
EEN AANTAL FRAGMENTEN, SOMS IETS BEWERKT, UIT DE APOCALYPS VAN 

DE NIEUWE TIJD, VAN J. VAN RIJCKENBORGH EN CATHAROSE DE PETRI. 

Samenstelling Paul Wink, bewerkingen door mij van teksten beginnen allen met […….] 

 

 

De vier Aquarius-Vernieuwingsconferenties, 1964, 1965, 1966 en 1967, zijn in vier boekjes 

uitgebracht onder de titel ‘De Apocalyps van de nieuwe tijd’ en beschrijven de letterlijke 

teksten, inclusief de ritualen, die door de dienstleiders tijdens alle diensten zijn uitgesproken. 

 

De eerste Aquarius-Vernieuwingsconferentie vond plaats in 1963 op het conferentie-oord 

Renova te Lage Vuursche. Hiervan heb ik geen verslag. 

De tweede Aquarius-Vernieuwingsconferentie vond plaats in 1964 te Calw in Duitsland en is 

later in boekvorm verschenen onder de titel De Apocalyps van de nieuwe tijd, 1964. 

Hieronder de 4 boekjes, aanvangende met 1964 tot en met 1967. 

 

 

UIT DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD 1964 

 

…….Wij willen u duidelijk maken, dat de nieuwe Wereldbroederschap, dat de gemeenschap 

van het Levende Rozenkruis, een bepaalde geestelijke macht stelt te midden van het beweeg 

der volkeren, en dit voor het eerst in de wereldhistorie; een geestelijke macht, die zich in de 

komende tijden kenbaar zal maken. Waartoe? 

Niet om wereld en mensheid in de zich ontwikkelende apocalyptische tijden te verdoemen, 

doch om haar te redden en te helpen. 

Niet om zich te mengen in politiek en staatkunde. 

Niet om zich te storten in de veelheid van problemen, waarmee de tegenwoordige mensheid 

als overladen wordt. 

Doch om LICHT te spreiden waar dat nuttig en noodzakelijk moet worden geacht, opdat de 

blinden ziende zullen worden. (Dit is het Duizendjarig Rijk; 1000 = het getal v/d mensheid). 

[Oorzaak van ‘blindheid’ is onwetendheid en hoe de leiders der mensen leven en hen leiden]. 

Onwetenden kunnen anderen niet tot weten voeren. 

Onwetendheid is de oorzaak van de momentele, zo diepe val. Het is de grootste ‘zonde’. 

[NB De Coronacrisis vanaf 2020 heeft hier alles mee te maken omdat zij een onderdeel van 

het wereldkarma is dat door onwetendheid en materialisme, c.q. ontkenning van de geeste-

lijke wereld i.c. Christus, opgeroepen is over de mensen; en nu zelfs wereldmensenkarma is]. 

Vandaar de verzuchting van Christus: “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis (des 

heils natuurlijk) heeft.” [Ook de profeet Hosea sprak destijds al deze woorden!]. 

 

[Dan vervolgt de dienst met een aantal fragmenten uit een lezing van 27-9-1911 van Rudolf 

Steiner over Christiaan Rozenkruis, hoe hij zich constant inspant voor wereld en mensheid. 

Advies: zie uitgebreid hierover het artikel op mijn website over Christiaan Rozenkruis: 

http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Christiaan%20Rozenkruis.pdf ]. 

 

Geheel onze momentele maatschappij-orde is bezig te verzinken in de put der versterving. 

Alles wordt momenteel gedaan om het nulpunt volkomen te maken. [Dan wordt onder andere 

verwezen naar de vele atoomexplosies, en de hierdoor funeste wijzigingen van atmosferische 

condities, met een zoethoudertje dat het de zogenaamde toelaatbare normen niet overschrijdt] 

 

Doch, een veel ernstiger dood heeft de mensheid door deze denaturatie getroffen, namelijk de 

psychische degeneratie, waaraan niemand dreigt te ontkomen, ook niet de natuurrijken. 

http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Christiaan%20Rozenkruis.pdf


[N.B. Ziektes, en lawines van psychische defecten, die het gevolg zijn van degeneratie en een 

surrogaat, kunstmatig leven, onder andere door de chemische industrie – die betreurenswaar-

dig ook nog gefinancierd wordt door de maatschappij, en welks verstandelijke heren met 

allerlei titels hooggeëerd worden – worden op hun beurt weggevaagd door andere chemische 

produkten met allerlei bedenkelijke resultaten. Want chemici kunnen toch alles en hebben 

toch ook de mensheid lief?]. 

Doch de bedrijvers van het onheil, versta dat goed, zijn geen misdadigers in volstrekte zin. 

Het zijn de autoriteiten! De staat, de kerk, de wetenschap, want zij nemen de leiding. 

Vooral onwetendheid voert tot experimenteren. En de nood verhoogt deze drang.  

[Onwetendheid komt uit het brein sec., vooral als het hart, het ge-weten, er niet juist bij 

betrokken is]. Onze hele levenssfeer is momenteel gedenatureerd, vergiftigd [komt door de 

lagere Neptunuswerking die heerser is van het huidige Vissentijdperk.] Alles is ontwaard, 

ontkracht. Zelfs de bovenste drie aardstrata onder ons aardstratum zijn gedenatureerd.  

Wist u dat in die onderste strata entiteiten wonen? Dat dit velden van ontwikkeling zijn. 

 

[Alle planeten polariseren, dit is werkzaam maken, op aarde hun bijbehorende metalen. Zo 

polariseert Mars het ijzer op aarde opdat het hier optimaal kan werken. Idem polariseren de 

mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto respectievelijk uranium, neptunium en 

plutonium om door hun goddelijke stralingen ooit het hoofdheiligdom in ons optimaal 

werkzaam te maken voor de grote werkelijkheid. Helaas zijn ook deze goddelijke krachten  

verstoord waardoor ook onze Planeetgeest (Christus) in zijn werkzaamheden belemmerd is. 

De gehele harmonie is verstoord, ook tussen aarde en overige krachten van het Zonnelichaam 

waardoor de tegennatuur met haar absurde methodes al het waarachtige teniet doet waardoor 

de mensheid vastloopt, met onbeschrijflijke gevolgen! Het lastige is dat eigenlijk ieder zijn 

best doet waardoor er niet echt een schuldige aan te wijzen is. Dus doen we dat ook niet.  

Zoals Paulus al zei dat de mensheid onderworpen is aan de geestelijke boosheden in de lucht. 

Nodig is het optreden van een nieuwe wereldbroederschap in geheel andere zin, werkend met 

andere krachten dan louter dialectisch-menselijke krachten. 

Deze wereldbroederschap van het Levende Rozenkruis, die voortkomt uit het Bevrijdende 

Leven, en een innig contact heeft met de Planeetgeest Christus, dient met ons contact te 

krijgen en tracht onder andere met haar krachten – vanuit het centrum van onze aarde – de 

aardesfeer te harmoniseren om een noodzakelijk evenwicht te bewerkstelligen, te bewaren. 

 

De wereldbroederschap heeft het huidige leven reeds geheel en al doorzien en maakt zich 

gereed om op het juiste moment deze situaties te kunnen opvangen, een reddingsplan te 

ontwikkelen. Getracht wordt de overheersing van de lagere krachten uit de spiegelsfeer af te 

laten nemen, en een nieuwe opvoeding te geven zowel aan een mensengroep als aan een 

volksleider die overeenstemt met zijn volk. Ook tracht de broederschap roekeloze ik-centra-

liteit (met grote karmische gevolgen) en ieder geweld te beteugelen. En dit alles ongeforceerd             

Ook de verstandelijk krankzinnigmakende onderuittrekkende ontwikkeling dient omgebogen 

te moeten worden naar een nieuw onderwijs, waarbij het hart en het hoofd zich tegelijkertijd 

harmonisch kunnen ontwikkelen, liefst in een bedding van de levende zielenstaat. Zo kunnen 

wij dan van het goddelijk voorrecht van het verstandsvermogen weer juist gebruik maken. 

Het spirituele, een nieuwe oorspronkelijke levensbasis, dient weer op de voorgrond geplaatst 

te worden. Hiervoor zal absoluut op het horizontale vlak een initiatiefgroep moeten worden 

gevormd die de initiatieven opvangt, begrijpt en ze tracht in de wereld te realiseren, door o.a. 

stimulering van een hoge morele status, zelfdiscipline, en inzicht in de bestemming van de 

mensheid c.q. de schepping. Ook geen theologisch gespeculeer maar diepzinnige Waarheid. 

De aankomende Aquarius-era zal dit heilswerk beter mogelijk maken. Daadkracht is vereist. 

 



Het is de arbeid van de ware Rozenkruisers geweest, die het mogelijk maakte, de verschijning 

van Christus in het etherlichaam, net zoals Paulus dat beleefde op zijn weg naar Damascus, 

vanaf het begin 20e eeuw voor iedere leerling in de werkelijke navolging Christus, te beleven. 

Nogmaals wordt verwezen naar Christiaan Rozenkruis (zie lezing op mijn site via het linkje). 

 

De Wereldbroederschap zal gaan optreden. De grote moeilijkheid is echter een begin, dat zal 

bestaan uit een gebeurtenis, die zich zal afspelen in de atmosfeer, als een teken dat door vele 

mensen, door veel volkeren zal kunnen worden waargenomen, en waar ook de wereldpers 

gewag van zal maken. Velen echter zullen het teken herkennen omdat het ooit voorzegd is. 

Direct daarop zullen een reeks van voorvallen plaatsvinden op het gewone maatschappelijke 

vlak en die niet kunnen worden verheimelijkt. (Volgens later onderzoek van een vriend is dit 

ongeveer 10 keer gebeurd.) Verschillende autoriteitsgroepen, leiding gevende mensen, op 

allerlei gebieden, zullen worden geconfronteerd met een voor hen zeer eigenaardige situaties. 

Zij zullen namelijk op psychologische momenten in hun vergaderingen worden bezocht door 

leden van de Universele Broederschap. Zij verschijnen aan hen in hun ethervoertuig en zij 

zijn uitsluitend met hun stem te vernemen. Zij spreken de mensen aldaar aan op hun gedrag.  

Het komt er op neer dat al deze mensen op hun geweten worden aangesproken opdat: 

geen geweld zal worden toegepast; dat de natuur een godswonder is en gerespecteerd moet 

worden; en dat er alleen gehandeld mag worden wat tot heil van mens en wereld dient. 

Deze boodschap zal zoveel mogelijk, tegelijkertijd over de gehele wereld, worden 

overgedragen aan hen die daarvoor in aanmerking komen. Allen die zich verzetten, of de 

boodschap negeren, zullen ten teken dat het echt ernst is, gedurende enige tijd lichamelijk en 

psychisch als het ware worden geneutraliseerd, echter zonder te sterven (zoals eerder aan hen 

aangekondigd is). Sommigen worden dan even in de etherwereld ‘opgetrokken’ om daar, in 

het Lichaam van Christiaan Rozenkruis, dieper inzicht te kunnen vernemen. Later zal men 

zich de lessen kunnen herinneren. Vooral waartoe hij ‘mens’ wordt geheten, wat zijn taak is. 

Zo wordt dan gehoopt dat de waarheid vooral bij deze leidende mensen door kan dringen. 

Zo wordt ook gehoopt dat deze mensen weten dat er naast wetenschap en kanonnen, kerk en 

staat, nog andere (geestelijke) machten (be)staan. 

Echter geheel dit voorgaande vindt alleen plaats als de tijd rijp is, als het de hoogste tijd is! 

Dit is als het spanningsveld, de opgehoopte krachten, een ravage  in de atmosfeer, een soort 

elektromagnetische storing, een kortsluiting veroorzaakt vanwege alle tegen-natuurlijke 

experimenten, ontploffingen en overige zeer schadelijke handelingen voor mens en wereld. 

De harmonie in de kosmos en macrokosmos mag niet verstoord worden op gevaar van haar 

ondergang. Soms moet dan een lichte forcering de schellen van menige ogen laten vallen. 

Dus de wereldrevolutie van nu is feitelijk een heropvoeding, aan te vangen met de leiding. 

Maar omdat, zoals de Heilige Taal ook zegt, ieder volk de regering krijgt die het verdient, zal 

ook de ‘gewone’ mens hard moeten werken om het (ook collectieve) bewustzijn te verhogen! 

We zullen ons allen moeten gaan voorbereiden, heroriënteren op een aankomend nieuw 

tijdperk (Waterman, Aquarius, zie eventueel: http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-

artikelen/Wat%20betekent%20Aquarius,%20Paul%20Wink.pdf) waarbij disharmonisch 

karma opgelost moet worden. Gezond worden! En iedereen krijgt daarvoor voldoende kans. 

Iedereen die de waarheid voldoende begrijpt zal hier aan mee willen werken. Adel verplicht! 

Dan kunnen ook de leugens, halve waarheid en angst verspreidende tegenmachten voldoende 

ontmaskerd worden door vrijgemaakte lichtkrachten met medewerking van de Broederschap. 

Ook zal de spiegelsfeer door deze atmosferische krachten versneld ontledigd worden van 

achtergebleven zielen, waarbij velen alles op alles zullen zetten om daar te overleven. Vooral 

de gevoelige mens zal van deze ongewenste overschaduwing-etherroof bewuster zijn, en dus 

waakzaam moeten zijn. Echter, als ons raslichaam gelijk aan dat van nu zou blijven, dan zal 

krankzinnigheid toe gaan nemen. Laten we tot algehele reiniging en heropvoeding overgaan.] 

http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Wat%20betekent%20Aquarius,%20Paul%20Wink.pdf
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Wat%20betekent%20Aquarius,%20Paul%20Wink.pdf


UIT DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD 1965 (is derde Aquarius-conferentie) 

 

[NB Hoewel het voornemen was om zeven Aquarius-conferenties te houden, zijn er helaas 

uiteindelijk maar vijf geweest. Dit zal mede te maken hebben dat de heer van Rijckenborgh 

op 17-7-1968 gestorven is. In juli 1967 was de laatste, de vijfde Aquarius-conferentie.] 

 

De mensheid heeft momenteel de uiterste grens, het dieptepunt van stoffelijkheid, het nadir, 

bereikt. Doch u weet dat de mens geroepen is om op te staan uit dit dialectische levensveld, 

dat hem nu tot een gevangenis is geworden, en dat hij daartoe straks een nieuwe persoonlijk-

heid dient te bezitten, een persoonlijkheid die getransfigureerd is en die wij, over het 

algemeen, aanduiden als de zielenmens. Wij dienen dus tot opstanding te komen en dan 

verder te gaan. Echter, dit is volstrekt onmogelijk met de oude persoonlijkheid. 

Noodzakelijk is dus een wedergeboorte. En omdat wij weten dat iedere wedergeboorte plaats- 

vindt door middel van stralingen, interkosmische radiaties, waartoe tot nu toe onder andere 

ook de planetaire radiaties van ons zonnestelsel hebben gediend, is het duidelijk dat voor die 

thans zo noodzakelijke opstanding, die wij nu tegemoet treden, andere radiaties dienen; 

andere radiaties dan die ons nu ter beschikking staan. De eeuwigheid boort zich nu in de tijd. 

Daarom gaat nu optreden en in het leven der mensen binnenkort werkzaam worden een ander 

zonnestelsel, een andere zon, andere planeten en een andere zodiak (zij vertegenwoordigen 

hemel in Openbaring 21 waar gezegd wordt: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 

want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee bestond niet meer.” 

[Uit dit nieuwe zonnestelsel behoren de drie mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto. Zij 

zullen nu de (zielen)ontwikkeling gaan ondersteunen. (Zij kunnen dit ook pas na hun fysieke 

ontdekking: Neptunus in 1613, Uranus in 1781 en Pluto in 1930). Er zullen hierbij straks nog 

drie planetaire krachten voegen (welke wordt niet door J. v. R. gezegd, en ook niet wanneer). 

Pluto zal de mensheid volkomen veranderen, neemt een sleutelpositie in. In het verleden kon 

de mens nog kiezen wel of niet religieus te zijn, wel of niet het pad van bevrijding willen 

gaan. Doch dat is nu voorbij! Er wordt ons nu geen vrije keus meer gelaten. 

Vroeger hield het ons bekende zonnestelsel ons zo goed en zo kwaad mogelijk in evenwicht. 

Echter, nu wordt heel de mensheid, graag of niet, in een richting gedreven. Uitstel zal veel 

schade teweeg brengen; het wordt opstanding of denaturatie. De richting is transmutatie en 

transfiguratie. (Ooit in Atlantis was een vergelijkbare ontwikkeling waarbij toen de longen 

moesten ontwikkelen vanwege andere atmosferische omstandigheden: de zon brak door). 

Doch alle opgaande veranderingen lukken nu alleen door zélfverwerkelijking, omdat de mens 

nu een sterfelijke persoonlijkheid heeft (ontvangen van de behulpzame geestelijke entiteiten). 

De mens is nu bewust van zichzelf en heeft meestal voldoende ervaringen opgedaan vanwege 

zijn vatbaarheid voor goed en kwaad. Daarom kan daarna pas het innerlijke besluit, vanuit 

waarheid, genomen worden om in het ‘meebewegen’ te gaan staan, aan te vangen met het 

Mysterium Magnum, de grote ommekeer in opstanding. De grote neergang heeft, zeg maar,  

zijn opdrachten gedaan zodat nu de opstanding door een nieuw zelf aangevangen kan worden. 

De Nieuwe Hemel en Aarde kunnen dat nieuwe zelf nu gaan ondersteunen. Uit Serpentarius 

en Cygnus kunnen de 3 mysterieplaneten ons gaan ondersteunen met deze opstandingsarbeid. 

Zij bouwen dus niet aan de persoonlijkheid, zij beïnvloeden de mens. Zij jagen hem in het 

grote levensconflict, groter dan ooit te voren, in een sneller en steeds smaller pad. Net zo lang 

tot voldoende zelfverwerkelijking gerealiseerd is. Vervult dus Gods Raad in deze Apocalyps! 

Zoals gesteld dwingt Pluto ons om te reageren, te kiezen. Wij moeten reageren, graag of niet: 

willen we bokken worden (=Ahriman, heer van de materie, alleen waar is de zintuigervaring), 

of kiezen we voor de schapen, het Lam Gods, Christus? (Ook in midden-Atlantis, t.t.v. in de 

ban van de ring, moesten alle bewoners ook kiezen: of vòòr Sauron=Ahriman, of tegen hem). 



De volkomen van lagere aandoeningen vrijgemaakte grote scheppingskracht (=ook seksuele-) 

van de mens is de basis voor alle zelfverwerkelijking, het vrijmaken van hogere vermogens. 

(Zie eventueel het artikel op mijn site hierover: http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-

en-artikelen/Hypofyse,%20Uranus%20en%20seksualiteit,%20Paul%20Wink.pdf)  

Een van de grote aankomende problemen is niet alleen het razend snel toenemen van de 

wereldbevolking met overeenkomstige problemen, maar van het aantal ‘abnormale’ mensen.  

Vooral Uranus zorgt hiervoor (zie linkje). De lagere Uranus bevordert tevens ontaarding! 

Het juiste leven is geen forcering van licht-(scheppings)krachten, maar een door sterke 

waarheidsbezinning, door vrijgemaakte lichtkrachten, lieverlee de lagere driften e.a. in de 

mens te neutraliseren. De slijmklierfuncties in het hoofdheiligdom worden zo lieverlee 

losgemaakt van de lagere organen, waardoor de hogere scheppende (zielen)vermogens 

vrijkomen voor het Opstandingsleven dat de Vader van den Beginne bedoelt met de mens. 

(De mens is naar Gods beeltenis geschapen. Dit geldt alleen voor de microkosmos en niet alle 

lichamen die daarin participeren, want die zijn door de lagere Hiërarchieën geschapen en zijn 

nog niet volmaakt. De mens heeft dus principieel ook de scheppingskracht van God in zich!). 

Zoals Uranus astrosofisch het hart (Venus) vernieuwt, verhoogt; zo verhoogt en vernieuwt 

Neptunus het hoofd (Mercurius); en Pluto verhoogt de daadkracht (Mars) naar uiteindelijke 

herschepping, transfiguratie. De enige magie is doen. De mens is dan weer een Vrij Mens, die 

in de navolging van Christus, in het dienen van God staat: “Heer wat wilt U dat ik doen zal.” 

Worden de krachten van de mysterieplaneten niet goed gebruikt, dan vervallen zij in hun 

‘negatieve’ aanzichten: Uranus zorgt o.a. voor ontaardingen, Neptunus voor vergiftiging en 

allerlei verzwakkingen, en Pluto voor machtsmisbruik (dus zwarte magie, geen witte magie). 

Zo zal ieder gebruik van verstandelijke-, denkarbeid – hetgeen in onze tijd zo vereist is –, 

onze scheppingskracht aanspreken. Het belang van verantwoorde gedachten is dus groot. 

Want dan kan de Monade (het ‘kleed’ van de Goddelijke Vonk in ons, de Kracht van den 

Beginne) zich gaan openbaren. Zolang wij dus deze heilige scheppingskracht niet  

verantwoord aanwenden, binden wij ons aan de gewone natuur. De gehele Bergrede is zelfs 

op deze grote eis ingesteld! 

En wij moeten weten dat wanneer de Monade werkelijk in kan dalen in het natuurgeboren 

stelsel, op de basis dus van de vrijgemaakte gereinigde slijmklier (zie hypofyse), er eerst dan 

sprake is, sprake kan zijn van een nieuwe zielenstaat, van werkelijk hoger, onsterfelijk, leven. 

Wij dienen dus, hetgeen eigenlijk ieder wel bekend is, zowel ons denken als ons voelen, onze 

liefdeaard, volledig te heiligen. Dus dit niet bestrijden, maar ongeforceerd reinigen, heiligen. 

Hiervoor is veel kracht nodig, hulp en genade, om ons over allerlei barrières heen te helpen. 

Dat doet nu Pluto! Naast dat Pluto de mens nu dwingt tot een levenskeuze, geeft Pluto ons de 

kracht (polariseert) tot nieuwe (bevrijdende) handelingen. Pluto werkt in op het zenuwstelsel, 

het slangenvuur, en op de bloedstoestand van de mens; en geeft dus een openheid voor zijn 

radiaties waardoor wij gereed gemaakt, opengebroken kunnen worden. 

Wat men dus vroeger amper kon, kan dus nu wel door de hulp van Pluto’s kracht. 

Pluto drijft de geheiligde scheppingsfuncties van Uranus en Neptunus (hart en hoofd) tot een 

hoogtepunt, een crisis, een voldongen feit. De zelfovergave is het allermoeilijkste en wordt 

aangereikt door de bevrijdende daadkracht van Mars (als Mercurius en Venus voldoende het 

denken en voelen verhoogd, gereinigd hebben). Pluto verhoogt Mars richting transfiguratie, 

waarbij de pinealis (pijnappelklier) dan werkzaam is geworden en dit proces mogelijk maakt. 

De mysterieplaneten voeren de mensheid dus tot een volstrekt nieuwe – doch reeds bijna 20 

eeuwen aangekondigde – Apocalyps. Door het aankomende Watermantijdperk is nu alles in 

gisting gekomen. Niet richting ondergang zoals velen denken, maar richting bewuste opgang. 

Echter, niet ieder mens kan vanwege zijn bewustzijn nu in het Hemelschip, de Ark, mee. Die 

mens gaat een andere spiraal van ontwikkeling. Maar als u geadeld bent, wacht niet en ga! 

Uit de worsteling in puur verlangen wordt het Licht geboren. Dat is het Mysterium Magnum.] 

http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Hypofyse,%20Uranus%20en%20seksualiteit,%20Paul%20Wink.pdf
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Hypofyse,%20Uranus%20en%20seksualiteit,%20Paul%20Wink.pdf


UIT DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD 1966 (is vierde Aquarius-conferentie) 

 

[Stralingskracht is feitelijk DE enige energie die bestaat, want alles is trilling en dus straling. 

Zoals de ware Geestelijke Broederschappen met Jezus Christus als de/hun ware mensenleider 

(zowel ooit fysiek en nu als goddelijke Kracht), op aarde werkzaam zijn met woord en met 

stralingskracht, om de Godvonk of Geeestvonkatoom in het hart van de mens te wekken en te 

ondersteunen in het openbloeien, zo werken juist eveneens de tegenmachten om dit proces te 

torpederen. (Vooral na 2020 wordt hun angst en leugenstralingskracht verbonden met Covid-

19 om de juist nu sterke Christuskracht/radiaties tegen te werken. (Zie mijn site Corona enz.) 

Omdat de wedergeboorte van de Ziel nu werkelijk mogelijk is, is er daarom nu de extreme 

tegenwerking van de tegenmachten. Zij mobiliseren eveneens de lagere spiegelsfeerentiteiten. 

Zij worden, zie voorgaande conferentie, nu door de sterke Witte Stralingskracht gedwongen 

òf de aarde los te laten en de geestelijke wereld verder in te gaan, òf zich nog sterker vast te 

klampen aan de aardebewoners – om van hen etherkrachten af te roven voor hun bestaan.) 

 

De Geestesschool van het Gouden Rozenkruis is momenteel een werktuig in de handen van 

de Broederschap, de Innerlijke Lichtgemeenschap van het Universele Rozenkruis. Zij is een 

sterk elektromagnetisch veld van allerlei ‘hoge’ zuivere stralingen en vibraties.  

Omdat de atmosferische condities in iedere tijd anders zijn, wordt de Geestesschool van het 

Gouden Rozenkruis genoemd het moderne Rozenkruis. De stralingskracht van de School is 

namelijk volledig aangepast aan onze huidige tijd. Zij zal met reine astrale Lichtstromen die 

mensen ondersteunen die door inzicht, waarheid uit de Centrale Bron (God) wensen te leven. 

Opdat deze mensen in een alchemisch proces, aanvangende in het hartatoom, als bekroning 

een drievoudige wedergeboorte naar Geest, Ziel en Lichaam kunnen realiseren. 

 

(De dienst herhaalt nu enige teksten uit vorige diensten over Waterman/Aquarius, waarbij ik 

u nogmaals attendeer op de lezing hierover op mijn website, zie linkje hiervoor, uit 1964. 

Hierna wordt gesteld dat er een Goddelijk Plan voor de schepping is, waarbij alle schepselen 

een Opdracht hebben te volbrengen. En wetmatig, want een opdracht is een wet in zichzelf. 

Dan wordt gerefereerd aan de Val van de mensheid en de vervulling van de opdracht e.a. 

En vooral omdat de mensheid nu weer voor een Val staat, een nog verder onderuitzakken in 

de materie, onder het nadir zelfs. (Waardoor de splitsing in de mensheid zal gaan ontstaan). 

Hoe staan wij in de offerbereidheid? Want dat is de wet van het Al, offer betekent verlossing]  

 

Op pagina 47 staat, zegt de leiding (augustus 1966): 

“In onze tijd spreekt men zoveel over het virus der ziekten. De wetenschap is het nog niet 

eens over de vraag of een virus meer een kristal of een levend wezen is, dan wel of het 

eigenlijk een vormopenbaring is die men nog niet beschrijven kan [zie op mijn site artikel 

over Corona enz. waar dit uitgebreid behandeld wordt, en ook in mijn artikel Dieren enz.]. 

Wij, leerlingen van de Geestesschool, behoeven ons met het onderzoek van de wetenschap 

aangaande virussen, de ziekteverwekkers, niet bezig te houden [je moet er wel voldoende van 

weten, vind ik]. Als wij ons bewust zijn in welk vibratieveld zulke virussen ontstaan, zich 

ontwikkelen en voortplanten, is het zonder diepgaand onderzoek duidelijk dat in de sereniteit 

van een Gnostiek Stralingsveld geen virus kan ontstaan, noch er een voedingsbodem kan 

vinden om te groeien. Het is heel eenvoudig: een rein levensveld, met een hoge elektromag-

netische vibratie, kan niet het levensveld van een virus, van een lager levend wezen zijn. 

Allen die in het Krachtveld van ons Levende Lichaam zijn opgenomen, en leven en werken in 

overeenstemming met de signatuur daarvan, behoeven de virussen, de ziekteverwekkers, niet 

te vrezen.” [Helaas is Covid-19 vanaf 2020 wereldmensenkarma geworden, en dus ook voor 

de leerlingen van de Geestesschool! Zie hierover meer het artikel op mijn site over Corona].  



Samengevat vervolgt de dienst dat de louter natuurgeboren mens met zijn oude biologisch 

denken de dialectische natuurorde, met al zijn myriaden aan virussen, in stand houdt; alsmede 

het leed en de smart, dat zelfs door het aanhoudende gedenatureerde denken vergroot wordt. 

Eigenlijk is al het misbruik van scheppingskrachten door het denken, voelen, willen, spreken, 

alsmede misbruik van hormonale scheppingskrachten, in feite tegenbewegen en is daarom 

kritiek tegenover de Schepper. Dit kritiek-virus voert uiteindelijk tot kristallisatie en dood. 

 

Eind 1800, begin 1900 (Note Paul: volgens mij vooral omdat in 1879 de aartsengel Michaël 

zijn aartsengelregeerperiode kreeg. Zie op mijn site artikel over Michaël) werden de oude 

maangodsdiensten of oude rasgodsdiensten min of meer ontheven van hun taak om de mens 

enigszins te beschermen en af te remmen tegen neergang, door constante moraalprediking.  

 

[Toen Christus zijn domicilie nog op de Zon had, Zonnegeest was, straalde zijn Kracht direct 

naar de Maan c.q. de Maanengelen, die het weer naar de aarde, de mensheid door-zon-den. 

Zo ontstonden de maan- of rasgodsdiensten. Echter toen Christus lieverlee naar de aarde trok 

(hetgeen Echnaton gezien had en daarom de godsdienst wilde veranderen), en tijdens de doop 

in de Jordaan in Jezus de Heer incorporeerde, dienden de rasgodsdiensten minder te worden. 

Vanaf toen was de Christus direct met de aarde, de mensheid te verbonden, maar nu echter 

weliswaar òf tot een opstanding òf tot een val. Dit werd pas realiteit nadat de mens minimaal 

twee incarnaties na Christus ervaren had en zodoende voldoende ervaringsvol was geworden] 

 

Echter nu dient de mens vanwege een volwaardigere persoonlijkheid door zelf-ontwikkeling, 

een hoger denken, een hogere zielenstaat te realiseren (Note Paul: hetgeen door de aartsengel 

Michaël zeer sterk ondersteund wordt. Hij is o.a. de woordvoorder van Christus).  

De bevrijding van de hogere zielenstaat kan gerealiseerd worden door een bevrijdende 

nieuwe zielenlevenshouding, want de oude godsdiensten kunnen geen kracht meer schenken 

vanwege onder andere de negatieve ontwikkeling van het verstand (= Ahriman’s invloed).  

De oude maan-rasgodsdiensten hebben geen controle meer over het menselijke lichaam. 

De ik-mens is nu genoeg volgroeid en zijn natuurlijke begeerteaard heeft vrij spel gekregen. 

Er is nu geen controlekracht meer werkzaam waardoor talrijke lagere invloeden (Note Paul: 

doordat Michaël in 1879 de tegenmacht Ahriman op de aarde ‘geworpen’ heeft, en deze in 

het menselijke denken gekropen is, en zodoende dit denken zeer sterk gecorrumpeerd heeft)  

zich op de mensheid hebben geworpen. DAT IS DE (reeds voorspelde) CRISIS VAN NU. 

Onvermijdelijk, tenzij de (hiertoe geadelde) mens op de enig juiste wijze zijn ontwikkelings-

reis ter hand neemt, dat wil zeggen in Christus en door de Heilige Geest (die momenteel 

planetair zijn). Echter dan dient ook de juiste voorlichting, die eeuwen lang ontbroken is, 

weer op orde te komen opdat het bijster geraakte spoor omgebogen kan worden. 

Het laagste momentele Nadir is noodzakelijk omdat alleen daarin het Zaad van de volkomen 

zelfverwerkelijking geplant kan worden (Note Paul: waarbij al het kwaad in de wereld de 

meststoffen tot groeien vormt) waardoor de Wonderbloem tevoor-schijn kan komen. 

Hierbij dient gewaakt te worden dat men denkt dat het verstand reeds goddelijk is, opdat het 

niet vervalt in louter breinpluk, maar dat het nieuwe Denken ontstaat, de Hoge Rede, het 

nieuwe Weten (Note Paul: zie mijn artikel op de site over hart en hoofd, voelen en denken). 

Want misbruik van ons denken is mede ontstaan omdat men de bedoelingen van de 

godsdiensten niet goed begrepen heeft. Misbruik van verstandelijke vermogens, vooral als 

men denkt dat het verstand ontwikkelen het enige is, gaat op den duur de hersenschors 

degenereren, en wordt men steeds ongeschikter om de bedoelde ontwikkelingsgang te gaan. 

Zij die dit, het Godsplan, wel begrepen hebben (zowel met hoofd en hart!) behoren tot de 

mensen die Rozenkruisers genoemd kunnen worden. 



Zo zijn er dus momenteel twee groepen van mensen: zij die vooral hun verstand als goddelijk 

ervaren en hiervan het enige heil verwachten, bij uitstek in de materie; en zij die onderscheid 

maken tussen verstand als ‘gereedschap’, de lagere Mercurius, en het ware Denkvermogen. 

De eerste groep mensen loopt vaster in de dialectiek, de weg van de kronkelige ondergang, 

terwijl de tweede groep zich hieraan weet te onttrekken: zij gaan de Weg door de Schepper 

bedoeld, de Koninklijke Weg, in opgang naar de Bovennatuur, het oorspronkelijke 

Levensveld van de bevrijde Geest-Zielenmens, de nieuwe Stad Jeruzalem, het Koninkrijk der 

Hemelen. Zij zijn uiteindelijk geschikt om het Grote Werk in de Tempel (dit is ook je eigen 

microkosmos, want: ‘De Tempel Gods is heilig, en die Tempel zijt Gij!’) te verrichten. 

De Geestesschool van het Gouden Rozenkruis stelt zich volledig in dienst van dit proces. 

 

Dan volgen nu een paar korte stukjes uit de (vervolg)dienst, met aanvullingen van mij. 

De ‘ware’ leerling ervaart vaak dat allerlei maatschappelijke leefgewoontes, regels en wetten 

van een land zijn spirituele ontwikkelingspad in de weg zitten, zelfs van nature vijandig zijn. 

De Doodsnatuur heeft nu eenmaal een andere visie, agenda, dan de (heilige) Bovennatuur. 

De maatschappij heeft zich aangepast aan de onwetendheid van de natuurgeboren mensheid. 

Het diepere inzicht is verloren gegaan en men kan de werkelijke zoekende mens niets bieden. 

Deze mens zal dus geheel zijn eigen weg op eigen kracht dienen te gaan. Geheel zelf ook het 

Godsplan vinden. En ervaren dat in ons wezen die dubbelnatuur ook aanwezig is. Ons lagere 

ik is gewoon van deze natuur en wil hier gelukkig zijn, terwijl onze hogere ziel uit de Hogere 

Geestelijke en Ware Wereld stamt, en hier wil oefenen in zelfovergave aan Christus. Deze 

twee tegenstrijdige, doch terechte belangen voelt iedere leerling in zich. Zowel de koning, 

ons ik, als de keizer, onze ziel, hebben nu eenmaal recht van bestaan. Dus geef de koning des 

konings, en vooral de keizer des keizers. Doch de keizer is hoger dan de koning zodat het ik 

ooit, in overgave aan de waarheid, de ziel dient te volgen: ‘Heer, wat wilt U dat ik doen zal’.  

De leerling weet dat geleefd, gehandeld moet worden in en met deze wereld, maar hij weet 

ook dat hij zich er niet mee moet verbinden, dus hij moet niet van deze wereld worden, zijn. 

Hij doet deze tweevoudige arbeid met alle organen en alle talenten, vermogens die hem ter 

beschikking staan, en met liefde en toewijding! Zo ontwikkelt zich dan de ‘nieuwe’ ziel; het 

eindige wordt minder en het oneindige groeit, verwerkelijkt zich. 

De leerling zal dan onpersoonlijk (dit is zonder aanzien des persoons, dus voor iedereen!) zijn 

liefde aanreiken op de maat van de geopenbaarde waarheid. (Note Paul: niet geheel goed 

begrepen onpersoonlijkheid vervalt lieverlee in zijn karikatuur, namelijk: in anonimiteit, in 

een zekere afstandelijkheid of kilheid). 

De zenuwspanningen van onze tijd komen vooral voort uit het niet naleven van het Godsplan, 

terwijl die mogelijkheid aanwezig is, waardoor men willoos slachtoffer wordt van de eigen 

karmische beladenheid. Velen zijn zelfs daardoor niet echt meer volledig verantwoordelijk te 

houden voor hun daden (door ‘overschaduwing’) en dreigen van kwaad tot erger te vervallen. 

De mensheid is in crisis, die alleen door zelfhandeling (zelfinwijding) opgelost kan worden. 

Feitelijk is het een strijd des harten, zoals ook in de Bijbel staat: “Zalig (d.i. genezen) zijn de 

reinen van hart, want zij zullen God zien.” 

Alleen de geopende Roos des harten kan het bloed met nieuwe Liefdekracht (Christuskracht) 

reinigen en daardoor alle organen; en vooral het hoofdheiligdom, de hersencentra die o.a. 

door zelfzucht, een verkeerde begeerteaard, zwaar beschadigd zijn. Iedere mens moet er ooit 

achter komen dat het ware leven niet een louter aangenaam materialistisch tijdverdrijf is. 

De Roos kan zich pas openen door een innig verlangen naar bevrijdend leven, en tevens de 

lijdende medemensen op het ‘pad’ te ondersteunen (naar hoe je waarheid dit aangeeft). 

Zo kwijnt dan de oude mens van de lagere ik-natuur lieverlee weg, en de nieuwe Mens, de 

hogere natuur, ontwaakt. Zo komt men ook de psychische beschadigingen te boven. 



Door de reiniging van de Liefdekracht, de eerste doorbraak, is de bewustwording van het 

voorhoofdcentrum, in de zetel van de Gouden Roos, tot stand gekomen.  

De Nieuwe Hogere Mens is geboren (het morgenrood in opgang kan worden aanschouwd, 

want de herboren Ziel staat te lichten aan de horizon). 

De tocht door de woestijn (de doodsnatuur) naar het Beloofde Land is ingezet. 

De hogere driehoek van Geest, Ziel en Rede is tot stand gekomen zodat nu pas de 

verlossende arbeid kan gaan plaatsvinden. Al het voorafgaande was voorbereidingsarbeid. 

De Wet, de Leer, is nu vervangen door het geopenbaarde Geloof hetgeen door zelfinwijding 

(c.q. bloedspurificatie, reiniging) een innerlijk Weten is geworden (dus van hart en hoofd). 

Wat vroeger aan enkele daartoe geadelde vooruitgesnelde pioniers aan inwijdingen in de 

heilige Tempels geschonken, geopenbaard werd – opdat zij zich gereed konden maken voor 

werkelijke mensendienst –, wordt als het raslichaam volkomen is geworden – nu dus –, en als 

de noodzakelijke vermogens de natuurgeboren mens voldoende eigen zijn, nu ook geplaatst 

voor de ontwikkelingsgang van zijn hogere Natuur. En dit door zelf-inwijding in Christus.  

De Christus is in ons en de mens dient zijn hartheiligdom voor Hem te ontsluiten. Dan pas 

kan door een zuivere doch particuliere levenshouding de Rozenkracht (c.q. de gelouterde, 

gereinigde bloedskrachten*) zich aan/in het hoofdheiligdom openbaren met al de bevrijdende 

gevolgen van dien. Niets en niemand kan u die Kracht ontnemen (alleen uzelf door negatie 

en/of zondiging. Want, zoals de Heilige Taal hierover zegt: “De ziel die zondigt zal sterven”). 

(*Het laagste aanzicht van de ziel is namelijk het bloed, vandaar dat dit eerst zuiveren moet.) 

Vroeger ondersteunden de Maan-Hiërofanten het proces van bewustwording. Nu is het de 

Broederschap van het Levende Rozenkruis die deze klassieke universele taak heeft 

overgenomen. Onze lotsvoltrekking is vanaf dat moment in menselijke handen gesteld. 

 

Zo zijn er dan vijf transmutatieprocessen die ieder mens tot de weg in Christus dient te gaan: 

1. De gang van natuurmens tot cultuurmens; 

2. De doorbraak van de cultuurmens tot de staat van het begrensde geheiligde leven, dat 

in de Heilige Schrift wordt aangeduid als de staat van de Efeziër (grensbewoner); 

3. De ontwikkeling van de Efeziër tot natuurverbreker; 

4. De Opvaart van natuurverbreker tot de zondeloze mens Jezus; 

5. De ontwikkeling van de Jezusmens tot het eniggeboren Zoonschap, het Christuswezen 

De Deur tot dit Pad kunt u ontsluiten met het machtige Woord, het Mantram: 

“Ik vermag alle dingen, door Jezus Christus, Die mij Kracht geeft.”  Amen. 

 

In andere woorden: 

Na de voorbereidende arbeid heeft de verlossende arbeid vier aanzichten. 

Het astrale voertuig, het etherische voertuig en het stoffelijke lichaam dienen waarlijk bezield 

te worden, en onder de werkelijke, redelijke controle te worden gesteld, geheel in overeen-

stemming met de Geestwetten, de wetten van de nieuwe levensstaat, de nieuwe Natuur. 

Dan dient de anti-mens te worden aangetast en van zijn plaats gestoten te worden. 

 

De anti-mens, ook wel het aurische wezen genoemd, is in feite tegen-natuurlijk, doch zeer 

reëel, en krachtig genoeg om het gehele geestelijke bouwwerk te blokkeren. Hij kon pas in  de 

loop van duizenden jaren, vanwege het groeiproces in de mens van natuurmens tot morele 

cultuurmens, in de mens ontstaan. Hij is de opstapeling van alle incarnaties-zelfhandhaving. 

Begeerte en wensen, zelfhandhaving, kortom al zijn levensgewoonten pakten zich samen als 

een soort zelfverdediging. Zo werd de anti-mens een krachtig wezen in de mens met een 

zeker bewustzijn. Dit bewustzijn streeft naar handhaving van de dialectische, natuurmens-

situatie, en heeft dus niets op met het opgaan naar goddelijk leven, vecht in zelfverdediging 



voor levenskracht. De rasgoden ondersteunden de mens in zijn opwaarts groeiproces naar het 

goddelijke zodat de natuurgeboren, de van nature ‘onschuldige’ mens, lieverlee onderging. 

Zo ontstond ook, verwege een groeiend moreel bewustzijn, de strijd in de mens tussen goed 

en kwaad. (De natuurgeboren mens leefde veel meer, onbewust, uit eenvoudige instincten). 

Omdat de zelfhandhavende, doch eigenlijk illusoire, anti-mens nu zo sterk in de mens is, zie 

je daarom in de wereld een soort van bijna moedeloze overgave aan (zijn)  astrale ‘lagere’ 

krachten, die aldus het opwaartse leven belemmeren. De individuele en collectieve zonden-

last is inmiddels zo groot dat er, louter op het horizontale vlak, praktisch geen uitkomst meer 

is. Alleen het Pad van verlossing is de enige mogelijkheid die uitkomst biedt. Alleen dan kan 

de anti-mens uit de microkosmos verdreven worden (de ‘reële illusie’ wordt alzo opgeheven). 

 

De natuurorde-in-ons dient, nu een bepaald punt is bereikt, om niet te denatureren, een einde 

te nemen. Zij zal op een dag doorkruist worden door de Geestorde van Jezus Christus, en zal 

de ontwikkelingsgang van het verleden, die ons tot een afgrond, tot een Beest is geworden, 

worden gebonden. (Zie eventueel mijn artikelen over Ahriman, Lucifer en Sorath op de site) 

De ontwikkelingsgang van de wetenschap (de koude ahrimanische-), die sterk onder de anti-

mens staat, bedreigt momenteel de Godsorde der dingen zelf aan te tasten, tot een ondergang. 

Daarom zal interkosmisch ingegrepen moeten worden, van reiniging en verandering, van 

herstel en genezing, en herordening van het Albestel. (Zie bijvoorbeeld ook de Babelse Val). 

Door het ketenen van de anti-wezens kan, zal er een Nieuwe Interkosmos gaan ontwikkelen. 

De wereld zal deze reinigingsprocessen als een grote ramp opvatten, terwijl de leerling 

rozenkruiser het op kan vangen als de mogelijkheid om hem vrij te maken van de anti-mens 

in hem. Want ook in ons zal de Geestorde van Jezus Christus de natuurorde en haar gevolgen 

dienen te doorkruisen (vooral als wij in de navolging van Christus wensen te leven). Christus 

Jezus werd tot driemaal toe gehouden om te bewijzen dat Hij – levend uit de Geestorde en de 

Kracht daartoe –, volkomen vrijgemaakt was van de anti-mens, c.q. de tegenmachten in hem.  

“Toen liet de duivel van Hem af, en ziet, de Verhevenen zijn gekomen en dienden Hem!” 

 

En laten wij goed beseffen: “Wie niet vóór Hem is, is tegen Hem!” Het is alles of niets! 

Laten wij daarom, door zelfovergave, trachten te leven uit Zijn Adem en staan in Zijn Kracht. 

Ieder zal nu móéten kiezen, móéten breken alle ons vasthoudende banden, hoe pijnlijk ook! 

En loslaten alle illusies van hoever we al op het pad vorderen c.q. zijn. Door innerlijk ‘JA’ te 

zeggen, de zelfovergave aan Christus, hebben wij dan inderdaad principieel ‘de dood over-

wonnen’. Alle gespeculeer over vorderingen op het pad zijn alleen maar belastend. Zoals de 

druppel in de beek reeds verbonden is met de oceaan, zo is de mens dan reeds met Christus 

verbonden. En de weg die dan nog afgelegd moet worden is louter nog een kwestie van tijd. 

De dienstbaarheid aan God is dan geen schijnreligie meer aan uiterlijkheden en schone 

beloften, maar een zelfovergave aan het innerlijke Licht, een weg van waarlijk Leven.] 

 

Dat er voldoende mensen wakker, helder, wetend en sterk zullen zijn om deze Dag van 

Openbaring niet te laten verzinken in een, eigenlijk niet bedoelde, Kosmische Nacht. 

(Note Paul: Rudolf Steiner geeft aan dat het vanwege de vrijheid van de mens mogelijk is dat 

onze aardeontwikkeling nu, op dit cruciale moment, dit kantelpunt in de eeuwigheid, ook kan 

mislukken, en dat daarom dan de Aarde incarneren zal in een dode Jupiteraarde waarop de 

materialistische machten van Ahriman heer en meester zulen zijn (zie boek Duin 1). Onze 

ontwikkeling zal dan terugvallen naar de ‘Maansituatie’ van vroeger, ofwel Lemurië, waar 

opnieuw de ontwikkeling van het ik plaats zal vinden tot we weer op dit kantelpunt aan zullen 

komen en dan weer voor dezelfde opdrachten zullen staan. Feitelijk werkt ons privékarma net 

zo als het mensenwereldkarma. Steeds word je geplaats voor de te nemen stap om die 

uiteindelijk een keer juist te nemen. Ieder krijgt altijd kans op kans om het weer te proberen.) 



Welnu, laaft u met het Levende Water, aangereikt door de Broederschap van het Levende 

Rozenkruis. Want besef goed dat: uw Geloof zal u behouden; uw inzicht zal u toebereiden;  

en uw handelingsleven zal u vernieuwen. 

De Levende God, Die was, en Die is, en Die komen zal, behoede u dáár waar u heengaat! 

Amen. 

 

 

UIT DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD 1967 (is vijfde Aquarius-conferentie) 

 

[Herhaald wordt dat momenteel vele elektro-magnetische krachten en stromingen uit de 

Ruimte komen, die zich in de naastliggende gebieden van onze planeet ophopen, en reeds in 

binding zijn getreden met het magnetische veld van onze aarde. 

Deze situatie is momenteel (ongeveer vanaf 1960) in een zeer kritieke fase gekomen. 

In 1614 (net na de ontdekking van Neptunus) staat in de Confessio Fraternitatis dat God reeds 

Boden vooruitgezonden heeft, Sterren, die verschenen zijn in Serpentarius en Cygnus (zie 

ook 3e conferentie uit 1965), om als waarlijk grote Tekenen ons inzicht in het Boek der 

Natuur te geven, Gods Raadsbesluit. In hoofdstuk 8 wordt meegedeeld dat nadat de Wereld 

de roes van haar giftige, bedwelmende beker zal hebben uitgeslapen…. 

Wij (en de klassieke Rozenkruisers) weten dat één van de functies van deze 2 nevelvleksyste-

men is: als grote goddelijke correctors, reinigen van schendingen in en van de Alopenbaring.  

Religieuze en diep-wijsgerige impulsen, Boden, hebben in het verleden steeds geprobeerd de 

neergang naar het nadir van stoffelijkheid, momenteel dus, om te buigen. Echter de duisternis 

is steeds dikker geworden, en de wereld is verzonken geraakt in een psychische slaaptoestand 

waardoor rede en reactievermogen op het Godsplan volkomen gedegenereerd, verloren zijn. 

 

De grootste Boodschapper ooit, Jezus Christus, bracht dialectisch dualistisch, en ook logisch 

gesproken, tevens de grootste tegenkracht met zich mee, de Anti-Christ (Note Paul: dit zijn 

feitelijk alle drie de tegenmachten: Ahriman, Lucifer en Sorath, waarbij Sorath de ‘echte’ 

Anti-Christ is). Die tegenstanders of tegenmachten strooiden het eerste zware gif onder de 

mensen; zij gaven de bedwelmende gifbeker die dus momenteel tot de rand vol is.  

Dit veroorzaakt: 

De diepe slaap van het wanbegrip in het hoofdheiligdom, de stilstand van het gevoelsproces 

des harten, de degeneratie van het zintuiglijke organisme en van de interne secretie. 

Deze neerwaartse spiraal veroorzaakt een samenstel van gevolgen van een volkomen onjuiste 

ontwikkeling, die daardoor uit móét lopen in een denaturatie van het menselijke slangenvuur. 

En deze waantoestand noemt de mens in zijn onwetendheid: de huidige cultuurgang. 

Maar deze (wereld)‘slaap’ van een uiterst funeste intellectuele, materialistische en psychische 

gerichtheid en bewogenheid is bezig een einde te nemen, echter op een wellicht zeer 

beangstigende, zeer wrede en dramatische wijze. Want ons adem-veld is nu te giftig en ziek. 

De gehele planeet dreigt in een abnormaliteit en een dissonant te geraken in de Alopenbaring. 

Maar ook ons gehele zonnestelsel, en de Al-orde, kan hierdoor ernstig verstoord raken.  

 

Welke reinigende correctie kunnen wij nu van/uit Serpentarius en Cygnus verwachten? 

Astronomen hebben verklaard dat zij hun stralingsvelden reeds met het aardeveld in contact 

hebben gebracht. Hun invloed is dus momenteel zeer actueel, een feit.  

Hun invloed is namelijk of positief of negatief, anders gezegd: of opbouwend of afbrekend. 

Zij reinigen het elektro-magnetisch veld van de aarde, dat is het allerbuitenste deel ervan. 

Daarna vermengt het zich met de allerbuitenste aanzichten van onze dampkring, en wel: 

Eerst de astrale sfeer, dan de ethersfeer: weerspiegelende ether (vuur), lichtether (lucht), 

levensether (water), scheikundige ether (aarde), en dan gaat dit alles in de stoffelijke wereld. 



Met andere woorden: waar de aanraking van de stralingsvelden van Serpentarius en Cygnus 

corrigerend optreedt en een reiniging bedoelt te voltrekken, ondergaat de gehele mensheid 

deze aanraking reeds sedert het proces begonnen is (omdat namelijk gelijk met het elektro-

magnetische veld van de aarde ook de kern van onze aarde aangeraakt, doordrongen wordt). 

 

Een gevolg op aarde zijn bijvoorbeeld de onophoudelijke toenemende zenuwspanningen. 

(Note Paul: Frappant is dat als een planeet door de mens fysiek ontdekt wordt, zie eventueel 

meer op mijn site, dat dan zijn invloed ook direct sterker wordt. Uranus is in 1781 ontdekt 

waarna de Franse revolutie onder zijn signatuur aanving, alsook de industriële revolutie. 

Uranus is hoogspanning, waardoor lieverlee door zijn invloed ook de elektro-spanning in de 

wereld toenam. Het duurt natuurlijk jaren voordat zoiets mondiaal is, maar met recht schrijft 

de heer van Rijckenborgh over de toenemende zenuwspanningen en kortsluiting, die dus door 

Uranus veroorzaakt worden, zijnde 1 van de 3 mysterieplaneten uit Serpentarius en Cygnus!) 

 

Dit alles, met het terugtrekken van de Maankrachten, voert dus naar een crisis, waarin de 

keuze ligt, of regeneratief, of degeneratief te veranderen. Degeneratie echter (dit ontstaat dus 

als de mens deze dialectiek, deze ‘doodsnatuur’, als het enige doel in het leven blijft zien en 

zich daar ook helemaal op afstemt) vervalt lieverlee in grenzeloze abnormaliteiten, en dit zal 

dan uiteindelijk noodzakelijkerwijze leiden tot volkomen vernietiging. 

Het proces, in onze tijd op gang gekomen, voert dus tot een opstanding of tot een val. 

(Voorbeelden van degeneratie zijn extreme abstracte kunst, ‘smerige’ literatuur, hyper-

materialisme en dit ook in het godsbeeld, God is ‘dood’, seksuele communes, drugs enz.) 

 

Een mens, die in een staat van zijn is, waarin door een christocentrische levenshouding de 

gereinigde nieuwe Ziel bezig is tot ontwikkeling te komen, die de Goddelijke Lichtkrachten 

van de Zeven Oerstromen vanuit de plexus sacralis, het wortelsysteem van het slangenvuur-

stelsel*, in het lichaam weet op te nemen, ervaart de stralingen van Serpentarius en Cygnus 

niet als een teistering of correctie, doch als een intense hulp, als een kracht die het proces van 

zintuiglijke uitbreiding en verfijning zeer versnellen gaat, en waarin de weerstanden van de 

gewone natuur worden opgebroken. Deze leerling ervaart de Kracht van de Heilige Spijze. 

De op een bovennormale wijze aangevoerde reine astrale substanties, opgewekt door het 

slangenvuur te reinigen c.q. krachtiger, positiever te maken, kunnen nu, door een alchemische 

omzetting in het hoofdheiligdom, bijzonder reine en zuivere lichtether vervaardigen, opdat 

tevens de zintuiglijke vermogens en organen optimaal verzorgd kunnen worden en het stelsel 

zich kan ontdoen van dialectische invloeden. (*Denk aan de Mercuriusstaf, de slangenstaf). 

 

Zo komt men steeds meer open te staan voor een werkelijke gnostieke ontwikkeling. 

De stralingen van Serpentarius en Cygnus breken bij deze mensen de ontwikkeling dus niet 

af, maar bouwen positief aan een zeer versnelde ontwikkeling van de nieuwe levensstaat. 

 

Tot aan het begin van onze jaartelling was het nog mogelijk, en in beperkte mate geoorloofd, 

enigermate met de chakra-kundalini van het astrale lichaam te arbeiden. Zoals vroeger zoveel 

magie, ook de kerkelijke magie, geheel en al berustte op de krachten van de oude maan-

mysteriën. Echter, Jezus Christus doorkruiste deze gebruiken met Zijn Leer.  

Daarom zal, al sedert 2000 jaar, geen werkelijke Rozenkruiser een andere kundalini-kracht 

gebruiken dan die van het hart, en die van de Ziel, omdat het een volstrekte eis is voor allen 

die waarlijk magie willen uitoefenen, de mensheid te stuwen tot het doen geboren worden 

van de Levende Geest-Ziel als dé opgave van dit aarde-tijdperk. 

 

 



De plexus sacralis, het wortelsysteem van ons slangenvuur, staat òf in verbinding met de 

lichtkrachten van de dialectiek (symbolisch de Boom der Kennis des Goeds en des Kwaads), 

òf met het Lichtkrachtstelsel van de Universele Zevengeest (idem de Boom des Levens). 

Momenteel is het indalingsproces in de natuur des doods, het nadir, tot op zijn dieptepunt 

aangekomen, en wordt nu vervangen door een ontstijgingsproces door het proces van de 

Boom des Levens. De mens staat dan nog wel in de wereld, maar is niet meer van de wereld. 

Ons drievoudig slangenvuurstelsel (levensboom) ‘zuigt’ via zijn wortelsysteem, alle 

bouwstoffen (een fundamenteel drievoudig prâna) die de microkosmos nodig heeft, op, en 

voert ze tot de orgaanstructuren. Het centrale orgaan van uitvoering is het hoofdheiligdom.  

Het drievoudige prâna concentreert zich in de drie hogere hersenholten, en deze drie maken 

het openen van de vier andere hersenholten mogelijk. De zeven Goddelijke Lichtstromen 

dient de leerling volkomen in de zeven hersenholten te bezitten en erop te reageren. 

 

Bij de gewone dialectische mens zijn de twee sympaticuskanalen (Ida en Pingala) niet via de 

plexus sacralis verbonden, en kan slechts één fundamentele levensstroom binnenkomen zodat 

de drie belangrijke hersenholten maar door een en dezelfde levenslucht de taken zeer onvol-

ledig kunnen uitvoeren. Zodoende kan deze mens het Plan Gods niet uitvoeren en verzinkt. 

Daarom komen nu Serpentarius en Cygnus ingrijpen om dit proces te herstellen. 

 

De drie fundamentele levensluchten moeten voor werkelijke menswording volkomen met 

elkaar kunnen samenwerken in de drie hogere hersenholten. Alle heiliging dient van de basis 

van het slangenvuur/staf uit te gaan.  

De plexus sacralis verbindt de mens met de noodzakelijke nadirgang van den beginne onder 

leiding van de Kennisboom. Nu dient op het dieptepunt, het nadir dus, de opgang weer te 

geschieden, en wel onder leiding van de Levensboom. Een tweevoudige reis voor iedereen! 

Deze opwaartse weg kan niet via psychologische manieren gevonden worden. Ook niet via 

filosofische of godsdienstige systemen, of louter via het denken, voelen en willen. Of drugs. 

Verlossing van het wiel van geboorte en dood vangt aan met het hartheiligdom, door een 

intens verlangen naar heelwording, heiliging. Het hartheiligdom staat in nauwe verbinding 

met de drie hogere hersenholten; en in het hartheiligdom ligt de zetel van de Geestelijke mens 

(het oeratoom, de Rozeknop, de Roos des harten, het oorspronkelijke Goddelijke in de mens). 

 

De vooral louterende ervaringen in de dialectiek, op het horizontale vlak, maken de mens 

uiteindelijk ontvankelijk voor de opening, het openbloeien van de Roos des harten. 

Als de mens die innerlijke stem naar verlossing verneemt en hierop gaat antwoorden, dan 

begint hij zijn bloedstoestand (=het laagste aanzicht van de ziel) in zelfovergave te reinigen. 

Het drievoudige slangenvuur wordt alzo hersteld. In de plexus sacralis worden door de hoge 

vibratie de twee van elkaar gescheiden kanalen van het spinale geestvuur opnieuw met elkaar 

verbonden (Note Paul: de staartjes van de 2 slangen verbinden zich onder weer met elkaar). 

De drie hogere hersenholten in het hoofdheiligdom worden nu weer gevuld met de Krachten 

van de Zevengeest. En daarna volgen de overige vier hersenholten. 

Zo bevat de zesde hersenholte de pinealis of pijnappelklier, die de aard en de structuur, het 

wezen van het atoom bepaalt. De mensgelijkwaardige atomen verkrijgen pas na contact met 

de pinealis hun persoonlijke specifieke kwaliteit (vibratie). 

De pinealis ofwel atoomgenerator zal nieuwe, andere atomen gaan voortbrengen, verspreiden 

ofwel transmuteren als het slangenvuursysteem door nieuwe levenshouding veranderd is. 

Dit heet in het Geestelijke Testament van de Broederschap van het Rozenkruis dat de Zesde 

Kandelaber ontstoken is. Het proces van transfiguratie wordt aangevangen. 

Deze mens kent zijn plichten (want adel verplicht), alsmede: plichten van harte begeren en in 

grote vreugde verwerkelijken (“Werk uzelfs zaligheid”). En een absolute eerlijkheid. 



Alvorens de mens net als Paulus op zijn weg naar Damascus bovenzinnelijk de etherische 

Christus kon waarnemen, ervaren, dient men eerst tot het geestelijke schouwen van de natuur 

te komen. Dit kan alleen als men langs de weg van de geesteswetenschap een innerlijk 

omzettingsproces – zie hierboven – heeft gerealiseerd. Dus niet bijv. via chakra-oefeningen. 

Feitelijk is het etherisch ervaren van Christus pas mogelijk geworden na het mysterie van 

Golgotha, toen – na de doop in de Jordaan van de mens Jezus –  de éénmalig fysieke Godzoon 

nu Christusmens werd; en door Zijn offerkruisiging het IK van de mens bereid heeft gemaakt 

nu zelf in Zijn navolging te kunnen staan en Hem, de Christuskracht dus ook zelf te ervaren 

(zoals Paulus en Christiaan Rozenkruis e.a.).  

De Wederkomst van Christus betekent Hem bovenzinnelijk in het etherlichaam te schouwen. 

Na de hemelvaart van Christus kan Hij alleen nog maar etherisch verschijnen (in de ‘wolken’) 

Wij dienen dus eerst ons geestelijk oog te ontwikkelen, door een christocentrisch leven. 

 

(Note Paul: In Lemurië was het eerste Christusoptreden ten gunste van het menselijke fysieke 

lichaam, in Atlantis was dit twee maal: zowel voor het etherische als voor het astrale lichaam, 

en alleen op Arye kwam Hij fysiek in de mens Jezus ten gunste van het IK; en hierna zal Hij 

nog aan ons Manas, Buddhi en Atma werken. De tegenmachten zullen proberen die uitspraak 

in de Bijbel dat Christus in de wolken gaat verschijnen te misbruiken en zullen daarom een 

spiegelsfeer-verschijning van Lucifer presenteren voor het gehele volk om hen te misleiden 

om de valse Christus te volgen. De echte etherische Christuservaring is namelijk privé, voor 

de enkeling die daartoe geadeld is, en nooit voor de massa! Zie lezing Christiaan Rozenkruis) 

 

Vanaf de 20e eeuw zullen voor drieduizend jaar alle religies verenigd zijn in het (geestelijke) 

Rozenkruisers Mysterie (zie o.a. hierover de lezing Christiaan Rozenkruis op mijn website). 

De mensheid zal namelijk niet meer alleen onderricht hoeven te worden door hetgeen in 

documenten is vastgelegd. De mensheid zal nu zelf het Paulusbeleven moeten gaan ervaren! 

 

Het is aan de mens om te leren omgaan met vrijheid, want vrijheid is het Hoogste Goed. 

Echter vanwege ‘gebrek aan Kennis’ zal dit oefenen geregeld ontsporen waardoor altijd 

interkosmisch hierop gecorrigeerd gaat worden. Zie hiervoor reeds uitgelegd.] 

 

De aankomende correcties zullen veel atmosferische storingen en vreemde 

verschijnselen teweeg brengen. Onder andere op het gezichtsvermogen, dat 

zowel uiterlijk als innerlijk zal gaan waarnemen; alsmede zal men de bewoners 

van de spiegelsfeer en hun entourage steeds beter kunnen gaan waarnemen. 

Ook zal het noordelijke stralingsveld van onze planeet haar tot dusver 

gesluierde geheimen moeten prijsgeven. Zo zullen bijvoorbeeld zichtbaar en 

kenbaar worden de bewoners van de gebieden die onder de oppervlakte van de 

aarde gelegen zijn, want ook hún levensgang zal door de interkosmische 

revolte, die ons heeft aangegrepen, geheel worden gewijzigd. 

Dit zal onder meer voltrekken door tal van vulcanische uitbarstingen, met 

tevens ingrijpende gevolgen voor het uiterlijke aanzicht van landen en zeeën. 

Tevens zal ter ondersteuning van het Opwaartse Pad een interkosmisch 

‘verkeer’ gaan ontstaan tussen bewoners van planeten en andere 

hemellichamen. Deze bewoners zullen ons mensen gaan bezoeken en ons nog 

vele dingen leren, waarvan de mensheid nu nog geen notie heeft. 
 



[Ook zal voor het eerst, voor wie ‘ziende’ is, zichtbaar en kenbaar worden de Heilige en 

Gewijde Broederschap der Onsterfelijke Zielen: “En zij hoorden een machtige Stem uit de 

Hemel, die tot hen riep: Stijgt óp hierheen!” Enz. meerdere teksten uit de Apocalyps. 

(Note Paul: omdat Uranus dus steeds krachtiger wordt, en onder andere de hypofyse beheerst, 

het orgaan voor helderziendheid of etherisch gezicht, zal dit vermogen ook sterker worden. 

Zie meer op mijn site het artikel Uranus, hypofyse en seksualiteit; alsmede Helderziendheid). 

 

Het is duidelijk dat nu twee groepen van mensen zich in deze omwenteling gaan aftekenen: 

1. De ‘Schapen’: Zij die het Lam Gods, Christus willen navolgen, wier ogen open gaan; 

2. De ‘Bokken”: Zij die hun heil uitsluitend van de dialectiek, de materie, verwachten.  

      Ofwel de ‘navolgers’ van Ahriman, ook wel Satan genoemd, de heer van de materie. 

 

(Note Paul: Ook Lucifer doet zijn duit in het zakje dat zeker niet onvermeld dient te worden! 

Zoals: de schijn van wijsheid, illusies, zelfoverschatting, hoogmoed in nederigheid, en 

arrogantie. Zie meer hierover op mijn website de lezing over Ahriman, Lucifer, Christus). 

 

De laatste groep mensen, de bokken, zal, gezien de feitelijk nog maar net aangevangen 

mogelijkheid tot IK-realisatie vanaf Christus’ kruisiging, de grootste groep mensen zijn.  

Hiervan zullen velen allerlei beschadigingen hebben, zoals: zware karmische beladenheid 

met een daardoor geschonden persoonlijkheid; beschadigd hoofdheiligdom door louter 

verstand/breinpluk; beschadigde interne secretie c.q. bedorven hartheiligdom (o.a. door 

zedenmisdrijf); en/of extreme zonden jegens de mensheid die amper uit te boeten zijn.  

Deze mensen vallen ‘onder het Oordeel’ zoals dat staat in de Heilige Taal. Dit is geen straf 

maar een leerschool, een therapie om te herstellen en de mensheid geen verdere schade meer 

te berokkenen. Zij komen daartoe in speciale daarvoor bestemde gebieden. 

Goed beschouwd, zo stelt de heer van Rijckenborgh, is de gehele wereld, de gehele mensheid 

heden één groot ziekenhuis, zelfs bij tijden één groot gesticht voor psychisch gestoorden.  

De zaak is volkomen vastgelopen en daarom dient ingegrepen, gecorrigeerd te worden. 

Beschadigd is namelijk boven, op, onder en in de aarde. Dus feitelijk ook het Al-lichaam. 

 

Paulus zegt in 1 Korinthe 15: “Gezaaid wordt in bederf, in oneer en in zwakheid, doch wat 

opgericht, opgewekt, omgezet wordt, is niettemin Onverderfelijkheid, Heerlijkheid, Kracht.” 

Zoals eerder is gesteld zijn de menselijke ‘zonden’ de ‘meststoffen’ voor de Levensboom. 

(Note Paul: De mens is door God geschapen voor een speciaal doel hetgeen ik geprobeerd 

heb enigszins te verwoorden in mijn lezing:  http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-

artikelen/Man-vrouw,%20scheppingsverhaal%20-%20Paul%20Wink.pdf) 

 

Door ‘vast te lopen’ in de dialectiek, zeg maar te ervaren dat deze ‘doodsnatuur’ geen doel 

maar middel is, ontstaat de hunkering naar de werkelijke woonplaats van de mens, het tehuis 

Sancti Spiritus, of de Levensvelden van eeuwige Zaligheid, soms ook genoemd het Paleis der 

Liefde, de Volheid van Eeuwig Licht, Nirwana, of het Koninkrijk der Hemelen. 

Wie dus de onsterfelijke Ziel verwint, vindt de Geest. Dat kan pas als de ziel niet het aardse 

huwelijk met haar aardse lichaam verkiest, maar haar Goddelijke echtgenoot, de Geest. 

Het is het Feest van het Endura, de zelfovergave aan Christus. Zo wordt de smart opgeheven. 

De weg tot het Leven is een enge poort, nauw, doch breed genoeg...…volgt Mij! (Matth.7:13) 

De Waarheid kan niet verstandelijk gekend worden, dat is onmogelijk. 

Daarvoor is nodig een levende Zielenstaat, een gereinigd, en tot volle wasdom gekomen 

slangenvuur, alsmede een tot volle wasdom gekomen voertuigelijke staat voor ons heden! 

Dat wij allen onze verantwoordelijk weten en de ploeg ter hand zullen nemen. Deze mens is 

de voorloper, de voorbode van de nieuwe ware Mercurius-Staf, die alles en allen overwint.] 

http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Man-vrouw,%20scheppingsverhaal%20-%20Paul%20Wink.pdf
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Man-vrouw,%20scheppingsverhaal%20-%20Paul%20Wink.pdf


J. van Rijckenborgh, visie op de tijdgeest, 1965, naar 

aanleiding van de alchemische bruiloft van C.R.C. 

De tijd is echter gekomen het ogenschijnlijk romantisch gegeven, van alle sluiers ontdaan, in 

het volle daglicht van onze tijd te plaatsen, en tot uitdrukking te brengen hoezeer daarin de 

weg gewezen wordt om aan de misère, de smarten en de droefenissen van het dialectische 

leven te ontstijgen. Meer dan ooit heeft de mensheid in onze dag behoefte aan een 

duidelijke vingerwijzing in deze richting. De nood, de innerlijke nood, die tallozen schier tot 

wanhoop drijft, en die zelfs de meest vermaterialiseerde mens aangrijpt en tot nadenken 

stemt, schreeuwt als het ware om een duidelijke belichting van de ene uitkomst. De 

uitkomst die door de Christus werd aangeduid met de woorden: ‘Tenzij ge wederom geboren 

wordt uit water en uit geest, zult ge het koninkrijk Gods niet zien, noch binnengaan’ (Johannes 3).            

En: ‘Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven’ (1 Korinthe 15). 

Zij die enigermate ingeleid zijn in de innerlijke kennis van de dingen die achter de 

verschijnselen als een realiteit het leven der mensheid bepalen, weten dat tot voor 

betrekkelijk korte tijd zekere hiërarchieën van wezens, die wij gewend zijn aan te duiden als 

de Maanengelen, het lot der mensheid volgens het plan Gods moesten helpen leiden. Zij 

moesten erop toezien dat de ontwikkeling van de mensheidsgang, binnen zekere grenzen, 

en met behoud van de noodzakelijke relatieve vrijheid van beslissing, die de 

bewustzijnsvorming van de mensheid eiste, tenslotte toch een zekere vooruitgang zou 

waarborgen en zo mogelijk een catastrofale ontwikkeling van het verstandelijke vermogen 

van de mens zou helpen voorkomen. 

Toen de tijd gekomen was waarin een belangrijk deel van de mensheid het verstandelijke 

vermogen dusdanig had ontwikkeld dat het in staat was het plan Gods en de weg die tot de 

vervulling daarvan voert, te begrijpen, was het noodzakelijk geworden de mensheid tot 

grotere zelfverantwoordelijkheid te roepen. Op dit moment hadden de leidende 

hiërarchieën gewacht. De geboorte van wat wij historisch als ‘de christelijke jaartelling’ 

aanduiden, was het begin van de tijd waarin de Maanhiërarchieën zich begonnen terug te 

trekken, om ruimte te maken voor de nieuwe ontwikkelingsweg, die thans voor de 

mensheid ontsloten moest worden, namelijk die, welke, onder leiding van de Christus en 

zijn Hiërarchie, de mens tot de levende zielestaat en de herstelde geestbinding moest 

voeren. (Note Paul Wink, vanaf dat moment kreeg namelijk de mens lieverlee de beschikking over 

een Ik, dat nodig is om tot zelfstandige keuze te kunnen komen i.p.v. alleen op te gaan in de 

groepsziel). 

Zo bevinden wij ons, als mensheid, inderdaad op een machtig keerpunt der tijden, hetgeen 

de immense verwarring verklaart die zich op alle terreinen van het leven voordoet. Alle 

oude waarden zijn de mensheid ontvallen of wankelen reeds en ontnemen haar de 

zekerheid waaraan zij zo’n behoefte heeft.  

Sinds het begin van de 20e eeuw hebben de Maankrachten zich volkomen teruggetrokken 

en is de mensheid binnengegaan in de grotendeels nog onbewuste staat waarin 

zelfverwerkelijking de enige uitkomst biedt. De oude normen, tot uitdrukking komend in 

godsdienstige, ethische en andere voorschriften en wetmatigheden, in de loop der tijden 

door de Maanhiërarchieën ingegeven, hebben hun greep op de mensheid losgelaten en de 

https://spiritueleteksten.nl/esoterisch-christendom-jezus-christus/jezus-spreekt-met-nicodemus-over-de-wedergeboorte-uit-water-en-geest-of-vuur-johannes-31-21-wedergeboren-worden/
https://spiritueleteksten.nl/online-programmas/mysterien-van-geboorte-leven-en-dood/spirituele-tekst-8/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-geboorte-spreuken-over-geboren-worden-oneliners-en-aforismen/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-leiderschap-aforismen-over-leiden-spreuken-over-leiders/
https://spiritueleteksten.nl/rozenkruisers/de-christushierarchie-of-geestesschool-hoofdstuk-2-van-elementaire-wijsbegeerte-van-het-moderne-rozenkruis/
https://spiritueleteksten.nl/rozenkruisers/de-christushierarchie-of-geestesschool-hoofdstuk-2-van-elementaire-wijsbegeerte-van-het-moderne-rozenkruis/


mens heeft het gevoel in een vacuüm te staan. Men tast en zoekt wanhopig naar nieuwe 

zekerheden, nieuwe vormen en normen, waarbinnen men zich enigermate veilig kan 

voelen. Maar men vindt ze niet. En men zál ze niet vinden zolang men ze buiten zichzelf 

zoekt. 

De mensheid is de periode der zelfverwerkelijking binnengegaan, een tijd waarvan de 

aanvang reeds werd aangekondigd met de woorden “Het koninkrijk Gods is binnenin u”, 

en “Zoek eerst dit koninkrijk en al het andere zal u bovendien geworden (Mattheüs 6:33)”.  Maar 

nu rijst de klemmende vraag: Is de mensheid daarvoor toebereid? Heeft zij zichzelf voor 

deze grote, onafwijsbare opgave gereed gemaakt? 

Laat ons eens zien. Alle mensen hebben een persoonlijke kijk op het leven, op de mensheid 

en op de maatschappij. Iedere mens die u kent, of met wie u in aanraking komt, staat in de 

belichting van uw oordeel. Er is niemand die aan deze oordeelsbrand kan ontkomen.                  

Deze eigenschap tot oordeelvorming, die u bezit, heeft ten gevolge dat ieder mens in zijn 

eigen bestaanscirkel opgesloten zit en daaruit zonder meer niet verlost zal kunnen worden. 

Zijn kijk op het leven, op de wereld, op de mensheid, en daardoor zijn gehele gedachten- en 

handelingsleven, wordt bepaald door zijn momentele, volledig activerende bewustzijns-

centrum, de hypofyse. Als mensen elkaar ontmoeten of zien, ontvangen zij wederzijds 

indrukken van elkaar, die in het bewustzijn worden vastgelegd en een oordeel vormen. 

Uw momentele bewustzijnscentrum heeft uw wijze van denken, uw mentaliteit gevormd, 

alsook uw visie, en voorts alle werkingen in en van het hoofdheiligdom. Zij alle worden zo in 

een bepaalde toestand gebracht en gehouden. Op deze wijze zijn alle toegangen tot het 

hoofdheiligdom als het ware toegemetseld. Daarom zijn tevens alle wegen tot juist begrip 

en een dienovereenkomstig juiste reactie, ten aanzien van een andere, een nieuwe tijd, 

afgegrendeld. Uw opvoeding, het bloed der voorgeslachten en uw eigen karma heeft u in 

deze toestand binnengevoerd. 

Gezien dit alles kan men zich afvragen: Waar blijft in deze de algemeen zo hoog geprezen 

verstandsontwikkeling? Heeft zij de psyche van de moderne mens tot volmaaktheid 

gebracht? Is uw visie op uw medemens, op het leven, op uw wereld, zuiver te noemen, 

absoluut? 

Ach, u weet wel zeker van niet! Daarvoor waren en zijn al uw ervaringen te bitter en te 

ontgoochelend. Aan de vruchten kent men de boom! En welke vruchten oogst de mensheid? 

Ja, u hebt hier en daar wel eens met deze of gene een zekere polariteit ontmoet, doch zeker 

geen volmaaktheid. Trouwens, wat is volmaaktheid? U hebt te dien opzichte geen enkele 

zekerheid en kent slechts theoretische frasen. 

Daar komt dan nog bij dat door het uitvallen van de zo lange tijd regulerend optredende 

Maankrachten alles en iedereen als door een razend tempo wordt aangegrepen, in een 

nerveuze jacht naar zekerheden die onvindbaar blijken, omdat vrijwel alle waarden, 

waarmee de mensen zo vertrouwd waren, uit hun leven, uit hun bezinning, uit hun handen, 

worden weggebeukt, weggeslagen. 

Men kan dus op de oude wijze geen bruggen meer bouwen waarover de ene mens de 

andere kan bereiken. Bereiken om iets op te bouwen of om te helpen. Idealen kunnen in 
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onze dag geen vaste bodem meer vinden. De gevangenis waarin het ik, door eonenlange 

tijden heen gevoed en gesterkt, als opgesloten zit, wordt te streng bewaakt door wat wij 

zouden willen noemen ‘de anti-mens in u’: het collectivum van zelfhandhavende, uit de 

oerinstincten geaccumuleerde krachten, die zich vanuit de oergrond van het onder-

menselijke wezen tegen alle opwaarts strevende krachten, tegen alle verlangen en 

hunkering naar bevrijding, verzetten (Note Paul, dus Ahriman en Lucifer). En wat nu? 

Ja, u hebt uw idealiteit, uw principe, uw leefregels. U tracht, zo u een strevend mens bent, 

als mens te leven. En op grond van al die idealen en beginselen meent u iets te zijn. Doch u 

wordt zich steeds meer bewust voor een muur te staan, tot een grens gevoerd te zijn. Een 

grens, een muur, waar u niet overheen kunt trekken. Wat moet er nu geschieden, opdat er 

weer ruimte, weer uitzicht komt in uw leven? 

Denk eens aan de ontzaglijk bittere ervaring van Christiaan Rozenkruis, wanneer hij, als 

resultaat van een welgericht, jarenlang volgehouden strevend leven, eindelijk de 

voorhoftempel van de bruiloftszaal mag betreden. U herinnert zich wellicht dit verhaal. Daar 

ervaart hij de schrikbarende tegenstelling tussen de uitkomsten van het gewone, geheel op 

eigenbaat gerichte leven, en wat het pad van heiligmaking van de mens verlangt.                                     

(Zie voor meer informatie over Christiaan Rozenkruis van voornamelijk Rudolf Steiner: 

https://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Christiaan%20Rozenkruis.pdf) 

Als u de tweede dag van De alchemische bruiloft doorleest, en u rekenschap geeft van de 

chaos die C. R. C. in de voorhoftempel aantreft, zult u tevens ontdekken hoezeer de daar 

beschreven toestanden niet alleen slaan op hetgeen wij in dit werk als aanzichten van het 

pad van leerlingschap hebben beschreven, maar dat zij eveneens, tot op deze dag, typerend 

zijn voor alles wat thans rondom ons geschiedt. Het is als het ware uit het directe, actuele 

leven gegrepen. Deze overeenkomst is trouwens volkomen logisch. Immers, wat als ‘het pad 

van leerlingschap’ wordt aangeduid, is in feite niets anders dan de ontwikkelingsweg die 

uiteindelijk de ganse mensheid vroeg of laat zal moeten gaan. 

Periodiek wordt de mensheid op haar dwaalwegen van Godswege gecorrigeerd door een 

kosmische ingreep, om haar verder afglijden of zelfs vernietiging te voorkomen. Op zulk een 

moment, in zulk een periode bevinden wij ons thans, nu het einde van een esoterisch 

sterrenjaar (Note Paul Wink: of Platonisch jaar van 25960 jaar, te weten 21-12-2012) weer is 

gekomen. Daarom is het hierboven bedoelde fragment van De alchemische bruiloft juist nu 

direct op onze levens van toepassing. 

De mensheid van nu is zeker niet misdadiger dan voorheen, of meer verziekt, of meer 

verminkt. Integendeel, de mens is veel gecultiveerder dan voorheen en veel intelligenter. 

Maar, wij zeiden het reeds, de mensheid is tot een zekere grens gevoerd, de grens van het 

driedimensionaal bereikbare. En achter deze grens, over deze grens heen, is alles volkomen 

anders. De primaire ontwikkelingsgang van de mens is in de thans ten einde spoedende 

periode geëindigd. En de mensheid wordt op zichzelf en haar eigen verantwoordelijkheid 

teruggewezen. Daarom heeft zij het zo moeilijk. Daarom is het momenteel zo gruwelijk in 

deze wereld. De last waaronder de wereld zucht en die in velerlei opzichten nauwelijks meer 

te dragen is, zal alleen dan kunnen worden verlicht als de mens deze verantwoordelijkheid 

en de aard ervan volkomen gaat doorzien en aanvaarden. 
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Ten gevolge van de verwarring, uit onbegrip ontstaan, heerst er alom in de wereld, op tal 

van gebieden, een psychische ontreddering als nimmer tevoren. Men zoekt in allerlei 

richtingen naar uitkomst. Verblind door wat men een welstandsgolf noemt, die over de 

cultuurlanden gestreken is, tracht men allereerst materiële zekerheid te verkrijgen. Voorts 

speurt men naar wetenschappelijke expansie, en wil men, met behulp van de wetenschap, 

in de eerste plaats zichzelf uit de impasse werken. De wetenschappelijk hypothesen, 

waarvan vele iedere bezinning op het menselijk toelaatbare missen en negeren, hopen zich 

op als een berg, of als een muur, waarachter men zich tracht te verschuilen, in de 

benauwenis die in feite, bewust of onbewust, achter dit alles drijft. De mens maakt een 

drukte van belang, ontwikkelt een onvoorstelbaar grote energie en werkdrift, en velen vleien 

zich met de hoop dat de chaos van het moment de geboorteschoot is van een groots en 

heerlijk begin, waarin de mens, met zijn machtige technische bekwaamheden, een geheel 

nieuwe wereld van ongekende beschavingshoogten zal bouwen (Note Paul, dit wil de 

tegenmacht Ahriman!). 

In wezen echter is de situatie van de mensheid veel hachelijker dan zij ooit tevoren was. 

Ondanks alle wetenschappelijke prestaties is en wordt de mensheid gewogen en is zij te 

licht bevonden. Men versta dit goed: de mensheid weegt zichzelf, zij overschat zichzelf, in de 

mening dat wat zij uiterlijk schept, of méént te scheppen, uiteindelijk maatgevend zal zijn 

voor haar innerlijke beoordeling. Want alleen deze laatste telt bij het oordeel dat over de 

mensheid komende is.                                                                                                                            

Denken wij nogmaals terug aan de situatie die C. R. C. in de voorhoftempel aantrof bij de 

grote menigte die in eigengereidheid en zelfoverschatting meende gereed te zijn om een 

hogere levensstaat binnen te gaan. Schaamtelozer dan ooit staat de mensheid, evenals 

daar, in de naaktheid van haar bezoedeld kleed. 

Daarom vragen wij opnieuw: Waar gaan wij heen, wij, de mensheid? Op welk kompas zal zij 

in de naaste toekomst dienen te varen? Zal zij nog intijds tot rede komen? Zal zij het ene pad 

dat uitkomst biedt nog waarlijk vinden? Of zal wellicht de universele Broederschap Christi, 

de Universele Gnosis zelf, moeten ingrijpen? 

Als wij ons op deze vragen bezinnen, bevinden wij al spoedig dat er weinig of geen basis is 

om aan te vangen, daar de psyche van vrijwel iedere mens van tijd tot tijd, ja, wij mogen wel 

zeggen bijna dagelijks, gestoord en heftig bewogen is. En u weet het: wat de een goed vindt 

en zou willen uitvoeren, wordt door de ander afgewezen en bestreden. De strijd, alsook 

de intelligentie waarmee hij gevoerd wordt, neemt gestaag toe. Zo heeft men reeds lang 

ontdekt dat, naarmate de mens meer zijn verstand scherpt, hij in dezelfde mate gevaarlijker 

wordt. Allen staan, in het groot en in het klein, vijandig tegenover elkaar, onder welke 

mantel men dit vanwege de eisen der cultuur ook tracht te verbloemen. Mystiek erkent men 

wel het woord ‘heb elkaar lief’, maar praktisch haalt men daarover de schouders op. 

Uit het wezen der ik-centraliteit, die de grondslag vormt van de gruwelijke ontwikkeling die 

ons wereldbeeld toont, zijn alle mensen vijanden van elkaar. En vijanden zijn gewend elkaar 

te bestrijden en naar steeds geraffineerder middelen te zoeken om elkaar te overheersen 

en zo mogelijk onschadelijk te maken. Men beschikt in onze wereld reeds over de middelen 

om gehele bevolkingen niet te doden want dat zou niet humaan zijn doch om ze psychisch 

te neutraliseren. En dat zou het einde zijn.                                                                                                        
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(Note Paul, ook dit wil Ahriman, volkomen zielkundige neutralisatie om controle te hebben over 

de mensheid als kuddedier, afgesneden van de geest!). 

Het gaat er dus om onszelf af te vragen of en hoe wij de mensheid willen en kunnen dienen, 

en waarmee. Ook wij, als jonge Gnosis van het moderne Rozenkruis, trachten een weg te 

gaan om de psychische belemmeringen van het moment radicaal te doorbreken, zó , dat 

het zielecentrum, het bewustzijnscentrum in het hoofdheiligdom, ononderbroken gevuld 

kan worden met goddelijke krachten. 

Dát is het pad van het leerlingschap. Dan wordt het ademcentrum door levenschenkende 

krachten geactiveerd, en kan de mens, via deze reddingsprocedure, uitgaan tot waarlijk 

bevrijdende levensdaad. Hij kan dan overgaan tot ontstijging aan dit bestaansveld, dat 

onderworpen is aan een voortdurende doding. Deze weg wénsen wij te gaan en móeten wij 

gaan in dienstbaarheid aan allen die willen, naar het grote gebod van de Heer van alle leven. 

Wij zijn als mensheid neergegaan tot het nadir van verstoffelijking (Note Paul, volgens mij 

noodzakelijk!). Nu dit uiterste dieptepunt bereikt is, nu wij aan de grens daarvan gekomen 

zijn, worden wij gesteld voor een nieuwe mensheidsontwikkeling en moeten wij het pad der 

ontstijging gaan. Een weg over de grens heen, dáárheen waar alles anders is, en waar niets, 

noch in het maatschappelijke leven, noch in ons eigen bestaan, vergeleken kan worden met 

het oude. 

Vele middelen waarvan men zich vroeger bediende, zijn thans onbruikbaar gemaakt of 

onbruikbaar geworden. Alle oude mystieke middelen bijvoorbeeld zijn vrijwel krachte-

loos geworden. In dit opzicht is God, zoals men dat tegenwoordig wel noemt, waarlijk             

‘dood’ gemaakt. 

Vroeger sprak men ook van de drie-eenheid diedoor godsdienst, kunst en wetenschap werd 

gevormd, die als basiselementen onzer beschaving golden. Doch ook deze drie-eenheid is 

nagenoeg verdwenen. Ook deze drie bestrijden elkaar momenteel op leven en dood. Of zijn 

ze misschien hier en daar bondgenoten van elkaar geworden? En wij vragen opnieuw: hoe 

zullen wij de obstakels doorbreken die ons beletten de grensmuur waarvoor wij staan te 

passeren? Waar is het suprème geneesmiddel voor onze kwalen? 

U zult het ongetwijfeld met ons eens zijn dat de feitelijke toestand van wereld en mensheid 

een weinig hartverheffend beeld te zien geeft. Men zou er bijna de moed bij verliezen. Er 

zijn weinig werkelijk gave, ongeschonden mensen in deze wereld en deze weinigen vinden 

bij de massa geen gehoor, geen geloof. Zij kúnnen ook geen geloof vinden, omdat de 

psychische toestand van de mensheid steeds meer achteruit gaat, en de greep van de ‘anti-

mens’ daardoor steeds krachtiger wordt. Zo is de mensheid dan gekomen aan het einde van 

haar reis naar het nadir van stoffelijkheid. Zoals wij reeds zeiden zijn kunst, wetenschap en 

godsdienst, zoals wij ze tot nog toe (note, in hun grootsheid) gekend hebben, als hulp- en 

uitzichtbiedende bronnen van onwaarde geworden.                                                                              

Welk perspectief heeft de mensheid dan? 

Onmachtig, zonder hoop staat zij aan de grens, geroepen tot zelfverwerkelijking. Een 

opgave waartoe zij zich op geen enkele wijze heeft voorbereid. Daarom vragen wij opnieuw: 
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Welk perspectief heeft de mens? Waar is het suprème middel om de grensobstakels buiten 

de mens en in de mens te doorbreken? 

Thans, zo antwoordt de jonge gnostieke Broederschap, in deze toestand van 

machteloosheid der mensheid, is de gelegenheid geboren voor de zevenvoudige 

Wereldbroederschap Christi tot het nemen van een machtig wereldinitiatief. Een initiatief, 

zo ingrijpend, zo alles overweldigend, dat het gehele wereldbestel daardoor veranderen zal. 

Overzien wij nog even de kardinale feiten. In de eerste plaats hebben, zoals wij reeds zeiden, 

de Maankrachten zich geheel teruggetrokken. Deze krachten, de Maanengelen, behoren tot 

een levensgolf die ons weliswaar in bepaalde opzichten vooruit is gegaan op het pad van 

ontwikkeling, doch die niet behoort tot de menselijke levensgolf. Zij hadden ten aanzien van 

de mensheid tot taak haar te helpen bij het gaan tot het nadir van stoffelijkheid, haar bij te 

staan tot de grens van de volstrekte indaling bereikt zou zijn. En dit is thans een feit. 

Daarom dient de zevenvoudige Wereldbroederschap, staande in dienst van de 

Christushiërarchie, in Zijn naam en opdracht het initiatief tot leiding der mensheid op zich te 

nemen. Dat de overgangstijd daartoe aanvankelijk een grote ontreddering, een grote 

dreigende ramp te zien zou geven, hebben wij u reeds uiteengezet. Het is duidelijk, dat 

wanneer een mens gesteld wordt voor een weg van zelfverwerkelijking, in de zin van een 

werkelijke ontstijging aan de stof, in de zin van een reis terug naar het oorspronkelijke 

Vaderland, hij daartoe in staat dient te zijn. En zo er remmen mochten zijn, dan dienen deze 

te worden verwijderd. 

Dat er remmen zijn, en hoe talloos vele, dat weten wij maar al te goed. Dat er talloze 

moeilijkheden zijn, wij ervaren ze. En dat zich in de chaos van het moment, in deze 

overgangstijd naar het onafwijsbaar zich aandienende, psychische ontredderingen 

voordoen bij tallozen, ook dat weten wij. En eveneens dat met de krachten en de 

mogelijkheden die de mensheid tot nog toe heeft aangewend en nog steeds bezig is aan te 

wenden, er geen enkele hoop op uitkomst is, geen enkel uitzicht op genezing van alle 

kwalen waaraan zij te gronde dreigt te gaan. Dat dient de mensheid nu te leren, uit bittere 

ondervinding, aan de hand van striemende feiten. Het woord: ‘Wie niet horen wil, moet 

voelen’, slaat niet slechts op de opvoeding van het kind of de enkeling, maar is ook een wet 

in de ontwikkelingsgang van de mensheid. 

Daarom willen de teisteringen aan de grens, de teisteringen van het moment waarin wij 

leven, u diep doen verstaan dat én de gehele wereldorde, én de gehele mensheidsorde die 

de mensheid zich geschapen heeft, ondeugdelijk zijn en het gevolg van een totaal foutieve 

ontwikkelingsgang, in strijd met de kosmische orde die ze in dit alles genegeerd heeft. 

Maatschappelijk, economisch, wetenschappelijk, religieus, kortom op alle gebieden van 

ontwikkeling en instandhouding van onze samenleving, is de mensheid totaal vastgelopen 

of is bezig dat te doen. De psychische ellende van het moment houdt daar gelijke tred mee, 

zoals vanzelf spreekt. Zulk een eerstehandse ervaring, waarin het zelfoordeel over het 

collectief geschapene is opgeroepen, heeft de mensheid, naar ons weten, nog nimmer 

doorgemaakt. 

Wat deze ervaring u te zeggen heeft, wat zij u wil leren, dient u in vol bewustzijn te 

doorschouwen, de pijn ervan te gevoelen en deze diep te ondergaan. En als dan de 
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onvermijdelijke teistering doorleden is, als u met de innerlijke verwerking daarvan druk 

doende is, en het hoe en waarom van dit alles duidelijk in uw bewustzijn begint te 

schemeren, zult u tot de ontdekking komen dat geen communistische, socialistische, 

democratische, fascistische, natuurreligieuze of atheïstische levensvorm nog enige zin heeft. 

En voorts dat niets enige voortgang zal kunnen hebben op basis van de leugenpraktijken en 

de talloze spitsvondigheden die in het verkeer van mensen en volkeren gemeengoed 

geworden zijn. En dan zal de zevenvoudige Wereldbroederschap het grote initiatief nemen, 

teneinde de wereldgang, die vastgelopen is, te vernieuwen en de gevangen en door en door 

verziekte mensheid te bevrijden. Hoe? Door welk initiatief? Zeker niet door middel van een 

internationale oproep of actie. Evenmin door middel van een groots opgezette persactiviteit 

of door andere publiciteitsmiddelen. Zeker niet door het openen hier of daar van bepaalde 

tempels, hoewel, zoals begrijpelijk is, vele tempels hun waarde zullen blijven behouden. 

Neen, zij zal dat doen door middel van een initiatief dat gelijktijdig door de gehele 

mensheid, dus werkelijk door iedere mens, hoe zijn/haar bewustzijn ook is, zal worden 

ervaren. Een initiatief dus dat door niemand zal kunnen worden ontkend of geloochend.                              

Het zal een manifestatie zijn die, op zijn minst genomen, 24 uur duren zal, in een van de 

ijlste der stoffelijke gebieden, namelijk in de luchtsfeer, en wel zo dat ieders oog het zal 

aanschouwen, ieders oor het zal horen en alle zintuigen die de mens bezit erop zullen 

reageren.                                                                                                                                                    

Een manifestatie dus van de zevenvoudige Wereldbroederschap voor alle mensen en voor 

alle rassen. Alle Broederschappen die deel hebben aan de Universele Keten, zullen eraan 

meewerken. Deze manifestatie zal gepaard gaan met een intense krachtuitstorting van 

elektromagnetische radiaties, die het gehele menselijke stelsel zullen aangrijpen en in 

iedere mens een diepe reactie zullen teweegbrengen. Een reactie, die onder andere 

gedurende zekere tijd in het hoofdheiligdom van iedere mens een bepaalde orde zal 

bewerkstelligen, die gelijkenis zal vertonen met wat wij noemen de geest-zielestaat. 

Dientengevolge zullen de mensen in die tijd beschikken over enige eerstehands kennis en 

over werkzaamheid van het derde oog. De mensheid zal daardoor tijdelijk visionair worden 

en als het ware het plan Gods voor wereld en mensheid doorschouwen. Zij zal haar 

werkelijke taak en levensopdracht gaan begrijpen, alsmede wat er zal geschieden indien zij 

weigert daarin te treden. 

Het zal nu niet moeilijk zijn u enig idee te vormen van de reactie van het overgrote deel der 

mensheid op deze manifestatie van de Universele Broederschap. De mensheid zal, in de 

stralingskracht van deze tijdelijke verlichting van het gehele menselijke wezen, tot zeer 

radicale besluiten dienen te komen. De betrokken manifestatie zal, zo nodig, in totaal 

driemaal plaatsvinden, teneinde zo de zekerheid te verkrijgen dat zelfs de primitiefsten 

zullen kunnen begrijpen wat zij te doen en wat zij te laten hebben. 

Zo zal de deur naar het nieuwe leven wijd geopend worden. U zult misschien inzien hoe op 

deze wijze niet slechts de psyche van de enkele mens zoveel het nog mogelijk is zal worden 

hersteld, doch dat in en door deze ervaring en deze machtige lichtkrachtwerkingen een 

ontzaglijke reiniging bewerkstelligd zal worden in het wezen van alle mensen, in alle sferen 

van leven. 
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Uit dit alles zal een maatschappelijke omwenteling voortvloeien, zo groots en 

indrukwekkend, dat letterlijk niets van het momenteel bestaande ermee vergeleken zal 

kunnen worden. De gang van de gehele mensheid zal in zeven nieuwe banen van 

ontwikkeling worden geleid. Dit zal betrekking hebben op alle rassen en er zal geen terrein 

zijn waarop de grote verandering niet van toepassing zal zijn. 

De geestziel zal kunnen indalen, ten gevolge waarvan de mens dagelijks zal kunnen groeien 

in onderscheidingsvermogen aangaande goed en kwaad, dat wil zeggen ter zake van wat in 

overeenstemming is met het plan Gods en wat niet. Alle beunhazerij ter zake van de religies 

zal volkomen wegvallen. De theologie als wetenschap zal totaal verdwijnen en onnodig te 

zeggen dat er voorts op tal van andere terreinen van wetenschap heel wat zal veranderen. 

Tracht u zich dit eens voor te stellen, bijvoorbeeld op het terrein van de moraal, op het 

gebied van de doelstellingen van de natuurwetenschappen, op het gebied van het                   

grote-stadsleven en alles wat daarmee samenhangt. Er zal, kortom, een geweldige 

wereldomwenteling plaatsvinden, die nauwelijks enig plekje op aarde zal overslaan. 

Wij spreken over dit alles met de bedoeling u erop voor te bereiden, met zo min mogelijk 

ophef. Daarom zeiden wij dat het een proces zal zijn waarin de gehele mensheid zal moeten 

groeien, waarin de gehele mensheid zal moeten worden opgevoed. De gehele maatschappij 

van thans is door en door verziekt. Zij is in alle opzichten aangegrepen door de kanker 

van leugen, bedrog en onwaarachtigheid en aangetast door de gevaarlijke ziekte van 

veelsoortige speculaties. 

Welk een intense zegen zal het gevolg zijn als de gehele mensheid in psychische 

genezingsprocessen zal worden binnengevoerd. Lang reeds staan wij te worstelen aan de 

ons gestelde grenzen, om doortocht te verlangen. Wel, die doortocht zál worden verleend. 

De gehele mensheid zal worden binnengevoerd in een geheel andere levensstaat. En de 

gevolgen laten zich denken. Welk een enorme arbeid van hervorming zal er in ieder land en 

voor ieder volk moeten worden verricht! Want allen zullen worden geplaatst voor de 

harmonische en procesmatige verwezenlijking van het grote plan Gods met wereld en 

mensheid, in en door zelfverwerkelijking. 

De moderne Geestesschool zal in die komende tijd ten volle de plaats gaan bewijzen die zij 

als dienares van de Broederschap inneemt. De Broederschap van het Rozenkruis zal vanuit 

haar grandioze tehuis Sancti Spiritus, haar zevenvoudige Levende Lichaam, niets toestaan 

wat niet in overeenstemming is met het grote plan. 

Op de geschetste wijze zal de mensheid tot een geheel nieuwe cultuurgang komen in een 

waarlijk opwaartse lijn. Alle psychische waan, zoals De alchemische bruiloft die in de Tweede 

Dag schetst, van ingebeelde grootheid en zelfverheffing, zal doorbroken worden, opdat 

ieder zo mogelijk tot bezinning zal komen. Velen zullen daardoor van hun voetstuk vallen, 

maar eveneens zullen velen eerst dan tot de ontdekking komen hoezeer zij in hun 

levensgang begenadigd werden. 

Zo zullen waarheid en werkelijkheid tot ontwikkeling komen. De sluiers van de schijn zullen 

van de mens afvallen. Zo zullen processen tot ontwikkeling komen die zonder uitzondering 

te maken hebben met harmonische, structurele veranderingen in het wezen van de mens. 

Als alle mensen psychisch binnen nieuwe banen worden geleid en het in de psyche van de 
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mens begint te dagen, zal geleidelijk ook het raslichaam ijler worden en zullen de 

zwaartekrachtwerkingen mede veranderen, met enorme gevolgen. 

De moderne Geestesschool heeft in haar inwendige structuur bepaalde veranderingen 

aangebracht om zich met haar leerlingen voor te bereiden op deze geheel nieuwe toekomst. 

Als School van het Gouden Rozenkruis zullen wij uiteraard in volle overgave met de grote 

Wereldbroederschap samenwerken, daar van ons mag worden verwacht dat wij in al het 

komende in een waarlijk dienende liefde zullen staan. 

Daarom, broeders en zusters, gij allen die deze oproep naar haar wezen kunt verstaan, 

maak u gereed voor zover u er reeds nu toe in staat bent. Wijd u volkomen aan de grote 

mensheidsarbeid, die vele dienaren en dienaressen van node heeft. 

Wij richten ons thans tot hen die zich bewust voorbereiden op de nabije toekomst, in een 

bezinning op al de komende gebeurtenissen. Tot hen die een persoonlijkheid bezitten, 

levende vanuit een bewustzijn dat gericht is op het grootste en heerlijke doel dat aan 

onze microkosmos ten grondslag ligt, teneinde het laatste overblijfsel van de 

oorspronkelijke mens, dat als een onvergankelijk zaad in het midden van onze microkosmos 

verzonken ligt, uit zijn doodsslaap te wekken en tot nieuw leven te stuwen. 

Dit onvergankelijke zaad, in het midden van de microkosmos, dat de Bijbel doet 

zeggen:  ‘Het koninkrijk Gods is binnenin u’, ja, dat God zelf in ons verzonken ligt, dát is 

absoluut wel het voornaamste wat de huidige mens vergeten heeft. De tegenwoordige 

mens heeft door eeuwenlange onjuiste voorlichting vergeten dat het koninkrijk Gods niet 

buiten hemzelf moet worden gezocht. En, het ligt voor de hand: als men buiten zoekt wat 

van binnen aanwezig is, dan zal men het nimmer vinden en dwaalt men steeds verder af. En 

men valt daardoor des te spoediger in de macht van de anti-mens-in-zichzelf. 

Het laatste overblijfsel van de oorspronkelijke mens, het Christusbeginsel in de mens, 

duiden wij aan als ‘de roos des harten’. Als de persoonlijkheid in de microkosmos geboren 

is, correspondeert de roos des harten met het hart van de persoonlijkheid, en zal zich, zo de 

daartoe noodzakelijke voorwaarden geschapen worden, daarin kunnen openbaren. 

De roos maakt dus geen deel uit van de persoonlijkheid, en kan daarin organisch niet 

worden aangeduid. De roos is een organisch deel van de microkosmos, en zij wordt steeds 

ter beschikking gesteld van die persoonlijkheid, die bereid is zijn hoge, zijn ene ware roeping 

te aanvaarden en daarvan in handel en wandel de bewijzen te leveren. Dan wordt, zoals wij 

zeggen, de roos aan het kruis gehecht, namelijk aan het kruis der persoonlijkheid.                     

De dynamisch juist gerichte persoonlijkheid ontvangt dan de zaadkorrel der vernieuwing in 

het hartheiligdom en is daardoor een werkelijke rozenkruiser geworden. 

Als een mens het besluit neemt zichzelf en zijn leven in dienst te stellen van zijn hoge 

roeping van Godswege, en hij het pad daartoe in ootmoed nadert, komt hij in aanraking met 

het stralingsveld van de universele Gnosis. Dit is een verheven stralingsveld van kosmische 

aard, waarin het goddelijke zaad, het laatste overblijfsel, kan gedijen en zich kan 

ontwikkelen. Dit onvergankelijke zaad kan onmogelijk ontkiemen in het veld der verworden 

dialectiek. De mens die in dat veld blijft staan, zich daarmee blijft bezighouden en daarop al 

zijn aandacht richt, gaat onder, langs de weg van alle vlees.  
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Zulk een mens zal nimmer rozenkruiser kunnen heten; hij zal nimmer, met C.R.C., een 

Broeder van het Rode Rozenkruis kunnen zijn. 

Allen die het ware pad van vrijmaking willen bewandelen, hebben het licht van de 

gnostieke zon van node, het zonlicht, de zonnekracht die uit het hart van onze planeet 

straalt. En dat, terwijl de mens die het goddelijke zaad tot het licht moet dragen, de mens 

die de roos gedurende lange tijd moet dienen en helpen, naar de persoonlijkheid geheel en 

al van de dialectische natuur is. De mens tot wie gesproken wordt: ‘Vlees en bloed kunnen het 

koninkrijk Gods niet beërven, en dus ook niet binnengaan’, moet dus het grote werk aanvangen 

en voleindigen. 

Dit is toch wel een zeer wonderlijke situatie! Zo wonderlijk, dat wie de betekenis ervan ten 

volle doorpeilt, van blijdschap en dankbaarheid als het ware wordt doorsidderd. De mens 

die de roos aan het kruis hecht, verbindt daardoor tijdelijk de dialectiek en de Gnosis, de 

tijdelijkheid en de eeuwigheid. Dit is, zoals vanzelf spreekt, een natuurwetenschappelijke 

onmogelijkheid, een toestand die niet houdbaar is (Note: Bijbel: je kan niet 2 heren dienen). 

Daarom zal de dialectische persoonlijkheid deze onmogelijkheid opheffen, door zich 

volkomen dienstbaar te maken aan de roos des harten, aan het onvergankelijke zaad in 

hem. Zo volkomen dienstbaar, dat hij die daartoe overgaat, zich toebereidt de alchemische 

dood der zelfovergave te sterven. Hij vervult het woord: ‘Wie zijn leven zal willen verliezen om 

mijnentwil, die zal het leven vinden.’ De mens die zich aldus in volkomen zelfovergave aan de 

roos wijdt, gaat binnen in de transfiguratie. Het is een welbewust, existentieel ondergaan in 

een volstrekt endura. Het is een proces dat vele Broederschappen ons in het verleden 

hebben voorgeleefd. 

De dialectische mens die zich zo gaat wijden aan de onsterfelijke roos des harten, weet dat 

hij een stralingsveld binnentreedt dat het zijne niet is. Hij weet dat hij er existentieel 

volkomen door zal worden verbrand. Hij wijdt zich dus aan het vuur, de goddelijke 

louteringsbrand. Zie toch klaar de machtige zin in, de diepe betekenis, van alle verhalen uit 

het verleden die daarover tot ons kwamen! Want dát is juist het wonder, dat, zo wij ons 

gehele sterfelijke wezen aan het goddelijke vuur wijden, dit vuur ons ten Leven is. 

Een dialectische mens die aan zijn natuur gelijk blijft, gaat de weg van de dood. En eenmaal 

wordt er niets meer van hem gevonden. 

Doch wie het pad van het endura gaat, in een volkomen zelfoffer, in volkomen toewijding 

aan de oorspronkelijke mens in hem, wordt door het vuur van zijn kruisgang alchemisch 

opgenomen en opgelost in de nieuwe mens, die uit het onvergankelijke zaad oprijst. Hij 

staat dus op in de Andere. In en aan hem voltrekt zich een waarlijk alchemische bruiloft, 

zoals die door C.R.C. wordt beschreven. Zijn ondergang in vrijwilligheid, zijn endura, is dus 

een dood ten leven, een opstanding in de onvergankelijkheid. In tegenstelling tot de 

dialectische dood, die onveranderlijk de volkomen vernietiging der natuur brengt. 

Wie en wat is de nieuwe mens, die uit het onvergankelijke zaad oprijst? Wie en wat is de 

nieuwe mens, die u van over de grens die u bereikt hebt, roept en wenkt? Het is de 

zielemens, de eeuwigheidsganger, de naar de ziel wedergeborene. De dialectische mens die 

het pad van het endura gaat, is de laatste mens die vanuit zulk een microkosmos het 

dodenrijk toevalt. Zijn naam wordt in het Evangelie aangeduid als Johannes.                                     

De zielemens is de eerste, de Jezusmens, van het eeuwigheidsrijk. 
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De dialectische mens die de dood der zelfofferande voor het onvergankelijke zaad in hem 

wil sterven, de mens dus die waarlijk een rozenkruiser wil zijn, gaat, via de alchemische 

verandering, door de poorten van de vrijwillige dood de eeuwigheid binnen. U weet dat er 

over dit onderwerp heel wat te zeggen valt en dat de kandidaat, alvorens deze heilsweg van 

het sterven in Jezus de Heer te kunnen bewandelen, heel wat dient te weten en heel wat 

dient te ondergaan en de kruisweg der rozen, een grandioze lijdensweg, heeft te 

bewandelen. Doch, broeder, zuster, versaag niet, houd nimmer op te trachten. U zult anders 

tot tal van vergissingen komen en u weet dan nooit of u sterk genoeg zult zijn. En wie niét 

weet, en zich dus ook niet aan de wetten van het pad kan wijden, zal door tal van 

dwaallichten telkens opnieuw geslachtofferd worden en zelfs het gevaar lopen voor het pad 

geheel verloren te gaan. Denk hier aan het Bijbelwoord: ‘Mijn volk gaat verloren omdat het 

geen kennis heeft.’ 

Daarom dient de kandidaat die zich geheel aan het pad van de roos, het pad van 

bevrijdende dienstbaarheid wil wijden, een zevenvoudige weg te bewandelen, die in De 

alchemische bruiloft van C. R. C. nauwkeurig wordt beschreven. Het is het pad van 

wedergeboorte, het opnieuw geboren worden van de oorspronkelijke mens, een pad dat 

altijd ook door een doodsvallei voert. Bij wedergeboorte moet er iets sterven om iets anders 

edeler, verhevener, subliemer de mogelijkheid tot openbaring te schenken. Daarom wordt 

dit pad zowel door diepe vreugde en nieuwe innerlijke ontplooiing gekenmerkt als tot op 

zekere hoogte en gedurende enige tijd door smart en lijden. Een lijden evenwel van een 

louteringsbrand die al het onheilige en onedele tenietdoet, om het vlekkeloze, reine, 

onvergankelijke, plaats te kunnen bereiden. 

Al wie de nood en het lijden van de mensheid in deze tijden aanschouwt en de roep die van 

de Gnosis uitgaat tot in de diepe diepten van zijn hart ervaart, zal niet anders kunnen doen 

dan zich vastbesloten tot dit zevenvoudige pad van verheffing en van dienstbaarheid 

toekeren. 

Tallozen in de wereld heeft men van kindsbeen aan geleerd het koninkrijk Gods, het rijk van 

Christus, buiten zichzelf te zoeken, ten gevolge waarvan alle waarden, alle krachten die in 

hen zijn om het koninkrijk in hen te bevestigen, uit hen wegvloeien. Zo projecteren zij dat 

wat ín hen bevestigd zou moeten worden als een verwrongen spiegelbeeld naar buiten, een 

beeld dat geen werkelijkheid, geen leven heeft, maar een product is van de waan. 

Tot hen allen roept het licht, roept de moderne Geestesschool van de Gnosis: Keer u om op 

uw levenspad! Ook u kunt het goddelijke kernbeginsel in u, de roos des harten, in uw 

hartheiligdom belevendigen. Ook in u zal dan het magische bloed der vernieuwing het 

wonder der wedergeboorte kunnen bewerkstelligen. 

Het pad dat wij u wijzen, moet u niet zoeken buiten u daar waar u slechts waan en 

nevelflarden zult vinden doch keer in tot het koninkrijk Gods dat binnenin u is. Ontsluit deze 

goddelijke wereld en maak de onsterfelijke mens, de zielemens in uw hart, vrij, door uw 

volledige alchemische offer. U bezit, met de roos, de sleutel daartoe. 

Mogen wij allen de grote wereldrevolte die nadert, tegemoet treden als de morgenstond 

van het bereiken! 
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