Jaargang 38 • 2016 nummer 1

pentagram
Wetenschappers zijn op basis van DNA-samples in staat gebleken de
gedetailleerde en heel waarschijnlijke route te reconstrueren die Homo
sapiens in de loop van duizenden eeuwen over de aarde heeft afgelegd. Door
het DNA van verschillende groepen mensen te vergelijken (genografie)
kunnen zij niet alleen vaststellen of je familie van elkaar bent, maar ook
waar je verre voorouders vandaan komen. Je eigen DNA wijst uit dat de
mens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika aan een zwerftocht over de
aarde begon. Eerst trok hij oostwaarts en later, steeds eigenschappen aan
het genetisch DNA toevoegend, naar het westen.
Aan het onderzoek ligt dezelfde fascinatie ten grondslag die ook de
spirituele zoeker kent: Waar kom ik vandaan, waarheen ben ik onderweg
en wie ben ik? En er wordt ons langzaam iets duidelijk, zo duidelijk dat
het u en mij als een medusa in het gelaat staart. Wat wij als mensen niet
langs sociale, niet langs morele en ook niet langs altruïstische lijnen
schijnen te kunnen leren, staat hier onafwijsbaar voor ons: Wij zijn één. Wij
delen hetzelfde DNA, wij hebben dezelfde voorouder, de Homo sapiens, die
aanvankelijk kleiner, donkerder en veel meer met de natuur verenigd was
dan de autorijdende mobiele telefoongebruikers die wij nu zijn. En niet
alleen het DNA delen we: we delen ieder deeltje van de mens, ieder atoom
en ieder molecuul. Niets verdwijnt, alles is al miljarden jaren oud, heeft
het ontstaan van leven meegemaakt, zag de eerste vis aan land kruipen en
de dinosauriërs komen en gaan. Heeft een enorme weg heeft afgelegd om
nu hier, in jou en mij, uitdrukking te vinden, voor het verder gaat op zijn
reis door tijd en ruimte – of is het uit de tijd en ruimte? In die zin zijn we
stof, maar wel sterrenstof!
Waar kom je vandaan? Van overal. Waarheen ben je op weg? Naar alles. Wie
ben je? Een grootse uitdrukking van de Ene. Daarom zijn wij stof uit stof,
geest uit geest, en vol aspiratie. Eens klonk het: ‘Stof zijt ge, en tot stof zult
ge wederkeren’. Maar voor de nieuwe tijd geldt ook: Geest ben je, en tot
geest zul je wederkeren! Alle reden om nederig te zijn, geen reden om niet
tegelijk de grootsheid van de schepping te omarmen.

Omslag
Een lokale gids zwaait naar een verdwaald voertuig in de Saharawoestijn.
Het National Geographic genografieproject probeert sinds 2005 met DNA-analyse en de hulp van
talrijke inheemse gemeenschappen antwoorden te vinden op de fundamentele vragen waarvoor de
mensheid zich geplaatst ziet: Hoe zijn we ontstaan, hoe hebben we precies de aarde bevolkt, waarheen zijn we op weg? Moderne DNA-technologie stelt hen in staat nieuw licht te werpen op ons collectief verleden. Iedereen kan aan dit real-time wetenschappelijk project deelnemen en zo meer over
zichzelf leren dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. © genographic.nationalgeographic.com
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De dwangbuis van het sociaal-economische nu
De blinde vlek

Die roep gaat uit tot de talloze zielen, microkosmoï, vlammende essenties van
één Geest, die het oneindige universum van de Al-Ene licht zullen maken…
In het Gorky Park in Moskou opende op 12 juni 2015 de tentoonstelling ‘De theorie van de oneindigheid’, die
samenviel met de opening van ‘Garage’, een museum ontworpen door Rem Koolhaas. Yayoi Kusama installeerde daarin een eindeloos spiegelende kamer waarin met duizenden pulserende lichten de bezoeker onderdompelden in een unieke psychologische en zintuiglijke ervaring, die wij ervoeren als het licht van miljoenen zielen.
© www.spletnik.ru/buzz/59771-novoe-zdanie-muzeya-garazh-chto-zhdet-posetiteley.html
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Het lucide denken van Jan van Rijckenborgh en zijn grote mensenliefde brachten hem ertoe samen met Catharose de Petri een
moderne school te stichten voor de ontwikkeling van het bewustzijn,
het Lectorium Rosicrucianum. Zij deden dit vanuit de gedachte dat
het opheffen van het gebrek aan kennis over de achtergronden van
het bestaan de sleutel is tot het opheffen van het wereldleed.

Het zout der aarde
Op alle levensgebieden treffen wij het zout aan als een onmisbaar
levensbestanddeel. Voedingszouten zijn onmisbaar, zonder deze zou
het leven ondenkbaar zijn. Zo is er, volgens de wetten van de analogie, ook het mystieke zout, en dit element is de basis van spirituele
alchemie, onmisbaar voor het scheikundige huwelijk van CRC.

H

et mystieke zout is in iedere mens aanwezig en de
mate van zijn werkzaamheid bepaalt de vruchtbaarheid in geestelijke zin.
De werking van dit mystieke zout bindt
en ontbindt verschillende krachten en
waarden die (in de loop van het proces)
nodig of overbodig zijn geworden en het
stelt de mens in staat zijn evolutionaire
kosmische gang door te zetten in tijd en
ruimte. De pijn van het mystieke zout loutert het leven en uit deze wisselwerking
ontstaat het zielebewustzijn, het zielelichaam van de ingewijden, het goudkleurig Christusgewaad waarin zij die
gereed zijn zich ter bruiloft spoeden om
te huwen met het licht van de geest Gods
die in hen woont. Aldus komt één fase van
het scheikundig huwelijk tot stand.
Maar helaas, maar al te vaak rust het
mystieke zout latent in de mens. Hoewel
de roep al lange tijd over de wereld vaart,
heeft deze de mens-als-massa nog niet
kunnen wekken. Om die reden dreigt het
mystieke zout smakeloos te worden, en

loopt de mensheid het gevaar als nutteloos, overbodig geworden, te verdwijnen
van het wereldplan.
‘God is Licht’, wordt ons geleerd. En
zoals het gehele universum de sprake
verkondigt dat ‘God Licht is’, en op
alle levensgebieden daarvan het bewijs
levert, begrijpen wij ook, hoe wij als ‘zijn
evenbeeld’ Lichtdragers zijn. Zoals de
Logos het zonnestelsel voortstuwt in de
kosmos, zo kunnen wij als waarachtige
Lichtdragers, ons taak beseffend, lichten
der wereld zijn. Zout der aarde, licht der
wereld!
Zie uzelf nimmer als een ‘ik’, maar steeds
als een ‘wij’. Het mystieke zout dat u
bezit kunt u in dienst stellen van dat ‘wij’,
dat is de wereld. Als u over zielskracht
beschikt, als u deze hebt vervaardigd,
spreidt ze dan om u heen, over de aarde,
want dit geheimzinnige mystieke zout
heeft de wonderlijke eigenschap om zich
tijdens dat geven te vermeerderen; hoe
meer u geeft, hoe meer u kunt geven,
en hoe meer u wilt geven, uit innerlijke
drang.

© Sebastião Salgado,The Salt of the Earth. Still uit de film de gelijknamige film van Wim Wenders en Juliano Ribeiro Salgado, 2014
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Van het vroegst van zijn oeuvre
tot aan zijn laatste conferenties
heeft J. van Rijckenborgh steeds
opnieuw de Chymische Hochzeit
Christiani Rosencreutz anno 1459
in het centrum van de aandacht
geplaatst, en gewezen op de vele
verborgen lagen die in de tekst
versleuteld zijn.

wereldbeelden

Het licht dat u bezit, uw goddelijke geest, kunt u uitdragen tot het
‘wij’; dat zijn alle mensenkinderen. U kunt niet rusten voor dat licht tot
de duisterste plaatsen in doorgedrongen. Niet in het ‘ik’, maar in het
‘wij’ ligt onze taak.
Dat is het een goede werk dat telt. Het enige goede werk is een godenleer, een waarachtig offer, het zout der aarde zijn en het licht der
wereld, en naar het voorbeeld van de Christus niet te rusten voor de
gehele menselijke levensgolf aan haar doel beantwoorden kan.
In het gestelde liggen veel consequenties die alle heen wijzen naar een
bepaalde levenshouding, waarover de Bergrede ons inlicht. Uit alles om
ons heen blijkt wel, dat deze Bergrede nog niet is begrepen; men ziet
er werkelijk tegenop als tegen een berg, men begrijpt dat de levenshouding, gesteld door Christus, een volledige verandering teweeg zou
brengen in mens en maatschappij.

De Bergrede zou als ze slechts voor
enkele procenten geleefd werd een
radicale verandering teweegbrengen
Ieder waarachtig strevende mens voelt wel aan, dat het zwaartepunt van
het bereiken niet is gelegen in het zeggen, maar in het doen, en om iets
goed te kunnen doen, dient men te weten en te begrijpen. En als er dan
gezegd wordt: U moet het zout der aarde zijn, en het licht der wereld,
dan is er in Christus ook een weg die gewezen en gegaan kan worden.
Als men slechts een tipje van de bedoelingen van Christus zou kunnen
begrijpen, zou het resultaat daarvan van wereldomvattende betekenis
zijn. De Bergrede zou, als ze slechts voor enkele procenten geleefd zou
kunnen worden, zulk een radicale verandering teweegbrengen in zowel
onze innerlijke als uiterlijke omstandigheden dat men zou wanen in
het hemelrijk te zijn binnengegaan.
Onafwijsbaar voor iedere sterveling, en het zou als een vanzelfsprekendheid voor de gehele mensheid staan.
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Afscheid van de Tetonbergen bij zonsondergang nabij Jackson Lake Lodge
(Wyoming, USA) © DongNanXiBei

Leven vanuit de aarde of een leven vanuit het
zonnelichaam? Natuurlijk het zonneleven!
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De werkzaamheid van de Wereldbroederschap
EEN WOORD VOOR DE NAASTE TOEKOMST

W
Wat er momenteel gaande is – de feitelijke toestand van wereld en mensheid – biedt
een weinig hartverheffend beeld, schreef indertijd J. van Rijckenborgh. Men zou er
de moed bij verliezen – en er is sindsdien nog veel meer gebeurd om de moed bij te
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 dit niet meer toelaat. Zo is de
mensheid dan gekomen aan het einde van haar reis naar het diepste punt van stoffelijkheid. Kunst, wetenschap en godsdienst, zoals wij ze tot nog toe gekend hebben, zijn
als hulp en uitzicht biedende bronnen van weinig waarde geworden. Welk perspectief
heeft de mensheid dan?
Onmachtig, zonder hoop staan wij aan een grens. En toch worden we geroepen tot
zelfverwerkelijking, een opgave waarop wij ons op geen enkele wijze hebben voorbereid. Daarom vragen wij opnieuw: Welk perspectief heeft de mens? Met welk middel
kunnen we de grensobstakels buiten de mens en in de mens doorbreken?
In deze toestand van machteloosheid van de mensheid is er mogelijk een opening
voor het werk van de zevenvoudige Wereldbroederschap.
Overzien wij vanuit gnostiek-esoterisch standpunt nog eens de kardinale feiten.
In de eerste plaats hebben, zoals J. van Rijckenborgh indertijd uitlegde, 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, maar die niet behoort tot de menselijke levensgolf. Zij begeleidde de
‘Das Meer und der Liebes Wellen’ (De zee en de golven van de liefde). Een verbeelding van het klassieke
drama van Hero, die iedere nacht de Hellespont overzwom om bij zijn Leander te zijn. Anselm Kiefer, 2011
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mensheid tot aan haar donkerste uur, in het diepst van de materie. En daar staan wij
nu.
Daarom neemt de zevenvoudige Wereldbroederschap, en in het verlengde daarvan de
Geestesschool van het Gouden Rozenkruis, in de komende tijd nieuwe initiatieven. Die
komende tijd is in feite nu: een overgangstijd waar we middenin zitten. Een periode
die een grote ontreddering en een veelheid van (natuur)rampen te zien geeft. Dit is in
en door de Geestesschool in de jaren die achter ons liggen uitgebreid toegelicht.
De teneur van die uitleg is de volgende. Men zou kunnen zeggen: nog staan we in
een foutieve ontwikkelingsgang. In feite bekommeren we ons te weinig om de kosmische orde, die samenhang, verbinding, welgezindheid en hulpvaardigheid stelt.
Dit wordt door ons te veel genegeerd. Een gevolg daarvan is dat het maatschappelijk,
economisch, wetenschappelijk, religieus, eigenlijk op alle gebieden die onze samenleving bijeenhouden, min of meer vastloopt. De armoe van de geest van het moment
houdt daarmee gelijke tred, zoals vanzelf spreekt. In het geheugen van de natuur is een
dergelijke eerstehands-ervaring, waarin wij als mensheid niet alleen een bedreiging
voor onszelf, maar voor heel de planeet zijn – door de mensheid nog nooit bewust
doorgemaakt. En door de moderne communicatiemiddelen is iedereen er getuige van,
waardoor iedereen er zich ook toe dient te verhouden. Wat is uw antwoord?

Boulder, Colorado op de ochtend van 6 januari 2015. © Tom Yulsman

Laat juist inzicht u hier leiden!
Doorschouw wat de momentele staat van de wereld ons te zeggen heeft. Er is geen politieke oplossing, slechts een oplossing door u zelf ter hand genomen, daar waar u nu
staat. Bent u een veroordelend mens, bang voor uzelf, uw mooie westerse zekerheid?
Of bent u bereid – gereed om een helpende hand uit te steken? U ervaart het toch dagelijks: verdraaiingen, leugens en spitsvondigheden die in het verkeer van mensen en
volkeren gemeengoed geworden zijn. Maar wij zeggen u, in het licht van de komende
ontwikkelingen: al die onwaarachtigheid en misleiding waarmee u opgezadeld wordt,
is binnenkort voorbij in die zin, dat ieder ziet hoe het er werkelijk voor staat.

Nieuwe energieën grijpen de mensheid aan en
brengen in iedere mens een diepe reactie teweeg
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Daarin is het initiatief van de Wereldbroederschap gelegen: de mogelijkheid dat u zelf
de positieve kracht, de lichtkracht die in u rust, kunt mobiliseren, actief kunt maken.
Het is een antwoord op een machtige impuls van geestelijke inspiratie die als een
vibratie is, die atmosferisch is, en ieder ondergaat het, ziet het, ervaart het, alle mensen en alle rassen. Alle broederschappen, ook de onze, ook de Stichtingen Rozenkruis
geven hierop hun eigen antwoord en verlenen hieraan hun medewerking. Niet in uiterlijke zin, met communicatiemiddelen of uitzendingen, wel met initiatieven, vanuit
een innerlijke houding en gerichtheid op de aanstaande intense krachtuitstorting van
elektromagnetische radiaties. Nieuwe energieën zullen de gehele mensheid aangrijpen
en in iedere mens een diepe reactie teweegbrengen. Alle mensen kunnen op die wijze
zelf de eigen staat onder ogen zien, én de kracht en de mogelijkheid ontvangen, in
de eigen omstandigheden in te grijpen. Alsof er een bepaalde orde zich afspiegelt, die
lijkt op wat de Geestesschool noemt: de geestzielestaat.
Deze dimensionale overgang is al gedurende veel jaren besproken in onze School, en
in veel andere groeperingen die zijn ingeschakeld in het werk van de Wereldbroederschap. De nieuwe etherwerkelijkheid golft door de hogere lagen van onze innerlijke
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Onwaarachtigheid op ieder gebied
wordt volkomen oninteressant
aardeatmosfeer en jaagt de duisternis voor zich uit. Dat drukt zich uit in groepen die
steeds openlijker, en cynischer in dienst van zichzelf handelen, daarbij zichzelf uithollen en hun toevlucht zoeken in angst, in haat en zelfzucht en in destructief handelen.
Slechts een grote en onpartijdige kosmische stroom van liefde, bewust ondersteund
door duizenden en duizenden open harten van aardse mensen, zou deze mensen, die
onze broeders zijn, van gedachten kunnen doen veranderen.
Maar op geen enkele manier is dit het einde van de wereld. Wat in onze dagen gaande
is, kan worden geformuleerd als het schrijven van nieuwe uitgangspunten in de ether,
die congruent zijn aan de grote liefdewet van de samenhang van alle leven. Vele honderdduizenden harten ondergaan dat, ervaren dat, zien ernaar uit en zijn er op gericht.
Zij schuiven, innerlijk, de sluiers opzij tussen zonnevibraties en aardevibraties – ook
al gaat dat met de opwarming van de aarde, met klimaatveranderingen en mogelijk
ook met natuurrampen gepaard. En geest, allereerst de Logos van het al, en daarachter
drijvend de wil van de vader, houdt heel deze machtige magnetische veranderingen
binnen het aardesysteem in evenwicht, niet voor ons als wankele persoonlijkheden,
maar voor het geheel van kosmische voortgang en de menselijke levensgolf daarin.
Wat aanstaande is, is een bewustzijnsverandering, naderbij gebracht enerzijds door
een kosmische noodzaak en anderzijds vooral opgeroepen door het ontwaken van het
ware, geestelijke potentieel van altruïstische liefde, die het oerbeeld van de geestelijke
mens weerspiegelt. En daarmee gaan wij de werkelijkheid volmaakt anders waarnemen.
De nieuwe dageraad geldt een werkelijk nieuwe dimensie. Uw hart is er ontvankelijk
voor, met uw hoofd kunt u de hoge redelijkheid ervan omvatten, met uw daad van
vriendschap en bereidwilligheid helpt u bovenmate om deze naderbij te brengen.
Eens was de mens met een goddelijk oerbeeld verbonden, als een waarlijk hemelse
mens. Dit oerbeeld is in zijn volheid ver weg, maar een herinnering eraan, als een
spiegel in een spiegel, sluimert in iedere menselijke gestalte, in ieder hart dat zo graag
op de juiste wijze wil kloppen – voor anderen.
Dat beeld zal, als gevolg van het grote kosmische initiatief waarover wij spreken,
waarneembaar worden, onmiskenbaar, zeker. De mensen zullen dit als eerstehands
kennis kunnen ervaren en als het ware de macht van de oermatrix, vaak omschreven
als het plan Gods voor wereld en mensheid, waarnemen en doorschouwen. Zien we
een eerste reactie ervan niet reeds in de verblijdende maatschappelijke reactie op de
enorme vluchtelingenstroom die vanuit het Nabije Oosten op gang is gekomen? In het
licht van de nieuwe etherwaarden die zich aandienen, geboren uit de nood der tijden,
kunnen we met een zucht van verlichting ook onze diepere taak en levensopdracht
gaan begrijpen: zorg dat de ziel leeft! En tegelijk kunnen we voor ons zien, wat een
afwijzing daarvan zou betekenen.
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Het is een van de manieren waarop de deur naar het nieuwe leven wijd geopend
wordt. Men kan zich voorstellen hoe op deze wijze niet slechts de psyche van de
enkele mens – zoveel het nog mogelijk is – wordt rechtgetrokken, maar dat op deze
ervaring en deze machtige lichtkrachtwerkingen een indrukwekkende reiniging volgt,
niet alleen in het wezen van alle mensen, maar in alle sferen van leven.
Dat is de wijze waarop een werkelijke maatschappelijke omwenteling kan ontstaan.
Groots en indrukwekkend, als een nieuwe ontwikkeling in zeven nieuwe banen. Ieder
mag erin delen, het heeft betrekking op alle rassen en op alle plaatsen waar ieder zich
inzet. Geen terrein van onze samenleving ontkomt aan de verblijdende invloeden daarvan – het zal zijn alsof de oude dimensie erin oplost, verdwijnt.
Het oerbeeld van de mens – in alle zuiverheid bewaard in de hoogste levenssferen –
zal als een geestziel de mens omvangen. Elke dag kan de mens groeien in onderscheidingsvermogen en waarneming. En onwaarachtigheid op ieder gebied wordt volkomen oninteressant.
Wij kunnen goed voor ons zien, wat dit inhoudt op het terrein van de moraal, op het
gebied van de doelstellingen van de natuurwetenschappen, en de samenleving. Het is
een wijds perspectief, een ingrijpende bewustzijnsrevolutie, en daarmee en daarvandaan kan een geweldige wereldomwenteling zich inzetten. De Geestesschool wijst er
zo nu en dan op, met zo min mogelijk ophef. In dat proces worden wij allen als het
ware opnieuw opgevoed, vanuit waarachtige uitgangspunten.
Zo plaatst dit nieuwe kosmische initiatief, waarvan wij getuigen, ons voor een nieuwe
en harmonische voortgang. En ieder van ons zal dit aspect van het grote plan Gods met
wereld en mensheid zelf ter hand kunnen nemen, omdat het eigen hart hem of haar
ertoe aanzet, zijn hoofd hem doet begrijpen, en zijn daden zullen het bewijzen.
Waarheid en nieuwe werkelijkheid komen tot ontwikkeling. Schijn heeft geen kans
meer en harmonische, structurele veranderingen in het wezen van de mens kunnen
zich verankeren. Als alle mensen psychisch binnen nieuwe banen worden geleid en als
het zuivere beeld van wat de mens is en vermag over hen licht, is een gevolg ook dat
het raslichaam ijler wordt. Zwaartekrachtwerkingen zullen veranderen – tarten onze
jongeren deze niet al reeds op ongekende wijze? – en er ontstaat een geheel nieuw
aanzien van onze samenleving.
Met velen die hiervan op de hoogte zijn, staan ook wij uiteraard in volle overgave in
samenwerking met de grote Wereldbroederschap, juist omdat van ons mag worden
verwacht dat wij in al het komende in een waarlijk dienende liefde zullen staan.
Daarom, wie deze oproep naar haar wezen kan verstaan, zal zich gereedmaken en zich
wijden aan de grote arbeid voor een mensheid op zoek naar haar werkelijke voorbeeld
– het oerbeeld van de hemelse mens – een arbeid, die veel begrijpende medewerkers
nodig heeft.

13
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J. van Rijckenborgh, Alchemische Bruiloft
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