer. Een
van de kinderen in mijn rijk kreeg rode
vlekken en een oude man werd heel erg
zwak. Hij viel zomaar om en ademde
niet. Dit verontrustte mij en mijn raadsman en raadsvrouw zeer. Omdat onze
gedachten steeds om dit soort gebeurtenissen begonnen te draaien, verzonnen
we er woorden voor: scheur, zorgen,
ongeluk, ziekte en dood. Hoe meer we
daarmee bezig waren, hoe meer er gebeurde waar we weer nieuwe woorden
voor moesten zoeken. Chagrijn bijvoorbeeld, en kleinzerig, zielig, mopperen en
klagen.
Terwijl onze taal dus steeds rijker werd,
werden wij juist armer. De vele vormen
van vreugde die we kenden, die niet in
woorden uit te drukken waren, werden
vervangen door akelige gemoedstoestanden die we allemaal moesten benoemen
en waar steeds meer mensen in bleven
hangen. Ik zag het allemaal gebeuren
maar hoewel ik de vorst was en het rijk
had moeten besturen, was het net of
mijn macht taande en ik steeds meer een
onderdaan werd. Een vreemde vorst was
gekomen en wij kenden hem niet. Soms
hoorde ik in mijn slaap een naar lachje,
dat mij een rilling bezorgde, maar hoe
ik het ook probeerde: ik zag de vreemde
vorst nooit. Er begon wel een vreemde
geur op te stijgen uit de scheuren in de
grond en een grijze damp drong door de
muren en het dak heen, zodat alles wazig
werd. We noemden het ‘vies’.
Op een kwade dag was ik in één klap
alles kwijt. Ik zag een zwarte vorm op

de grond en liep er argeloos naartoe. De vorm slokte mij op en ik wist
niet wat mij overkwam. Ik denk dat ik het bewustzijn verloor en toen ik
bijkwam bevond ik mij in een holle, donkere ruimte, zoals ik er nog nooit
een had gezien. Het rook er sterk naar de geur die onlangs in mijn rijk was
doorgedrongen en ik voelde de aanwezigheid van de vreemde vorst. Ik besefte dat ik een onderdaan was in een vreemd rijk en dat ik totaal niet wist
wat dat voor omgeving was. Ik hoorde gekreun in de verte en bespeurde
flauwtjes dat daar een aantal mensen op de vloer lag, als het tenminste
mensen waren. En ik was bang; een nieuw gevoel, dat mij geheel doortrok
en dat ik niet eerder had gekend. Die geur, dat moest de geur van angst
zijn. De woorden ‘bang’ en ‘angst’ kwamen heel natuurlijk bij me boven,
zodat ik begreep dat ze in deze omgeving gewoon waren.
Plotseling schoot er iets achter me langs. Het was bijna zo groot als ik en
het kwam heel snel vooruit. Wat het was, kon ik niet ontdekken maar ik
werd nog banger. Weer schoot er iets langs en ik voelde stugge haren langs
mijn schouder strijken. Nu merkte ik dat ik geen kleren aan had en het was
ook koud. Vreemde figuren stelden zich voor mij op. Ik kon hun gezichten niet zien maar ze schenen gekleed in oude lappen. Ze spraken ruw in
een taal die ik niet kende en ze knepen in me en sloegen me op mijn rug.
Ze trokken me aan mijn haren naar een deur en lachten er gruwelijk bij.
Nooit had ik geweten dat er zoiets bestond, zo’n rijk, zo’n walgelijke plek
met stinkende, angstaanjagende wezens.
Toen ik me afvroeg wat ik kon doen, voelde ik opeens een zwaard in mijn
hand. Hoe het kon, weet ik nog steeds niet, maar het was een prachtig,
glanzend zilveren zwaard. Alsof ik er zelf niets over te zeggen had, begon
het zwaard om me heen te slaan. Drie van de gruwels vielen om en ik was
te perplex om zelf te handelen. Ik had al eerder zwaarden gezien, maar
ze altijd beschouwd als gereedschap en siervoorwerpen. Het zwaard gaf
me moed: het leek uit mijn rijk te komen. Met schrik realiseerde ik me
dat ik me niet alles meer goed kon herinneren van mijn land. Alles was
donker van buiten en duister vanbinnen. Ik klemde mijn hand stevig om
het gevest en was niet van plan het ooit nog los te laten. Vaag slierde er een
herinnering door mijn bewustzijn: vrienden, vrienden had ik. Ik twijfelde er niet aan. Intussen had zich weer een groepje gruwels om me heen
verzameld. Met mijn geheven zwaard baande ik me er een weg doorheen
maar ze sloten me weer in. Toch was ik niet meer alleen maar bang.
Ik zal niet alle details vertellen, maar ik heb heel lang – jaren of eeuwen
– voortgezwoegd in het vreemde land, aangevallen en bespuwd, in ijzige
landstreken en langs steile afgronden en al die tijd ging het zwaard met me
mee. Het lag zo vast in mijn hand, dat het bijna was alsof iemand anders
het vasthield. Sterker nog: soms had ik het idee dat er twee mensen waren,
de bange ik en een sterke, zelfverzekerde mens tegelijk. Soms lag de ene
kant voor en stierf ik bijkans van angst, maar dan opeens nam de sterke het
over en had ik eigenlijk niets te vertellen; maakte ik het alleen maar mee.
Tot het magische moment kwam dat de steeds sterker wordende ander
door mijn ogen scheen te kijken. Het waren mijn ogen, althans, dat vónd
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ik, maar hij keek en wat hij
zag werd mij slechts medegedeeld. Ik begon op die mens
te vertrouwen liep met hem
mee, als had hij mijn benen.
Ach, wat is ‘mijn’? Aan mijn
oude rijk dacht ik nooit meer;
wel had ik vaak een zacht
gevoel dat met heimwee te
vergelijken was.
De sterke nam me mee langs
onbegaanbare hellingen, glibberige paden en scherpe rotswanden. Het kwam zover dat
hij mij eigenlijk droeg. Er was
niet veel meer van mij over,
maar het was goed zo. Op
hem kon ik vertrouwen. Als
ik nog eens even bang was,
vervloog dat snel door de zekerheid van zijn pas. Ooit viel
mij de eigenaardige gedachte
in dat ik verslaafd was aan
bang zijn en dat ik het alleen
maar deed omdat ik anders zo
nieuw was. Want wat moet je
doen als je nieuw bent?
Voorlopig heb ik nog genoeg
te doen met kijken naar de
klippen die we omzeilen, de
monsters die ons niet lijken
te zien en te luisteren naar de
wilde winden die ons omringen en vruchteloos aan ons
rukken na bedrieglijke windstiltes. Waar we heen gaan
weet ik niet. Niet terug naar
mijn vorstendom, dat kan
niet want alles is nu anders.
Maar wat er ook gebeurt: we
gaan goed. Weer ontspringt
er een warm, zacht stroompje
in mij, alsof daar een bron is
die liefde schenkt. Ik leg mijn
hoofd in de holte van die
stroom en laat me denken.

‘Wakashu, ofwel prachtige
jeugd’ Houtblokminiatuur uir de
Edo-periode in Japan (1603-1868)
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Wolfram Eilenberger,
Het tijdperk van de tovenaars,
het grote decennium van de
filosofie, 1919-1929, Amsterdam
2018, vertaald uit het Duits.
Oorspronkelijke titel
Zeit der Zauberer

De jaren twintig van de vorige eeuw zijn cruciaal in de
geschiedenis van het Europese denken. In Het tijdperk
van de tovenaars wekt Wolfram Eilenberger deze jaren
tot leven: het decennium tussen levenslust en economische crisis, vlak na de Eerste Wereldoorlog en aan de
vooravond van het Europese fascisme. Aan de hand van
vier denkers beschrijft hij de opmerkelijke explosie van
geestelijke creativiteit die deze jaren kenmerkte.
Eilenberger vertelt over de pijlsnelle opkomst van Martin
Heidegger en diens liefde voor Hannah Arendt. Over de
immer dolende Walter Benjamin, die in Parijs op zoek
gaat naar de wortels van de moderne tijd. Over genie en
miljardairszoon Ludwig Wittgenstein die, terwijl hij in
Cambridge als een God aanbeden wordt, in Oostenrijk
in armoede als onderwijzer werkt. En over Ernst Cassirer,
die in de wijken van de Hamburgse middenklasse het
antisemitisme aan den lijve ondervindt.
Wolfram Eilenberger ziet in de levens en de ideeën van
deze denkers de oorsprong van onze huidige wereld. Zij
hebben tot op de dag van vandaag een beslissende invloed op de filosofie. Eilenbergers terugblik op de jaren
twintig is tegelijk een inspiratie en een waarschuwing,
maar vooral ook een bron van groot leesplezier.

Wolfram Eilenberger
is filosoof, schrijver en
journalist. Hij was van
2011 tot 2017 hoofdredacteur van Philosophie
Magazin. Daarvoor was
hij filosofisch correspondent voor Cicero en
columnist voor Die Zeit
en Der Tagesspiegel. Momenteel is hij presentator
van het tv-programma
Sternstunde Philosophie
en uitgever bij Nicolai
Verlag in Berlijn.

Hoewel de ondertitel van het boek Het tijdperk van de tovenaars
doet vermoeden dat het hier alleen om filosofen gaat (het grote
decennium van de filosofie, 1919-1929) betreft het hier tevens
een decennium waarin de apotheose van de antroposofie van
Rudolf Steiner, de geestelijke opdracht(verstrekking) aan Max
Heindel en daarop de roeping van de gebroeders Leene, maar
ook het bewustzijn van het “quanten” vanuit de nieuwe natuurkundige benadering der quantummechanica voorzichtig inhoud
kreeg. (1924-1925). In het boek, dat voornamelijk de exoterische
‘denkreuzen’ als Benjamin, Wittgenstein, Heidegger en Cassirer
behandelt is impliciet ruimte voor (bewustzijns)gevolgen van
esoterische ontwikkelingen.
Daarin speelt herbezinning op het Christendom een niet te
onderschatten rol. De opbloei van het zogenoemde existentia-

lisme (de vraag naar het Zijn
van de mens) geldt voor een
belangrijk deel die herbezinning. Bovendien zien we een
bijzonder Christelijk initiatief
ontstaan met de Oxfordbeweging onder leiding van de
Amerikaan Buchmann, die een
institutioneel onafhankelijke
organisatie voorstond met de
Bergrede als centraal Christelijk
uitgangspunt.
Het lijkt erop dat in dat korte
tijdsbestek (1919-1929) de
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menselijke cultuur scharniert
naar een moderniteit die ongehoord nieuw, zeer bevreemdend en zelfs vervreemdend is
en het onzegbare en ondenkbare ruimte voor bewustzijn
wil geven.
Niet alleen filosofie en wetenschap scharnieren mee, maar
ook kunst en religie slaan een
heel andere weg in. Niettemin
staat Europa – en met name de
Duitstalige filosofie – hier nog
centraal vanwege de grote culturele erfenis van onder andere
het Weense ‘veld’: de rijke
leefwereld eind 19e eeuw begin 20e rondom Wenen, waar
filosofie, natuurwetenschappen, psychiatrie en sociologie
floreerden temidden van een
grote welvaart en steunend op
het Duitse Bildungs-ideaal.
Eén van de ‘tovenaars’ uit het
begin van de 20e eeuw, Ernst
Cassirer, had een groot zwak
voor dat Bildungsideaal, dat hij
zag als de waardevolle erfenis
van de wijze Goethe en de
filosoof Immanuel Kant. De
levensopgave voor die ‘gebildete’ mens was het ideaal van
‘zo autonoom mogelijk’ zijn;
de zelfautoriteit betekende
voor anderen vormen en
kwaliteiten cultiveren die het
mogelijk maken je eigen leven
actief gestalte te geven, in
plaats van een zuiver passieve

meeloper te zijn. Tegenwoordig, circa een eeuw later, hebben we het over het optimaal
maken van de zelfontplooiing,
de zogenoemde selfesteem.
Jezelf vormen in plaats van
bepaald worden door anderen. Objectieve motieven
en geen oorspronkelijkheid.
Toch liggen de wortels van die
zelfontplooiing eveneens in het
Wenen van kort na de eeuwwisseling (Reich)
Het wezen van ‘de mens’ laat
zich vooraf niet abstract bepalen, definitief voorschrijven of
magisch bezweren, maar zal
zich altijd weer tonen en waarmaken binnen een gegeven
context.
Moralistisch opgewaardeerde
informatie over het ‘ware karakter’ en het ‘innerlijk’ van de
mens wijzen in laatste instantie
op fatale metafysische veronderstellingen, Cassirer – hij
volgt daarin Goethe en Kant
– ziet liever af van een van
tevoren vastgelegde, innerlijke,
substantiële wezenskern.
Voor dat ‘vormgeven’ aan jezelf, het bouwen aan de ziel, is
het gebruiken van de creatieve
vrijheid nodig, want die vrijheid
heeft namelijk op haar beurt
vorm nodig om werkelijk(heid)
te worden, anders vernietigt zij
(de vrijheid) zichzelf.
Steunend op de inzichten
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van Goethe en Kant schrijft
Cassirer een trilogie over de
Philosophie der symbolischen
Formen, waarvan deel 2 gewijd
is aan het mythische denken,
want ook mythen en de daarmee verbonden rituelen en
taboes geven de mens vanaf
de prehistorie een vorm van
wereldoriëntatie die zijn handelen richting geeft – ze zijn
zelfs de eigenlijke oorsprong
van symbolische vormontwikkeling in het algemeen.
De zelfautoriteit wil zichzelf
natuurlijk vrij zien en in een
door blinde causale ketens
volkomen gedetermineerd
natuurgebeuren kan dat alleen
als hij zich ontwereldlijkt en
zichzelf als een soort kleine
god opvoert, aan wie het dan
altijd mysterieus blijvende
vermogen moet worden toegeschreven met de macht van
zijn geest zelf als het ware uit
het niets eigen causale ketens
te veroorzaken.
Het signaal dat Cassirer afgeeft
is dat die moderne mens van
rationele verlichting paradoxaal
is geworden: hij staat voor een
culturele terugval in mythische
denkcategorieën - zij het op
een hoger niveau.
In plaats van een ijzeren mythische noodzaak zijn er causale
wetten, in plaats van de ‘humeurig-souvereine gesternten’

respectievelijk de goedaardige
god is er de ‘autonome’ mens,
verheerlijkt tot zuiver bewustzijnswezen.
Dat is de ware dialectiek van
de Verlichting die Cassirer duidelijk benoemt en aanklaagt.
Maar dan niet omdat de oorspronkelijke impuls ervan – de
verlichtingsimpuls in de Renaissance – noodlottige gevolgen
moest hebben, maar omdat
die oorspronkelijke impuls in
de loop van zijn ontwikkeling
zelf versluierd en geblokkeerd
werd!
Cassirers filosofie van de symbolische vormen streeft ernaar
die verhulling terug te draaien.
Maar dat gebeurde wel in een
tijd waarin de verhouding van
vrijheid en noodzaak, determinisme en onscherpte zoals de
klassieke fysica dat begreep,
juist zo radicaal mogelijk in
twijfel werd getrokken. Werner
Heisenberg publiceert zijn hypothese over de ‘onzekerheidsrelatie’ tezelfdertijd als Cassirer
zijn Individuum und Kosmos,
in 1927.
Dus de grote vraag is of het
‘tijdsgewricht’ wel terug kán
scharnieren, of een terugkeer
naar de Renaissance met
behoud van de inzichten van
Kant en Goethe wel mogelijk
is.
Mogelijk is de tijd juist rijp voor

een Kantoverschrijdend inzicht
en zou het ‘tijdgewrichtspijn’
veroorzaken om de cultuurklok
terug te draaien.
In ieder geval is de basis van
waarneming in hoge mate
onzeker geworden, dat wil
zeggen de kwantummechanische benadering van het
bewustzijn stelt een bijna grondeloze werkelijkheid. Omdat
de menselijke ervaringen die
ertoe doen, ervaringen zijn van
een eminente en intensieve
grondeloosheid of zelfs afgrondelijkheid.
Daarbij wil Cassirer academisch
blijven filosoferen en dat past
al veel langer niet meer in de
werkelijkheid:
er is een traditie in het afwijzen
van ‘academisch filosoferen’
die loopt van Spinoza, Descartes, Mill, Hume, Kierkegaard
en Nietzsche naar Heidegger,
Wittgenstein en Benjamin.
Het besef drong juist bij hen
(H. W. en B.) sterk door dat
wereldbeschouwelijke en
filosofische stellages, die
mensen als culturele wezens
zoal vervaardigen om zich
daar in het bestaan aan te
kunnen vastklampen – zich in
deze wereld op een of andere
manier zo draaglijk mogelijk te
kunnen inrichten – juist áfvoeren van het wezenlijke van de

existentie. Ze zijn deel van de
schijn, niet van het zijn. Alleen
de blik in de afgrond brengt
het echte voort.
De concrete ervaring van het
niets is de ware voorwaarde
voor de mogelijkheid van alle
zin van het ‘erzijn’.
Maar wie zo filosofeert
(Heidegger) loopt noodzakelijk
‘tegen de grenzen van de taal’
aan.
En het ‘er zijn’ produceert
juist in dat aanlopen-tegen
pas wat doorgaans ‘zin’ wordt
genoemd: namelijk als ervaring
van een volledig, zich vrij grondend en vastberaden leven.

sieve grondeloosheid stond
was hoe vanuit het onzegbare
en ondenkbare zich een wereld
kon vormen in dat wordende
universum waarin mensen een
‘thuis’ kunnen herkennen. De
grenzen van de taal tasten
daarmee ook af wat de taal
van God eigenlijk zou kunnen
zijn. Raken daaraan.
Volgens Benjamin was een
sprong nodig, heel expliciet als
sprong in het godsgeloof, het
geloof in de mogelijkheid van
de verlossing uit de uiteindelijk
valse alternatieven, die elk
puur werelds bestaan moeten
bepalen en verwoesten.

Zo vreselijk nieuw was de intensieve grondeloosheid – het
‘niets’- niet echt, omdat eerder
meester Eckehart en Jacob
Boehme al gewag maakten
van de ongrond (Ungrund),
maar met het ‘quanten’
van Max Planck (1923) is de
perceptie van de waarnemer
bepalend geworden voor het
besef van de werkelijkheid en
zelfs voor die werkelijkheid
zelf, voorzover daar nog over
gesproken kan worden in wetenschappelijke termen.
De wet van de waarnemersafhankelijke ‘omslag van het één
in het ander’ was daarmee de
elementaire beweging van het
wordende universum zelf.
De opgave waarvoor de inten-

Hij had dit idee van de sprong
ontleend aan Kierkegaard,
de Deense existentialistische
filosoof, die de noodzaak
formuleerde van de existentiële
sprong naar de ware vrijheid.
Heidegger, die ook door de gedachte van een noodzakelijke
sprong was geraakt, zag het
als een sprong naar een andere
wereld, naar een ander begrip
van zijn, een derde weg.
“Wat tot de sprong aanzet
en hem mogelijk maakt, is
uiteindelijk NIET abstract over
te brengen of vanaf het katheder te verkondigen, het moet
zelf van binnenuit ervaren en
begrepen worden en zich dan
in het concrete leven tonen”.
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Wittgenstein had al eerder
aangegeven hoe innig het
programma van een logische
taalanalyse en een christelijk
existentiële ethiek in de geest
van Kierkegaard en Tolstoj in
zijn denken samengaan. Hij
schreef onder andere:
“Om gelukkig te leven moet
ik in harmonie zijn met de wereld. En dat betekent ‘gelukkig
zijn’. Ik ben dan als het ware
in harmonie met de vreemde
wil waarvan ik afhankelijk ben.
Dat wil zeggen: “Ik doe de wil
van God”.”
In de jaren ’20 formuleerde
Heidegger – eveneens beïnvloed door Kierkegaard – de
noodzakelijke vernieuwing als
“de herwinning van de ware
existentiële kracht van het
Christendom – ver van alle
mythen en valse geleerdheid
en ook ver van alle institutionele dwang en inperking”.
Het ging daarbij theologisch
óók om de essentie van het
subjectieve. Benjamin zag
daarom kennis van goed en
kwaad als het tegenovergestelde van alle objectieve kennis:
“Betrokken op de diepte van
het subjectieve is het in de
kern van de zaak alleen kennis
van het kwaad. [….] Het is
‘geklets’ in de diepe betekenis
waarin Kierkegaard dat woord
gebruikt heeft [….] Want
goed en kwaad staan onbe-

Inhoud
Boeken

noembaar, naamloos, buiten
de namentaal, waarin de
paradijselijke mens de dingen
benoemd heeft en die hij in de
ondoorgrondelijke diepte van
die vraagstelling verlaat”.
We zijn nu een kleine honderd
jaar verder. En het lijkt wel of
we ook een kleine honderd
jaar verder van huis zijn, van
een ‘thuis’ waarin we ons in
dit wordend universum kunnen herkennen. Nog steeds
staan we voor ‘de sprong’,
voor het overbruggen in ons
bewustzijn van de kloof die is
ontstaan door het besef van
‘geklets’ over goed en kwaad
en een objectieve mogelijkheid
van kennis. Nog steeds staan
we voor de ontmythologisering
en ontmaskering van valse geleerdheid vrij van institutionele
dwang en inperking. Fakenews
en factchecking zijn zelfs prominenter dan ooit.
Nog steeds en met zelfs meer
nadruk speelt het verlangen
gelukkig te zijn en in harmonie met de wereld te kunnen
leven. En daarin “Gods wil” te
doen.
Nog steeds speelt het grote
risico dat ‘de mens verstart in
de chaos der symbolen’.
Nog steeds en soms nog sterker vallen we terug in de ban
van mythische denkvormen.
Nog steeds is er gelukkig

ook de mogelijkheid van
zelfrealisatie via de perceptie
van de waarnemer, zoals de
kwantummechanica deze op
bewustzijnsniveau aanreikt: in
volstrekt innerlijk evenwicht,
in de zuivere balans van binnen, is het ons meer dan ooit
mogelijk zelfscheppend te zijn,
‘Gods wil’ in ons als toegepaste creatieve intelligentie
te laten prevaleren boven de
disharmonie van voortdurende
emotionele uitschieters.
Het boek Het tijdperk van de
tovenaars van Wolfram Eilenberger slaat niet alleen op dat
decennium van 1919-1929,
maar geeft een fenomenale
mogelijkheid te spiegelen naar
deze tijd. De titel is mede
ontleend aan de magistrale
roman van Thomas Mann De
toverberg waarvoor hij in 1929
de Nobelprijs ontving. Een
tijdsroman als spiegel van en
kritiek op de Westerse cultuur,
een ‘satire op de geschiedenis
van de Duitse geest’. Paradoxaal in de vorm en traditie
van een ‘Bildungsroman’. Het
wordt wel genoemd een groot
symbool van de verdwenen
wereld van de geest.
De werkelijke menselijke
‘tover’ schuilt in een bergbestijging, waarop de vorm verdwijnen gaat en de autonomie
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van zelfrealisatie een nieuwe
werkelijkheid vestigt.
Een groter ‘wonder’ dan
die mens bestaat er niet. Hij
hervindt zich in de verloren
gewaande wereld van de
geest.
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essay

Hoe zijn we bewoner
van het zonnestelsel?
Steeds meer mensen worden zich bewust van het gegeven dat zij
een microkosmos vertegenwoordigen die zich op universeel niveau
kan verbinden met de macrokosmos. Zoals het hart een centrale rol
op microsniveau heeft waardoor binding met de Monade mogelijk is,
zo heeft ons zonnestelsel een rol op macrokosmisch niveau. Maar
de sleutel voor de eenheid die het heelal is, ligt in ons.
Kunnen we het wel ‘alleen’ af?

‘Je bewust worden’, betekent tegelijkertijd een basisverantwoordelijkheid aanvaarden.
Waarvoor zijn we in dit zonnestelsel verantwoordelijk?
Voor de hand ligt als bewoner van de aarde de verantwoordelijkheid voor onze planeet
te aanvaarden, en wanneer iedereen dat ten volle zou doen zou onze prachtige planeet
een consonant, een mede-klinker in de orde(ning) van de zonnemacros kunnen zijn.
Als gevolg van onwetendheid, door zelfzucht en puur kortzichtig economisch gewin
dissoneert evenwel momenteel die aarde zo sterk, dat andere mensachtige levensgolven zich geroepen lijken te voelen te helpen bij de alarmerende situatie op planeet
aarde en signalen gaan afgeven voor hoe ‘we’ als planeet aarde weer kunnen medeklinken in het geheel. ‘We’ dat zijn de verantwoordelijke mensen, die de overgang van een
egoïsche naar een manasische bewustzijnsstaat (nog) niet ten volle hebben volvoerd.
Hoe gaan we om met planeet-impulsen binnen ons solaire domein

Heel veel van de huidige dissonantie is te herleiden op het door mensen niet goed of
soms helemaal niet kunnen verwerken van de andere planeetkrachten in ons bijzondere zonnestelsel.
Bijvoorbeeld de werking van Mercurius. Eigenlijk is ons gehele ontspoorde financieeleconomisch stelsel (‘het systeem’) negatieve Mercuriuswerking, compleet met de
nieuw-zakelijke handel en bedrijvigheid, die poogt elke menselijkheid als onnodig
bedrijfsrisico aan te merken en daarom te vermijden.
Nog sterker wordt de ontsporing wanneer deze Mercurius zich gaat verbinden met de
lagere Saturnuskrachten, waarin bezit, eigendom en behoud van geld en
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Een vroege gravure van
Spinoza. Het onderschrift,
in Latijn, zegt:’Jood en Atheïst’.
Bron: Wikipedia
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positie centraal staan.
Ook kunnen de ‘positieve’ Jupiter-krachten aanzetten tot een almaar doorgaande groei,
een steeds groter worden van dat eigendom, dat bezit, van het geld.
Zelfs een gematigd econoom als Geert Noels (Schrijver van het boek Gigantisme) geeft
aan dat we afmoeten van ‘groot, groter, grootst’, omdat we nu al onze verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het ‘gigantisme’ niet meer aan kunnen, als we die al
zouden willen nemen.
Met de negatieve Marskrachten wordt elke noodzakelijke dynamiek voor (ziele)progressie omgebogen tot agressie en strijd in het animale overlevingsdomein.
Keuzevrijheid en zelfrealisatie

Het bijzondere van de menselijke levensgolf schuilt vooral in de (keuze)vrijheid die
in het gunstigste geval zelfs bewuste vrijheid genoemd kan worden. Er zijn verlichte
geesten die aangeven dat de menselijke vrijheid de grootste is van alle geopenbaarde
levensgolven in het gehele universum. De ‘prijs’ daarvoor is zelfstandige ervaring van
de werkelijkheid, zelfrealisatie door ondervinding, waarbij de neus vele malen kan
worden gestoten. Alleen door die ervaring, die heus niet per sé met geweld gepaard
hoeft te gaan, vormt zich voor mensen het noodzakelijke bewustzijn voor geestelijke
progressie, zodat een werkelijk meetrillen in de eenheid van het Al beleefd kan worden en er – op een deel van dat al, ons zonnestelsel – sprake is van consonantie in het
orkest van zon en planeten.
Vrijheid zonder hulp?

Betekent die vrijheid van de menselijke levensgolf dan dat er geen enkele ‘hulp’ verwacht hoeft te worden? Of in ieder geval geen enkele inmenging in de vrijheid die
als hulp kan worden opgevat? Van God hoeft geen hulp verwacht te worden op het
persoonlijke vlak, want dan zou inderdaad de menselijke vrijheid gelijk weer ondergeschikt worden gemaakt. Uitgaande van het verheven en hermetische godsbeeld van
Spinoza, kan de godheid zelf krachtens zijn aard en wezen de mensheid niet liefhebben, niet helpen in de uiterlijke ontwikkeling naar zelfrealisatie. Het ‘wisselgeld’
daarvoor is de mogelijke godwording van mensen in mensen zelf. Het bijzondere is
dat mensen op hun beurt wel die hermetische God kunnen liefhebben. Díe vrijheid en
dát vermogen is des mensen.
Hulp voor de microkosmos

Binnen het solaire stelsel zijn voorts planetaire hulpkrachten aanwezig van Venus, de
Aarde zelf en Jupiter. Daarnaast – tot voor ongeveer 200 jaar – speelde Saturnus een
noodzakelijke rol in de vormgeving en structurering vóór de bewustwording en constitutie van het nadir van stof.
De stralingen van Venus kunnen de mensen bereiken op een hoog niveau van harmonie,
schoonheid en liefde. Op oprecht zieleniveau dus. Schoonheid kan de ziel ontroeren
én stuwen; harmonie kan het voorwaardelijke evenwicht voor hoofd en hart vormen
en liefde kan de rust en zelfovergave bestendigen, zodat een ware ego-loze spiritualiteit
mogelijk wordt, en de egoïsche ontwikkeling die van de Manas kan worden.
Centrale hulp evenwel is er van de geest van de aarde, de planeetgeest, de aanwezige
Christuskracht, waarvoor mensen zich helaas gemakkelijker afsluiten dan openstellen.
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De mens
heeft de vrijheid én het
vermogen de
bovenzinnelijk Godheid
lief te hebben

De reden daarvoor is dat de belofte van godwording (Manas) en zelfrealisatie eigen
kracht suggereert als nodige basisvorming, waarbij wordt geappelleerd aan het innerlijk.
Maar Christus geeft aan: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’.
Dus de planeetgeest kan mensen hulp geven, als ze van hun eigen zwakheid durven
uitgaan, omdat ze dan openstaan voor de spirituele impuls par excellence.
En de paradox is dan dat daardoor het ware onafhankelijke ik direct via de Bron wordt
gevoed.
Saturnus als (oude) heerser van Aquarius

De planeetkracht van Saturnus is van belang geweest vanwege de structurerende,
vormgevende, nuchtere, hiërarchie ondersteunende, wettigende en gestadig voortschrijdende opbouwkrachten in de tijd. In de opgave naar de beleving van Aquariuswaarden, die globaal vanaf 1780 de mensheid bezielt, werkt Saturnuskracht evenwel
niet stimulerend en zelfs stagnerend op de zielwaarden van Waterman. Het geloof in
grondstellingen, zo verbonden met het Saturnale, werkt niet langer als zekerheid, maar
is bindend in structuur en materie, star en kristalliserend, waardoor de valkuil van de
waan zich opent.
Spoken van het oude testament

De klinkers die Saturnus gebruikte voor de consonantie in het zonnestelsel worden wel
aangegeven als IEOUA, waarin Jehova herkend kan worden, de 5 klinkers waar ook de
klassieke Rozenkruisers over spraken (‘Onder de schaduw uwer vleugelen, o Jehova!’).
Waarbij de naam Jahweh sterk verbonden is met de oud-testamentische Godheid.
De krachten waarmee deze klanken zijn verbonden hebben te maken met de Elohim,
die in principe LOGOSdienend zijn en waarvan Jahweh deel uitmaakt.
En Jahweh is op ‘zijn’ beurt gerelateerd aan de wet, aan hiërarchie, aan ademhaling en
het abstract kunnen denken. In positieve zin aan de harmoniserende Jahweh-wijsheid
in datgene, wat de Joden de wet noemen, waarin tegelijk het sociale leven was opgenomen. (Steiner, Spoken van het oude testament in het nationalisme van de tegenwoordige tijd, Dornach december 1918).
Grens van ontwikkeling: stagnatie en kristallisatie

Doordat de opbouw van menselijke lichamen in de stof was afgerond verloor de klank
van Saturnus’ stralingskracht stimuleringsenergie en smoorde dat deel van het veeltonige lied in de stof.
Eigenlijk ging Chronos (Saturnus) de Christus-impuls wat voor de voeten lopen, probeerde de vrijheid (‘Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid’, zegt Paulus) en creativiteit die met de Christuskracht annex is, te reguleren, te kadreren, in de hiërarchie onder te brengen. Te ‘framen’ zouden we nu zeggen. Onder vormelijke wetten te brengen.
Door positief op de stralingskrachten van alle ‘oude’ planeten te reageren kwamen de
geestelijk gevormde mensen wel tot een bijzonder bewustzijn, zeker door de positieve
verwerking van Venus’ krachten, maar bereikten ze bij Saturnus de grens.
Reden waarom Jan van Rijckenborgh de eerste zevenkring in Dei Gloria Intacta benoemt
als eindigend bij Saturnus. Op de zeventallige zonnekaart (A. Bailey, Kosmisch Vuur, de
factor Manas, kaart VI) wordt de samenhang van de drie zevenkringen duidelijk en de
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‘scharnierfunctie’ van Saturnus naar de zevenkringen van Uranus en Neptunus.
De hulp die mensen van de planeetkrachten uit ons zonnestelsel konden gebruiken,
bracht hen tot het besef dat er een grens overschreden diende te worden in geestelijke
zin. Een besef dat 19 eeuwen van zogenaamd Christendom slechts als voorbereiding
gold voor het echte verwerken van de Christus-impuls.
Poort naar Uranus’ mysteriestraling

Niet dat er geen wezenlijke aanzetten zijn geweest (Mancheeën, Katharen, Bogomilen,
bonafide mystici, Renaissance, Radicale Verlichting) om te pogen door te zetten, maar
de wezenlijke stap naar de 2e zevenkring, die van Uranus, de mysterieplaneet, kon
nog niet gezet worden, omdat de macht over die planeet nog in handen was van een
oudtestamentische Saturnus. Daarom kon er wel sprake zijn van zielescholen, maar
eigenlijk niet van geestesscholen. Jehova, Jahwe is de hoeder van deze macht.
Terwijl de werkelijke vernieuwing in mensenzielen toch echt begint met Uranus; men
moet een Uranus-ingewijde worden, of beter zijn. Dat is de strekking van Dei Gloria
Intacta.
Omdat in die inwijding een werkelijk zuivere verstandhouding met de LOGOS, met
het Woord uit het Johannes-evangelie kan bestaan.
Saturnuskracht is te allen tijde te weinig vrij van de belemmerende Oud-testamentische krachten (Jahwe) om ruim baan te kunnen maken voor de electrische geesteskrachten van Uranus en in onze eeuw zelfs helemaal niet.
Coornherts opmerkelijke inzicht aangaande de LOGOS

Het is bijzonder te noemen dat er in de 16e eeuw bij de Nederlandse schrijver Coornhert besef bestond van de ongerijmdheid van het samengaan van Jahweh met de
LOGOS: Dirk Volkertszoon Coornhert gaf aan dat de LOGOS niet gekoppeld mocht
zijn aan de oudtestamentische demiurg Jahweh of Jehova! Vanwege de geestelijke
onvrijheid die daarmee zou ontstaan. Want voor de Coornhertisten was een volledige
geestelijke vrijheid de absolute voorwaarde om tot Gnosis te komen. En die geestelijke
vrijheid is verbonden met Uranos’ kracht, daar waar Saturnus die vrijheid blokkeert en
poogt op te sluiten in de gevangenis van de tijd.
Tevens vernieuwend was enkele decennia later het inzicht dat in de kosmische achtergrond van buiten ons zonnestelsel (Serpentarius en Cygnus) die nieuwe impuls WEL
begin 17e eeuw werd gegeven:
De mogelijkheid voor de 2e en 3e zevenkring van Christelijke inwijding, die van Uranus en Neptunus lag daar al! Terwijl nog werd uitgegaan van het adagium ‘onder de
schaduw uwer vleugelen, o Jehova’. Dus impliciet de Saturnus beheersing.
Dat vraagt om nader begrip. In de eerste plaats was het vernieuwende inzicht omtrent
de betekenis van Serpentarius en Cygnus, de supernova in 1604, niet 17e eeuws maar
20e eeuws en wel van Jan van Rijckenborgh.
In de 2e plaats was Jahweh nog een volkomen legitieme Elohim, één van de 7 Elohim.
In de 3e plaats was Uranus nog niet echt ontdekt, wel vermoed trouwens. Die ontdekking was van 1781 door Herschel, een grote revolutionaire doorbraak, die de macht
van Saturnus over Aquarius brak, ten gunste van Uranus.
De schadelijke onderworpenheid van de Elohim aan Jahwe
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Werkelijke
vernieuwing
in mensenzielen begint
met de
Uranus
inwijding.

En dat laatste zou consequenties hebben
voor de werking van de Elohim, die voordien als zevenvoudige eenheid optraden,
met als meest dominante Jahweh. Alles nog volledig in dienst van het Licht.
Maar wel zo dat het denken compleet
uit de oud-testamentische benadering
bestaat van de natuurlijke orde. Waarbij,
aldus Steiner, de Jahwe-godheid als een
der zeven Elohim allereerst voortijdig de
heerschappij in bezit heeft genomen over
het menselijk bewustzijn(!). De Jahwegodheid had daarmee de geestelijke
wezens (de andere Elohim) voorlopig
verdrongen, ja zelfs onttroond tot de tijd
dat die Elohim zich door de persoonlijkheid van Christus weer kunnen laten
gelden. En die tijd kregen de Elohim niet,
omdat de ontwikkeling van het menselijk
bewustzijn zo was, dat de Jahwe-godheid
zich als alleenheerser gevestigd had en de
anderen onttroond. Waardoor de menselijke natuur onder de invloed van lagere
elementaire wezens kwam, die het streven
van de Elohim tegenwerkten.

Het wezenlijke van dat (oud-testamentische) denken is dat men uit hoofde
van de embryonale ontwikkeling die men bezit (deze natuur dus) slechts
de mindset heeft dat men de godheid
als Vader leert onderscheiden. Terwijl het in Christelijke zin voor het bewustzijn én voor levenshouding en godwording gaat om de Zoon.
De Oudtestamentisch Vader schept natuurlijke afstand tot zijn schepsel.
Religie gebaseerd op die Vader is altijd een sleutel tot acceptatie van de verschillen in sociale en economische posities. De nieuwtestamentische Zoon
evenwel verbindt op gelijkwaardig niveau in de microkosmos de mens met
het vurige mysterie van de Uranus-ingewijde.
Het valse beeld van de Vader?

Moeten we de Vader dan maar vergeten? Als antropomorf beeld, ja! Als patriarchaal heerser? Ja. Als Schepper van het Al? Wanneer we de romantische saus
daar afhalen, dan kan het geen kwaad om een eerste oorzaak als goddelijke
substantie voor te stellen, als onkenbaar voor het menselijk brein. Maar wel
als onmisbare mogelijkheid deze oneindige volmaaktheid lief te hebben. De
innerlijke Christus geeft dat aan met ‘Weest volmaakt, want Ik ben volmaakt’.
Het perfectisme van een Coornhert appelleert in wezen aan hetzelfde.
Het komt er nu in deze eeuw op aan of we het oudtestamentische, antropomorfe, patriarchale beeld van God de vader wel kunnen vergeten.
Of de beelden en inhouden niet zo sterk blijven kleven, dat we wel genoodzaakt zijn via een soort atheïstische tussenstap weer vrij te worden
van de inmiddels schadelijk geworden oudtestamentische godsbeelden.
Is een atheïstische tussenstap wel nodig?

Nieuw (testamentisch) is de Zoon.

Daarmee is duidelijk geworden hoe
actueel Coornhert het oudtestamentische
denken als schadelijk voor de geestelijke ontwikkeling heeft aangemerkt en
hoe gedurfd om de Jahweh-godheid als
onzuiver aan te merken, zonder antisemitisch te worden. Dat geldt ook voor
Steiner, die de zuiverheid van zijn blazoen
altijd heeft bewaard.
Hij (Steiner) heeft gewezen op wat hij
noemde het Romaanse spook dat in het
menselijk denken in de grond van de zaak
van het denken volgens de oud-testamentische wereldbeschouwing nog niet
is overwonnen. Vooral omdat de Roomse
kerk meer heeft bijgedragen tot het tegenhouden dan tot het uitdragen van het
beeld van Christus in de mensenharten en
de mensenzielen. (Aldus Steiner)

De grote Spinoza had die atheïstische tussenstap niet nodig, in de tijd dat
Jahwe nog gigantische machtsmiddelen had (de banvloek!) om de geest
van Spinoza te neutraliseren.
Hoewel door menig intelligent medemens Spinoza tóch van atheïsme
werd en wordt beschuldigd! Waarmee deze godgelovige medemens alleen
maar aangeeft de allesomvattende hermetische notie die Spinoza van God
heeft, te verwerpen vanwege zijn eigen hechting aan het ‘Vader-concept’.
Spinoza heeft geprobeerd in verschillende brieven aan de simpele gelovigen in dat opzicht duidelijk te maken, aan welke onwaarachtigheid zij
krampachtig vasthielden.
Spinoza op zijn beurt zag Christus als een grote geestelijke entiteit, een
leraar die als voorbeeld kon gelden voor de mensheid.
Hoe afstand te nemen van een oud en achterhaald beeld.

Maar hoe lastig is het in deze eeuw de klevende oude godsbeelden op
afstand te houden.
Want het zelfstandig vermogen om deze te weren lijkt afgenomen, nu fundamentalisme binnen alle drie monotheïstische godsdiensten de oudtestamentische godsbeelden nieuw leven lijkt in te blazen. Met het aankleven
van het legitieme ‘vernietigen’ die de drie alle in hun orthodoxe beleving

60

Hoe zijn we bewoners van het zonnestelsel?

Chaos. Ets door Wenceslas Hollar (1607-1677)
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meedragen. Zelfs het vernietigen van ‘ongelovigen’. In deze supercommunicerende tijd
kan je daar vooral door de dominante beeldcultuur (de ‘schermwereld’) gewoon last
van krijgen. Je staat vrijwel voortdurend in binding met mensen die de oude beelden
bewust of onbewust blijven hanteren. Als je je wilt ‘afschermen’ van die invloed moet
je het eigenlijk niet meer over God hebben.
Daarom is het zo gunstig dat we ons in de school bedienen van het woord Gnosis,
want daar zitten veel minder oudtestamentische aanklevingen bij en ‘Gnosis’ roept veel
meer de hermetische verheven klank van de godheid op dan het woord God. Bovendien passeert ‘Gnosis’ het in feite voor menigeen niet-acceptabele aspect van ‘onkenbaarheid’ van God, omdat Gnosis appelleert aan ‘kennis’.
Saturnus als een ijzeren tijdsgewricht, als een loden last.

Het gaat er inderdaad om de klank van de Geest te kunnen proeven, te
ondergaan en er mee te leren werken. En de ‘klinkers’ van de oude planeten, de vijf,
IEOUA, zijn niet voldoende om de 2e zevenkring te betreden, om Uranus-ingewijde te
worden en te zijn.
Omdat we onvoldoende kunnen scharnieren in Saturnus. Saturnus manifesteert zich als
een zwaar piepend, niet geolied, ijzeren tijdsgewricht, dat z’n greep op onze cultuur
heeft verstevigd.
Hoe? Door machtsverhoudingen, systemen, hiërarchieën, structuren conservatief te
gebruiken/benutten, te versterken en te bewaken. Geholpen door elites, kartels, geldhuishoudingen, maar ook door Jahweh-aspecten als wereldse en religieuze wetten.
Geholpen ook door de negatieve Mercuriuskrachten van handel zonder menselijk gezicht en de bankenwereld. Daar zijn we dus nog niet vanaf.
Cultuurrealisme

Vaak kan je pessimisme wegstrepen tegen optimisme, zodat je een plausibel soort
realisme overhoudt. In het huidige ijzeren tijdsgewricht worden de mensen en hun
activiteiten constant herleid op geld en rendement van produkten. Het systeem dat onder de grote noemer van Saturnus’ hiërarchie staat heeft ijzeren wetten die financieeleconomisch regeren. Alles binnen de bekende machtsstructuren. Analyse heeft duidelijk gemaakt dat er geen systeem B mogelijk is, of je zou helemaal terug moeten naar
ruilhandel zonder geld, wat niemand kan en wil. Er is derhalve geen maatschappelijk
perspectief voor de komende generaties op planeet B of systeem B. Het optimisme zou
ingegeven kunnen worden door vertrouwen in de technologie, die immers al zo veel
problemen heeft opgelost!?
Naar analogie van een dichterlijk woord; ‘De tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog
veel meer’ zou je kunnen zeggen: de techniek lost vele problemen op, maar veroorzaakt er nog veel meer. Of nu de staat of de markt aan het roer staat, of iets ertussenin
zoals in China, het blijft een besloten systeem om rendement te halen uit de activiteiten. Koste wat het kost. En het lijkt de aarde en de natuur te gaan kosten. En dat
systeem loopt in Saturnus’ eigen graf: de dood. Nieuwe technologie kan daarom niet
anders dan horig zijn aan een uiteindelijk verwoestend systeem.

Techniek
lost vele
problemen
op, maar
veroorzaakt
er nog veel
meer

Voeding door elektriciteit

Het is derhalve een illusie te menen dat de tweede zevenkring, die van Uranus, voor
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de wereld als geheel welvaart en geluk van mensen in kan houden met behoud van het
huidige systeem van winst maken.
Toch wordt dat geprobeerd! Door welvaart en geluk te herleiden tot energie(gebruik)
en door - naast olie - energie te herleiden tot elektriciteit.
Elektriciteit is een ‘energievorm’ van Uranus. De mensheid heeft zijn behoefte aan
energie voor welvaartsdoelen zo hoog opgevoerd, dat elektriciteit onontbeerlijk is
geworden.
De centrale voeding voor de momentele verschuiving van de realiteit naar de wereld
van het virtuele, digitale en be’schermde’, is elektriciteit, of dat nou via batterijen of
direct via het net komt. De ‘cloud’ heeft voor de instandhouding van het gigantische
gegevensbestand geen atmosfeer van lucht als drijfgassen nodig, maar grote elektriciteitscentrales op de grond.
Uranus als elektrische impuls voor het hart

In de gnostieke beleving wordt Uranus de vernieuwer van het hart genoemd en daar
zijn ook electrische redenen voor te geven. Iedere hartslag begint met een electrisch
signaal vanuit de sinusknoop die bovenin de wand van de rechterboezem ligt. Je zou
kunnen zeggen dat de Uranusstralingskracht die electrisch werkt het zuiver astrale
vernieuwingsspoor in het hart trekt, althans bij een hart dat daarvoor open en rustig
is. En vervolgens het reguliere ‘kanaal’ benut voor de verdere impuls naar het lichaam,
naar het bewustzijn.
[Het eerste signaal laat eerst de boezems samentrekken en komt dan aan in de
atrioventriculaire knoop, middenin het hart. Hier wordt de prikkel even vertraagd, om
dan via snelle zenuwbanen verder te gaan voor een krachtige samentrekking van de
hartkamers]
Uranus: Chaos én vrijheid?

Maar het is ook bekend dat steeds meer mensen last hebben van chaotische elektrische
ontladingen in de boezem van het hart, zogenaamde boezemfibrilaties. En merkwaardig
genoeg zegt de Griekse mythe over Uranos dat deze ‘oervader’ regeert over de vrijheid,
maar ook chaos vertegenwoordigt. Dat komt sterk overeen met de verwarring die de
Christus-impuls kan veroorzaken in het wereldveld, maar vooral in de microkosmos.
Het revolutionaire van het werkzaam worden van de Christus-energie in ons zou wel
een zekering kunnen gebruiken, anders slaan bij ons mogelijk de stoppen door.
Toch is het primair vredebrengend en verheffend, die energie van Uranus, die overeenkomt met de energie van Christus. De ‘vurige’ electriciteit ervan sluit ons aan op
een ander circuit van spontaniteit en egoloze spiritualiteit, maar een zekering tegen
een ‘dodelijke bliksem’ is er niet nodig. Tegelijkertijd zorgt het voor loutering en reiniging zodat het kanaal naar de overige delen van onze lichamen stevig en betrouwbaar
wordt voor verdere spirituele voortgang: de uiteindelijk hart-hoofd-éénwording.
Zodat de electrische Christus (Uranus) zich met de magnetische Christus (Neptunus)
onverbrekelijk heeft samengevoegd. Zodat de vernieuwing van het hart (Uranos) zich
manifesteert in het hoofd en de vernieuwing van het hoofdbewustzijn (Neptunus)
zich aan het denkend hart schenkt.
Zo monden de 2e en 3e zevenkring als inwijding in ons microkosmisch zonnestelsel
uit in de opname van het Al voor ons zielebewustzijn.
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Waarschuwingsaffiche
van de ‘Union des
Syndicats de l’Electricité’
ca 1920
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De stilte van waaruit alles is

Die grootse hoofd-hart eenheid is de werkelijke kosmische factor.
Die volstrekte en volkomen eenheid komt als massief het veld van Stilte binnen, het
veld vanwaaruit Alles Is.
Vervullende die ruimte en tegelijkertijd micros en kosmos verbindend in zichzelf: ‘Mij
is het Heelal, wat zal ik nog meer wensen’. (C. van Dijk, Franciscus van den Enden).
‘Ziel en Geest verenigd, stralend licht alom’.
De vijf klanken van de eerste zevenkring, die nog rustten op aspecten van het Oude
Testament, zijn overvleugeld door de krachten en klinkers van de mysterieplaneten uit
Serpentarius en Cygnus.
En de krachten van de ‘oude’ planeten zijn bij die volstrekte hoofd-hart-éénheid niet
meer nodig, hoewel voor menigeen nog dienstbaar, namelijk voor diegenen die zelf de
oude Saturnuskrachten nog moeten zien te boven te komen. Met name Venus’ kracht
en straling zal velen tot hulp kunnen zijn. Maar schoonheid, wijsheid en liefde kunnen
niet de plaats innemen van de volle glorie van de Monadische stralingskrachten en in
de wereld zal al het aankleven van Jahwe – psychologisch - en Saturnus – hiërarchisch
- losgelaten moeten worden om een verdere vernietiging en rooftocht te stoppen.
De noodzaak van vernietiging is een oudtestamentisch beeld

Want er is geen legitimatie voor ‘vernietiging’. Vernietiging is een orthodox, oud-testamentisch fenomeen dat hoort bij een oud Vader-concept van de godheid. Ook Shiva
geeft trouwens orthodoxe beelden van het legitimeren van ‘vernietigen’. Hermes is wat
dat betreft moderner en subtieler wanneer hij de inderdaad wel noodzakelijke ontbinding in de stof niet als agressief ‘vernietigend’ aanduidt, maar als een passief uiteenvallen
in substantie-onderdelen. Uit angst voor de stinkende wonden veroorzaakt door zachte
heelmeesters wordt namelijk onnodig vaak en veel met wortel en tak uitgeroeid. De plutonische kracht van vernietiging heeft alleen een evolutiewaarde voor het uitbannen van
onvolmaakte gedachten, van gedachtencomplexen die ons gevangen houden, van belemmerende mind constructen die we zelf door een kinderlijk geloof voortdurend voeden.
Met de kracht van Pluto kunnen die daadwerkelijk worden opgeruimd.
Geen dwang van exploratie naar exploitatie

Onze schier oneindige en vaak nieuwsgierig wetenschappelijke drang tot exploratie
van alles in en van de natuur heeft geculmineerd in de exploitatie van alles in en van
de natuur, vaak omdat we menen de opdracht daartoe aan het Oude Testament te mogen ontlenen. Met een beroep op het begrip rentmeesterschap. En dankbaar gebruiken
we daarbij, naast alle mogelijke grondstoffen, de meest geavanceerde hulpmiddelen uit
techniek en technologie. Ook managementstechnieken zijn populair om de exploitatie
volkomen nuttig, efficiënt en effectief te laten plaatsvinden. En zo menen we, om de
voortgaande groei van welvaart en bedrijven te kunnen garanderen, technieken van
‘creatieve destructie’ en ‘disruptie’ te kunnen veralgemeniseren tot noodzakelijke tools.
Van creatieve destructie naar disruptie

Dat begon nog relatief vriendelijk in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen Joseph
Schumpeter de theorie van de ‘creatieve destructie’ muntte, wellicht geïnspireerd
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Welke vrijheid
resteert mensen
nog in de ontketende kosmos, en
welke bewuste
keuzes kunnen
nog worden
gemaakt op een
hevig bewogen
planeet ?

door de ontdekking van de planeet Pluto in 1930 of anderszins door de
ten hemel schreidende omstandigheden van de crisismalaise van toen, die
wereldwijd om een nieuwe aanpak schreeuwde.
In het decennium dat volgde verdween de vriendelijkheid van de potentiële ‘creatieve destructie’ geheel, omdat WO II, maar ook de verschrikkingen in het Rusland van Stalin geen enkele goodwill voor het creatieve van
destructie zichtbaar konden maken.
Pluto’s kracht is op geen enkele manier positief voor te stellen. Zelfmoordcommando’s en martelaarsschap zijn artefacten van een achterlijke cultuur
die via religie weer de kop op steken.
In de verhandeling Kosmisch Vuur (A.A.Baley) heeft Pluto dan ook geen
enkele spirituele rol, daar waar Uranus en Neptunus de mysteriestraling in
het zonnestelsel bij uitstek vertegenwoordigen. Steeds meer wordt waarschijnlijk dat de ontdekte ‘supernova’ in 1604, de ‘nieuwe ster’, de planeet
Neptunus moet zijn geweest. In de jaren ’40 verschijnt zowel Dei Gloria
Intacta (1946) als de verhandeling Kosmisch Vuur in het Nederlands,
waarin de rol van Pluto non-existent is.
Terwijl de stralingen van de planeten (van ons zonnestelsel) in Christocentrische zin centraal staan in beide geschriften.
Is ontwrichting nodig voor behoud van welvaart?

Toch was het nog niet gedaan met de ‘creatieve destructie’, alleen ging het
in de jaren ’90 van de vorige eeuw anders heten onder invloed van een
verscherpte innovatie binnen het bedrijfsleven, dat nieuwe wegen zocht
om aan de blijvende vraag naar winstmaximalisatie te kunnen voldoen. Zoals we zagen werd het modern om disruptief ofwel ontwrichtend te gaan
werken, ontwrichtend voor het gehele produktieproces, waarna de grond
vanwege de kaalslag geëffend was voor een nieuwe methode, een nieuw
systeem dat niets meer nodig had van de oude produktiewijze en organisatie. Gevolg: er kon zinvol gesaneerd worden en de afbraak gaf nieuwe
uitdagingen aan bestaand personeel. Crisismanagement was de begeleiding
bij deze ontwrichting, vrijwel permanent. En het adagium werd ’Never
spoil a good crisis’ oftewel het is zonde om een ramp niet te benutten voor
het schoonvegen van alle minder winstgevende onderdelen en de beurse
appels uit de oude oogst te halen.
En sinds het begin van deze eeuw is het vloekwoord disruptie bezig aan
zijn verwoestende opmars. Zoals Tommy Wieringa stelt: ‘Onze tijd is in
handen van digitale revolutionairen, disruptie is hun strijdkreet. Zoals
altijd begint de nieuwe tijd met een gewelddaad. Sterft, gij oude vormen
en gedachten. De vooruitgang komt met een kadaverlucht in zijn kielzog.
Hoeveel paradijzen zijn ons al niet in het vooruitzicht gesteld? Het huidige
paradijs is stuurloos en ongrijpbaar. De disruptieve gewelddaden strekken zich over alle levensterreinen uit. De technologie van facebook brengt
filterbubbels met zich mee die onze sociale en politiek-maatschappelijke
structuren verwoesten. De mens schijnt van de wieg tot het graf onder de
knoet van het algoritme te moeten worden gebracht.’
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Opgevoerde snelheid is evangelie

In al dit technologische geweld tegen het individu, zou je bijna vergeten dat het altijd gaat
om mensen die Big Data inzetten tegen mensen. Soms omdat ze oprecht menen daarmee
ieders gezondheid, geluk en levensduur te bevorderen, soms alleen om de aandeelhouder
te dienen, hoe dan ook is het individu aan het eind van het liedje altijd de klos.
In de digitale revolutie is snelheid een geducht wapen: ‘Wij verklaren dat de grootsheid van de wereld verrijkt is met een nieuwe schoonheid, die van de snelheid. Een
race-auto, zijn motorkap versierd met dikke buizen als slangen met explosieve adem…
een ronkende auto die als hij rijdt op een mitrailleur lijkt, is mooier dan de Niké van
Samotrake’ (Futuristisch Manifest).
Vrijheid van wat?

Het is geen vraag meer of ontwrichting en onnatuurlijke versnelling nodig zijn voor
welzijn en welvaart van mensen, want beide zijn in een schier ongebreidelde stand
terecht gekomen en mensen lijken de vrijheid om hierin keuzes te maken te hebben
verloren aan de eenzijdige machthebbers van deze wereld en aan de algoritmes van de
kunstmatige intelligentie.
Welke vrijheid resteert mensen nog in de ontketende kosmos, welke bewuste keuzes
kunnen nog worden gemaakt op een overbevolkte planeet die hevig trilt van de bewogenheden die apocalyptische tijden met zich brengen?
Onze schakeling naar de geest kan de rust van het endura schenken: de bewuste verwerking van Uranus’ en Neptunus’ stralingskrachten tot Aquarius-entiteiten die een
hermetische hoofdharteenheid hebben gesmeed en zo de microkosmische Nieuwe
Aarde bezit laten nemen van de voortdurende wording van de Geestziel.
Deze schakeling wordt mogelijk doordat Uranus en Neptunus als mysteriestraling in
relatie staan met de interkosmische Zevengeest als openbarend aanzicht van de VaderMoeder-Godheid. Die openbaring heeft in z’n Vader-aspect geen binding met de
Oudtestamentische Jahwe, want die oude tijden zijn voorbijgegaan, de mensheid die
voorbij Saturnus’ dwang is gegaan, kan zich niet met de Geest verbinden door het in
geloof aanvaarden van leerstellingen en de wet en leefregels in strikte zin na te leven:
De Uranus-ingewijde heeft religieus formalisme ‘vervangen’ door in praktijk gebrachte
spiritualiteit en creatieve intelligentie zonder creatieve destructie.
Bewoner van ons zonnestelsel

Zoals Alice Bailey, auteur van Kosmisch Vuur en van De verhandeling over de zeven
stralen, heeft aangegeven bestaat de wording van de Aquariusmens in deze tijd uit de
bestudering van, maar vooral uit de bewuste zelfrealisatie in de stralingskrachten van
Uranus en Neptunus. Daarin kunnen we ons niet alleen bewoner van dit solaire stelsel
noemen die de dissonantie in dat stelsel van de huidige tijd tenietdoet en gaat meeklinken in harmonieuze zin in het orkest van planeetkrachten, maar gaat ook energie
naar de grote Werkelijkheid die het Heelal is. Centraal voor ons als aardewezens is
daarin de Christuskracht die in ons de wereld redt. Voor zover die kracht zich niet al
in mensenharten en mensenzielen heeft gevestigd, gaat het Aquariustijdperk er niet
meer komen. Omdat de mensheid dat toekomstbeeld al structureel bij voorbaat heeft
ondermijnd. Op die ‘tweesprong’ bevinden we ons nu.
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