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Peter Deunov tijdens een lezing in ‘Izgrev’ in Sofia



INLEIDING
Dit boek ‘De Meester spreekt’ bevat een selectie voordrachten die de
basis vormen van het onderricht van de Bulgaarse spirituele leraar
Peter Deunov (1864-1944), ook wel bekend onder zijn spirituele
naam, Beinsa Douno. Als jongeman verliet hij zijn geboorteland om
te studeren in de Verenigde Staten en na het afronden van zijn
studies in medicijnen en filosofie, keerde hij in 1895 terug naar
Bulgarije. Daar publiceerde hij zijn proefschrift over Wetenschap en
Opvoeding. 

Aan het begin van de twintigste eeuw, na jaren van inkeer en inner-
lijke beschouwing, begon hij in het openbaar op te treden om voor-
drachten te geven in het hele land. Zijn boodschap concentreerde
zich op de universele principes van Liefde, Wijsheid en Waarheid.
Hij haalde zijn voorbeelden uit de natuur, de bijbel en het dagelijkse
leven. Hij richtte zich op het zelf beleven en ervaren van deze
universele principes, onder andere gesteund door bewegings-
oefeningen, zang en dans, door hem ontwikkeld.

In meer dan 4000 voordrachten gaf Peter Deunov uitleg over de
universele principes die hij in verband bracht met spirituele wetten.
Zijn woorden komen voort uit een helder en volledig begrip van het
leven. Zij nodigen de leerling uit de Waarheid op een persoonlijke
en een diepe wijze te beschouwen. Door zijn woorden leidt Peter
Deunov ons naar een levenswijze die ons in staat stelt ons hoogste
Zelf op elk moment tot uitdrukking te brengen. 

In 1922 stichtte Peter Deunov zijn spirituele school in Sofia waar hij
voordrachten gaf.
Een belangrijk aspect van zijn school waren de zomerbijeenkomsten
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in het Rilagebergte. Leerlingen en belangstellenden uit heel
Bulgarije, maar ook uit andere landen kwamen bij elkaar om
temidden van de Natuur samen te zijn. Daar, in het Rilagebergte, gaf
Peter Deunov zijn meest inspirerende voordrachten. 
Op deze zomerbijeenkomsten hoog in de bergen werden zijn
methoden beoefend in de natuur: de meditatie bij zonsopgang, het
zingen van mystieke liederen en het dansen van de Paneuritmie, een
dansvorm die de geestelijke ontwikkelingsweg van de mens
uitbeeldt. Op deze manier leerde Peter Deunov zijn leerlingen dat
door een verbinding met de Natuur aan te gaan spiritualiteit en
innerlijke harmonie groeien. Dit omdat in de Natuur de mens die
krachten kan ervaren die hem in verbinding brengen met zichzelf.

Na zijn overgaan in 1944, werd het onderricht van Peter Deunov
onder de moeilijke, onderdrukkende omstandigheden van het
communistische regime bewaard door de buitengewone geest en
devotie van zijn volgelingen. Tijdens het vijfenveertig jaar durende
communistische regime in Bulgarije, hielden kleine groepen van
toegewijde leerlingen zijn onderricht levend, hoewel sommige leer-
lingen hiervoor jarenlange gevangenisstraf kregen opgelegd. Vlak
voor de Tweede Wereldoorlog stuurde Peter Deunov een jonge leer-
ling van hem naar Frankrijk. Deze leerling heette Mikhaël
Aïvanhov. Dankzij zijn voordrachten en werken in Frankrijk werd
het onderricht van Peter Deunov tijdens de communistische jaren
met succes voortgezet in het Westen. Na de val van het communisti-
sche regime in 1989 ontstond er in Bulgarije en de andere
Oostbloklanden een spirituele opleving die zich onder andere uitte
in een herbeleven en uitdragen van het levenswerk van Peter
Deunov. 
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Nu, in de eenentwintigste eeuw, verzamelen zich weer elke zomer
honderden mensen in het Rilagebergte vanuit de hele wereld, om in
de Natuur te zijn, samen te werken, naar teksten uit de voordrachten
van Peter Deunov te luisteren, te bidden en mediteren, te zingen en
de Paneuritmie te dansen. 
Het leven en werken van Peter Deunov is verbonden met andere
belangrijke geestelijke impulsen die Bulgarije uit het verleden heeft
gekend - Orpheus en de Bogomilen. Peter Deunov legt in een van
zijn voordrachten uit dat er drie stromingen zijn van de school van
de Bogomilen: het Hermetisme, de Essenen en de Bogomilen. Het
Hermetisme uit Egypte, dat zich verspreidde vanuit Thracië naar
Perzië en weer verscheen als Orpheus in de Rhodope bergen. De
tweede stroming werkte in Palestina onder leiding van de Essenen.
De derde stroming, de Bogomilen, ontstond in Bulgarije in de loop
van de tiende eeuw. Volgens Peter Deunov zijn deze spirituele
impulsen manifestaties van de Witte Broederschap, de grote
gemeenschap van de goddelijke wereld, bestaande uit de zielen die
God dienen. Het is de Broederschap van de Goddelijke Liefde die
verantwoordelijk is voor alle nieuwe spirituele impulsen die aan de
Aarde gegeven worden.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam ik, dankzij de gepu-
bliceerde voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov in contact
met het werk van Beinsa Douno. Voor mij brak er toen een periode
aan van, niet alleen maar boeken lezen over geestelijke ontwikke-
ling, maar ook een verdieping op gevoelsniveau door de praktische
oefeningen en studies in de verschillende groepen in het Westen,
vooral in Frankrijk, waar veel groepen van Omraam Mikhaël
Aïvanhov actief zijn.
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In 1997 en 1998 bezocht ik de zomerbijeenkomsten in het Rila-
gebergte in Bulgarije. Daar, in de prachtige natuur van het
Rilagebergte, heb ik heel intens de kracht van de Natuur ervaren. De
rijkdom van deze ervaringen vormde voor mij een nieuwe basis
voor verdere groei.
Voor mijzelf ervaar ik sterk het belang van de leidende geestelijke
rol van Peter Deunov voor de evolutie van de mensheid. Langs deze
weg wil ik ieder die belangstelling heeft voor de geestelijke ontwik-
keling van de mens uitnodigen zich te laten raken door de heldere
en wijze woorden in dit boek van Beinsa Douno. Woorden, die als
een zuivere, tijdloze bergbron uw ziel voeden en er nieuwe vrucht-
bare zaden achterlaten.

Maria Majoor, Hummelo (24 december 2007)

‘Alleen hij wiens ziel geraakt is door de Liefde leeft,
Alleen hij wiens geest verlicht is door kennis brengt het Licht,
En alleen hij wiens geest zich verheugt in volledige vrijheid 
kan een waar mens genoemd worden en een broeder van de mensheid.’
Beinsa Douno
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HET LEVEN
De bron van het leven is Liefde. Liefde brengt de volheid van het
leven. 
Het leven wordt wezenlijk wanneer de mens de Liefde leert kennen. 
Als de mens de Liefde niet begrijpt kan hij het leven niet begrijpen.
Als hij het leven niet begrijpt kan hij de tijd niet begrijpen waarin het
leven stroomt als een voortdurend proces. En als hij de tijd niet
begrijpt zal hij het muzikale ritme van het leven verliezen en er zal
zoveel disharmonie in zijn leven komen dat hij heel ongelukkig zal
worden.

Behalve de Liefde is het leven het belangrijkste. Het leven is de vrucht
van de Liefde. De Liefde en het leven zijn echter niet hetzelfde. In het
leven zijn voortdurend twee processen werkzaam: het ene is het
proces van opbouw en het andere is het proces van afbraak. 
In de Liefde bestaan deze twee processen niet. De Liefde is zuiver en
één geheel. In het leven bestaan er echter verschillen. 
Het leven heeft geen betekenis zonder liefde. Een dergelijk leven is
een aaneenschakeling van lijden, van opeenvolgende pieken en
dalen. Het leven kan zich niet manifesteren zonder liefde. 
Er bestaat geen leven zonder Liefde. 
De eerste weg van het leven is de Liefde. Om te laten zien dat je leeft
moet je liefhebben. 
De betekenis van het leven ligt in lief te hebben en geliefd te worden. 
Het leven is de poging van de Geest om zich in de uiterlijke wereld
aan de periferie, te manifesteren. Wanneer de Geest zich aan de peri-
ferie manifesteert en zijn werk begint, zeggen we dat het leven zich
in zijn elementaire staat, als tijdelijk leven, manifesteert.
Het tijdelijke leven is slechts een schaduw van het leven ofwel de
kleinste afspiegeling van de totaliteit van het Leven. 
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Het eeuwige Leven houdt oneindige mogelijkheden in. Het bevat
alle voorwaarden voor spirituele groei. 

Wij beseffen dat de totaliteit van het Leven de Grote Universele Ziel
is, die zichzelf manifesteert in de hele levende natuur. 
Onze zielen zijn delen of ledematen van deze Grote Ziel. 
De wezenlijke kern van het Leven kan zich alleen manifesteren als
het een vorm aanneemt die in overeenstemming is met zijn streven
en zijn doelgerichte beweging. Het streven is de innerlijke intelli-
gente drijfkracht en de doelgerichte beweging is haar fysieke
uitdrukking. 
Het Leven manifesteert zich echter niet in slechts één vorm, maar in
een oneindige veelheid van vormen. Wanneer verschillende vormen
zich verenigen en een grotere vorm creëren, zeggen we dat dit leven
intelligent geordend is. Dan streven alle vormen ernaar om uitdruk-
king te geven aan deze hogere vorm. 
Het Leven eindigt nooit; het duurt eeuwig.
Zijn uiterlijke vormen zijn onderworpen aan vernietiging, maar het
Leven zelf gaat altijd door. Er is niets dat het kan vernietigen: het
Leven is machtiger dan de dood. 
Het Leven is vrij, immaterieel en eeuwig blijvend. Het houdt nooit
op. Het stroomt voortdurend naar binnen en naar buiten. En als het
leven niet naar binnen en naar buiten stroomt, kan de mens zich niet
verenigen met zijn omgeving. 
Het Leven dat in ons is, is volmaakt. 
Pleziertjes, hartstochten, verkeerde gedachten en emoties beperken
de natuurlijke manifestatie van het Leven. 
Het Leven kan alleen maar goed zijn, er bestaat geen slecht leven.
Wanneer er wordt gezegd dat het Leven verbeterd moet worden is
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dat een verkeerd idee. In essentie is het Leven noch goed noch
kwaad. Er kunnen vermengingen zijn in het leven, maar het wordt
noch beter noch slechter. Het Leven stroomt vanuit God en keert
weer naar Hem terug. Het Leven is daarom in essentie absoluut
zuiver. 
De veranderingen die in het Leven binnendringen, veroorzaken de
kwade gevolgen. Dan spreken we over het wereldlijke leven, over
het spirituele leven, over het tijdelijke en eeuwige leven. 
Maar het Leven zelf is noch wereldlijk noch spiritueel. 
Wanneer de dierlijke aard in de mens de overhand heeft dan wordt
het leven wereldlijk. En wanneer de intelligente aard in hem de
overhand heeft, wordt het leven spiritueel, want het leven in de
mens onderscheidt zich, door haar intelligentie, van het leven van
andere wezens. 
Het woord Leven betekent in feite intelligentie. Waar geen intelli-
gentie is, daar is geen Leven. Waar intelligentie is, zelfs in haar
zwakste vorm, daar is ook leven. 
Intelligent Leven is onsterfelijk leven, leven zonder lijden en kwel-
ling. 
Dit Leven is in feite het levenslot van de menselijke ziel. Dit Leven
kent geen verwarring, maar een voortdurende activiteit.

Het Leven zelf is eenheid. 
Het fysieke leven, het spirituele leven en het goddelijke leven zijn de
drie grote manifestaties van het Ongedeelde Leven. 
Deze drie soorten leven verschillen in hun aard, in hun oogmerken
en in hun doelen. 
Het fysieke leven verandert en wijzigt zich voortdurend. Het is het
leven van de oppervlakte van het water, van de golven van de zee. 
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Het spirituele leven wijzigt zich, maar het verandert niet. Het is het
leven van de diepte van de zee. 
Het goddelijke leven wijzigt zich niet, noch verandert het. 
Al deze manifestaties van het leven zijn nauw met elkaar verbon-
den. Zij zijn delen van een geheel, van het volledige Onbeperkte
Leven. 

Om het Leven te kunnen begrijpen en om zo nuttig te zijn voor zich-
zelf en voor anderen moet een mens beginnen bij het fysieke leven
en geleidelijk overgaan naar het spirituele en het goddelijke leven. 
Degene die niet van het fysieke leven houdt kan geen relatie hebben
met het licht, omdat de energie van het licht opgeslagen is in de
fysieke wereld - in de planten en in de vruchten. 
De gezondheid van het fysieke leven begint met het juiste gebruik
van het licht dat is opgeslagen in planten en vruchten. Kortom, het
begint met juist eten. 
Het voedsel is de introductie tot het fysieke leven, zoals muziek de
introductie is tot het spirituele leven en zoals het gebed de introductie
is tot het goddelijke leven.

Het Leven is een schat die zorgvuldig bewaakt moet worden. 
Bescherm het met Wijsheid en laat de ware kennis die eruit voort-
komt zijn bescherming zijn. 
Laat het Leven vrij stromen vanuit zijn verheven bron, de Liefde. 
Verlicht het met de Waarheid, die de wereld is van de absolute intel-
ligentie. Verlicht het Leven met de Waarheid, die het Leven in al zijn
aspecten vrijheid geeft. 
Want het Leven heeft zijn dageraad, zijn zonsopgang en zijn hoogte-
punt.
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De dageraad van het Leven is de Liefde.
De zonsopgang van het Leven is de Wijsheid.
Het hoogtepunt van het Leven is de Waarheid.

Breng de dageraad in je leven tot stand! Bloei! Sta op, ga op je eigen
benen staan en voel dat je verbonden bent met alle wezens op aarde
en in de hemel.
Breng de zonsopgang in je leven tot stand! Kom in volle bloei en
draag vrucht!
Breng het hoogtepunt in je leven tot stand! Word rijp!
En wanneer je gegroeid bent tot aan het hoogtepunt van je leven, zul
je de grote betekenis ervan begrijpen en proeven hoe voortreffelijk
zijn vruchten zijn.
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DE ZIEL
De opkomst van de menselijke ziel vanuit God is een van de meest
verheven momenten in de Schepping. 
In de wereld van de engelen staat deze opkomst bekend als ‘de dage-
raad van de menselijke ziel’.
De ziel rijst op uit haar oorspronkelijke bron als een Goddelijke
straal en ze gaat het oneindige universum binnen om het werk te
doen waarvoor ze bestemd is. 
De ziel is eeuwig. Ze is eeuwig zoals God eeuwig is. Maar terwijl
God volkomen onveranderlijk is, verandert de ziel voortdurend, en
zo ontwikkelt ze zich en verwerft nieuwe kwaliteiten. 
Menselijke zielen leven en bewegen in God. Ze bestaan in Hem in
eeuwigheid, ofschoon zij zich uiterlijk manifesteren op verschil-
lende tijdstippen. Zij bestaan allemaal tezamen, hoewel ze niet tege-
lijkertijd uit God voortkomen; zij leven één en hetzelfde leven,
hoewel ze verschillend zijn. Zij verschillen van elkaar, omdat iedere
ziel een bepaald aspect vertegenwoordigt van het Goddelijke bewustzijn.
Zielen zijn de verschillende aspecten waarin het Goddelijk bewust-
zijn zich manifesteert in tijd en ruimte. 
Daarom zeggen we: Er is slechts één grote Goddelijke Ziel en alle
andere zielen zijn er de manifestaties van. 
Alles in de wereld kan verdwijnen, maar nooit de zielen. Zij kunnen
niet verdwijnen, omdat de Goddelijke Ziel, het Goddelijk bewust-
zijn, niet kan verdwijnen.

De huidige mensheid heeft geen kennis van de ziel. Ze zijn niet
bewust van zichzelf als zielen, maar meer als persoonlijkheden. De
persoonlijkheid is de fysieke mens en niet het ware zelf, de ziel. De
mensen kennen de persoonlijkheden van anderen, maar niet hun
zielen die eigenlijk hun echte buren zijn. 
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Zolang de mensen niet het idee accepteren dat zij levende, intelli-
gente zielen zijn, zolang zij zichzelf slechts als persoonlijkheden
blijven zien, als verstand en hart, als mannen en vrouwen, zullen ze
niets bereiken. Al deze vormen van bewustzijn heeft men al ervaren. 
Als de mensen echter in hun bewustzijn erkennen dat zij levende,
intelligente zielen zijn, dan zullen zij iets nieuws in hun leven
inbrengen, en dan zullen zij een nieuwe weg inslaan. 

Op het huidige niveau van de ontwikkeling van de mens, is er geen
hogere staat dan de staat van de ziel. 
Zij bevat in zichzelf alle voorwaarden, alle mogelijkheden van de
Goddelijke Liefde. 
Alleen in de ziel kan God Zichzelf manifesteren in Zijn volheid, en
de Liefde kan slechts volledig tot uitdrukking komen door de ziel. 
Als je je liefde alleen door je hart tot uitdrukking brengt, zal zij
slechts half uitgedrukt worden. 
Als je je liefde alleen maar door je verstand tot uitdrukking brengt,
zal zij weer slechts half uitgedrukt worden. 
Alle zwakheden in de wereld ontstaan doordat dingen half gedaan
worden.

Tot nu toe heeft de menselijke ziel zich ontwikkeld tot een knop. 
In ons tijdperk begint deze knop zich te openen.
Dit opengaan van de bloemknop van de ziel is een van de belang-
rijkste gebeurtenissen in de kosmos. Het wordt het ‘bloeien van de
menselijke ziel genoemd.’
Alle hogere wezens van de Goddelijke wereld wachten vol
verwachting op de bloei van de menselijke ziel. 
Zij weten dat alle manifestaties van God daarin opgetekend zijn, dat
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daarin geschreven staat alles wat vóór hen was, alles wat nu is en
alles wat er in de toekomst zal zijn. 
Zij weten dat de menselijke ziel een heilig boek is waarin God op een
speciale, voor hen nog onbekende manier, de ontwikkeling van de
hele Schepping heeft opgetekend. 
Daarom wachten zij vol goddelijke vreugde op de bloei van de
menselijke ziel. De bloemknop van de ziel zal zich ontwikkelen tot
een bloem, die in al zijn schoonheid zal stralen en door God vervuld
zal worden met Zijn licht en Zijn liefde. 

De schoonheid van de menselijke ziel wordt door geen enkel ander
levend wezen geëvenaard. Het is een unieke schoonheid. Zelfs God
verheugt zich wanneer Hij kijkt naar de vorm van de menselijke ziel. 
Alle engelen, alle dienaren van God zullen komen wanneer de
menselijke ziel tot bloei is gekomen. Sinds mensenheugenis hebben
zij gewacht op deze bloei om de nectar ervan te proeven. En
wanneer zij komen zullen zij de nieuwe cultuur brengen die ik de
‘cultuur van de Liefde’ noem. 

Toen Christus afdaalde naar de aarde, kwam Hij juist om de mense-
lijke zielen te helpen, omdat iedere ziel die op aarde komt een speci-
fieke taak heeft die alleen zij moet vervullen.
Er zijn intelligente zielen in de wereld die zich willen ontplooien en
die bewust willen leven. De grote Meesters komen op aarde voor
deze zielen en ze worden geholpen door alle liefdevolle en verlichte
zielen die in de wereld werken. 
Alleen zielen die liefdevol en verlicht zijn, zijn in staat andere zielen
te helpen. Zij hebben hun beproevingen op aarde beëindigd. Het
Goddelijk bewustzijn is in hen ontwaakt. Daarom willen zij de aarde
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niet verlaten. Zij zeggen: ‘Wij zullen nu op aarde leven onder wat
voor omstandigheden dan ook. We zullen leven zoals God wil dat
we leven. Nu begrijpen we wat de juiste manier van leven is.’
Niets is onmogelijk voor de menselijke ziel die ernaar streeft zich te
verheffen. Zij is sterk vanwege haar banden met andere zielen met
wie zij verwant is. 
Hoe groter het aantal zielen is waarmee de menselijke ziel
verbonden is des te sterker en onkwetsbaarder zij is. Het succes van
de ziel hangt af van het aantal zielen waarmee zij verbonden is. Het
bewustzijn van deze verlichte zielen die deelnemen aan het leven
van een ziel op aarde concentreert zich voortdurend op de Liefde en
zo helpen zij de ziel op een onbaatzuchtige manier. De kunst van het
aardse leven is daarom als volgt: zolang de mens op aarde is, binnen
deze beperkte fysieke vorm, moet zij zich verbinden met de zielen
van anderen. 
Dit is de sleutel tot succes. Zelfs wanneer slechts één ziel van je
houdt is zij in staat jou te helpen met de moeilijkheden van het leven.
Maar wanneer vele zielen hun liefde richten op een persoon kan hij
alles worden, een dichter, een schilder, een musicus, een weten-
schapper.
De Liefde is een grote kracht. 

De weg van iedere ziel is precies afgebakend en niemand heeft de
macht de ziel van dit pad af te brengen. Het is voor een ziel onmoge-
lijk om een ander van zijn pad af te brengen, omdat God nauwlet-
tend waakt over alle zielen en hun bewegingen leidt in het onbe-
grensde universum. 
De ziel is op zichzelf een klein universum dat zich voortbeweegt op
zijn eigen weg in het grote universum. Maar de ziel heeft het
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vermogen kleiner te worden - oneindig klein - en om groter te
worden - onbegrensd zoals het universum. 
De zielen die achtereenvolgens uit God oprijzen, merken dat zij
onderling in dezelfde verhouding tot elkaar staan als muzikale
tonen. In hun relatie met elkaar vormen zielen harmonieuze
groepen. Zij vormen individuele systemen die zich in spiralen
bewegen in de oneindige ruimte. In hun beweging naar beneden
toe, involutie, dalen ze neer in groepen, maar zij blijven op verschil-
lende niveaus van dichtheid steken, omdat niet iedere ziel even
goed in staat is om de weerstand te overwinnen. 
Slechts een klein aantal zielen lukt het om af te dalen in de dichtste
materie. Op deze manier zijn zielen met elkaar verbonden in de
vorm van een keten die zich uitstrekt tot op verschillende niveaus.
In hun beweging naar boven toe, evolutie, stijgen zielen op volgens
dezelfde wet. Verschillende zielen stijgen op naar niveaus van
steeds mindere dichtheid.

De ware moraal is om ertoe te komen om de ziel van de mens lief te
hebben. 
Degene die met menselijke zielen wil werken moet een grote geest
hebben. Hij moet de diepgaande processen begrijpen die in de ziel
plaatsvinden. 
De menselijke ziel heeft een grote diepte! Diepte en onbegrensdheid.
De menselijke ziel leeft buiten onze wereld, in een wereld van veel
meer dimensies. 
Slechts een klein deel van de ziel wil neerdalen naar de aarde. Zij
verschijnt slechts af en toe als een gast voor de geest (mind) en het
hart.  Wanneer de ziel de mens bezoekt wordt deze mens groots,
geïnspireerd en edel. 
Hij wordt weer een gewoon mens wanneer de ziel zich terugtrekt.
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De ziel is de bron van waaruit alle grote gedachten en aspiraties
voortkomen. En de ziel zelf wordt gevoed door een andere bron - de
menselijke geest (spirit). 
En de menselijke geest wordt gevoed door een nog grotere bron - de
Goddelijke Geest. 
De Goddelijke Geest wordt gevoed door de grootste van alle
bronnen - het absolute, de onbekende Geest van de Schepping, die
ons begrip te boven gaat.

Onthoud daarom: Jij bent een ziel, geen lichaam! 
Jij bent een ziel die ooit gecreëerd is door de Goddelijke Geest, in
Liefde verwekt. 
Op dit moment is je ziel al een knop die erop wacht zich te openen
tot een bloem. 
Concentreer hier je bewustzijn op, omdat dit een van de belang-
rijkste momenten van je leven is! 
Dan zul jij jezelf openen naar buiten toe, naar de grote zon die over
de hele wereld van God schijnt.
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3

WAARHEID
Over God maken we twee voorstellingen. Wanneer we in het begin
uit God ontspringen, stellen we ons Hem voor als iets dat in zichzelf
beperkt is. Nadat we begonnen zijn ons te ontwikkelen vanuit de
begrenzing en de beperking, groeien we toe naar wat geen begin en
geen einde heeft en stellen wij ons God voor als onbegrensd en
zonder begin. 
De Waarheid, die tevoorschijn komt uit de onbegrensdheid, heeft de
dingen onbegrensd gemaakt. De Waarheid heeft de grenzeloosheid
onthuld. 
God, die de Waarheid is, trekt ons naar Zich toe, en Christus bege-
leidt ons op het juiste pad van onze innerlijke voortgang naar God.
Daarom is de Waarheid de richting die leidt naar grenzeloosheid en
oneindigheid, die verbonden zijn met het begrensde. 
Er staat geschreven: ‘Het Hoofd of de samenvatting van Uw Woord
is de Waarheid.’ We weten dat elke beweging ontstaat uit het hoofd
en ernaar terugkeert. Het hoofd geeft de richting aan. En wanneer
we zeggen dat iemand zijn hoofd gebruikt, begrijpen we dat hij een
richting en een doel in het leven heeft waar hij naar streeft. 
Alleen degene die de Waarheid bezit kent het juiste pad in zijn leven.

In het universum is alles in beweging. De aarde beweegt om de zon,
de zon beweegt om een andere zon - beweging in de beweging. De
gemeenschappelijke richting waarin al deze bewegingen gaan
wordt gegeven door de Waarheid. 
Het zijn niet alleen de hemelse lichamen die in beweging zijn. Alle
verlangens, gevoelens en gedachten van de mens vormen miljoenen
werelden en systemen die zich naar het grote doel, de Waarheid,
voortbewegen. 
De mens moet in alle opzichten de loop van zijn levensstroom
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kennen. Hij moet deze levensstroom in geen geval onderbreken. De
Waarheid staat geen enkele besluiteloosheid toe, zelfs niet voor een
ogenblik. Alles daarin is precies afgebakend. Iedere aarzeling is
fataal, omdat zelfs de kleinste beweging van een bepaald persoon
verbonden is met andere bewegingen, dat de kleinste afwijking
rampzalige gevolgen voor hem zou kunnen hebben - er zou een
kruising van de verschillende levensstromen kunnen ontstaan.
Alle mensen die niet in overeenstemming met de Waarheid leven,
willen zich in wanorde voortbewegen. Daarom heeft de Natuur ze
beperkingen opgelegd. De Waarheid veronderstelt voortbeweging
in een bepaalde richting - de richting waarin alles in het universum
beweegt - van het eindige naar het oneindige.

‘De Waarheid zal u vrijmaken.’ 
Het streven en verlangen van de menselijke ziel is om vrij te zijn. Dit
is een machtige drijfveer, niet in de gewone mens, maar in degene in
wie het hogere bewustzijn ontwaakt is.
Vrijheid is een machtige drijfveer in de mens in wie het Goddelijke
ontwaakt is. 
De Waarheid veronderstelt het hogere in de mens.
‘Ziedaar, Gij verlangt naar de Waarheid in het diepste wezen van de
mens.’ Het hele leven van de mens is gebaseerd op de Waarheid, die
vrijheid brengt. 

Vrijheid in de absolute betekenis van het woord, omvat de ‘mense-
lijke geest’ - dat wat in hem verheven is, - niet het verstand! 
Door de Waarheid kunnen we ontsnappen aan de beperkingen van
het tijdelijke leven en van de dood, en kunnen we eeuwig vrij
worden. 

21



Sommigen zeggen dat de Waarheid abstract is. Nee, de Waarheid is
de ‘werkelijkheid’ die de basis van ons leven is. 
De Waarheid is een wereld van onbeschrijflijke schoonheid, die zijn
eigen kleuren, klanken en muziek heeft. Het is een wereld die nu
bestaat en die altijd zal blijven bestaan. 
In deze wereld is alles zuiver mathematisch bepaald. Er is niets
onverwachts, niets toevalligs. 
De Waarheid bestaat onafhankelijk van individuele opvattingen.
Hoe je er ook over denkt, of je er nu dichterbij komt of je ervan
verwijdert, je zult de verhoudingen ervan niet veranderen.

De Liefde streeft voortdurend naar de Waarheid. De Waarheid is het
doel van de Liefde. Zonder de Waarheid als doel kan de Liefde zich
niet manifesteren. 
Schoonheid is een andere expressie van de Waarheid. Zoals de
schoonheid zich verhoudt tot de mens, zo verhoudt de Waarheid
zich tot de Goddelijke wereld. De Waarheid is het licht van de
Goddelijke wereld. 
Omdat de Waarheid behoort tot de wereld van de onsterfelijkheid is
zij onbereikbaar voor zondaren. Over de Waarheid spreken tot
zondaren is als een wiskundige over hogere wiskunde spreken tot
onwetende mensen. 
De Liefde tolereert de fouten en zwakheden van de mensen. 
De Waarheid echter is streng en onverzoenlijk. 
De Waarheid verdraagt geen onwetendheid, zwakheid of onzuiver-
heid.
Hierin ligt haar volmaakte schoonheid. 
Daarom kan degene die zwak is een beroep doen op de Liefde.
Degene die onwetend is kan een beroep doen op de Wijsheid.
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Degene die onrecht is aangedaan kan een beroep doen op de
Rechtvaardigheid en degene die volmaakt wil te zijn kan streven
naar de Waarheid.

Denk je dat Waarheid onder de rijken te vinden is? Dat is niet zo.
Denk je dat zij onder de armen te vinden is? Dat is niet zo. Denk je
dat zij te vinden is onder de geleerden, de filosofen, de gelovigen of
de occultisten? Dat is niet zo. 
De Waarheid is nergens te vinden, omdat deze wereld een wereld is
van lijden en dood, een wereld van onophoudelijke veranderingen.
Naar zo’n wereld kan de Waarheid niet komen. 
De Waarheid kan er niet naar afdalen. 
De Waarheid communiceert met de zon. 
De Wijsheid communiceert met de planeten.
En de Liefde is zo toegeeflijk dat zij spreekt tot de laagste, onbedui-
dendste wezens. 
Aangezien de Waarheid communiceert met de zon is het doel van de
Waarheid ver verwijderd en verheven. Daarom kunnen sterve-
lingen niet praten over de Waarheid. Zij kunnen een feit als waar
benoemen, maar over de Waarheid zelf kunnen ze niet praten.

Open je ziel voor de Waarheid en je zult de vrijheid verkrijgen die je
zoekt. 
Ga van de Waarheid houden! 
En als je zo arm bent dat je zelfs geen cent op zak hebt, besef dan dat
er iets bestaat dat boven alle armoede verheven is. Het is de
Waarheid. Er is iets dat boven alle rijkdommen uitstijgt. Het is de
Waarheid. Er is iets dat boven alle autoriteit uitgaat. Het is de
Waarheid. 
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De Waarheid zal je een prachtig vergezicht onthullen en je zult
beginnen te zien.
Wanneer de Waarheid in jou neerdaalt, zal zij je geest verlichten,
vrede brengen in je hart en kracht en gezondheid geven aan je
lichaam. 

Alleen die mens kan een held zijn die de Waarheid bezit. Alleen hij
kan zich opofferen, en door zich op te offeren zal hij in de zielen van
de mensen doordringen en daar wonen.
Daarom zeg ik: ‘Als eerste en laatste, houdt van de Waarheid!’
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4

DE LIEFDE
De Liefde is de wereld waarin de Goddelijke Geest woont. 
De prachtigste wereld, die bekend is aan de wijzen uit alle tijden, de
wereld waarover Christus spreekt, is de wereld van de Liefde. En
wanneer we zeggen dat God Liefde is, beseffen we dat de Liefde de
essentie is waaruit alle dingen voortkomen. Alle werelden zijn
voortgekomen en zullen in alle eeuwigheid voortkomen uit de bron
van de Liefde. 

Alles in de wereld leeft in de Liefde en door de Liefde. Alles wat we
zien - sterrenstelsels, zonnen, planeten - dat zijn allemaal manifesta-
ties van de Liefde. De gehele kosmos in al zijn volheid, de gehele
fysieke wereld is Liefde, gemanifesteerd en gematerialiseerd. 
Dit is het grote ‘lichaam van God’.

Buiten de Liefde kennen we God niet. De Liefde is verbonden met
alle levende wezens. Er is geen levend wezen, er is geen levende
materie, die niet op de een of andere manier beïnvloed wordt door
de Liefde, die er niet nauw mee verbonden is. 
God, die Liefde is, is niet alleen buiten ons, in het universum, maar
ook in ons. Hij is de levende verbinding tussen alles wat ‘buiten’ en
‘binnen’ is. 
De Liefde omvat alles in zich. Ze is in haar essentie oneindig en alles
daarbuiten is eindig. 
Daarom zeggen we: Alleen de Liefde is eeuwig. Al het leven komt
uit haar voort. De Liefde brengt de volheid van het leven. 
Het Goede dat een vrucht is van de Liefde, maakt er deel van uit.
De Wijsheid is ook een onderdeel van de Liefde, omdat zij de
vormen vertegenwoordigt waardoor de Liefde van God gemanifes-
teerd wordt. 
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De Waarheid is ook een onderdeel van de Liefde en is er het
zuiverste beeld van.
De Rechtvaardigheid is ook een onderdeel van de Liefde. Daarom
betekent de absolute Goddelijke Liefde absolute Rechtvaardigheid.
Waar geen Rechtvaardigheid is, daar is geen Liefde. 
Het fysieke aspect van de Liefde is Rechtvaardigheid. De Liefde kan
zich alleen op aarde manifesteren als er Rechtvaardigheid is. 
De Liefde is verdraagzaam en barmhartig, maar onvoorwaardelijke
Liefde vereist absolute Rechtvaardigheid. Slechts hij die verlicht is
door de Rechtvaardigheid kan de Goddelijke Liefde ontvangen.

Christus is Liefde, gemanifesteerd in Rechtvaardigheid, die straalt
in hen die van Hem houden. 
Liefde is alleen voor de grote sterke zielen. Er is een enorme energie
verborgen in de mens in wie de Liefde woont. 
Denk eraan: de Liefde is niet voor de zieken. De Liefde is er alleen
voor gezonde mensen. De zieken en de doden beminnen niet. Alleen
van de levenden die vervuld zijn van de Goddelijke Geest zijn de
harten vol van de Liefde. 
Laat je niet misleiden, de zieken, de mensen die geestelijk dood zijn,
worden niet door de Liefde verlicht.
En wanneer je iemand hoort zeggen: ‘Ik ben een mens van het koele
verstand, ik kan niet liefhebben, ik heb geen tijd om me met zulke
kleinigheden bezig te houden’, besef dan dat deze mens een dwaas
is.
De wijste en belangrijkste zaak in de wereld is de Liefde. 
Het wijste Opperwezen waarvan gezegd wordt dat Hij de Liefde is,
heeft lief. Hij, Die de werelden geschapen heeft, Die alles geschapen
heeft, Die alles met leven vervuld heeft, Die alle opofferingen
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gemaakt heeft - Hij heeft lief, en deze dwerg met zijn ‘koele
verstand’ heeft geen tijd om lief te hebben!

Christus daalde af naar de aarde om de Liefde te prediken, en de
mensen van het ‘koele verstand’ kunnen niet liefhebben! 
Als je door de hemelen, door het hele universum, reist, en door alle
werelden, zal iedereen je vertellen dat God Liefde is. 
En als je aan een engel vraagt: ‘Houdt God van ons?’, zal hij je
antwoorden: ‘Je kunt mij beter vragen om mijn volledige bewustzijn
op te geven, alles wat ik door alle eeuwen heen heb verworven, dan
mij verplichten jouw vraag te beantwoorden, namelijk of God van je
houdt!’ 
God kan inderdaad niet ontrouw zijn aan Zichzelf. Als we accep-
teren dat God ontrouw zou zijn aan Zichzelf, geven we toe dat er een
uiterlijke kracht is die Hem zou kunnen beperken. En dat is ondenk-
baar. De Liefde is onveranderlijk, Zij verlicht ons altijd. 
Denk aan de woorden uit de Bijbel: ‘Want God heeft de wereld zo
liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat wie in
Hem gelooft, niet te gronde zal gaan, maar eeuwig leven zal
hebben.’ 
Dit betekent: omdat God van de wereld hield, heeft Hij Zijn mooiste,
meest verheven, Zijn ‘eniggeboren Zoon’ opgeofferd, om die zielen
te verheffen die in de Liefde geloven.
En waarlijk, men kan slechts in één ding geloven: in de Liefde. Ieder
ander geloof is verkeerd.
Liefde staat boven nationaliteit. Liefde staat boven iedere religie. De
Liefde zelf schept de religies. Er zijn geen religies in de Goddelijke
wereld, er bestaat slechts Liefde. De sfeer van de Goddelijke wereld
is Liefde. Daar, in de Goddelijke wereld, ademt alles Liefde. 
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Religies verschijnen, omdat de Liefde zich niet kan manifesteren op
aarde. Als je de wil van God wil doen, vervang dan vooral religie
door de Liefde. Dan zullen alle mensen die van jou houden priesters
en dominees zijn in jouw tempel. 

Het belangrijkste in de wereld is God te leren kennen als Liefde. De
schoonheid van ons leven ligt in onze verbinding met God, die
Liefde is. 
De Liefde omvat alle voorwaarden, alle mogelijkheden en alle
methoden waardoor de menselijke ziel zich volledig kan ontwik-
kelen. 
Alleen de Liefde kan de verborgen mogelijkheden van de ziel doen
ontwaken. De Wetenschap en de kunst kunnen niet de prikkels zijn
voor het ontwaken van de menselijke ziel. Dat is tijdelijke kennis. 
Het enige werkelijke doel in de wereld is de Liefde te leren kennen.
Dat is het enige waar de ziel naar streeft.. Wanneer de mens zich
bewust wordt van de liefde als een grote en machtige kracht,
ontwaken zijn ziel en geest en dan komt hij werkelijk in contact met
de fysieke, de spirituele en goddelijke werelden. Alleen door de
liefde kan de mens het verband zien dat tussen deze werelden
bestaat, en daarmee ook de betekenis van het leven. 

Vergeet één ding niet: in het leven van een mens bestaan er maar
tien gunstige gelegenheden om in contact te komen met de liefde.
Iedere tien jaar is er een mogelijkheid voor deze machtige kracht om
werkzaam te zijn. Het resterende deel van het leven van een mens is
bedoeld om kennis te verwerven. 
Indien de mens erin slaagt één van deze mogelijkheden te benutten
- één van de stralen van de schitterende zon die de hele kosmos
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verlicht - dan zal al het verhevene en edele in zijn ziel beginnen te
bloeien, vrucht dragen en rijp worden. De vruchten van de ziel
rijpen slechts onder de stralen van deze zon.
Wanneer de eerste straal van de Liefde voor jou begint te stralen, zul
je zo’n onbeschrijflijke gelukzaligheid in je ziel ervaren, zo’n licht,
zo’n krachtige impuls in je geest, en zo’n doelgericht streven van de
wil, dat alle obstakels van de wereld voor je zullen verdwijnen. 
Enkele momenten van het ervaren van deze goddelijke Liefde zijn
oneindig veel kostbaarder dan duizend jaar van een gewoon
mensenleven, dat is doorgebracht met pleziertjes en genot. 
Door lief te hebben zoeken we God en we moeten God liefhebben
om Hem te ontvangen en te ervaren. 
Door Hem te ontvangen ervaren we Zijn wijsheid. 

Er staat geschreven in de Bijbel: ‘Gij zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw geest en uw
naaste als uzelf.’ 
Dit is de enige wet die zich in drie werelden manifesteert. 
Door van God te houden ben je in de goddelijke wereld.
Door van jezelf te houden, van je ziel, ben je in de spirituele wereld.
Door van je naaste te houden, ben je in de fysieke wereld.
Wanneer de mens zich aan deze wet houdt, zal er geen macht in de
wereld zijn die hem kan weerstaan, geen gedachte die niet aan hem
onderworpen is en die hem niet zal helpen zijn ideaal te bereiken.
Onthoudt echter één grote waarheid: alleen God heeft lief, omdat God
Liefde is. Er is geen mens die uit zichzelf kan liefhebben. 
De mens kan slechts een kanaal voor Liefde zijn, maar hij kan niet
vanuit zichzelf liefhebben. Willen dat iemand van je houdt betekent
dat je wilt dat God van je houdt. 

29



God, die verlangt Zijn Liefde tot jou op aarde te manifesteren, moet
iemand als instrument kiezen en Zichzelf door deze persoon aan jou
manifesteren. Het is zelfs genoeg als slecht één persoon op aarde
van je houdt. 
Liefde, in de goddelijke betekenis, is een intelligente manifestatie
van twee hoogstaande zielen, in vervoering, die qua geest, hart en
doelgerichtheid op hetzelfde niveau zijn - twee zielen die beiden
even edel en spiritueel verheven zijn. Alleen twee van dergelijke
zielen kunnen elkaar begrijpen. 
De Liefde tussen twee dergelijke zielen is als muziek, omdat slechts
twee ware virtuozen samen kunnen spelen.

Vaak vragen jullie: ‘Wie houdt er van ons?’ 
Als je in de tegenwoordigheid bent van iemand die op die godde-
lijke manier van je houdt, dan zullen al het verdriet en alle teleurstel-
ling die je ervaren hebt onmiddellijk verdwijnen.
Je zult je opgelucht en verlicht voelen. 
Men kan de Liefde herkennen aan het volgende gevoel: wanneer
iemand van een ander houdt, voelt hij met hem mee, en behandelt
hij hem zoals hij zichzelf behandelt. Als dat gevoel niet gemanifes-
teerd wordt dan is er inderdaad geen Liefde. 
Het gevoel van vergeving ontstaat uit liefde, omdat alleen de liefde
vergeeft. 
Ware Liefde is sterker dan de dood, want hij die liefheeft sterft nooit.
De Liefde brengt onsterfelijkheid. De mensen sterven door een
gebrek aan liefde.
Als een moeder een sterke en toegewijde liefde voor haar kinderen
heeft kan de dood hen niet van haar afnemen. Niets kan twee
mensen scheiden die door liefde verbonden zijn - noch de dood,
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noch welke kracht dan ook op aarde. De Liefde schept de meest blij-
vende banden in het leven. En wanneer twee zielen door de kracht
van de liefde in zo’n blijvende eenheid verbonden zijn, vormen ze
één ziel, twee maal zo machtig en stralend, met twee gelijke bewust-
zijnsniveaus. Wanneer deze twee zielen twee andere zielen
ontmoeten, die op dezelfde manier een eenheid zijn, dan verbinden
ze zich met hen en vormen samen een nog machtiger ziel. De vier
zielen verbinden zich dan met vier anderen en vormen zo een nog
machtiger gemeenschappelijke ziel. Dus dit goddelijke proces van
liefde zet zich voort, alleen dat maakt het mogelijk om blijvende,
onverbrekelijke verbindingen te vormen tussen zielen. 
Op deze manier verbinden alle zielen zich in de goddelijke Liefde
tot één geheel, zo machtig, zo eeuwig, dat geen macht ter wereld
deze onverbrekelijke banden kan verstoren. 
Iedere ziel van dat geheel leeft in de andere zielen, die allen deel van
het geheel zijn. Op deze manier wordt eenheid in veelheid en veel-
heid in eenheid gerealiseerd.

De verlossing van de mens hangt volledig af van de Liefde. En
wanneer de Liefde zich in de mens manifesteert, kan hij, ook al is hij
gevallen, onmiddellijk boven de omstandigheden uitstijgen. 
Ook het geluk van de mens hangt af van de liefde. Als de mens
gelukkig is, voelt hij zich ruimer worden en vervuld door de Liefde
die tot hem is gekomen. Dan hoort de mens de stemmen van alle
levende wezens en hij voelt de hartslag van het universele leven. 

De Liefde is de collectieve manifestatie van alle intelligente wezens
die hun evolutie beëindigd hebben en één zijn geworden met God.
De liefde van één van deze wezens is de collectieve liefde van allen. 
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En als de liefde van één wezen niet de collectieve manifestatie is van
alle intelligente wezens, is het helemaal geen liefde. 
De verheven, ideale liefde wordt daarom gemanifesteerd als liefde
naar alle mensen zonder dat zij haar bron vermoeden. Van mensen
houden, zelfs wanneer zij jou haten en jou kwaad toewensen, hen
voortdurend dienen, zonder dat zij het weten - dat is de ideale
liefde, dat is God dienen. Dit is een van de fundamentele eigen-
schappen van de goddelijke Liefde - zij komt naar ons toe ongeacht
of wij zondaars zijn of niet. 

Er is magische kracht verborgen in de Liefde. Het is de sleutel die
alles opent dat gesloten is. De Liefde heeft zijn eigen heilige naam -
het verloren magische woord waar de Kabbalisten, door alle eeuwen
heen, naar zochten. 
De heilige naam van de Liefde, dat is de magische sleutel tot het
onsterfelijke leven. Hiermee worden alle negatieve energieën
getransformeerd tot positieve energieën. Een mens kan er alles mee
doen. Daarom wordt er gezegd dat alles mogelijk is door de Liefde. 
De enige kracht die op magische wijze het totale wezen van de mens
weer kan opbouwen is de Liefde. Zij moet overal in hem door-
dringen, tot in de kleinste schuilhoekjes van zijn ziel om hem te
transformeren.

De Liefde moet de menselijke geest vervullen. Ze moet zich volledig,
volmaakt en onbegrensd manifesteren in de menselijke ziel. Ze moet
ook in het hart van de mens wonen als de essentie ervan. Ze moet in
de geest van de mens handelen als een liefhebbende kracht. Er zijn
vier manifestaties van de Liefde in de mens:
Liefde is het doelgericht streven in het hart.
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Liefde is het gevoel in de ziel.
Liefde is de kracht in de geest.
Liefde is het essentieel beginsel in de geest.
En dat is de hele ontwikkelingscyclus van het begin tot het eind.

Liefde als doelgericht streven beweegt naar het centrum van de
aarde. Dat zijn de wortels van de Liefde.
Liefde als emotie beweegt zich naar de zon - dat zijn haar takken.
Liefde als kracht wordt alleen gemanifesteerd in genieën en in
heiligen. Zij manifesteert zich in al degenen die zichzelf opofferen
voor een goddelijke zaak. 
Zelfopoffering is een manifestatie van de Liefde als kracht. 
Alleen een mens met spirituele intelligentie kan bereiken dat de
Liefde zich als kracht manifesteert. 
De Liefde als het essentiële beginsel komt nu pas in de wereld, zij
omvat alles.
Wanneer de Liefde zich manifesteert als kracht, bestaan er aantrek-
kingskracht, afstoting en tegenstrijdigheden. Wanneer de Liefde
zich manifesteert als essentieel beginsel zijn er geen tegenstrijdig-
heden meer. 
De mens moet alle fasen van de liefde ervaren. Hij moet de liefde als
doelgericht streven ervaren - haar wortels; de liefde als emotie - haar
takken; de liefde als kracht - haar bloesem; en dan moet hij de liefde
als essentieel beginsel ervaren om zo de goddelijke vruchten van de
Liefde te proeven.

De wereld zal pas getransformeerd worden als zij vervuld is van
Liefde. 
Liefde is een schitterend vuur dat leven schenkt. Er is geen vernieti-
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gender kracht dan de Liefde voor degenen die er niet mee in
harmonie zijn. Zij zullen getroffen worden door de kwellingen van
de hel.

Het vuur van de Liefde komt nu in de wereld als een grote vloed-
golf. Het zal alles vernietigen dat niet de hoge intensiteit van de
Liefde kan verdragen. 
Wanneer de Liefde niet op de juiste manier begrepen wordt, wordt
haar zoete sap veranderd in een vreemd soort wijn door de werking
van een bepaalde astrale gisting. De mensen worden bedwelmd
door deze wijn wanneer de prikkel van de liefde in hen verschijnt en
zij begaan duizenden zonden en misdaden.
Maar jullie, die nadenken, herkennen deze wijn van de menselijke
liefde, die vervolgens gevormd wordt uit de zoete sappen van de
Liefde.
Daal zonder angst af tot de wortels van de Liefde.
Verruim je ziel tot in haar takken.
Kom tot bloei als een bloem van de Liefde.
Word de vrucht van de Liefde.

En wanneer je in de wereld komt waar de vruchten van de Liefde
gerijpt zijn, zul je het lied zingen van hem die de grote cirkel van de
Liefde heeft voltooid - van de wortels tot de vruchten. Luister naar
dat lied:
God is Liefde,
Eeuwig, grenzeloos,
Vol leven,
Het leven van de barmhartige Goddelijke Geest,
De Geest van heiligheid,
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De Geest van liefdevolheid,
De Geest van volledige vrede en vreugde voor iedere ziel.

En je zult het antwoord horen van de zielen die liefhebben:
‘Wij zullen op dat pad van Licht wandelen,
Waarin de Goddelijke Liefde heerst.’
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5

DE WIJSHEID
God is Liefde, Wijsheid en Waarheid - drie grote werelden die de
hele eeuwigheid vereisen om te leren kennen. 
Er zijn drie dingen waardoor we God kunnen leren kennen. Deze
zijn:
De Goddelijke Liefde die volheid van leven geeft.
De Goddelijke Wijsheid die de volheid van licht en harmonie in de
wereld brengt.
De Goddelijke Waarheid die de volmaakte vrijheid brengt.

En wanneer we over de heilige Drieëenheid spreken, zeggen we:
De eerste persoon is de Liefde, die zich in het leven manifesteert.
De tweede persoon is de Wijsheid, die zich openbaart in het Licht van de
kennis.
De derde persoon is de Waarheid, die zich manifesteert in de Vrijheid.
Daarom zijn er drie raakpunten tussen de menselijke geest en de
Goddelijke Geest: de eerste is de Liefde, de tweede is de Wijsheid en
de derde is de Waarheid. 

Vanaf het moment van het eerste contact met God voelt de mens een
uitstraling van de Liefde; hij wordt getransformeerd tot een fontein
van leven die onophoudelijk stroomt. 
En omdat deze fontein een bedding moet vinden voor zijn stroming,
vindt het tweede contact met God plaats; en dat is de Wijsheid die
de loop van de stroming aangeeft. 
Daarom is het einddoel waar de menselijke geest naar streeft het
leven.
Het tweede doel waar de menselijke geest naar streeft is kennis.
Het derde doel waar de menselijke geest naar streeft is de vrijheid.
Wanneer de geest kennis verkrijgt, is het gevolg licht.
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Wanneer we spreken over de Goddelijke Wijsheid beseffen we dat
dit het volle licht van grenzeloze ruimte betekent dat nooit zal
worden gedoofd. 
Het Licht is het gewaad van de Wijsheid. En het fysieke licht dat we
gebruiken is een gevolg van de overtollige energie die de Kosmische
Mens genereert gedurende zijn mentale activiteit. 
De Kosmische Mens heeft zoveel kennis verkregen dat hij een grote
overvloed aan licht heeft.

De Wijsheid is de wereld van de eeuwige goddelijke vormen die
geweven zijn uit de Liefde.
De Liefde is de essentie ervan en de Wijsheid vertegenwoordigt de
harmonieuze vormen die tot uitdrukking komen in muziek en
poëzie. 
De Wijsheid is de wereld waarin, vanaf het begin der tijden, alle
dingen verborgen zijn die God geschapen heeft, alle dingen die de
hogere wezens geschapen hebben en alle dingen die de mensen op
aarde geschapen hebben. Daarom staat de wereld van de Wijsheid
ook voor ons open. Ware, wezenlijke kennis komt uit die wereld
voort. 
En wanneer die kennis door de drie werelden stroomt - de godde-
lijke, de spirituele en de fysieke - en daarin vruchten voortbrengt -
dan wordt die kennis voor ons werkelijkheid.

Wanneer de Wijsheid gloort in de menselijke ziel, valt alles in de
menselijke geest op zijn plaats. Alle ideeën worden helder, duidelijk
en harmonieus geordend. 
Dan opent de geest van de mens zich en ziet hij hoe mooi deze grote
goddelijke wereld is, dat daar harmonie en orde heersen, en dat
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wanneer de Wijsheid de overhand heeft, de harmonie geen geweld
wordt aangedaan. Hij ziet dat er een onmetelijk gebied zich aan hem
openbaart waar hij aan het werk kan gaan. Dan begint hij te bouwen.
Alleen de Goddelijke Wijsheid kan in werkelijkheid de menselijke
geest bevredigen. Maar het pad van de Wijsheid is de moeilijkste. Het is
een pad voor Meesters. Slechts de volmaakte mens, slechts de Meester
kan de Wijsheid manifesteren. 

Of een mens het koninkrijk van God binnengaat, hangt af van zijn
kennis en wijsheid en niet van zijn liefde. De mens wordt niet door
genade toegelaten tot het koninkrijk van God.
Of een mens wordt toegelaten tot het koninkrijk van God en daarin
een eervolle plaats krijgt hangt af van zijn wijsheid. 
De Wijsheid is het grootste goed in de hemel. Het is de grootste en
meest onvergankelijke schat waarover de mens kan beschikken. 
Als een mens wijs is bezit hij de grootste goddelijke zegen. Als de
mens wijs is, is hij verstandig en sterk en schijnt zijn licht zonder
ophouden. 
Een mens zonder wijsheid is nog geen echt mens. 
En als we spreken over de Mens bedoelen we een wezen van
Wijsheid. De mens wordt de zoon van de Wijsheid genoemd. Er
staat geschreven in de heilige Schrift:
‘Ik verheugde mij in Zijn beloofde land en mijn vreugde was met de
Mensenzonen.’
Dat zijn de intelligente Zonen van de mens waarin de Wijsheid zich
verheugt. 

Door de Wijsheid heeft God het universum geschapen. Hij heeft het
voor de Zonen van de Wijsheid geschapen. 
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God verblijft in hen en zij begrijpen Zijn Wijsheid en verheerlijken
Hem. Want de glorie van God wordt uitsluitend geopenbaard door
de wet van de Wijsheid. 
Daarom kunnen slechts de Wijzen waarlijk verheerlijken.
De wijze mens heeft alles wat hij weet beproefd en onderzocht. De
wijze mens heeft een onweerstaanbaar verlangen naar de Liefde. Hij
wil zelfs het kleinste wezen dat hij ziet liefhebben en het helpen. Dat
komt omdat de wijze mens de grote en de kleine dingen evenzeer
waardeert. 
De wijze mens heeft geen wet nodig.
De dwaas moet door en onder de wet leven. 
Als de wijze mens onder de wet leeft, is hij ongelukkig. 
Als de dwaas niet onder de wet leeft, is hij ongelukkig. 
De wijze mens leeft volgens die levende wet die God in zijn ziel
heeft geplant. Hij staat boven de omstandigheden van het tijdelijke
leven.

Jullie die verlangen naar het Licht, luister naar de woorden van de
Wijsheid:
Als je de goddelijke Wijsheid en de geheimen van de levende
Natuur wilt leren kennen, zeg ik je dat er geen andere weg is dan die
van het lijden. 
Als je anderen veroordeelt, als je moppert, als je klaagt ben je ver
verwijderd van de Wijsheid. Wanneer je ophoudt te oordelen ben je
dicht bij de Wijsheid. 
Als je filosofeert ben je ver verwijderd van de Wijsheid, van je
Meester. Wanneer je ophoudt te filosoferen ben je dicht bij de
Wijsheid, dan ben je aan de voeten van je Meester.
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Wanneer het leven zijn betekenis verliest, zoek naar wat licht brengt. 
Leer van diegene die licht brengt. 
Onthoudt: De deugd woont slechts waar geen duisternis heerst. 
Verbind jezelf met dat wat nooit zijn licht verliest.
Streef naar het licht en vergeet niet:
De Kennis komt nooit slechts van één plek en het Licht komt nooit
door een enkel raam naar binnen. De wegen van de Kennis en de
ramen van het Licht zijn ontelbaar.
Plant Wijsheid in je geest en het licht zal komen en kennis zal je
helpen.
Alleen het lichtende pad van de Wijsheid leidt naar de Waarheid.
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6

RECHTVAARDIGHEID
‘Dan zullen de Rechtvaardigen schitteren in het Koninkrijk van hun
Vader.’
Noch op aarde, noch in de hemel, maar in ‘het Koninkrijk van hun
Vader.’ 
Dit koninkrijk is niet het koninkrijk van de natuur. Het koninkrijk
van de natuur is een kleuterschool voor de opvoeding van kleine
kinderen. 
En deze rechtvaardige mensen zijn niet de gewone rechtvaardigen
van de aarde, noch is de Rechtvaardigheid waarvan ik spreek de
gewone rechtvaardigheid.
Ik spreek over die Rechtvaardigheid die vol licht is.
‘Dan zullen de Rechtvaardigen schitteren in het koninkrijk van hun Vader.’
Als je het licht van dit koninkrijk uitstraalt ben je rechtvaardig; als je
dat niet doet is er geen rechtvaardigheid in je. 
Onder de gewone rechtvaardigen op aarde, die geen licht hebben,
zou iedereen door kunnen gaan voor een rechtvaardig mens. 
‘De rechtvaardigen zullen schitteren in het koninkrijk van hun
Vader.’

Velen zouden kunnen zeggen: ‘Wat kan het ons schelen of de recht-
vaardige mensen zullen schitteren in een of ander koninkrijk?’
Maar dit is erg belangrijk. 
Er kan geen vooruitgang en geen ontwikkeling zijn in de wereld
zonder licht. Miljoenen en nog eens miljoenen jaren geleden zijn
deze wezens - de Rechtvaardigen - het Koninkrijk van hun Vader
binnengegaan en hebben ze dit licht verkregen.
Dankzij dit licht kan de wereld nu zien. 
Het licht waarin wij nu leven, is het licht van de Rechtvaardigen. Het
is de uitstraling van hun rechtvaardigheid. 
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Wie zijn de Rechtvaardigen die schitteren? Zij zijn schitterende
engelen, dienaren van God. 
En als zij zouden ophouden te schijnen en in rechtvaardigheid te
leven, zouden wij hier op aarde verloren zijn. 

Als je mij vraagt waarom de Rechtvaardigheid nodig is, zal ik
antwoorden: 
‘Zodat toekomstige generaties in jullie licht mogen leven.’
Het licht dat van de Rechtvaardigheid komt is de essentie van het
licht dat leven geeft, dat in zichzelf leven draagt. 
Liefde wordt slechts geopenbaard aan hen die rechtvaardig zijn en
die ‘schitteren in het Koninkrijk van hun Vader,’ die intelligente
goddelijke wereld waar de Rechtvaardigen de diepe betekenis van
alle dingen begrijpen. 

Rechtvaardigheid is een kwaliteit van de menselijke ziel. Iedere ziel
wordt geboren om rechtvaardig te zijn. En in oorsprong was zij
rechtvaardig. 
Je moet deze kwaliteit leren kennen, deze erfenis die aan jou
gegeven is - rechtvaardig zijn. 
Iedere ziel moet rechtvaardig zijn. Waarom? Omdat de ziel het schit-
terende licht uit kan stralen. En in het licht dat uitstraalt van de
Rechtvaardigheid, zal de Liefde zich openbaren. De Rechtvaardig-
heid is de basis van waaruit de Liefde zich openbaart en de mense-
lijke ziel verlicht. 

Alle zielen kunnen rechtvaardig zijn en licht uitstralen. 
Zielen die geen licht willen uitstralen, zijn zielen die tegen God
vechten. 
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Je moet niet tegen God vechten! 
Je moet een deel van het licht van de Rechtvaardigheid worden en
beseffen dat je niet leeft zoals je zou moeten leven. 
Je moet niet tegen de grote Vader van de Liefde vechten, die het hele
universum en alle wezens verenigt in Zijn harmonie. 
Heilig Zijn naam, want Hij is degene die Zich ontelbare keren voor
alle wezens heeft opgeofferd. 

Als je Zijn stem eenmaal hoort zal het verlangen in je opkomen om
je voor Hem op te offeren. Je zult bereid zijn om alles weg te geven
zonder de minste spijt. Je zult tegen jezelf zeggen: ‘Wat ik gegeven
heb is erg weinig, ik wou dat ik miljoenen jaren zou kunnen leven,
zodat ik door zou kunnen gaan met geven.’
De absolute Goddelijke Liefde vereist absolute Rechtvaardigheid.
Waar geen Rechtvaardigheid is, is geen Liefde. Het fysieke aspect
van de Liefde is de Rechtvaardigheid. De Liefde kan zich alleen in
de fysieke wereld manifesteren, als er werkelijk Rechtvaardigheid
is. Als er geen Rechtvaardigheid is zijn zelfs de mooiste woorden
zonder betekenis. 

De mensen hebben behoefte aan absolute Goddelijke Rechtvaardig-
heid - die Rechtvaardigheid die zonder uitzondering en zonder
onderscheid voor iedereen van toepassing is en die rekening houdt
met het goede in de mens en in alle levende wezens, van de kleinste
tot de grootste. 
De grote Rechtvaardigheid vereist dat de wet voor allen gelijk is -
voor de os en voor de mens, voor de geleerde en de onwetende, voor
de gewone burger en de koning. 
Wanneer deze heilige wet aan ons geopenbaard wordt moeten we
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allemaal een diepe eerbied voelen. Of nu de gewone burger of de
koning een fout maakt, het is niettemin een fout voor de wet van de
Rechtvaardigheid.

Het is de Rechtvaardigheid die de ware verwantschap schept tussen
de menselijke zielen. Als men dit bereikt dan zal het juiste respect
gemanifesteerd worden, het respect dat de mensen voor elkaar
moeten hebben. Dan zullen we niet met minachting naar iemand
kijken, maar we zullen elkaar allemaal als heilig zien. 
Daarom, om volmaaktheid te bereiken, moet je de Goddelijke
Rechtvaardigheid als de eerste stap in je leven tot stand brengen, en
daardoor zal de Liefde tot alle wezens - tot de mensen, de dieren en
de planten zich manifesteren.
Wanneer je dit zult bereiken, zal je, waar je ook kijkt, alleen maar het
goede zien. Door het goede overal te zien, zul je in je ziel een heilig
ontzag voelen. 

Rechtvaardigheid is iets innerlijks. Rechtvaardig zijn betekent dat je
leert omgaan met al je gedachten, gevoelens en daden. 
Rechtvaardig zijn is weten hoe als een denkend wezen te handelen,
als een redelijk, werkelijk beschaafd mens. 
Als je een goede relatie met alle wezens wilt hebben, wees dan recht-
vaardig voor ze. Rechtvaardigheid is een groot innerlijk proces van
het verspreiden van alle Goddelijke zegeningen onder alle delen van
het organisme - of dit nu het organisme is van het individu, van de
gemeenschap, of van de hele mensheid. 
Rechtvaardigheid is de bloedsomloop die bloed door het lichaam
laat stromen zodat elke cel alles kan nemen wat zij nodig heeft om
haar diensten uit te voeren.
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Dus, dankzij de Rechtvaardigheid, dankzij dit grote proces van de
bloedsomloop, ontvangt de kleinste cel, het kleinste wezen van de
wereld, zijn voeding.
Rechtvaardigheid zou vergeleken kunnen worden met water.
Rechtvaardigheid is voor het menselijke leven als water is voor de
harde grond, omdat het de Rechtvaardigheid is die harde lichamen
zacht maakt. 
Mensen die verbitterd zijn, zijn verhard, omdat ze een gebrek aan
rechtvaardigheid hebben. En zij die zachter geworden zijn hebben
rechtvaardigheid.

Geef ieder mens zijn rechten en hij zal zachter worden. Water doet
hetzelfde voor de planten. 
We moeten ieder mens zijn rechten geven, want zoals water nodig is
voor de groei van de planten, zo is Rechtvaardigheid nodig voor de
groei van onze gedachten en harten. 
Zonder Rechtvaardigheid kan er geen groei zijn. 
Als je op de juiste manier wil groeien, moet je rechtvaardig zijn. 
En wanneer je rechtvaardig moet handelen, doe dit dan ook al moet
de wereld op zijn kop gezet worden. 
Angstige mensen kunnen niet rechtvaardig zijn, want de Recht-
vaardige mens moet helemaal zonder angst zijn. 
Er moet Rechtvaardigheid zijn in een land opdat er vrede is. Als er
onrecht is zal wanorde volgen. Sla de bladzijden van de geschie-
denis erop na, onderzoek het heden en je zult zien dat onrecht altijd
de oorzaak is geweest van wanorde. 
De wet is overal hetzelfde - waar onrecht is, daar is wanorde het
gevolg.
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Rechtvaardigheid bepaalt de relaties tussen de mensen. Het schenkt
de zegeningen van God - het levensbloed - aan het organisme van de
mensheid. 
Rechtvaardigheid moet zo sterk zijn dat er geen enkele arm mens in
de wereld zal overblijven die verzucht: ‘Is er geen God in deze
wereld?’ 
Daarom zou een werkelijk rechtvaardig mens op aarde, wanneer hij
bidt, God moeten vragen hem een lijdende ziel te brengen die hij zal
kunnen helpen.

De Goddelijke Rechtvaardigheid erkent geen eer of roem, geen
rijkdom of kennis, die verkregen is om er persoonlijk voordeel van
te hebben. 
Zolang de mens streeft naar de dingen van de uiterlijke wereld, zal
hij in de vergankelijke wereld leven en kan iedereen zijn zegeningen
van hem stelen. Wanneer zijn rijkdom in zijn hart geborgen is, heeft
hij zijn geliefde, de Goddelijke Rechtvaardigheid, al gevonden, die de
mens standvastig en onkwetsbaar maakt. 

Werkelijk rechtvaardige mensen schenken vanuit de volheid van
hun hart, vanuit de overvloed van hun zegeningen. 
Zij zijn werkelijk rijk. 
Zij zijn op aarde gekomen om een speciaal werk te volbrengen en
om ervaring op te doen. Zij zijn gekomen vanuit een ander rijk en de
hele aarde staat tot hun beschikking. Zij kunnen hier leven zolang zij
willen. Wanneer zij hun missie voltooid hebben, zullen zij naar hun
eigen rijk terugkeren.
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De rechtvaardige mensen zijn rijk, zij zijn de Zonen van God. En
ieder mens die een Zoon van God is heeft de bronnen van het hele
zonnestelsel tot zijn beschikking. 
Zij zijn de herauten van de Goddelijke Rechtvaardigheid die nu in
de wereld komt om de harten van de mensen te verwarmen. En in
de toekomst, in de nieuwe cultuur, in de cultuur van de verlichte
mensen, zullen de menselijke harten waarin rechtvaardigheid
woont, licht en warmte aan de wereld schenken. 
Vanuit het rijk van de Goddelijke Rechtvaardigheid stuurt Christus
Zijn Woord - Christus, die Liefde is, geopenbaard in de
Rechtvaardigheid die straalt in hen die van Hem houden.
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7

GOD
Er is de Ene die Zich manifesteert als Liefde, Wijsheid en Waarheid!
Er is de Ene!
En de hele Levende Natuur spreekt over die Ene, over die Grote Ene.
Ze noemen Hem God, Heer, Vader.
Hij is het die alles vervult, de hele schepping, alle werelden, alle
zonnestelsels, maar Hij is niettemin nog niet geopenbaard. Hij kan
Zich niet volledig openbaren, zelfs niet in de hele eeuwigheid. Die
bevat niet alle vormen waardoor Hij Zichzelf zou kunnen open-
baren. 

Vanuit Zichzelf heeft het Absolute, het Onbereikbare, geen vorm.
Hij is ‘niets’, maar dit ‘niets’ bevat alles in zichzelf. Hij beperkt Zich
zonder beperkt te worden. Hij maakt Zichzelf kleiner zonder kleiner
te worden. 
Hij schept en is nooit uitgeput. Hij openbaart Zich in alles, maar
Hijzelf is niet in dat wat geopenbaard wordt.
Hij houdt alles in stand - van binnenuit en van buitenaf - maar
Hijzelf neemt er geen deel aan. 
We vergelijken Hem met het Licht, de Rede - de Logos, maar Hijzelf
is noch Licht, noch Rede. 
Licht en Rede - dat zijn Zijn manifestaties. 
God is niet aanwezig in de wereld op een materiële manier. 
Is een kunstenaar uiteindelijk aanwezig in het schilderij dat hij schil-
dert? Is een beeldhouwer aanwezig in het beeld dat hij creëert? 
De Grote Ongekende openbaart Zich als Licht zonder schaduw, als
Leven zonder onderbreking, als Liefde zonder verandering, als Kennis
zonder fouten, als Vrijheid zonder beperkingen.
En wanneer we zeggen dat God Liefde is, beseffen we dat de Liefde
één manifestatie van God is. Daarom wordt God overal geopen-
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baard waar Liefde is, en overal waar goedheid is, de vrucht van de
liefde. Wanneer we over God als Liefde spreken stellen we ons het
Wezen voor waaruit alle leven in het universum ontspringt en die
alle levende zielen tot een geheel verbindt zonder er Zelf door te
veranderen. 

Er is slechts één Schepsel in de wereld die absoluut goed is in de ware en
volledige betekenis van het woord en dat is God. Hij is altijd liefdevol. In
Zijn welwillendheid wil God niet dat ook maar iemand kwaad
gedaan wordt. Zelfs als Hij langs het kleinste insect loopt, glimlacht
Hij ernaar en schenkt Hij het de allerbeste omstandigheden om te
leven en te groeien. 
God oordeelt over niemand. Hij weerhoudt niemand, Hij beperkt
niemand. God is zeer groots in die zin dat Hij alleen maar het goede
onthoudt dat wij gedaan hebben. Het kwade onthoudt Hij niet. God
geeft volmaakte vrijheid aan alle wezens. Nooit heeft Hij een wezen
in het universum hoe klein ook, bevolen: ‘Je moet dat doen!’ of: ‘Je
moet Mij dienen!’ Hij wijst de weg, maar laat ieder wezen vrij om
zijn eigen keuze te maken - te doen zoals het hem goeddunkt.

Wat heeft God er trouwens aan dat we eerbied voor Hem hebben en
Hem dienen? Kunnen we Hem kennis geven? Nee, Hij weet alles.
Kunnen we Hem macht geven? Nee, Hij is almachtig. Alles kan
voorbij gaan, alles kan uiteen vallen. Hij blijft onwankelbaar.
De enige manier waarop we een beroep kunnen doen op God is
door onze hulpeloosheid, onze ellende. Wanneer Hij op ons neer-
kijkt, zo klein, zo ellendig, zo onwetend, wordt er vanuit Zijn
Grootheid een verlangen geboren om ons te bereiken en ons te
vertellen: ‘Sta nu op!’ 
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Gods wil is om ons vrij te maken, ons te zuiveren, onze geest te
verlichten, onze harten te verwarmen, in onze zielen dat licht te
brengen waardoor we leren beseffen dat Hij Liefde is.
In het hart van God is iets groots. 
Hij is het die hele naties en ook aparte individuen op een hoger plan
brengt. Alle goede dingen komen van Hem - kennis, wijsheid, waar-
heid en vrijheid. Hij verheft alle mensen die uitzonderlijk zijn. Zij
vertegenwoordigen de inspiratie van de goddelijke Geest. God wil
Liefde, Wijsheid en Waarheid in de wereld brengen door deze
mensen.
Gods Liefde, Wijsheid en Waarheid omvat de totaliteit van het leven
in alle eeuwigheid evenals de zegening van alle zielen. Telkens
wanneer Liefde, Wijsheid en Waarheid gemanifesteerd worden is de
goddelijke Geest aanwezig onder de mensen en dan manifesteert
het leven zich in zijn ware essentie.

De mens moet weten dat er slechts één God is en één Liefde, één
Wijsheid en één Kennis, één Waarheid en één Vrijheid, één
Rechtvaardigheid en één absoluut criterium, één Deugd en één bron
van het goede voor allen.
Er is geen andere maatstaf voor de grootse werkelijkheid dan dit
criterium, en de ware werkelijkheid is slechts dat wat behoort aan de
Ene, de levende God. 
Vele mensen vragen zich echter af: ‘Bestaat God, en als Hij bestaat -
waar is Hij?
Het hele universum vertegenwoordigt de ‘stad van God’ waarin
God verblijft. Zijn bewustzijn, Zijn Geest is zo groot dat het zelfs de
kleinste wezens omvat en hun levens bestuurt.
Alle engelen en alle grote schepselen die miljoenen jaren voor ons op
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aarde leefden begrijpen wat God is. Zij staan met heilig ontzag voor
dat grote Wezen uit wiens hart de Liefde stroomt die de hele kosmos
draagt en zich laat ontwikkelen. 
En als je hun vraagt waar God is en wat Hij is, zullen ze in je eigen
taal antwoorden: ‘Geen enkel wezen is dichterbij jou dan God. Geen
enkel wezen heeft een meer ontwikkelde geest, een barmhartiger
hart, een machtiger wil. Voor Hem is niets onmogelijk. Geen wezen
is edeler, heiliger, zuiverder, wijzer, machtiger en krachtiger dan
God. Hij is overal. Hij is in de hemel - in alle zonnen, en hij is in alles
op de aarde aanwezig, achter alles: in de lucht, en het water, in de
stenen en planten, in de dieren en mensen. Er is niets in de wereld
waarin God niet aanwezig is.’

In alles in en buiten ons, in alles wat ons omringt is God op de
achtergrond aanwezig en verborgen als een groot kunstenaar. Hij is
goed verborgen, omdat Hij ons vrij wil laten.
En omdat God zo goed verborgen is, zoeken de mensen onophoude-
lijk naar Hem aan de oppervlakte en zij willen Hem bereiken door
uiterlijke middelen, om Zijn bestaan te bewijzen. 
Maar God is niet een werkelijkheid die bewezen kan worden. De
poging om het bestaan van God te bewijzen staat gelijk aan het
ontkennen dat er een God is. Ieder bewijs van het bestaan van God
is een mechanisch proces. 
Wanneer een mens vraagt om bewijs van het bestaan van God, laat
dit zien dat hij in zijn bewustzijn zijn verbinding met Hem heeft
verbroken. Wanneer deze verbinding is hersteld, ontstaat er een
voortdurende stroom van het leven van God naar de mens en van de
mens naar God. Dan is er in de geest, in het hart en in de wil van de
mens een voortdurende stroom van goddelijk bewustzijn. Dan is er
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een eind gekomen aan al die lege en belachelijke vragen, of er een
God bestaat of niet, of God van ons houdt of ons vergeten heeft.
Onze liefde voor God, waaruit de levende verbinding tussen Hem
en de mens ontstaat, is een mystieke innerlijke ervaring die zich in
verschillende vormen en op verschillende niveaus openbaart. De
magische kracht van deze ervaring wordt onthuld op het moment
waarop de mens zijn verstand, zijn hart, zijn ziel en geest, zonder
enige aarzeling en zonder enige twijfel, richt op de eeuwige
Oorsprong. Wanneer dit ogenblik aanbreekt is de mens tot alles in
staat. Pas dan kan hij de betekenis van het leven begrijpen, omdat
alleen God die betekenis aan hem kan onthullen. 
Dan zal de mens begrijpen dat hij geboren is om van God te houden,
om zijn leven te vervullen met die liefde en niet ondergeschikt te zijn
aan menselijke ideeën. 
De ziel van de mens fluistert hem dit zachtjes toe. Want - je moet niet
vergeten - dat de enige geliefde van de menselijke ziel God is. Daarom
noem ik slechts diegene een ‘mens’ die God heeft leren liefhebben.
Het ogenblik waarop hij zijn lot in eigen hand neemt en besluit van
God te gaan houden, maakt hem tot mens. Een dergelijk mens trekt de
aandacht van alle goede mensen en zij zeggen: ‘Er is vandaag iets
goddelijks gebeurd.’

Het grootste moment in iemands leven is wanneer hij van God gaat
houden. Dat betekent dat hij tot volle bloei komt en de geur van deze
bloei zal zich wijd en zijd verspreiden. Het betekent ook dat hij
voortdurend stroomt als een bron die leven schenkt. 
Op dat niveau kunnen alle redelijke verlangens van de mens
vervuld worden. Dan wordt de mens waarlijk vrij. Hij bereikt de
vrijheid die door de Waarheid gegeven wordt. En met de Waarheid
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bedoelen we de verbinding die God tot stand heeft gebracht tussen
Zichzelf en ons. 
Er is geen andere vrijheid. De mensen van tegenwoordig, die bijna
volledig hun verbinding met God verloren hebben, stellen zich voor
dat zij alles kunnen doen wat zij willen: ze denken dat ze zelfs het
recht hebben om God te bekritiseren.

Er is in werkelijkheid geen ander wezen tegen wie zo’n grote godlas-
tering is geuit als tegen God. Maar Hij heeft, bij wijze van spreken,
zelfs niet eens Zijn wenkbrauwen opgetrokken. Hij blijft rustig en
vredig in de straling van Zijn onveranderlijke liefde. Alleen die
mens is vrij en heeft een ‘vrije wil,’ die in die onveranderlijke, werke-
lijke wereld leeft waar God leeft, die God dient en Zijn wil en Zijn
wetten begrijpt. 
Denk eraan: het enige wezen dat van ons houdt is God. Hij blijft
gelijk voor ons in vreugde en in verdriet. Het is God die dan tot ons
spreekt in verdriet en vreugde.
Denk ook aan het volgende: Om de vraag te kunnen stellen wie God
is, moet je niet één maar vele eeuwigheden bestudeerd hebben. En
pas wanneer je alle kennis van hemel en aarde hebt verkregen, zul je
het recht hebben die vraag te stellen. En weet je welk antwoord je
zult krijgen? Helder en duidelijk: ‘God is Liefde die je in jezelf moet
ervaren.’ 

Maar voordat je zover bent, terwijl je bezig bent naar bewijs te
zoeken voor de grootse werkelijkheid, denk aan deze eenvoudige
waarheden: Als je je afvraagt waar God is, weet dan: waar leven is,
gedachten en gevoel, daar is God.
Als je twijfelt aan God, twijfel je aan jezelf. Want er bestaat geen
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verandering of verraad in God. Er zijn geen uitzonderingen in de
Liefde van God.
Daarom, waar je ook gaat, je kunt aan alles twijfelen - maar nooit aan
God! Weet dat Hij overal is en wanneer je Hem aanroept zal Hij je
helpen.

Wanneer je mensen hoort zeggen dat zij niet in God geloven, obser-
veer hen dan aandachtig en je zult merken dat zij zichzelf als goden
beschouwen. Zulke goden moet je niet dienen!
Denk er ook aan dat God aanwezig is waar zin en betekenis zijn.
Daar waar geen zin of geen betekenis zijn, is God afwezig. En waar
God afwezig is, is de ‘hel’.
Je zou kunnen vragen: Wanneer is de mens goed? Op het moment
dat God Zich openbaart in de mens, is hij goed. Wanneer God niet
aanwezig is, is de mens slecht.
Wanneer God zich in de mens manifesteert, wordt hij vervuld van
vreugde en wil hij alleen maar dienen. Wanneer de mens weigert
God te dienen, laat God hem in de steek. 
Vraag jezelf niet af of God van je houdt - Hij is nooit opgehouden
van jou te houden vanaf de eerste tot de laatste dag - maar vraag in
plaats daarvan of jij van God houdt. 
Test je liefde met de enig zekere maatstaf: wat is sterker in jou - je
eigen verlangens of je liefde voor God? Als je liefde voor God sterker
is, ben je op de goede weg. Maar als je liefde voor God zwakker is
dan je verlangens, zal je lijden en ongelukkig zijn. 
Als de mens Gods liefde in zich heeft, zal alles wat er gebeurt zich
ten goede keren. Als deze liefde in hem ontbreekt, dan zal zijn weg
lang en moeilijk zijn en zijn verlangens onbereikbaar.
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De weg naar God is verbonden met volmaaktheid (vergelijk:
Mattheus 5:48). De volmaakte mens heeft slechts één gedachte -
namelijk om tot God te komen! Zonder volmaaktheid blijft God
onbegrijpelijk voor ons. Door het streven naar volmaaktheid zal de
mens God leren kennen als Liefde. Hij zal dan de hartslag van alle
levende wezens op aarde voelen. Er is geen grotere zegening voor
een mens dan om deze hartslag te voelen. 
Dan zal de mens de bijzondere betekenis begrijpen van de verheven
woorden die Christus gesproken heeft: ‘Ik leef in God en God leeft in
mij.’
‘Ik leef in God’ - dat betekent dat God ‘buiten’ is. 
‘God leeft in mij’ - betekent dat God ‘in mij’ is en ik, de mens, ben
‘buiten.’ 
Stel daarom geen beperkingen aan God als Hij in je is. Geef Hem
absolute vrijheid in jou, zodat Hij jou ook absolute vrijheid zal
geven.
‘De duivel’ is een wezen dat is ontstaan doordat hij in zijn innerlijk
beperkingen aan God heeft gesteld, en daarom heeft God van
buitenaf grenzen aan hem gesteld. Geef absolute vrijheid aan God in
je en dan zal een onbegrensde wereld zich aan jou openbaren.
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8

DE MENS
Daarom kwam Jezus naar buiten, op zijn hoofd de doornenkroon en gekleed
in de purperen mantel. En Pilatus zei tegen hen: ‘Zie de mens!’

Kunnen de mensen van jou zeggen wanneer je deelneemt aan het
wereldse leven: ‘Zie de mens?’
Om deze naam waardig te zijn, moet de mens vier kwaliteiten
bezitten: hij moet rijk zijn, hij moet sterk zijn, hij moet wijs zijn en hij
moet goed zijn. De rijke mens is alleen hij die een rijke ziel heeft, een
rijke geest, een rijk hart en een sterke wil. Alleen de mens die God
dient, is rijk in de volledige betekenis van het woord. 
Alleen de liefdevolle mens en de mens van de waarheid is sterk.
Degene die sterk is staat boven alle omstandigheden. Iemand die
anderen doodt, noem ik niet sterk. De mens die zijn vijanden tot
vrienden maakt is sterk Daarom verdedigt hij zichzelf nooit. Hij
vecht niet voor zijn rechten. Alleen de zwakke mens vecht voor zijn
rechten. En wanneer de sterke mens, de held, aan het kruis genageld
wordt vanwege de Waarheid, verdraagt hij moedig de schande en
de beschimpingen, de haat en de beschuldigingen.

Zie de mens! Zie Jezus!
In de oorspronkelijke taal waarin die naam werd uitgesproken, bete-
kent het: de mens die naar de aarde komt, de broeder van hen die
lijden. In een ruimere betekenis is ‘Jezus’ daarom ieder die lijdt en
die heldhaftig zijn lijden draagt. ‘Jezus’ is iedere lijdende menselijke
ziel die aan zijn verlossing werkt.
‘Jezus’ is het ene fundamentele steunpunt voor de mens. ‘Christus,’
de mens die de dood overwonnen heeft, is opgestaan uit de doden,
die God dient en die bereid is zijn leven voor anderen te geven, is het
andere steunpunt voor de mens.
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De mens leert, zoals ‘Jezus‘, de diepe betekenis van het lijden
kennen - het goddelijke proces waardoor zijn karakter gevormd
wordt. Het kostbaarste bezit van de mens is zijn karakter. De mens
moet door het vuur van de beproevingen gaan en alleen wanneer hij
door dat vuur is gegaan en zijn beproevingen heeft doorstaan kan hij
een karakter verkrijgen dat waardevol, standvastig en weerbaar is.
Pas dan zal hij een eeuwigdurend thuis hebben waar hij kan wonen.
Karakter, in de hoogste betekenis van het woord, bestaat uit alle
wijsheid die de menselijke geest in zich heeft opgenomen en die
diep in de menselijke ziel is gegrift. 

Karakter is een combinatie van deugden. Onthoudt één ding: de
natuurlijke kracht die de mens sterk kan maken is de kracht van zijn
deugden. Deugden zijn de grote bronnen van waaruit de machtige
krachten van de Levende Natuur beginnen te stromen.
Daarom wordt ‘de mens’ gezien als de totale som van alle deugden.
Degene die niet de totale som van alle deugden vertegenwoordigt,
kan niet een echt mens genoemd worden.

De mens van deze tijd heeft nog niet de toestand van waarlijk mens-
zijn bereikt. De dierlijke aard overheerst in meerdere of mindere
mate in hem. De ware mens zal zich vanaf heden manifesteren. 
De mens van deze tijd kan zich nog niet beheersen. Hij handelt nog
te onmenselijk. 
Alle misdaden die de huidige mens begaat zijn het gevolg van zijn
dierlijke natuur. En hij moet er veel moeite voor doen om zich van
zijn dierlijke natuur te bevrijden en die te overwinnen. 
De mens is echter een combinatie van deugden en niet van
misdaden. 
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De ware mens is door zijn geboorte en door zijn aard iets geweldigs. 
God schiep de mens door Zich in Zichzelf te beperken. Maar met de
schepping van de mens verscheen het lijden in de wereld, omdat
daar waar beperking is, ook lijden is.

De mens is iets geweldigs!
Als je de mens zou begrijpen en in hem zou geloven, niet in zijn
uiterlijke verschijning, maar zoals hij zich uiterlijk manifesteert, dan
zou je zien hoe geweldig de mens is! Omdat wat men aan de buiten-
kant ziet slechts een uitdrukking is van bepaalde gedachten, gevoe-
lens en daden. De mens is niet wat hij heden ten dage geacht wordt
te zijn. Hij is niet alleen maar een stoffelijk wezen dat bij de dood
verdwijnt. Dat wat dood gaat is niet de mens. 
Als de mens werkelijk bij de dood zou verdwijnen, waarom zou
men dan over hem filosoferen? In dat geval zou hij slechts een ding
zijn, een voorwerp, iets materieels dat morgen tot stof zal vergaan.
De eerste leugen die in de wereld verteld werd, is dat de mens sterft
en verdwijnt. 
Er is iets in de mens dat niet sterft - noch in deze wereld, noch in de
wereld aan gene zijde. Dat wat niet sterft, niet in verval raakt en niet
verdwijnt, dat is de mens. Dat wordt noch ouder, noch jonger. 

Wanneer we over de mens spreken bedoelen we de ziel. Als er iets
goddelijks is in de mens, is het de stralende ziel, die nadenkt. 
Als men van de mens zijn intelligente, stralende ziel wegneemt, dan
wordt hij een dier. Dan is hij niet anders dan een dier - hij eet, slaapt,
en heeft kortom alle behoeften en zwakheden van een dier. 
De mens is een levende ziel, die alle mogelijkheden in zich heeft
voor een eeuwig, onsterfelijk leven. Deze ziel bevat alle vermogens
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en alle methodes om zich te ontwikkelen en ze geeft deze door aan
de hersenen en aan het hele lichaam, waardoor ze zich openbaart. 
Daarom zeggen we dat de mens alle vermogens in zich heeft voor
een intelligent leven. De mens heeft alle vermogens in zich voor een
leven vol Liefde. De mens heeft innerlijk alle vermogens in zich voor
een leven in Waarheid.
Wanneer een mens al deze vermogens begint te realiseren, vindt er
geleidelijk een transformatie in hem plaats; hij klimt geleidelijk op
van de ene manier van zijn naar de andere. Hij klimt stap voor stap
omhoog: van een gewoon mens tot een mens met talent, dan tot een
genie, daarna tot een heilige en ten slotte tot een Meester.

Er zijn verschillende niveaus van mens-zijn. Bij het woord ‘mens’
bedoelen we niet alleen het wezen dat op aarde leeft. 
De mens bestaat niet alleen op de aarde of in het zonnestelsel. Het
hele sterrenrijke universum is zijn woonplaats - al de zonnen en
planeten. De planeten en de zonnen zijn de woonplaats van wezens
met verschillende intelligentie niveaus. Het is niet belangrijk wat
voor lichamen zij hebben. Zij zijn intelligente wezens en horen bij
hetzelfde menselijke ras. Dit ras ontwikkelt zich geleidelijk. Vele
menselijke wezens in de andere stelsels zijn veel hoger ontwikkeld
dan de mensen op aarde, omdat zij eerder ontsprongen zijn aan de
grote Oorspronkelijke Bron van het leven. Hun wijsheid is zo groot
dat de cultuur van de mensen op aarde, vergeleken met die van
Sirius bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen staat. Vergeleken met
de wezens van Sirius, zijn de mensen van tegenwoordig zelfs nog
geen kinderen. 
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De mens is een eeuwige zwerver. De aarde is nooit zijn enige woon-
plaats geweest en zal dat ook nooit zijn.
De aardse mens zal na het voltooien van zijn ontwikkeling op aarde
niet naar de ‘hemel’ gaan. Hij zal van stelsel tot stelsel reizen in het
fysieke universum totdat hij tot volledige ontplooiing gekomen is.
Het volgende niveau in de ontwikkeling van de mens zal Sirius zijn.

De menselijke geest is ongeveer tweehonderdvijftig miljoen jaren
geleden op aarde gekomen. Toen was hij niet op het niveau van
tegenwoordig. Gedurende die tweehonderdvijftig miljoen jaren
heeft hij vele ontwikkelingsfasen en vormen doorlopen. 
En de haast eindeloze volgorde van organische vormen die de
Natuur heeft geschapen, vormen een uitdrukking van de fasen die
de menselijke geest heeft doorlopen. Ze zijn een hoge school
waaraan de mens heeft gestudeerd. 
Alle kennis die de mens heeft verkregen gedurende deze tweehon-
derdvijftig miljoen jaren is in zijn kleine hoofd, in zijn hersenen
gegrift. 
Vanuit het gezichtspunt van de meer gevorderde wezens, vanuit
bijvoorbeeld het gezichtspunt van de engelen, is de mens nog een
klein kind. Die tweehonderdvijftig miljoen jaren zijn voor hen
slechts tweeëneenhalf jaar. In hun visie is de mens een kind van
tweeëneenhalf jaar.

De mens heeft nog veel te leren! Daarom heeft hij ontelbare levens-
vormen en levensfasen doorlopen, en hij zal dat blijven doen. 
De mensen die een beperkt begrip hebben van het leven denken dat
wanneer de mens eenmaal geboren is, alles is afgelopen. 
Nee, de geboorte is een eeuwig, voortdurend proces. 
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De mens wordt ontelbare keren geboren en gaat van de ene ontwik-
kelingsfase naar de andere. 
Vergeet niet dat de kwestie van geboorte en wedergeboorte een onder-
werp is voor de verlichte menselijke geesten, voor de verlichte
menselijke ziel, niet voor gewone geesten.
De mens studeert tegelijkertijd in drie scholen. Het lichaam krijgt
onderwijs op aarde. Alle cellen van het lichaam hebben een speciale
functie en tegelijkertijd maken ze een leerproces door.
De ziel krijgt onderwijs in de spirituele wereld, en de geest krijgt
onderwijs in de goddelijke wereld. 
Het ideaal van de mens is daarom om zichzelf te leren kennen, en
ook de engelen te leren kennen die zich in hem manifesteren als
heldere en zuivere gedachten en uiteindelijk God leren kennen die
Liefde is.

Omdat de mens verbonden is met de engelen, die het denken
hebben geschapen, wordt hij een denkend wezen genoemd - ‘manas’.
Het intellect is een gave van de engelen aan de mens. En wat de
mens van de dieren onderscheidt en hem rechtop op twee voeten
deed staan, is zijn intellect. 
Maar ik zeg jullie dat de mens meer is dan iemand die denkt. 
Het verhevene in de wereld kan niet volledig omschreven worden.
Besef dat de belangrijkste eigenschap van de ware mens de Liefde is.
De Liefde is het goddelijke in de mens. Zonder de liefde verwordt de
mens tot een dier. Zonder de liefde vervalt hij tot zonde en misdaad.
Iemand die nog niet van God houdt is nog geen echt mens. Hij heeft nog
niet het beeld en de gelijkenis van God.
De mens van tegenwoordig heeft nog niet het ‘beeld en de gelijkenis
van God’. Trouwens, is iemand die jou kan beroven en misbruiken
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een mens? Is iemand die in het begin jouw vriend is en die jou later
belastert een mens? 
Wanneer we daarom spreken over de mens als een beeld en gelij-
kenis van God, bedoelen we de mens in zijn oorspronkelijke manifes-
tatie, de zogenaamde Kosmische Mens.
Ieder mens, iedere ziel, is een oorspronkelijk element van de grote
Kosmische Mens en als zodanig neemt hij in de Levende Natuur een
bepaalde plaats in, en speelt hij zijn toegewezen rol. Zonder hem
kan het universum zich niet manifesteren in de volheid van zijn
harmonie. 
Daarom heeft ieder mens op aarde een bepaalde rol te spelen. Het
leven kan zonder hem niet verder gaan. De verschijning van zo veel
miljoenen zielen in de wereld is niet toevallig. 
Wees je daarom voortdurend bewust van deze gedachte: 
De mens is de prachtigste schepping op aarde.
Verheug je dat je de naam van mens draagt.
Streef ernaar om die naam waardig te zijn!

Vergeet niet dat jij als een geest, als een ziel, als een verstand, als een
hart, een belangrijk element in het universum bent: zonder jou kan
het zich niet manifesteren in de volheid van zijn harmonie.
Je weet nog niet wie je bent. 
In het innerlijk van de mens zijn sluimerende krachten aanwezig, en
de mens moet zijn best doen deze krachten op te wekken en ze op
een goede manier gebruiken. 
Wanneer de mens zich met God verbindt worden alle sluimerende
krachten en vermogens in hem opgewekt. 
Hoe kunnen we weten wanneer een mens met God verbonden is?
Door zijn bereidheid alles voor Hem op te offeren.
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Als iemand de naam van mens waardig wil zijn, moet hij volkomen
eerlijk zijn, volkomen goed, intelligent, wijs en grootmoedig.
Alleen iemand die zich verheugt in de voorspoed van anderen als in
die van zichzelf is eerlijk en edel. 
De ware mens vecht nooit uiterlijk om zijn eer te herstellen. Hij weet
dat volgens de grote morele orde van de wereld eer niet hersteld
wordt van buitenaf. Geen rechtbank, geen samenleving of religie
kan de eer van de mens herstellen: alleen hijzelf kan dat doen.

Wat onderscheidt de mens die begaafd is met rede? Hij houdt zich
niet bezig met het verleden, noch met de toekomst, hij werkt in het
heden. Met ‘heden’ bedoel ik het eeuwig Goddelijke.
De met rede begaafde mens denkt niet na over wat er allemaal in
zijn hoofd opkomt, maar liever over wat juist is. Alleen de onwe-
tende mens denkt na over wat er zoal in zijn hoofd opkomt. 
De met rede begaafde mens heeft een speciale ziele-aard. Hij veroor-
deelt niemand. Hij beoordeelt alle mensen positief en hij zal nooit
wraak zoeken.
Dat komt omdat hij weet dat de mens pas volkomen intelligent kan
zijn als hij volkomen ethisch is. 
Hij weet dat zedelijke beginselen het fundament zijn, de basis van
waaruit de rede in de wereld gemanifesteerd wordt. 
De met rede begaafde mens vertrouwt altijd op zijn eigen geest. Die
waardeert hij als een groot geschenk dat de engelen hem gegeven
hebben om hem in het leven te helpen. En hij weet dat alleen de met
rede begaafde mens vrij kan zijn.
De rede, in de hoogste betekenis van het woord, is een eigenschap
van de heilige, van het genie. 
Onthoudt daarom: alleen de deugdzame mens kan wijs zijn. 
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En alle deugdzame mensen zijn nederig - in de betekenis die Christus
eraan gaf en zij zijn de meest verlichte en sterke mensen. 
Naar mijn mening is nederigheid de mooiste eigenschap die een mens
kan hebben. Nederigheid is geen zwakte. 
De mens die nederig is, is de meest flexibele, de meest plooibare
mens in de wereld. Hij kan alles verdragen - ziekte en armoede en
zelfs de dood. Deze dingen bestaan in feite niet voor hem - wat er
ook gebeurt, hij is rustig en kalm. Hij zegt: ‘God, die in mij woont,
sterft niet. God die in mij woont, is niet arm.’
De zwakke, angstige mens, is niet nederig. Alleen de deugdzame
mens is nederig en hij is werkelijk sterk. De mens die nederig is in de
ware betekenis van het woord, is iemand met een machtige geest. 

Je vraagt je af waarom je op aarde gekomen bent. Ik antwoord
hierop:
Om de Goddelijke Liefde te manifesteren.
Om de Goddelijke Wijsheid te manifesteren.
Om de Goddelijke Waarheid te manifesteren
Om de Goddelijke Rechtvaardigheid te manifesteren
Om de Goddelijke Deugdzaamheid te manifesteren.
Je bent gekomen om al deze deugden te manifesteren, alles te mani-
festeren waarvan jullie zielen in eeuwigheid doordrongen zijn. 
En weet dat de mens een grootse bestemming heeft. 
De mens is geboren om over alle wezens te heersen, om alle
elementen te ordenen, om de aarde te organiseren. Hij moet een
goede meester worden. En hij kan alleen zo’n meester worden
wanneer hij begrijpt wat God hem geschonken heeft. Hij moet zijn
lichamen leren kennen, die zijn kleding vormen. Hij moet de
oorspronkelijke materie leren kennen waarin zijn gedachten functio-
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neren. Hij moet meester zijn over alle elementen. Hij moet meester
zijn over de aarde, de lucht, het water, het vuur en het licht. Hij moet
meester zijn over alle ‘kwade geesten’. En hij kan deze alleen aan
zich onderwerpen wanneer hij hun zwakte kent.

In de huidige tijd heeft Christus de hulp nodig van mensen die
weten hoe ze volgens de regels van de Goddelijke wetenschap
moeten bouwen, mensen in wiens bewustzijn het goede van het
‘Koninkrijk van God’ het allerhoogste is. 
De mensen die een verlicht leven leiden zijn de mensen die
‘opnieuw geboren’ zijn, die het ‘Koninkrijk van God’ gezien hebben. 
Vergeet niet dat hij die het Koninkrijk wil zien, zuivere ogen moet
hebben. Zuivere ogen betekenen een zuiver hart. Een zuiver hart
betekent een verlichte geest. Een verlichte geest betekent een edele
ziel. Een edele ziel betekent een liefhebbende ziel die is voortge-
komen uit de eeuwige God.

De mens die ‘opnieuw geboren’ is, is verbonden met alle hogere
werelden, met alle wezens van de hogere hiërarchieën. 
Hij is zo waarheidsgetrouw als de Waarheid zelf, zo wijs als de
Wijsheid zelf en zo liefdevol als de Liefde zelf. Van deze mens, van
de mens die ‘uit God geboren is’, staat in de heilige Schrift
geschreven dat hij ‘geen zonde begaat’. 

Waarlijk, degene die ‘uit God geboren is’ heeft zo’n liefde in zijn ziel,
zo’n grote stromende bron van liefde, dat er voor hem geen tegen-
stellingen bestaan.
Ben je ooit wel eens in de aanwezigheid van zo iemand geweest en
heb je gezien hoe hij vol vrede, rust en vreugde is? 

65



Het hart, het verstand, de ziel en de geest van zo iemand zijn in volle
harmonie met God. 
Gezien vanuit een dieper inzicht is zo iemand een totaliteit van vele
intelligente en geniale zielen. 
Hetzelfde geldt voor de grote dichters, musici en schilders.
Duizenden intelligente en geniale zielen moeten met elkaar
verenigd worden om een grote dichter, een groot musicus of
schilder te laten verschijnen.
Zo wordt de mens van een ‘zoon van de gedachte,’ de geliefde zoon
van de Liefde.’
En zo wordt hij een Zoon van God.
De hoogste positie die een mens in relatie tot God kan hebben is een
Zoon van God te zijn.
Als iemand een Zoon van God is, een dienaar van het Grote Wezen
dat alle dingen geschapen heeft, betekent het dat hij de hartslag van
het hele universum kan voelen, alle schoonheid ervan kan zien en de
schitterende harmonie kan horen. 

Jullie, die ernaar streven een Zoon van God te worden, heb als
ideaal:
‘Een hart zo zuiver als kristal,
Een verstand zo stralend als de zon,
Een ziel zo weids als het universum
Een geest zo machtig als God en één met God.’
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9

DE GEEST
God is in Zijn essentie Geest.
Geest is een manifestatie van God.
Hij heeft altijd bestaan en zal eeuwig blijven bestaan.
De Geest is het begin van alle dingen.
Er staat geschreven: ‘In den beginne was het Woord.’ 
Het Woord - dat is de eerste manifestatie van de Liefde in de mate-
riele wereld. 
En de Liefde - dat is de eerste vrucht van de Geest.
Het hoofd van het Woord is de Waarheid.
En het hoofd van de Waarheid is de Geest van God. 
Het is het Begin van het begin van alle dingen.
Daarom is het Woord het eerste ding waarmee de mens moet
beginnen. 
Dat wat soms tot de mens spreekt is nog niet de Geest van God, het
is het Woord.
Later zal de mens de Waarheid leren kennen en uiteindelijk de
Goddelijke Geest.

De mens die het Woord niet begrijpt, kan de Waarheid niet
begrijpen, en hij die de Waarheid niet begrijpt, kan de Geest niet
begrijpen. 
De Geest daalt neer in de Waarheid, en de Waarheid daalt neer in het
Woord. 
En het Woord spreekt: 
‘De Geest is dat wat leven geeft.’
Er is leven omdat er Geest is. De Geest initieerde het Leven.
Het ware leven is alleen het leven dat voortkomt uit de Geest, want
er is ook het leven dat niet door de Geest geïnitieerd wordt. Het
leven dat voortkomt uit de Geest is volmaakt redelijk. In dit leven
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sterft niets. Het is een leven zonder lijden, zonder ziekten, tegenstel-
lingen en gebrek.

De Geest is het eeuwige, onsterfelijke fundament van dat leven. 
Daarin zijn alle oorspronkelijke vormen verborgen waarin het leven
zich manifesteert.
Oorspronkelijke vormen zijn alle vormen die direct voortkomen uit de
Geest. 
Iedere vorm van de Geest is een bladzijde van het grote levensboek.
In zijn essentie is de Geest één, maar in zijn manifestaties is hij veel-
voudig. Eenheid en meervoudigheid, - dat zijn de eigenschappen
van de Geest. Als hij zich manifesteert is de Geest meervoudig in al
zijn aspecten. Daarom zeg ik:
De Geest is Een, de geesten zijn vele.
De geesten zijn ademtochten geboren uit de ene Adem.
In zijn meervoudigheid onthult de Geest zijn onuitputtelijke
verscheidenheid. 
De grootheid van de Goddelijke Geest wordt gemanifesteerd in die
verscheidenheid. De Geest bevat alle onuitputtelijke schatten van de
zichtbare werelden en openbaart wat God is.

God daalt naar ons af door Zijn Geest te sturen zoals de zon zijn licht
stuurt. De Goddelijke Geest komt iedere dag op, en iedere dag
stuurt hij zijn eigen zegeningen vrijwillig naar ons, zonder dat wij er
om vragen en zonder enige terugbetaling van ons te verwachten.
We zijn die Goddelijke Geest alles verschuldigd wat we hebben.
De mensen hebben dat altijd min of meer beseft. Op verschillende
manieren hebben zij die intelligente kracht benoemd, die van God
komt en die zich manifesteert in de wereld, en ze hebben die kracht
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verschillende namen gegeven: de oorspronkelijke substantie, de
oorspronkelijke energie, de natuurwetten enzovoort. 
De wetten zijn geschapen door de Geest. Zij zijn verbonden met de
grote energie van de wereld voortkomend uit de oorspronkelijke
bron van de wereld en die verschillende vormen ontwikkelt om zich
in haar onuitputtelijke verscheidenheid te manifesteren. 
Deze manier van zich ontwikkelen is een manifestatie van de
universele werking van de Geest bij de uitvoering van het totale
kosmische plan. 

De Geest is de meest verheven werkelijkheid. Vanuit het gezichts-
punt van de fysieke wereld is hij onzichtbaar, maar vanuit het
gezichtspunt van de Goddelijke wereld is hij zo objectief als het
lichaam in de fysieke wereld en de ziel in de spirituele wereld. Alles
wat groots, verheven en machtig is in de wereld, heeft dat te danken
aan de Geest. De Geest heeft de kostbaarste vruchten in het leven
voortgebracht. Deze vruchten zijn: 
Liefde, Vreugde en Vrede. 
Verdraagzaamheid, Zachtheid en Goedheid.
Geloof, Zachtmoedigheid en Matigheid (of Zelfbeheersing).

Dit zijn de drie grote driehoeken van de drie werelden: de godde-
lijke wereld, de wereld van de engelen en de wereld van de mensen.
Liefde, Vreugde en Vrede - dat is de Goddelijke driehoek. Liefde is
de vader, Vreugde is de moeder en Vrede is hun kind.
In de driehoek van de wereld van de engelen is verdraagzaamheid
de vader, zachtmoedigheid de moeder en goedheid het kind. Als je
die karaktereigenschappen hebt ontwikkeld, zul je bij de engelen
horen. 
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In de derde driehoek is geloof de vader, zachtmoedigheid de
moeder en matigheid het kind.
Als je die karaktereigenschappen in hun diepe mystieke betekenis
hebt ontwikkeld, zal je een plaats toekomen bij de heiligen.
Om te begrijpen wat de Geest is, moet de ziel van de mens
ontwaken.
Alleen de ziel heeft een directe verbinding met de Geest. 
Zonder de ziel zouden we geen begrip hebben van de Geest. 
Men kan zeggen dat de relatie van de menselijke ziel tot de Goddelijke
Geest is als de relatie van het ontkiemende zaad tot de zon.
De menselijke ziel ervaart een heilig ontzag in de aanwezigheid van
de Goddelijke Geest, omdat haar groei en leven ervan afhankelijk is. 
De ziel heeft haar ontwikkeling nog niet voltooid. Zij zal miljoenen
vormen doorlopen. Wanneer zij haar ontwikkeling heeft voltooid,
zal zij zich verenigen met de Geest en dan zullen de ziel en de geest
niet langer gescheiden bestaan. 
Dan zal het eeuwige leven gemanifesteerd worden.
De geest kan alleen bij de ziel wonen. Hij kan niet bij ons verstand
wonen, omdat onze gedachten voortdurend veranderen.

Weet dat de oorspronkelijke essentie van de mens zijn geest is.
De eerste manifestatie van de mens is zijn manifestatie als geest. De
geest is het absolute kernpunt waarin de mens in de schepping
verschijnt. De ziel vertegenwoordigt de mogelijkheden van de geest. 
De geest van de mens is eeuwig en doorloopt een voortdurend
proces van neerdalen op aarde, zich manifesteren en weer opstijgen.
De geest van de mens ontwaakt en manifesteert zich wanneer de
Goddelijke Geest erin neerdaalt. Hij daalt neer en stijgt dan weer op
naar God. 
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In deze beweging van neerdalen en opstijgen beweegt en streeft de
menselijke geest gelijktijdig in drie richtingen: 
Het eerste streven van de geest is het streven naar het leven.
Het tweede streven van de geest is het streven naar kennis.
Het derde streven van de geest is het streven naar vrijheid.

De menselijke geest leert de mens alles. Hij stimuleert de menselijke
ziel tot groei ontwikkeling. De ziel is de schatkamer van de mense-
lijke geest. Zij bergt alle schatten in zich die de geest heeft
verworven, vanaf onheuglijke tijden tot nu toe.
De menselijke geest is de schepper van alle dingen op aarde. Alle
wetenschappen, alle kunsten, alle religies, alle tijdperken en
culturen waarin de aarde deelgenoot is geweest zijn geschapen door
de menselijke geest, die zich nog niet volledig ontwikkeld heeft.
Zelfs het fysieke lichaam van de mens, met al zijn organen en zijn
hele organisatie, is door zijn geest geschapen. 
En wanneer het lichaam van een mens geschapen wordt in de schoot
van de moeder, neemt de geest van de mens deel aan deze schep-
ping. Alle energieën, alle krachten die werkzaam zijn in de kosmos,
staan ter beschikking van de menselijke geest. Hij is vrij in zijn
omgang met de materie, die door hem verdicht, verdund en
gevormd kan worden. Wanneer de geest bijvoorbeeld de lichttril-
lingen wil verminderen, dan verdicht hij de materie om zich heen. 
De materie dwingt de geest voortdurend om nieuwe, hoger ontwik-
kelde vormen te creëren. De geest schept de vormen die door de
materie geconcretiseerd worden. En wat we het conflict noemen
tussen de materie - die in zichzelf levenloos en zielloos is - en de
geest, die vol leven is, is het streven van de geest om de materie meer
vormbaar en meer plooibaar te maken voor zijn creatieve werk.
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De mens zoekt naar geluk, kennis en rijkdom in het leven. Maar
deze dingen kunnen alleen door de Geest geschonken worden.
Alleen de Geest schenkt al deze zegeningen. Hij schenkt alle gaven
en talenten, alle intelligentie en genialiteit. 
Alles wat groots is wordt met de komst van de Geest geboren. 
Wanneer de Geest neerdaalt, brengt Hij alle schatten tot leven, die
de mens al sinds miljoenen jaren heeft verzameld. Dit alles komt tot
leven en begint zich te ontwikkelen. 
Wanneer de Geest in de mens neerdaalt, ervaart de mens een
expansie, zijn horizon verwijdt zich, tegenstellingen verdwijnen en
hij begint helder te zien. 
Als de mens wil dat de Goddelijke Liefde aan hem geopenbaard
wordt, moet de Geest in hem aanwezig zijn. 
Maar de Geest is een zeer gevoelig wezen. Hij reageert intens op alle
menselijke zwakheden en hij is door zijn aard in staat om in het hart
van alle mensen neer te dalen die op de Weg zijn.Maar de Geest klopt
niet hard. Hij zal erg zacht aan de deur van je hart kloppen en als je
jezelf voor hem openstelt, zal hij onmiddellijk je hele leven veran-
deren. De Geest zal je laten zien hoe te leven, wat te doen en hoe het
bewust te doen.

De Goddelijke Geest begint alleen in ons te werken wanneer ons
hart en verstand op de juiste manier werken. 
Allereerst verschijnt hij als intuïtie, maar wanneer de mens zich
ontwikkelt, laat hij zich duidelijk horen. Zijn manifestaties worden
helderder en concreter. 
Wanneer de Geest neerdaalt in een mens zal hij zich stellig manifes-
teren. Er is geen macht in de wereld die kan voorkomen dat de Geest
zich openbaart. 
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Maar zonder zuiverheid kan de menselijke geest zich niet in zijn
volle kracht manifesteren.

Luister naar je geest! En denk eraan dat hij de grote schepper is van
alles op aarde. De wetenschap, die de mensen soms vereren, is een
schepping van de menselijke geest. De menselijke geest staat boven
alle wetenschap. 
Vereer daarom niet wat de menselijke geest, wat jij hebt geschapen!
Respecteer je geest als een grote schepper, als een grote vertaler en
uitvoerder van de goddelijke wil. 
De menselijke geest vervult altijd de wil van God. Hij doet wat hij
van God geleerd heeft. 
Als je het pad van de Waarheid wilt volgen geef dan de Geest in jou
de vrijheid. Laat hij je leiden en sturen. Binnen of buiten je, de Geest
stuurt alles wat je doet. 

In deze tijd leidt de Geest de mensheid op een nieuwe manier. Het
hele zonnestelsel is een nieuw rijk binnengegaan. Na enige tijd
zullen de wetenschappers bewijzen dat de aarde zelf een nieuwe
configuratie met de zon is binnengegaan. We komen in contact met
een maagdelijke materie en degenen die er klaar voor zijn zullen het
nieuwe leven dat daarin verborgen is binnengaan en ze zullen
herrijzen, en degenen die niet klaar zijn, zullen moeten wachten en
in de toekomst door een nieuwe golf meegevoerd worden.

Bereid jezelf voor op de komst van de Geest! 
En vergeet niet dat wanneer de Geest komt de deur van je hart
geopend moet worden. 
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Wanneer de Geest is binnengegaan, moet de deur van je hart
gesloten worden. 
Doe de deur niet open voordat de Geest gekomen is. 
Sluit de deur niet eerder voordat de Geest is binnengegaan. 
Werk waar de Geest werkzaam is.
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10

HET GOEDE
Door de Liefde wordt het goede geboren.
Het goede is de basis van het leven. Het goede is de voedingsbodem
van het leven. Alleen het goede kan het leven in stand houden en
voeden.
Wanneer God grenzen aan Zichzelf stelt, wordt het goede in de
wereld geboren. 
Wanneer de mens grenzen aan zichzelf stelt, wordt het kwaad
geboren. En wanneer hij wordt bevrijd van de begrenzing, komt het
goede te voorschijn. Met andere woorden: wanneer het verlangen
om God te dienen in de menselijke ziel ontstaat, dan worden de voor-
waarden voor het goede geschapen. 
De mensen willen in zichzelf het goede scheppen, maar het goede
wordt niet gecreëerd, het wordt geboren. Vanaf het begin is het
goede in iedere mens aanwezig en hij moet er zich slechts bewust
van worden en het openbaren. 
De mens moet goed zijn omdat het goede het fundament van het leven
is. Zonder het goede heeft het leven van de mens geen fundament. 
Als de mens het goede niet doet wordt het kwaad geboren. Het
kwaad dat nu in de wereld is, is het ongebruikte goede van het
verleden.

Het kwaad is het gevolg van een onstabiele orde. Het is een wereld
waarin willekeur heerst. 
In de wereld van de natuur kan het kwaad gedefinieerd worden als
een reproductieproces zonder wetten. Het kwaad is echter onvermijde-
lijk in de relaties tussen krachten en menselijke wezens. 
Goed en kwaad worden door de Levende Natuur allebei gebruikt. 
Achter goed en kwaad staat de Grote Intelligentie die van alles
gebruik maakt. 
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De mens moet het kwaad niet bestrijden. Hij moet eraan ontsnap-
pen. De mens moet het kwaad niet bestrijden, maar hij moet juist het
goede daarvoor in de plaats stellen. 
De mens die het kwaad het meest bevecht, maakt de grootste vergissing. 
God is de enige die meester over het kwaad kan worden en het kan
laten functioneren. 

U moet weten dat er een collectief bewustzijn bestaat van het goede en
een collectief bewustzijn van het kwade. Zij vormen de twee grote polen
van de Schepping. 
Het menselijk leven beweegt zich tussen deze twee grote polen. 
Wanneer het kwaad in het innerlijk aanwezig is en het goede over-
heerst, terwijl het goede aan de buitenkant is, dan heerst het kwaad
op aarde. Met andere woorden ‘de hel’ heerst op aarde.
Maar wanneer het goede in het innerlijk aanwezig is, triomferend,
en het kwaad aan de buitenkant is, dan regeert de ‘hemel’ en het
goede heerst in de wereld. 
‘De hel’ is een plaats waar het kwaad zowel in het innerlijk van de
mensen is als buiten hem.
‘De hemel’ is een plaats waar het goede zowel in het innerlijk van de
mensen is als buiten hem.
En het menselijk leven is een ‘plaats’ waar soms het goede in hun
innerlijk is en het kwaad buiten en soms het tegenovergestelde. 

Ieder mens bevindt zich ofwel aan de pool van het goede of aan de
pool van het kwade, al naar gelang hij zijn leven leidt,. 
De mens in wie het kwaad de overhand heeft, leeft in een constante
verwarring. Hij kan uiterlijk veel rijkdom bezitten, hij kan door de
mensen geëerd worden, maar in zijn innerlijk heeft hij geen vrede.
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Hij wordt onophoudelijk gekweld door boosaardige twijfels en
angsten. Geleidelijk verliest hij zijn gezondheid en zijn kracht. 
Maar wanneer er goedheid in het hart van een mens is, heeft hij
misschien geen rijkdom of macht, maar hij is vol vreugde en vrede.
Zijn uiterlijke toestand is slecht, maar zijn innerlijke toestand is
goed. Zo’n mens heeft iets krachtigs in zich en daarom wordt hij
door iedereen bemind. 
De goede mensen zijn de werkelijk sterke mensen in de wereld. 
De mensen denken dat het kwaad machtig is in de wereld. 
Het kwaad is alleen machtig omdat de mensen ervan houden. De
liefde die aan het kwaad gegeven wordt geeft het kracht. Het kwaad
wordt sterker door deze liefde. 
Desalniettemin blijft het streven naar het goede altijd bestaan.
Het proces van het goede is eeuwig.
Het is het creatieve proces van het leven. Daarom kan het goede de
weg naar het leven genoemd worden. Het leidt ons naar het leven. 
Het kwade is de weg naar de dood. Het is tot onvruchtbaarheid
gedoemd.

Om het verschil tussen goed en kwaad te kennen moet men het
volgende weten:
Goed en kwaad zijn het hoge en het lage in de wereld. Het kwaad is de
zwakst mogelijke trilling van het goede. Daarom is redelijkheid de
beloning van het goede en onredelijkheid de beloning van het
kwaad.
Het goede vergroot de waarde van het menselijk bewustzijn, Het
kwaad verlaagt het.
Door het goede worden talenten groter gemaakt; door het kwaad
worden zij verminderd en verzwakt.

77



Het goede begint met kleine onbeduidende dingen. Maar ze
groeien, vermeerderen en vermenigvuldigen zich voortdurend, en
dan ordenen ze zich en verenigen zich tot één geheel. In het kwade
is altijd desintegratie en chaos. 
Het goede kan vergeleken worden met een bron die voortdurend
blijft stromen. Het kwaad daarentegen is als een opgedroogde bron
die bijna geen druppel water meer geeft. 
Het kwaad belooft veel en geeft niets. Het goede belooft niets, maar
geeft veel. Moet de bron beloven dat ze zal stromen? Ze stroomt
gewoon. 
Zo is het ook met een goed mens. In hem is het goede als een bron.
Hij blijft onder alle omstandigheden goed. Het is een vergissing om
te denken dat de omstandigheden hem kunnen veranderen. Het
goede doordringt zijn hele wezen, want het is de basis van zijn
karakter.

De goede mens verschilt qua karakter fundamenteel van de slechte.
Het zenuwstelsel van een goed mens is complexer en fijner van
samenstelling. Zijn hersens hebben meer cellen en meer plooien; zij
zijn anders gebouwd. Ook zijn bloedsomloop heeft een rijker en
krachtiger netwerk. De huid van de goede mens heeft meer cellen en
is fijner dan de huid van de slechte mens. 
De goede mens heeft over het algemeen een betere constitutie. Hij is
een hoog ontwikkeld wezen. Dat is de reden waarom iedere persoon
die achterblijft in zijn ontwikkeling slecht wordt. In zo’n geval
zeggen we dat het kwade het goede is dat niet gebruikt wordt. 
Het kwaad kan niet uitgebannen worden uit de wereld. En als
Christus zegt dat men het onkruid niet aan mag raken totdat het
oogsttijd is - ‘het einde van de wereld’- bedoelt hij dat in de
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toekomst een nieuw tijdperk zal beginnen en dat alles wat nu slecht
is in de wereld zal overgaan in een andere fase van ontwikkeling. 
Wanneer we spreken over het goede of over een goede daad,
brengen we het altijd in verband met een gezond mens. De zieke mens
kan geen goed doen. Het is duidelijk dat we hier niet het ‘goede’
bedoelen zoals de mensen het normaal gesproken opvatten.

Het ware goede, vanuit het standpunt van de goddelijke weten-
schap, onderscheidt zich door drie eigenschappen: het brengt leven,
licht en vrijheid.
Als het deze drie eigenschappen niet heeft is het niet het goede. 
Het Leven ontstaat door de Liefde, het licht ontstaat door de
Wijsheid en de vrijheid ontstaat door de Waarheid. Als iemand goed
wil doen moet hij in verbinding staan met deze drie goddelijke
werelden.
Als we willen dat een daad van ons werkelijk goed is, moet zij
levend zijn en een deel van ons zijn.
Het goede moet ons vergezellen. Als het goede niet een deel van ons
is, is het niet goed.

Mijn goede daden moeten een deel van mij zijn. En dat kan alleen
maar als zij leven, licht en vrijheid brengen aan mij en ook aan
diegenen waarvoor ze gedaan worden. Omdat de goddelijke wet
een collectieve wet is, is zij tegelijkertijd op alle mensen van toepassing.
Wanneer je goed doet aan iemand geldt dit goede voor de hele
wereld. Het maakt voor de goddelijke wereld geen verschil of de
mensen dit weten of niet. Toch is het zo dat allen van dit goede
zullen profiteren.
Daarom zeg ik: goed doen is een heilige daad, omdat God Zich op die
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manier door jou laat manifesteren in Zijn Goedheid, Zijn Liefde en
Zijn Wijsheid. 
Goed doen is de schitterendste daad die men kan verrichten. 
Hoe klein dit goede ook mag zijn, het is een edele daad die door
allen geprezen wordt, omdat God in goedheid verborgen is.

Voor de Natuur is zelfs het kleinste succes erg kostbaar. Wanneer
een mens een goede daad verricht in de wereld, wanneer hij een
intelligente handeling verricht, is er grote vreugde in de onzichtbare
wereld. 
En wanneer Christus de mensen oproept om schatten in de hemel te
verzamelen, verwijst hij naar het goede. De schat is het goede dat de
mens op aarde gedaan heeft. 
Goed doen betekent God aanroepen om door jou te handelen. En
wanneer God handelt, doet Hij dit niet uitsluitend voor één persoon,
maar voor alle mensen. Daarom zijn alle hemelse wezens erbij
betrokken wanneer er goed gedaan wordt. 
Zo is elke daad waaraan de hemel niet deelneemt menselijk, en elke
daad waaraan de hemel wel deelneemt is goddelijk. 
Het goede moet op de juiste tijd gedaan worden.Het kost niet veel tijd om
goed te doen, maar je verstand, je hart, je wil, je ziel en je geest
moeten op dat moment volledig geconcentreerd zijn op het goede
dat je doet. 
Je moet goed doen niet uitstellen.Wanneer je goed wil doen moet je het
direct doen zonder uitstel.Als je het uitstelt is de gelegenheid verloren.
Denk echter niet dat je alleen maar goed moet doen wanneer je goed
gestemd bent. Er kan goed gedaan worden zelfs wanneer je je alle-
rellendigst voelt. Je ellendig voelen is iets dat het vlees aangaat,
maar de geest van de mens wordt er niet door geraakt. 
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De mensen denken dat het goede iets is wat dood is. Dat is niet waar.
Vanuit het heilige idee dat jou gestimuleerd heeft om goed te doen,
is een hogere, heilige geest werkzaam die deze daad zal verlichten en die
zal laten zien dat het leven van de mens die God dient altijd vervuld
is.
Het goede is de eerste band in het leven. 
Het goede is de eerste verbondenheid tussen de mensen. Het is de enige
materiële verbondenheid die de mensen werkelijk verbindt. Het
goede is bovendien de eerste ware verbondenheid tussen de zielen
van alle mensen, zowel op aarde als in de hemel. 
Je kunt geen kennis verwerven zonder goedheid. Kennis begint met
het leren kennen van het goede.
Een goede daad wordt nooit vergeten. Zij wordt opgetekend in het
Goddelijke boek, omdat zij een daad van liefde is en als zodanig zal
zij in de Goddelijke wereld voor altijd herinnerd worden. 
Iedereen die goed doet wordt een ideaal voor anderen. Denk niet
dat wanneer je goed doet het je van iets zal beroven. In tegendeel,
het goede zal je verheffen. Zie daarom niet op tegen de moeilijk-
heden wanneer je goed zou moeten doen. Wees dapper en vastbe-
sloten, doe het goede en laat dat goede leven, licht en vrijheid
brengen aan je medemensen. 
Jullie kunnen allemaal het goede doen, omdat het goede in de harten
van jullie allen aanwezig is. 
Al het goede dat je doet vormt een verbondenheid die geleidelijk in
kracht toeneemt. Je moet voortdurend zulke banden vormen - niet
slechts eenmaal.
Vergeet echter niet dat de mens anoniem moet blijven als hij goed doet,
net zoals hij probeert anoniem te blijven wanneer hij kwaad doet.
Overhaast je niet om goed te worden. Het goede is een onmisbare
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voorwaarde voor de volmaaktheid van de mens, maar de mens
wordt niet in een dag goed. Als hij echter naar volmaaktheid streeft,
zal het goede hem helpen. 
Om volmaakt te zijn moet je sterk zijn in het goede. 
Het enige wezenlijke dat een mens verheft is het goede dat in hem leeft.
Het goede is een weg om de Goddelijke Liefde te vinden.
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11

VRIJHEID
De Waarheid brengt vrijheid voor de menselijke ziel. 
De menselijke ziel verlangt en streeft ernaar om vrij te zijn. Dit is een
grote innerlijke impuls, niet van de gewone mens, maar van de mens
in wie het Goddelijk bewustzijn ontwaakt is. Jullie hebben gehoord
dat er gezegd is: 
‘Ken de Waarheid, en de Waarheid zal je vrij maken.’ 
De Waarheid is het Licht van de Goddelijke wereld. De Vrijheid is
de oneindigheid van die wereld. 
Wanneer we daarom spreken over de Goddelijke vrijheid die voort-
komt uit de Waarheid, bedoelen we grenzeloosheid of het streven
van de menselijke ziel om in het oneindige te leven. 
Vrijheid in de volle betekenis van het woord, hoort tot de Goddelijke
wereld.
Alleen God is volkomen vrij. 
En de menselijke ziel die in de Waarheid leeft kent God als Vrijheid
zonder beperking. 
Wanneer de mens die vrijheid begint te voelen, verdwijnen al zijn
lasten, alle beperkingen die hem bezwaren. Hij ervaart vrede, vrij-
heid, ruimte. Er zijn geen grenzen voor zijn bewustzijn; hij door-
grondt de dingen met één oogopslag. Al het ijs onder en rondom
hem smelt. De zon schijnt stralend en alle edele zaden die diep in
zijn ziel geplant zijn en die al duizenden jaren wachten om te
ontkiemen, beginnen zich te ontwikkelen en te groeien. 
Vrijheid is nodig om dat hoge ideaal te bereiken waar de mens naar
streeft. 

Tegenwoordig zijn de mensen niet vrij. Zij streven naar vrijheid,
maar ze zoeken ernaar op uiterlijke manieren. 
Vrijheid kan niet van buitenaf komen. 
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Zij kan niet door wetten afgedwongen worden. 
Iedere vrijheid, religieus of politiek, die van buitenaf wordt afge-
dwongen, is slechts een schaduw van de werkelijke vrijheid. 
De ideale vrijheid, de vrijheid die voortkomt uit de Waarheid, is niet
gebaseerd op geweld. Zij is noch afhankelijk van menselijke kennis
noch van de menselijke wettelijke orde. Zij wordt niet verdedigd
door uiterlijke wetten en geweld. 
Is de vrijheid die verdedigd moet worden met wapens trouwens
werkelijke vrijheid? 
Tegenwoordig zijn de mensen slaven en om bevrijd te worden
moeten ze opnieuw geboren worden. De nieuwe geboorte is het loslaten
van die banden die ons op dit moment vastketenen. Dit betekent
ontsnappen aan de kettingen van het lot en de onvermijdelijke loop
der dingen; dit betekent het herstel van de oorspronkelijke verbon-
denheid van de mens met God, die er al was vanaf het moment dat
de mens in de wereld kwam. Dit betekent het herstel van zijn vrij-
heid.

In oorsprong zijn alle schepselen vrij geschapen.
En als de vrijheid van de wereld is verdwenen, is het aan de mens
zelf te wijten. Hij heeft zelf zijn oorspronkelijke verbinding met de
Oorspronkelijke Bron verbroken. En hij heeft vele andere banden
gevormd die hem beperkt en misleid hebben. 
De goddelijke bron bevrijdt hem telkens van de beperkingen van
zijn oude manier van leven, maar na een korte tijd vervolgt de mens
weer zijn oude weg. 
Als de mens daarom vrij wil zijn, moet hij slechts één verbondenheid
hebben - met God - en met alle andere wezens moet hij slechts een
gewone verhouding hebben. 
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Het enige wezen dat vrij is, is God. 
En het enige wezen dat een mens volledig vrij kan maken is God.
God wil dat alle wezens vrij zijn, zoals Hij vrij is. En ze moeten vrij
zijn omdat ze deel zijn van het goddelijke organisme. 
Daarom zal de mens pas werkelijk vrij zijn wanneer de levende God
van de Waarheid in hem gaat wonen, en wanneer de Goddelijke Geest
en Kracht in hem gaan werken. Pas dan zal de mens God leren
kennen en door Hem gekend worden. Pas dan zal hij God vrij in
Geest en Waarheid dienen.
Vrijheid verlangt dat de mens bereid is om op elk moment te doen
wat God van hem vraagt. En het is alleen de vrije mens die dit kan
doen, omdat geen enkele andere band beperkingen aan hem stelt.
Juist daarin ligt zijn vrijheid.

Tegenwoordig discussiëren de mensen erover of de mens wel een
vrije wil heeft of niet. Alleen de mens die in de ware, onveranderlijke
wereld leeft waarin God leeft, alleen de mens die zijn wetten begrijpt
en Hem in Geest en Waarheid dient - alleen die mens is vrij en heeft
een vrije wil. 
Vrijheid ligt inderdaad in de wil van de mens. En vrijheid betekent
altijd de op rede gebaseerde wil, niet de eigen wil. Alleen de met rede
begaafde mens kan vrij zijn. De Levende Natuur geeft vrijheid alleen
aan de met rede begaafde mensen. De Natuur beperkt de onwe-
tenden die een op egoïsme gebaseerde eigen wil hebben. Er zijn
duizenden en miljoenen schepselen in het koninkrijk van de
Levende Natuur die gevangen zijn en op bevrijding wachten.
Waarom? Omdat zij de egoïstische wens hebben zonder enig onder-
scheid alle mogelijke doelen na te streven. Vrijheid betekent zich
slechts op één doel richten: de Waarheid.
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Vergeet niet dat de Waarheid het doel is waarop alle dingen in de
Schepping zich richten.
Zo kan de mens dus altijd vrij zijn, maar alleen in de Waarheid. Al
onze beperkingen en hindernissen zijn het gevolg van ons gebrek
aan verbinding met de Waarheid. Onze vrijheid hangt af van
hoezeer wij in verbinding staan met de Waarheid. Er is geen andere
maatstaf. We zouden onze beperkingen op verschillende manieren
kunnen uitleggen - maar dat zijn dan onze eigen meningen. De
waarheid is echter dat onze beperkingen, hindernissen en tegenstrij-
digheden aangeven dat wij niet in verbinding staan met de
Waarheid. 
Het is de ervaring van de vrije mens dat in de Waarheid alle tegen-
strijdigheden ophouden te bestaan. Als er tegenstrijdigheden zich
voordoen, hoe klein ook, dan zijn we buiten het gebied van de
Waarheid. 

Vergeet niet dat de vrijheid niet van buitenaf komt. Alle vrijheid die
van buitenaf wordt opgelegd is maar een schaduw van de werke-
lijke vrijheid. Jaag geen schaduwen na!
De ware vrijheid is de vrijheid van de geest en die komt van
binnenuit. 
Wanneer de mens innerlijke vrijheid heeft, evalueert hij zichzelf,
beoordeelt hij zichzelf. Dat is de wet. 
Wanneer de mens in innerlijke vrijheid leeft legt hij zichzelf beper-
kingen op - hij legt zichzelf vrijwillig beperkingen op.Wanneer? Alleen
wanneer hij het goede doet, want op het pad van de vrijheid worden
de edelheid van de ziel en de liefde van het menselijke hart getest. 
Wanneer de mens het goede doet legt hij zichzelf in het begin beper-
kingen op. En hij beperkt zich omdat hij bezig is te geven. Maar
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wanneer hij het goede tot stand heeft gebracht, wordt hij weer vrij.
Alles wat daarom in het begin de mens beperkt en hem van zijn vrij-
heid berooft, maar die uiteindelijk herstelt, is goed. 
En alles wat in het begin vrijheid geeft aan de mens en hem er later
van berooft, is slecht. 
Hierin ligt de diepe verbondenheid tussen het goede en de vrijheid,
tussen het kwade en de slavernij. 
Als je een juist criterium wil hebben onthoudt dan dit: 
Alles waardoor de mens zijn vrijheid verliest is slecht.
Alles waardoor de mens zijn vrijheid bereikt is goed.
Plant de Waarheid in je ziel en je zult de vrijheid verkrijgen die je
zoekt.
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12

HET LICHT
Het Licht - dat is een creatieve daad van de Goddelijke Natuur. Het
maakt onderscheid tussen het geschapene en het ongeschapene, het
tijdelijke en het eeuwige, het vergankelijke en het wezenlijke. 
Het Licht - dat is de eerste daad van het ontwaken in de Levende
Natuur. En met ‘ontwaken’ bedoelen we dat de Natuur overgaat
van een staat van grenzeloosheid naar een staat van begrensdheid.
Als je hedendaagse fysici vragen stelt over het licht, zullen ze het
definiëren als een opeenvolging van trillingen waarin zeven
kleuren, van rood tot violet, bestaan. Dit zijn de laagste en de
hoogste grenzen waartussen het licht in de fysieke wereld zich
manifesteert. Preciezer gezegd: dit zijn de grenzen waarbinnen de
mens het licht waarneemt. 
Maar bestaat licht in essentie uit trillingen? In werkelijkheid zijn tril-
lingen een deel van het licht, maar het licht zelf bestaat niet uit tril-
lingen. 
De vraag van het licht is een onderwerp dat past bij hoger ontwik-
kelde mensen, die anders zijn gevormd dan de mensen van deze
tijd. Het zal een lange tijd duren voordat de lichamen van de mensen
zo ontwikkeld zijn dat zij de levende verschijnselen van de natuur in
hun ware vorm kunnen waarnemen. 
Als je aan deze hoog ontwikkelde mensen vraagt naar de oorsprong
van het licht dat de gemiddelde mensen waarnemen, zullen zij je
uitleggen dat er vanuit de kosmische ruimte een ander soort licht-
trillingen naar de aarde komt en dat wanneer deze trillingen de
aarde bereiken, ze getransformeerd en herschapen worden in het
gewone licht. Achter het gewone licht echter, dat slechts een weer-
spiegeling is, bestaan andere soorten energieën en achter deze ener-
gieën is intelligentie. 
Voor degenen die in staat zijn om te zien bestaat alles in de Levende
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Natuur uit licht. Alles op aarde, alle mineralen, planten, dieren,
evenals de lichamen van de mensen, zijn niets anders dan licht dat
getransformeerd is en zich in heel verschillende gradaties manifes-
teert.
Voor degenen die in staat zijn om te zien, is het licht niet levenloos;
het bestaat niet alleen uit trillingen, zoals tegenwoordig beweerd
wordt.
Het Licht ontstaat uit het leven. 
Wanneer de Liefde zich manifesteert, wordt het leven geboren. En
wanneer het leven zich manifesteert, verschijnt het licht. 
Daarom is het belangrijkste levensprincipe het creëren van licht. En het
licht zelf brengt alle levende vormen in de Natuur voort. Het is de
krachtigste schepper in het creatieve werk van de Natuur. 
Daarom staat er geschreven: God is Licht.God is in Zijn essentie geen
licht, maar brengt het licht voort en openbaart zich erin: Zijn Geest is
de schepper van het volmaakte licht.
De ziel ziet God als oneindig licht zonder schaduwen. Zij ziet Zijn
Eenheid in het geopenbaarde licht. Dit licht openbaart zich in
verschillende gradaties. 
Het licht dat wij in de fysieke wereld waarnemen verschilt van het
licht dat in de spirituele wereld schijnt, net zoals het verschilt van
het licht dat de Goddelijke wereld verlicht. 
Een mens moet een spirituele visie hebben om het spirituele licht of
illuminatie waar te nemen en te bevatten. Dan zal een schitterende
wereld zich voor hem openen, een wereld waarin illuminatie heerst.
Deze illuminatie is levend en reëel en alle grote mystici die deze illu-
minatie innerlijk ervaren, kunnen een grenzenloze wereld zien, stra-
lend met de zachtste, meest verfijnde en prachtigste kleuren, die hun
zielen vervullen met stromend leven. Daarom is illuminatie voor
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hen die kunnen zien duizend maal reëler dan deze wereld. Het licht
dat we waarnemen in de fysieke wereld is maar een weerschijn van
deze illuminatie. 

Het levende licht is de grote creatieve kracht in de natuur die de
vormen schept van de menselijke gedachten, de menselijke verlan-
gens en emoties. Het omgeeft de menselijke geest en het menselijke
verstand. Niemand zou zonder het levende licht kunnen denken of
voelen. De illuminatie verheldert de dingen. Zij laat de geest logisch
denken en redeneren. Het is het licht dat door de intuïtie spontaan
wordt waargenomen.
Er kan daarom geen enkele mentale activiteit, geen organisch proces
plaatsvinden zonder de aanwezigheid van het licht. 
De mate van ontwikkeling van alle schepselen hangt af van de kwali-
teit en de kwantiteit van het licht die zij bezitten. 
Deze maatstaf geldt ook voor de mensen. De ene mens verschilt van
de andere afhankelijk van de gradatie van zijn licht. Het karakter
van de mens, zijn intelligentie en zijn spirituele ontwikkeling
worden beoordeeld volgens de kwaliteit en kwantiteit van het licht
dat hij waarneemt en manifesteert.
Een mens wordt daarom gekend door het licht van zijn leven.
Wanneer een mens de wereld van de rede binnengaat, kan men door
zijn licht weten waar hij vandaan komt en welk soort leven hij leidt. 
Als een mens de wil van God heeft vervuld, zal hij bij het betreden
van de wereld van het licht omstraald worden door zo’n groot licht
en vreugde, door zoveel zegeningen, dat hij zich heer en meester
van de hele wereld zal voelen. Hij zal waar hij ook kijkt alleen maar
licht zien, grenzeloos licht en niets anders. Er is geen schaduw in dit
onbeperkte licht, het is een voortdurende en grenzeloze straling. 
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De manifestaties van intelligent leven worden altijd gekenmerkt
door de aanwezigheid van het licht. En het intelligentieniveau
wordt bepaald door de gradatie van het licht. Hoe stralender,
intenser, zachter en verfijnder het licht is dat van een intelligent
wezen uitstraalt, hoe sterker het het leven verlicht en er betekenis
aan geeft, en hoe hoger de intelligentie is die het brengt. 
In deze visie laat het licht dat in de ruimte bestaat zien dat er rede bestaat
in de natuur.
Alle sterren en planeten die we in de ruimte zien schijnen, zijn
levende rationele entiteiten die hun licht uitzenden. 
Ook het licht van de zon wordt voortgebracht door vele rationele
entiteiten die hun intelligentie uitzenden in de vorm van licht. 

De mens is in zijn essentie ook licht. Alle goede mensen stralen en
alle slechte mensen, die de betekenis van het leven verloren hebben,
zijn donker. Vanuit hen straalt een dof, flikkerend licht. 
Alle goede mensen hebben hun ‘sterren’. Dit is niet alleen een
manier van spreken, maar een realiteit. Het hele huidige leven van
de mens en al zijn toekomstige levens zijn afhankelijk van het licht
van zijn ‘ster’. Deze ster is de schat van zijn leven. 
Toen Christus op aarde kwam, werd Hij vergezeld door Zijn ster.
Maar zij werd slechts gezien door de drie wijze mannen uit het
Oosten. Wanneer Christus opnieuw op aarde komt zal Zijn ster tien
maal stralender zijn dan zij tweeduizend jaar geleden was. Maar zij
zal alleen gezien worden door de mensen die bereid zijn om het
goddelijke licht te accepteren. Dat is zo omdat Christus als een
innerlijk licht in de geest en de harten van de mensen zal komen. Dit
licht maakt dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen en zij zal
hen innerlijk met elkaar verbinden. 
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Deze mensen zullen mensen van het licht zijn, mensen met ‘sterren’.
De apostelen waren ooit zulke mensen met ‘sterren’. 
Toen Christus uit de dood was opgestaan verschenen er vele
‘sterren’. Dit waren die ‘vurige tongen’ waar de Heilige Schrift op
een bedekte manier over schrijft. Deze sterren zonden zo’n groot
licht uit dat er een verbinding gemaakt werd tussen de zichtbare en
onzichtbare werelden, tussen de apostelen en de intelligente, stra-
lende wezens die in de hemel wonen. 
Wanneer zo’n licht een ziel omhult, wankelt of twijfelt zij niet. Dit is
een van de grootste gebeurtenissen in het leven van een mens. Een
edel, teer gevoel wordt op dat moment geboren en het straalt zacht
en onophoudelijk. Dit gevoel is teer en fijn en toch intens. Het bezit
zo’n innerlijke kracht dat de mens onoverwinnelijk wordt. 
Als je dus het licht wilt vinden, ga dan naar waar het licht is

Komt het licht alleen maar binnen in koninklijke paleizen? Het komt
in schone en niet schone plaatsen. De handen van het levende licht
zijn bevuild. En als het licht dat zo verheven is neerdaalt en zijn
handen bevuilt met de zonden van de mensen, hoeveel te meer
zouden de mensen op aarde dat moeten doen!
Het Licht dringt overal in door - het schijnt tot in de meest verborgen
plaatsen om ze te verlichten en tot leven te brengen. Dit is een blijk
van grote nederigheid. De mens zou nederigheid moeten leren van
het licht. Als je niet de nederigheid van het licht bezit zal er niets van
je terechtkomen. 
Wees als het licht! Het Licht komt overal, het dringt overal in door,
maar blijft daar niet. Geen lichtdeeltje blijft waar het is binnenge-
komen. Het licht omcirkelt de aarde voortdurend. 
Hoe groot is het hart van het licht! 
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Volg het pad van het licht! Het pad van het licht is een pad waarop
geen stof is. Vergeet nog één ding niet: als op het pad dat jij volgt,
jouw ster voortdurend omhoog rijst, ben je op het pad van het licht.
Als op het pad dat jij volgt, jouw ster voortdurend ondergaat, ben je
op het pad van de duisternis. 
Wanneer je de zin van het leven niet meer ziet, zoek dan naar de
straling van het licht. En dat wat eeuwig straalt en nooit verflauwt,
is de Wijsheid! 
Wees de vriend van de straling van het licht - de Wijsheid! Zij zal je
kennis geven. Kennis zal je kleden in de mooiste gewaden - het licht,
want het licht is het kleed van de kennis. 
Als je vrij wilt blijven, wees dan als het licht. Het licht is vrij. Als je
sterk wilt zijn, denk dan aan het licht. Het licht is sterk en levend.

Houd van het licht en wees vrij!
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13

DE ESSENTIE VAN HET GODDELIJK
ONDERRICHT

Jullie vragen aan mij: ‘Wat is de essentie van het onderricht?’
Ik heb tegen jullie gezegd en ik zal het opnieuw zeggen: ‘De essentie
van het goddelijk onderricht is Liefde, Wijsheid en Waarheid.’
Ik weet dat jullie zullen vragen: ‘En wat is hun betekenis?’
Luister, jullie hebben al de onherstelbare fout gemaakt, je hebt de
schil van het leven gebroken om van de kern ervan te proeven, de
kern die jullie allemaal eten en toch niet kunnen verteren. Ga door
deze fout te maken - eet van de kern, maar struikel niet over de schil. 
En ik zeg tegen jullie: Eet van de kern, proef de waarheid, maar
struikel niet over de schillen - vraag niet naar ‘bewijzen’. Luister
daarom naar het antwoord van jullie vraag!
Zonder de Liefde kan er geen leven zijn.
Zonder de Wijsheid kan er geen beweging zijn.
Zonder de Waarheid bestaan er geen grenzen.
De Liefde is het begin van het leven.
De Waarheid is het einde van het leven. Dit zijn de twee grenzen van
de Grote Werkelijkheid in het leven.
De Wijsheid beweegt zich tussen deze twee uitersten en geeft vorm
aan de dingen. 
De Wijsheid kan niet handelen als er geen begin is en geen eind.
Tussen deze twee is de Wijsheid werkzaam - in de ruimte tussen het
begin en het einde, die de hele eeuwigheid vult zonder haar ooit
volledig te vullen. 
In deze ruimte beweegt de Wijsheid en onthult wat Liefde en
Waarheid zijn. 
De Wijsheid zegt: 
Ik die beweeg tussen het begin en het einde, ik zeg jullie, dat de
Liefde het begin is van alle schepping. 
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De Waarheid is de ultieme grens van de schepping, haar hoogste
doel. En voorbij de Waarheid? Voorbij de Waarheid is er niets. Het is
niet mogelijk om zich voorbij de Waarheid te begeven. Alles wat
geschapen is, zal na zich in beweging te hebben gezet uiteindelijk
eindigen bij de Waarheid. Het zou zich miljoenen en miljarden jaren
kunnen voortbewegen, maar wanneer het aankomt bij de Waarheid,
zal het daar eindigen. Je moet kiezen - ofwel je blijft trouw aan de
wetten van de Waarheid en je leeft in overeenstemming daarmee,
ofwel je zult in stof en as veranderen.
Jullie zeggen: ‘Vertel mij de Waarheid!’
De Waarheid kan niet worden uitgelegd; zij moet geleefd worden. 
De Waarheid is de vrucht van het totale leven. God openbaart zich
in haar. Alle volmaakte schepselen openbaren zich in haar. Zij
omvat de hele eeuwigheid, die is samengesteld uit duizenden en
miljoenen ‘eeuwigheden’, want er zijn eeuwigheden die beperkt zijn
en eeuwigheden die onbeperkt zijn. 
Onthoud daarom: 
Als je met jouw liefde niet van het begin naar het einde kunt gaan en
de Waarheid deelachtig worden, en als je met jouw waarheid niet
kunt teruggaan van het einde naar het begin, zul je nooit begrijpen
wat het leven is. 
Je moet het begin en het einde met elkaar verbinden. Als je dit niet
kunt, ben je tot niets in staat en kun je niets begrijpen. 
En wat kan het begin en het einde met elkaar verbinden?
Alleen de Wijsheid.

95



14

DE LEVENDE NATUUR
De Levende Natuur is, in haar geheel gezien, een manifestatie van
intelligente krachten en van intelligente wezens van verschillende
niveaus, die in volledige harmonie, verbondenheid en eenheid
leven. 
Ze hebben allemaal een verheven doel dat we God noemen, dat wil
zeggen dat wat geen grens heeft, dat wat geen begin heeft, dat
waarin alles bestaat, beweegt en zich ontwikkelt. 
Het is duidelijk dat we met de ‘Levende Natuur’ niet bedoelen wat
de huidige natuurwetenschappers eronder verstaan. Voor ons is de
Natuur iets groots, niet alleen door haar organisatie, maar ook door
de intelligentie en de hoogste wijsheid die zij manifesteert.
De Levende Natuur is een geheel van denkende wezens die de
‘atomen’ vertegenwoordigen van de grote onmetelijke wereld. De
hele ruimte waarin we leven en bewegen is vol met wezens van
allerlei aard. 
Dus wanneer we over het universum spreken, bedoelen we de totale
som van intelligente wezens wier onderlinge relaties volkomen
harmonieus zijn. Deze wezens geven waarde aan de hele kosmos. 
Daarom is vanuit de visie van hen die een kosmisch bewustzijn
hebben de hele kosmos, samen met de natuur, die er deel van is, een
levend wezen, waarin alles met elkaar verbonden is. 
Deze kosmos kan ‘begrensd’ of ‘onbegrensd’ zijn, groot of klein: een
belangrijk kenmerk van dit Eeuwige Principe is dat Het elke vorm
kan aannemen die Het wil.

Volgens de spirituele visie van alle grote ingewijden van alle tijden
en tijdperken, manifesteert het totale universum, in oude tijden de
‘macrokosmos’ genoemd, zich in de vorm van een mens - de grote
Hemelse Mens. Door het beschouwen van deze Kosmische Mens
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hebben de ingewijden de overeenkomsten ontdekt, die er tussen
Hem en de kleine mens, de ‘microkosmos’ bestaan.
Daarom zeg ik jullie dat een mens, van wie iedere cel van zijn
lichaam ontwaakt en bewust is, kan communiceren met de totale
Levende Natuur. 

Je ziet de sterren als heldere punten ver weg in de hemel. Maar
iedere ster van de melkweg of van welke melkweg dan ook, heeft
zijn receptoren in het menselijk brein. De mens kan ogenblikkelijk
de impulsen ontvangen die van de diverse sterren komen. In deze
zin zeg ik dat de mens kan communiceren met de gehele kosmos. 
Voor de mensen op aarde mogen de sterren niets anders zijn dan
heldere punten, maar voor een engel zijn ze werelden die bewoond
worden door miljoenen wezens. Deze wezens hebben een cultuur
die veel hoger is dan die van de mens. 
Daarom noemen we de intelligente Levende Natuur, dat wat geopen-
baard is. En dat wat nog niet geopenbaard is noemen we de ideale ziel
van de schepping. Het ideale, het eeuwige, het heilige, het ongeo-
penbaarde, is God, het begin van het leven. Het is verbonden met het
gemanifesteerde. Dat is de reden waarom sommigen zeggen dat de
Natuur het lichaam van God is. Dit is maar een manier van spreken,
maar sommigen zijn zo geboeid door deze vorm dat zij beweren dat
de Natuur en God één en hetzelfde zijn. Maar als God en de Natuur
één en hetzelfde zijn dan zou God een beperktwezen zijn.

We weten met zekerheid dat de Natuur het geopenbaarde is en God
het ongeopenbaarde, het oneindige, dat Zich eeuwig openbaart en toch
ongeopenbaard blijft. 
De gewone mensen, die slechts een klein stukje van de wereld zien,
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denken dat de Natuur iets mechanisch en onintelligents is, waarin
het toeval regeert. Zij projecteren zich kennelijk in de Natuur. 
Er is in feite niets toevallig, niets willekeurig in de Natuur. In de
Natuur is alles opgebouwd en georganiseerd volgens de onveran-
derlijke wetten van de Goddelijke mathematica. Zo is elk van de
daden van de Natuur op een nauwkeurige en intelligente wijze
bepaald. 
De wijsheid van de Levende Natuur is overal duidelijk. Als we een
organisme onderzoeken en zijn structuur en zijn functies, met al hun
regelmaat en nut, nauwkeurig en diepgaand bestuderen, dan zullen
we overtuigd zijn van de grote wijsheid van de Natuur die alles
beheert. 
Natuurlijk zijn hiervoor een zeer hoge intelligentie en een scherpzin-
nige geest vereist, evenals hoog ontwikkelde vermogens en de gave
van een subtiele en heldere waarneming om alle subtiliteit van de
intelligentie die in de Natuur wordt onthuld te begrijpen.

De Levende Natuur heeft haar eigen taal, en als de mens de natuur
wil begrijpen, moet hij haar taal leren. 
De Natuur gebruikt altijd beelden en spreekt altijd in beeltenissen en
symbolen. Deze taal is niet als de taal van de hedendaagse mensen -
de dorre opvattingen en de gebrekkige logische vormen van het
analytische intellect. De taal van de Natuur is levendig, beeldend en
symbolisch, het is de taal van een grote en prachtige verscheiden-
heid. 
De Natuur verdraagt geen uniformiteit of herhaling. 
Zij houdt van verscheidenheid in een vooruitstrevende en opgaande lijn.
Wanneer daarom de mensen alles in het leven willen herleiden tot
een mechanische eenvormigheid, zijn ze verkeerd bezig. Wanneer
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de mensen scheppen volgens de wetten van verscheidenheid en
harmonie, zoals de natuur doet, zijn ze goed bezig.
De Levende Natuur houdt van verscheidenheid en overvloed, maar
tolereert geen verkwisting. Als haar energieën niet verstandig
worden gebruikt, als ze worden belemmerd in hun onophoudelijke
vooruitgang en transmutatie, als ze beperkt worden binnen de
gesloten cirkel van uniformiteit, dan reageert de natuur onmiddel-
lijk. De Natuur staat niet stil. Er is een voortdurende beweging in
haar, een eeuwige schepping, gecreëerd volgens intelligente wetten.
We beseffen dat er een ritme en een periodiciteit in deze wetten is, die
diep geworteld zijn in de essentie van de Schepping, in de manier
waarop ze zich openbaart.
Dat kosmische ritme vormt de basis voor de twee grote processen
van de Levende Natuur - involutie, waarbij er een beweging is van
het middelpunt naar de periferie en evolutie, waarbij de beweging
van het leven gaat van de periferie naar het middelpunt. 
Deze twee grote processen scheppen de omstandigheden waarin het
universele leven zich kan manifesteren. 
Er zijn twee grote stromingen - één vanuit het oneindige, die zich
geleidelijk inperkt en afdaalt naar het oneindig kleine, naar de cel;
de andere, de voortdurende groeiende stroom vanuit het oneindig
kleine, de cel, naar het grote, het grenzeloze. 
En wanneer deze twee kosmische stromen elkaar ontmoeten in de
mens, dan worden de grote krachten en deugden van de menselijke
ziel geboren. 

De Levende Natuur omvat alles in zijn aura. Deze aura is stralend,
zuiver, rationeel en goed. 
Het is de Levende Natuur die alles in de mens gezaaid heeft en die
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hem iedere minuut van zijn leven helpt om de zaden te ontplooien
die in zijn ziel geplant zijn. Als een tedere moeder zorgt ze er voort-
durend en op allerlei manieren voor dat zijn bewustzijn helder is dat
zijn aandacht zich op alles richt dat om hem heen gebeurt. 
De mensen van deze tijd vergissen zich enorm wanneer ze denken
dat ze de Natuur kunnen overwinnen. Als ze er werkelijk in zouden
slagen dat te doen, dan zou de hele aarde vernietigd worden en er
zou geen levend wezen overblijven. De Levende Natuur zal zich echter
niet onderwerpen aan overheersing.Het enige dat zij toestaat is dat haar
energieën aan het werk gezet worden. Maar alleen de wijze mens
die trouw blijft aan de wetten van de Natuur kan ongestraft haar
krachten werkzaam laten zijn. Iedereen die zich niet houdt aan haar
wetten zal vernietigd worden. 
De ervaring leert dat allen die zich ingebeeld hebben dat zij de
Natuur konden overheersen zijn begraven onder het stof van hun
eigen verwoeste fantasieën. De mensen die dachten dat zij de
Natuur moesten bevechten, zijn altijd wreed teleurgesteld in hun
hoop, wanneer zij het einde van hun strijd naderden en ernaar
uitzagen om de vruchten ervan te plukken. Op het laatste moment
berooft de Natuur hen van de vruchten van hun inspanningen en
laat hen opnieuw aan het werk gaan, zodat ze zich inspannen om
hun fouten en hun vergissingen goed te maken.
De mens moet de Natuur niet bevechten, omdat hij altijd verslagen
zal worden. En weet je wat zijn nederlaag is? De dood! De reden
voor de dood van de mens is dat hij voortdurend de levende intelli-
gente Natuur bevecht, die hij tevergeefs probeert te overwinnen. 
We moeten niet vergeten dat de Natuur niet gemakkelijk vergeeft.
De mens zou tien keer berouw kunnen hebben over zijn zonden,
maar toch zouden ze niet vergeven worden. De Natuur vergeeft de
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mens alleen wanneer hij zich begint te houden aan haar wetten, niet
op een uiterlijke mechanische manier, maar bewust. 
Allen die proberen de natuur te beheersen, allen die de Natuur
bevechten, die haar weerstand bieden, staan er vanuit een hoger
gezichtspunt gezien, ‘buiten’. Dat is een allegorie. De deur van de
Natuur is voor zulke mensen gesloten; voor hen is zij een gesloten
wereld. En weten jullie welke schoonheden er in deze wereld zijn,
welke wezens er leven?
Alle mensen die tegenwoordig de aarde bevolken kunnen de
‘achtergebleven leerlingen’, de gevangenen, genoemd worden. In
die zin staan zij er werkelijk ‘buiten’. De Natuur heeft haar tucht-
scholen voor deze mensen. En vaak komt ze daar op bezoek met
haar bestraffende stok!
Maar voor de wijze mensen is de Levende Natuur een prachtige
georganiseerde wereld - een wereld van harmonie, muziek en
schoonheid. 
En op een dag, wanneer de oren van de mensen geopend zijn, zullen
ze over de hele wereld de verheven muziek van de Natuur horen. 
De Natuur heeft haar speciale muziek. Maar zij zingt niet altijd.
Soms is zij stil. Op zo’n moment heerst er een onuitsprekelijke stilte
in de Natuur. Er ligt een diepe betekenis in deze stilte, want diep in
haar schoot wordt een groots idee gevormd en de Natuur blijft stil
totdat het ontwikkeld is en geboren wordt. 
Wanneer de idee geboren is begint de Natuur een nieuw lied te
zingen. 
En als je een bewust leven leeft, als je ziel wakker is en liefdevol
gestemd is ten opzichte van alle levende wezens, zul je de goddelijke
muziek horen van de Natuur die als een levende impuls door je hele
lichaam zal stromen. De gedachten van alle levende wezens zullen
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op jou overgebracht worden in deze muziek. Het leven van alle
redelijke wezens in de levende Natuur zal op jou overgebracht
worden met een snelheid groter dan die van het licht en je zult
voelen dat je een burger bent van het grote koninkrijk van de
Natuur.
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“Het licht is het heilige vuur in de natuur. Het geeft de grenzen 
van voorwerpen aan en het maakt ze toegankelijk voor de mens... 
De macht van een mens ligt in de kennis die hij heeft van het 

heilige vuur.” (Citaat P.D.)



15

DE GROTE UNIVERSELE 
BROEDERSCHAP

Er bestaat op aarde een loge van geleerde mensen die eens per jaar
elkaar ontmoeten om diverse wetenschappelijke vragen te
bespreken. Deze ingewijden weten veel meer over de aarde, haar
verleden en heden, dan eigentijdse wetenschappers, die de officiële
wetenschappen vertegenwoordigen. Maar wat de toekomst van de
aarde betreft weten zelfs deze mensen van de loge niets zeker en zij
maken er veronderstellingen over.
Naast deze loge van ingewijden op aarde is er op de zon een andere
loge van grote Ingewijden die zeker niet alleen het verleden en het
heden kennen van onze planeet, maar ook haar toekomst. 
Beide loges zijn slechts organen van dat grote universele organisme
van volmaakte, hoog ontwikkelde wezens die de Grote Universele
Broederschap vormen. Deze volmaakte wezens zijn veel hoger
ontwikkeld dan zelfs de grootste genieën op aarde, omdat ze veel
eerder voortkwamen uit de Oorspronkelijke Bron. Zij hebben allemaal
een speciale ontwikkelingsweg gevolgd onder leiding van de
Goddelijke Geest tot dat ontwikkelingsniveau dat zij tegenwoordig
hebben bereikt.

Wanneer we over de Grote Universele Broederschap spreken
bedoelen we die hiërarchie van intelligente wezens die hun evolutie
miljoenen en miljarden jaren geleden hebben voltooid en die nu de
gehele kosmos leiden. Zij leiden de kosmos omdat zij zelf deelge-
nomen hebben aan de schepping ervan onder de leiding van de
Goddelijke Geest. 
Wanneer we beseffen hoe wijs het hele universum is opgebouwd,
met al zijn melkwegstelsels en met al zijn ontelbare zonnen en
planeten, of als we alleen al kijken naar de mechanische en techni-
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sche volmaaktheid waarmee de aarde is opgebouwd, dan zouden
we de macht van het verstand en de geest kunnen begrijpen die deze
creatieve genieën hadden die het Goddelijke plan van het
universum hebben gerealiseerd. 
Deze wezens bevinden zich op een bepaald niveau dat overeenkomt
met het niveau van hun kennis en ontwikkeling en met de dienst die
zij verlenen. Zij zijn bekend onder de volgende namen:
De Serafijnen - de broeders van de liefde; de Cherubijnen - de broe-
ders van de harmonie; de Tronen - de broeders van de wil; de
Heerschappijen - de broeders van de wijsheid en de vreugde; de
Machten - de broeders van de beweging en de groei; de Krachten - de
broeders van de uiterlijke vorm en de kunst; de Vorsten - de broeders
van de tijd, omstandigheid en maat; de Aartsengelen - de broeders
van het vuur en de warmte; De Engelen - de dragers van het leven en
de vegetatie. De laatste, de tiende in rang, zal ingenomen worden
door de gevorderde menselijke zielen.
Deze allen tezamen vertegenwoordigen de grote Kosmische Mens.
De activiteit van al deze wezens is zo harmonieus verdeeld dat ieder
weet wanneer, hoe en wat te doen. Zij leiden de functies van het
grote universele organisme dat alle zonnestelsels omvat. 
Wij weten dat er drie soorten zonnestelsels zijn. Het eerste, de
organen van de sterrenstelsels, vormt het materiaal, de fysieke wereld,
gemaakt van de dichtste materie, hoewel het verschillende niveaus
van dichtheid heeft. 
Het tweede, is gemaakt van een fijnere substantie, de stof van de
spirituele wereld en is deel van de engelenwereld.
Het derde soort zonnestelsel, vormt in zijn geheel de goddelijke
wereld, en is gemaakt van de fijnste en meest superieure substantie.
De hemel, zoals er over gesproken wordt in de Heilige Boeken, is
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niet dat blauwe gewelf boven onze hoofden waarachter de univer-
sele ruimte verdwijnt en waarin ’s nachts de sterren helder stralen. 
De hemel wordt georganiseerd door hogere wezens, door grote
zielen en is daarom schitterend in zijn activiteit. De engelen die de
hemel bewonen zijn grote zielen die voortdurend hun licht naar de
hele wereld zenden. De energie van hun machtige gedachten wordt
verspreid door de hele kosmos en brengt als een collectieve kracht
alles in beweging.

Denk niet dat de engelen onstoffelijke wezens zijn, zoiets als geest-
verschijningen. Zij zijn wezens wier lichamen hoog georganiseerd
zijn, gevormd uit een zuiver stralende substantie. Een engel heeft
zo’n macht over zijn lichaam, dat hij het zichtbaar en onzichtbaar
kan laten worden. Hij kan vrij reizen door de grenzeloze ruimte met
een snelheid groter dan die van het licht; hij kan door zonnestelsels
en melkwegstelsels reizen. 
De engelen zijn ook in verschillende fasen van ontwikkeling, maar
over het algemeen zijn ze verdeeld in twee grote koninkrijken. De
engelen van het hogere koninkrijk dalen zelden af naar de aarde,
maar de engelen van het lagere koninkrijk komen vaak om te helpen
bij de spirituele verheffing van de mensheid. Deze grote broeders
van de mens zijn uit het menselijke ras voortgekomen, maar zij
hebben hun weg van evolutie miljarden jaren vóór de mens afge-
legd, onder gunstigere omstandigheden, waarvan zij wijs gebruik
hebben gemaakt. 
En als het leven van de mensheid zich volgens plan ontwikkelt, als
culturen met hun wetenschappen, religies en kunsten op aarde
bloeien, als de mensen onophoudelijk streven naar ontwikkeling en
volmaaktheid, dan komt dat omdat deze intelligente wezens, die
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nauw verbonden zijn met de mensheid, voortdurend voor hen
werken en zorgen. Liefde, vreugde en leven stromen uit de harten
van de engelen. En dankzij hun inspiratie leven de mensen en
streven zij naar ontwikkeling. De engelen willen dat de mensheid
het licht verkrijgt dat zij hebben, en ook de vrijheid die zij genieten.
Zij willen de mensen leren leven volgens de grote wetten volgens
welke zij leven. Zij passen de intelligentste wetten toe in de wereld.
Zij leven het zuiverste en meest sublieme leven, een leven van
volkomen onzelfzuchtigheid. 

In hun grote zelfverloochening komen deze liefdevolle dienaren van
God naar de aarde in een menselijke vorm om de mensen te helpen.
Zij sturen voortdurend hun ambassadeurs in alle mogelijke vormen
naar de aarde. Alle geniale mensen, alle uitzonderlijke mensen,
heiligen, adepten, alle wetenschappers, schrijvers, staatslieden die
de vooruitgang van de mensheid in de een of andere richting bevor-
deren - zij allen zijn dienaren van de Grote Universele Broederschap.
Deze kiest de spiritueel hoogst ontwikkelde zielen onder de mens-
heid en bereidt hen voor op het spirituele werk onder hun broeders. 
Onder de huidige mensheid zijn er mensen die zeer speciale spiri-
tuele krachten en constituties bezitten. Ze onderscheiden zich door
hun hoog georganiseerde en plooibare lichamen, omdat ze een abso-
luut zuiver en heilig leven leiden. Het is hun buitengewone ontwik-
keling die hen geschikt maakt om spirituele helpers van de mens-
heid te zijn. 
De hoogst ontwikkelde mensen onder hen hebben hun evolutie op
aarde voltooid en bezitten een onmetelijke kennis. Zij hebben een
veelomvattende kennis van de positieve, absolute Goddelijke weten-
schap die al bestaat vanaf de schepping van het universum. 
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Velen van hen leven al duizenden jaren op aarde. Omdat zij door het
proces van verrijzenis zijn heengegaan, bestaat er voor hen geen
dood of wedergeboorte. 
Deze mensen, die de ‘Zonen van God’ worden genoemd, in wiens
geest en ziel God woont en die verbonden zijn met de hele rationele
wereld, met alle gevorderde schepselen in alle zonnestelsels, zijn die
grote zielen, de Meesters van de mensheid, die op elk gebied de
hoogste manifestatie hebben bereikt van gedachte en daad. Zij zijn
die machtige geesten die, openlijk of in het geheim, de mensheid
inspireren om zich verder te ontwikkelen. Je zult deze broeders
ontdekken achter iedere spirituele activiteit op aarde, achter iedere
spirituele manifestatie; zij staan achter iedere bijzonder mens, achter
iedere grote dichter, musicus of schilder.
Om een geniaal mens op aarde te laten verschijnen is het noodzake-
lijk dat duizenden geniale zielen zich verenigen om zich door hem
uit te drukken. 
Om een Meester te laten verschijnen is het noodzakelijk dat alle
intelligente zielen in hem verenigd zijn. 

Wat is Christus? Christus is een collectieve geest. Hij is de totaliteit
van alle Zonen van God vanuit wiens ziel en hart liefde en leven
stromen. Alle Zonen van God verenigd in één, alle intelligente
zielen die in goddelijke eenheid leven - dat is Christus. In deze zin is
Hij het hoofd van de Grote Universele Broederschap. 
En de ster, die in het Evangelie werd genoemd en die verscheen bij
de geboorte van Christus, was iets levends: het was een eenheid van
levende wezens die neerdaalde vanuit de hoogten om de komst van
Christus aan te kondigen. Maar alleen de drie wijze mannen uit het
Oosten, grote ingewijden, hebben de ster gezien en gekend. En deze
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drie wijze mannen waren ook dienaren van de Grote Universele
Broederschap. 

Onthoud daarom: de enige grote Gemeenschap die tegenwoordig in
de wereld bestaat, is de Grote Universele Broederschap. 
Deze leden van de Grote Universele Broederschap die de ontwikke-
ling van de mensheid sturen en die naar een stralende toekomst
leiden, vormen niet een vereniging of organisatie die zichtbaar is
voor de mensen. Zij vormen een levende eenheid, een rationele
gemeenschap, die bestaat in een gebied dat uitstijgt boven de
corrupte omstandigheden waaronder de mensen leven. En het is
daarom belachelijk om te zeggen dat het hoofdkwartier van deze
broederschap op een bepaalde plaats is, of in een bepaald land. 

Al deze grote Broeders die in de spirituele gebieden van de aarde
werken behoren tot zeven hiërarchieën, zeven categorieën. 
Sommigen van hen behoren tot de Liefde en zij worden ‘Broeders
van de Liefde’ genoemd. 
Anderen behoren tot de Wijsheid en worden ‘Broeders van de
Wijsheid’ genoemd. Zij inspireren de wetenschappen en de kunsten
en brengen kennis naar de mensheid. 
Anderen worden ‘Broeders van de Waarheid’ genoemd. Zij brengen
vrijheid voor de menselijke geest en het menselijk hart. Zij brengen
die vrijheid die de menselijke geest, de menselijke ziel, het mense-
lijke verstand en het hart vrijmaken - vrij in de volle betekenis van
het woord.  Weer anderen worden ‘Broeders van de Rechtvaardig-
heid’ genoemd en zij brengen rechtvaardigheid naar de mensheid
en zij zijn in het bezit van die onzichtbare zegeningen, die de
mensen van deze tijd nodig hebben. 

108



Sommigen worden ‘Broeders van de Deugd’ genoemd en anderen
‘Broeders van de Schoonheid’ en ten slotte zijn er diegenen die
‘Jehovisten’ heten. 
Dit zijn echter niet de werkelijke namen van deze broeders. Ik durf
de echte namen niet uit te spreken, want die zijn heilig. 
Deze Broeders zijn niet een gewoon soort wezens, zoals de mensen
zouden kunnen denken. Ieder van hen kan de aarde in zijn hand
nemen en als een bal de ruimte ingooien! En zij kunnen dit doen
omdat er achter hen iets staat dat nog machtiger en subliemer is, dat zij
dienen.

En als sommige mensen denken dat zij deze Broeders kunnen trot-
seren, laat dit zien dat zij niet de diepe betekenis begrijpen die inhe-
rent is aan de uitdrukking ‘Witte Broeder’. Als het gaat om een
kwestie van kracht, dan hebben deze Broeders de sterkste kracht tot
hun beschikking. Zij kennen de functies van de menselijke hersenen
zo goed dat zij in één dag de hele mensheid in slaap zouden kunnen
laten vallen.
Wat stellen de krachtigste hedendaagse wapens voor, vergeleken
met de kracht van deze grote Broeders? Maar zij willen geen geweld
gebruiken - zij laten de mensen de dingen voor zichzelf ervaren,
zelfs tegen de prijs van het lijden van duizenden, omdat alleen het
lijden de mensheid kan veredelen en verbeteren. En op een dag
zullen de mensen leren inzien dat er in de wereld een grootse, recht-
vaardige regering is, waarvan de bewoners - de zonen van God - zeer
wijze wezens zijn die leven volgens de wetten van God en Zijn wil
doen. Er zal geen natie overleven die niet de kracht en de macht van
deze rechtvaardige regering heeft ervaren. 
Maar als de mensen in deze tijd niet het juiste pad kiezen komt dit

109



omdat er een andere groep intelligente wezens aan het werk is, die
een tegenwicht vormen voor de Grote Universele Witte
Broederschap, wezens die niet de diepe betekenis van het leven
begrijpen en die er een volkomen tegenovergestelde opvatting van
hebben. Zij vormen de zogenaamde Zwarte Broederschap.
De Zwarte Broederschap is een hiërarchie van wezens die verschil-
lende rangen kennen al naar gelang de graad van hun intelligentie.
Om jullie een duidelijker beeld te geven van hun functioneren, zeg
ik dat, terwijl de Witte Broederschap in de takken en bloesems van
het leven werkt met de methoden die daarbij horen, de Zwarte
Broederschap in de wortels van het leven werkt. Terwijl de Witte
Broederschap in het hoofd en de borst werkt van de kosmische
mens, werkt de Zwarte Broederschap in de maag, de lever en de
ingewanden. 
De Witte Broederschap is daarom verbonden met de positieve
krachten, met het goede, en de Zwarte Broederschap met de nega-
tieve krachten, met het kwaad in de breedste zin van het woord.
Maar op dit moment zijn beide krachten noodzakelijk voor de mani-
festatie van het leven. Hun diensten zijn precies vastgesteld.

Naast deze twee scholen bestaat er een derde - de school van de
Grote Meesters die een hogere hiërarchie vormen en de activiteiten
van de eerste twee besturen. Zij gebruiken de methoden van beide
scholen voor hun grote doelen, maar zij behoren noch bij de ene,
noch bij de andere school. 
Zij zijn de Grote Meesters van de Universele Broederschap die de
hele kosmos leiden en die, na de voltooiing van iedere evolutie
nieuwe golven van evolutie scheppen volgens een ander plan en een
ander ritme. Onder leiding van hun machtige geest zijn deze hoog
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ontwikkelde geesten, die de zonnestelsels hebben geschapen, waar-
onder het onze, afgedaald van de hoogste toppen van de schepping.
Zij hebben ook de oorspronkelijke, ‘kosmische’ aarde geschapen en
georganiseerd - dat wat eens het ‘paradijs’ was. Op die ‘kosmische
aarde’ wonen nog steeds de volmaakte voorvaderen van de mensen
die hun evolutie voltooid hebben. Zij zijn de grote stamvaders van
de mensheid.

Die scheppers van het verleden, die grote stamvaders, dalen nog
steeds af naar de aarde. En zij zullen het transformeren in een para-
dijs. Samen met hen zullen die honderdvierenveertigduizend
(144.000) zielen komen waarover in het boek de Openbaring
gesproken wordt, en onder hen zullen vertegenwoordigers zijn van
alle naties uit het verleden en het heden. 
Alle heiligen, adepten en Meesters sinds onheuglijke tijden zullen
komen. Hun machtige geest zal alle ontwaakte zielen over de hele
aarde de weg wijzen en zij allen zullen samen volmaakte orde en
harmonie in de wereld tot stand brengen. Nadat zij hun taak hebben
vervuld, zullen zij zich terugtrekken en de mensheid achterlaten om
onder de nieuwe omstandigheden te leven en te werken. Zo zal de
verbinding tussen de zichtbare en de onzichtbare werelden hersteld
worden.

Dit is de manier waarop de Grote Universele Broederschap heeft
gewerkt, nu werkt en zal blijven werken in de wereld. 
En zij zal blijven werken totdat de ene Liefde, de ene Wijsheid en de ene
Waarheid de hele schepping zal vervullen.
Dan zal al wat leeft God prijzen in heilige vrede en harmonie.
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16

DE VIER GRONDSLAGEN
Er zijn vier dingen die de mens altijd moet onthouden:
God schiep de aarde zodat de mensen goed kunnen zijn.
God schiep het water zodat de mensen zuiver kunnen zijn.
God schiep de lucht zodat de mensen juist kunnen denken.
God schiep het licht zodat de mensen de juiste weg kunnen volgen.

De mens verkrijgt het ware leven op vier manieren: met behulp van
de aarde, het water, de lucht en het licht. 
De mens kan het ware leven niet verkrijgen als hij niet goed is. Je
kunt vragen: ‘Hoe kan de mens goed zijn? Hoe kan de mens het
goede doen?’ 
Het goede is niet iets dat men doet. De mens moet de weg van het
goede volgen. Hij moet die altijd blijven volgen. 
De mens kan het ware leven niet verwerven als hij niet zuiver is. Het
water zal hem zuiver maken, want het water is een goede drager
van het leven. 
Als de mens de lucht inademt, zal hij leren om juist te denken. 
Door de weg van het licht te volgen zal de mens leren om het grote
boek van God te lezen. 
Maar het is niet genoeg voor de mens om alleen maar die weg te
volgen, hij moet leren te lezen en te interpreteren om te weten te
komen wat het licht hem brengt. 
Het Licht - dat is een brief gezonden door God. 
De mensen kijken naar de wereld en ze begrijpen niets. 
Het licht is een brief! Iedere dag is er iets te lezen. En als de mens niet
leest, blijft hij onwetend. 
De hoog ontwikkelde ziel is de ziel die goed is. Zij weet waarom de
aarde geschapen is.
De hoog ontwikkelde ziel is de ziel die zuiver is - zij weet waarom
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het water geschapen is. De hoog ontwikkelde ziel is de ziel die juist
denkt - zij weet waarom de lucht geschapen is. De hoog ontwikkelde
ziel is de ziel die de juiste weg volgt. Zij weet waarom het licht
geschapen is. 
En als de mensen slecht zijn, komt dat omdat zij niet weten waarom
de aarde geschapen is. Zij zijn slecht omdat zij niet weten waarom
het water geschapen is. Zij zijn slecht omdat zij niet weten waarom
de lucht geschapen is. Zij zijn slecht omdat zij niet weten waarom
het licht geschapen is. 
Zij wonen op aarde, maar zij zijn niet goed. Zij drinken water, maar
zij zijn niet zuiver. Zij ademen lucht, maar zij denken niet juist. Zij
bezitten het licht, maar zij volgen niet de juiste weg.
En dan vragen de mensen: 
‘Waarom heeft God de wereld geschapen?’of ‘Wat moeten wij
doen?’ Als iemand jou dit zou vragen kun je hem antwoorden:
‘Wees goed!’ En dan? ‘Wees zuiver!’ En daarna? ‘Denk juist!’ En
tenslotte? ‘Volg de juiste weg en leer te lezen!’
Als je goed bent is de aarde van jou.
Als je zuiver bent is het water van jou.
Als je juist denkt is de lucht van jou.
Als je de juiste weg volgt is het licht van jou.
Dan vraag ik: Kan een mens die al deze zaken heeft arm zijn?
Alleen de goede mensen zullen de aarde beërven. De slechte mensen
zullen achterblijven en ze zullen uitgeput zijn. Noch de aarde, noch
het water, noch de lucht, noch het licht zullen aan hen ten goede
komen. Trouwens, kan een mens die ziek en zwak is werken?
Alleen de goede mens, de zuivere mens, de mens die juist denkt en
die de juiste weg volgt kan werken. 
In deze tijd regeert het kwaad nog de wereld, maar dat is tijdelijk. Er
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is een tijd geweest dat de dieren de aarde bezaten en beheersten. Nu
wordt zij geregeerd door de dier-mens. Maar er zal een tijd komen
dat ‘de zachtmoedigen de aarde zullen beërven’ en haar zullen
regeren. 
De ware mens is de goede mens. En de goede mens, de zuivere
mens, de mens die juist denkt en de juiste weg volgt, is de sterke
mens. Hij is de mens die uit God geboren is. Kan de mens die
geboren is uit God en in Hem leeft zwak zijn?
De mens moet uit God geboren zijn, niet slechts in God geloven.
Geloof is slechts een weg naar de liefde. En de Liefde is een inner-
lijke band met Hem die jou heeft voortgebracht.
Als je sterk wil zijn, moet je God dienen! Door God te dienen
verkrijgt de mens kracht in het leven. Dat is de enige manier waarop
je een waarlijk sterk mens in het leven kan zijn.

De mensen vragen: ‘Is er een God of niet?’ Zolang jullie brood eten,
is God er. God is in het brood. Zolang jullie water drinken, is God er.
God is in het water. Zolang jullie lucht inademen, is God er. God is
in de lucht. Zolang jullie licht zien, is God er. God is in het licht.
Als je niet in het Goddelijke gelooft dat verborgen is in de dingen
waarmee je verbonden bent, hoe wil je God dan ergens anders
vinden?
Onthoud: Als je God buiten je zoekt, zul je de aarde vinden. Als je
God buiten je zoekt, zul je het water, de lucht en het licht vinden. En
als je het brood niet eet dat de aarde jou geeft, wacht je de dood! Als
je het water niet drinkt, zul je van dorst omkomen. Als je de lucht
niet inademt, zul je stikken. Als je het licht niet ziet, zul je blind
worden en door het leven strompelen. 
Sommige mensen klagen dat hun broeders hen niet accepteren.
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Onthoud dat er broeders in de wereld zijn die het goede vertegen-
woordigen. Als je niet goed bent zullen ze jou niet accepteren. Er zijn
broeders die de zuiverheid vertegenwoordigen. Als je niet zuiver
bent zullen ze jou niet accepteren. Er zijn broeders die het juiste
denken vertegenwoordigen. Als je niet juist denkt, zullen ze jou niet
accepteren. Er zijn broeders van het licht. Als je het licht niet
begrijpt, als je niet probeert te leren, zullen ze jou niet accepteren.
Daarom zeg ik: 
‘Word goed en zij zullen je accepteren. Word zuiver en zij zullen je
accepteren. Begin juist te denken en zij zullen je accepteren. Begin te
leren en zij zullen je accepteren. Wie zal geen rijk mens accepteren
met een volle portemonnee? Maar wie loopt te bedelen, zal een stuk
brood krijgen en dan weggejaagd worden.’

Vraag niet of de mensen goed zijn. Belangrijk is dat jij goed bent.
Belangrijk is of Gods daden goed zijn, of dat wat Hij geschapen heeft
goed is. En het is goed. 
Vraag niet of de mensen zuiver zijn. Belangrijk is dat jij zuiver bent.
Belangrijk is dat wat God geschapen heeft - het water - zuiver is! Ik
spreek over de levende aarde en het levende water - niet over de
gewone aarde en het gewone water. 
Vraag niet of de mensen juist denken. Belangrijk is dat de lucht die
jij inademt de Goddelijke gedachte manifesteert. 
Vraag niet of de mensen de juiste weg volgen. Belangrijk is dat jij in
het licht bent en de juiste weg volgt.
Omdat we leven en bewegen in God, kijkt Hij voortdurend naar ons.
Hij ziet in het verborgene hoe goed we zijn, hoe zuiver we zijn, of wij
juist denken en of we de juiste weg volgen. Er is niets voor Zijn ogen
verborgen, maar Hij zwijgt. En wanneer God zwijgt, stuurt Hij ons
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het lijden. Wanneer God spreekt, geeft Hij ons vreugde. Als je lijdt,
zwijgt God. Als je je verheugt, spreekt God. 

Wie God wil dienen en Hem op aarde wil zien, moet weten dat hij
als mens in God’s aanwezigheid is, wanneer hij het brood neemt.
Een heilig gevoel moet hem vervullen, omdat het brood op zijn tafel
ligt. 
Alleen de goede mens heeft het recht om te eten. Alleen de zuivere
mens heeft het recht om water te drinken. Alleen hij die denkt heeft
het recht om de lucht in te ademen. En alleen hij die de juiste weg
volgt, heeft het recht om het licht te zien. 
Wanneer hij dit allemaal beseft, zal hij zien dat alles wat door God
geschapen is goed is en zijn ziel zal vol vreugde zijn. 
En wanneer de ziel van de mens vol vreugde is, begrijpt hij God al,
is hij in verbinding met Hem. 
De ontwaakte zielen moeten werken aan hun spirituele ontwikke-
ling en op God vertrouwen, zodat Hij hun goedheid kan zegenen op
de aarde waar zij leven. Zij moeten geloven dat God hen de zuiver-
heid zal geven die verborgen is in het levende water. Het gewone
water is eenvoudig het kleed van het levende water. 

Wij zijn op aarde gekomen om de kennis te openbaren dat God altijd
liefdevol en goed is en dat we moeten zijn zoals Hij. Hij is zuiver en
heilig en we moeten zijn zoals Hij. Hij denkt altijd juist en we moeten
denken als Hij. Hij openbaart zich voortdurend door het Licht zodat
we de goede weg kunnen volgen.

Wees goed, wees zuiver, denk juist, volg de juiste weg, leer de wegen
kennen van God en je zult Gods zegen ontvangen.
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17

DE MEESTER
Er is één Meester in de wereld. 
Er is slechts één Meester die de ware kennis brengt. Hij heeft vele
manifestaties in het leven, maar in essentie is hij één en dezelfde. Als
de mens eenmaal een manifestatie van Hem ervaart, zal hij tegelij-
kertijd zichzelf vinden.
Het is een wet - wanneer je de enige Meester vindt, wanneer je God
vindt, zul je ook jezelf vinden. Wanneer je God ziet, zul je ook jezelf
zien. God zien en jezelf zien - dat is het heiligste moment in het
leven. Dat is het moment waar de mens voor leeft.

Alleen God kan Meester zijn in de wereld. En wanneer Christus
tegen Zijn leerlingen zegt: ‘Jullie Vader is één’, bedoelt Hij de Grote,
de enige Meester.
De Meester - dat is de Vader. God wordt een Vader en gaat een
bepaalde relatie met ons aan volgens de wet van de Wijsheid. 
Daarom bedoelen we met Meester, in de universele betekenis van
het woord, de Grote Goddelijke Wijsheid die de ware kennis naar de
wereld brengt, die alle nieuwe ideeën, alle nieuwe vormen, alle
nieuwe gevoelens en impulsen in het leven brengt.
Daarom is er slechts één de Grote Meester in de wereld, hoewel er
veel manifestaties van Hem zijn. 
Ik heb tegen jullie gezegd en dat doe ik nu weer: er is slechts één
kennis en slechts één licht. Maar deze kennis komt niet uitsluitend
van één plaats en het licht gaat niet door maar één raam. 
De wegen van de kennis zijn ontelbaar en de ramen van het licht zijn
niet te tellen. 
Iedereen die de opdracht heeft om de Waarheid aan de mensen
bekend te maken, spreekt niet vanuit zichzelf. Hij spreekt in de
naam van de Ene Meester. Daarom zegt Christus: ‘Ik ben niet op de
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wereld gekomen om mijn wil te doen, maar de wil van Hem die mij
gezonden heeft.’
Iedere ware Meester, iedere persoon die Gezalfd is door God, is met
een speciale opdracht naar de aarde gezonden. Volgens de mense-
lijke wetten, die tenslotte een weerspiegeling zijn van de wetten van
de spirituele wereld, moet iemand die een leraar wil worden
speciale kwaliteiten bezitten en dat geldt ook in de spirituele wereld.
Alleen hij die verlicht is en gezalfd is door de Goddelijke Geest kan
een Meester zijn. Degene die niet verlicht is door de Goddelijke
Geest heeft niet het recht om anderen les te geven, omdat hij de
Goddelijke wet zal schenden. 
Denk niet dat de Meesters niet een leerproces hebben doorgemaakt.
Zij hebben gestudeerd in de scholen van de fysieke, de spirituele en
de goddelijke werelden en zij hebben de openbaringen van de hele
kosmos ontvangen. Zij kennen de geheimste natuurwetten, zij
begrijpen de structuur van de wereld, van de mens, van zijn evolu-
tiepad en van zijn grote bestemming. Zij begrijpen de precies
bepaalde relatie tussen de geest van de mens en zijn ziel, tussen zijn
verstand en zijn hart. En daarom kunnen alleen zij de mens leiden
op zijn evolutiepad. 

Je kan vragen: ‘Hoe kunnen we een Meester herkennen?’ 
De herkenning van een Meester is zuiver een spiritueel proces. De
Meester kan niet volledig daadwerkelijk in de fysieke wereld
verschijnen. Hij kan evenmin als een uiterlijke verschijning in het
leven komen. De Meester verschijnt als een innerlijke, intelligente
manifestatie in de mens. Daarom komt de herkenning van de
Meester vanuit het diepst van de ziel van de leerling. Veel mensen
ontvangen bepaalde gedachten door een suggestie en zij denken dat
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dit hun Meester is die in hun innerlijk spreekt. Er is echter een groot
verschil tussen de innerlijke stem van de Meester en de stem van de
suggestie. De suggestie is een daad van dwang. De taal van de
Meester is een daad van vrijheid. En als de Meester daarom vanuit
het innerlijk spreekt, wordt de leerling geïnspireerd. 
Maar wanneer de Meester van buiten de mens spreekt, door de
woorden van een bepaalde taal, heeft zijn spreken zekere bepaalde
kwaliteiten. De Meester gebruikt ieder woord op de juiste plaats. Hij
weet waarom hij een bepaald woord gebruikt, en hij weet precies
welke invloed de klank uitoefent. 
Het concept van een Meester is precies bepaald in de Levende Natuur. 
De Meester is iemand die geen dwang kent. Hij is sterk, maar hij
gebruikt geen dwang. 
De Meester is iemand in wie geen onwaarheid is. Zijn verheven wijs-
heid sluit elke leugen uit. 
De Meester is iemand in wie het kwade niet aanwezig is. Zijn goed-
heid verwijdert al het kwade. 
Als het kwade, dwang en leugens aanwezig zijn in een mens, is hij
geen Meester, maar een leerling. 
Dit is in zijn eenvoudigste vorm het kenmerk van Meester en leer-
ling. 
Men herkent de aanwezigheid van de Meester doordat hij licht, leven
en vrijheid geeft.
Een Meester is alleen hij die leeft en werkt vanuit de wetten van de
Liefde, de Wijsheid en de Waarheid. 
Degene die deze wetten niet volledig in acht neemt is geen Meester,
maar nog een leerling. 
De liefde van de Meester is bewezen; zij hoeft niet getest te worden. 
De kennis van de Meester is bewezen; zij hoeft niet getest te worden. 
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De zuiverheid van de Meester is bewezen; zij hoeft niet getest te
worden.
Een Meester in de volle betekenis van het woord is een volmaakt
mens. Er is in hem geen spoor van aarzeling, wankelmoedigheid of
twijfel. 
Alleen een Meester kan terecht een groot en krachtig mens genoemd
worden, omdat zijn leven in de hele kosmos weerspiegeld wordt. En als
het leven en het gedachtegoed van een mens in de hele kosmos
weerspiegeld worden, zijn ze Goddelijk.

Meesterschap houdt een staat van hoger bewustzijn in. Er moet een
zuiver spirituele communicatie plaatsvinden tussen de Meester en
de leerling. Volledig bewustzijn is nodig voor de taak die zij moeten
volbrengen. In dit geval moet er net zo’n volledige interactie zijn
tussen Meester en leerling als tussen een moeder en het kind in haar
baarmoeder. 
Zoals de menselijke geest in de baarmoeder van de moeder werk-
zaam is om het lichaam van het kind op te bouwen, zoals het kind
een leerproces doormaakt gedurende dit proces en deelneemt aan
het werk dat door de geest van de moeder gedaan wordt, zo moeten
ook de Meester en de leerling samenwerken en met de hulp van de
Goddelijke Geest het spirituele lichaam van de leerling, zijn eeuwige
woning, opbouwen. 
Een Meester zijn betekent daarom op een spirituele manier leven
voortbrengen. Dat is wat er bedoeld wordt in de Bijbel wanneer er
geschreven staat dat een mens een ander mens verwekt heeft. De
mens moet leven voortbrengen, dat wil zeggen dat hij een goede
Meester moet zijn. En het eerste dat een Meester moet doen is de
spirituele wereld aan de leerling onthullen, die hij nog niet gezien
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heeft, zoals de moeder aan het kind de voor hem nieuwe wereld
onthult, na het negen maanden in haar schoot gedragen te hebben.

Het wordt daarom duidelijk wat een delicate en verantwoordelijke
taak het is om een Meester te zijn. Daarom richtte Christus zich tot
zijn leerlingen met de woorden: ‘Noem jezelf geen meesters.’ Als
iemand uit eigen beweging durft te handelen als een meester en
spiritueel sommige zielen verminkt, zal hij verantwoordelijk zijn
voor de Grote Wet. 

De Grote Wet is liefdevol maar ook rechtvaardig. Al diegenen die
zich als meesters voordoen worden in de gevangenis gezet, en nadat
zij hun straf hebben uitgezeten, zullen ze eindelijk de juiste weg van
hun evolutie gaan volgen. En weet je hoeveel duizenden jaren hier-
voor nodig zijn? 
De Grote Wet is liefdevol maar ook rechtvaardig!
Zal ik jullie het leven van Mozes in herinnering brengen? Hij
studeerde onder de beste leermeesters in Egypte. Hij studeerde lang
en voltooide een bepaalde school. En inderdaad, de wonderen die
hij voor de Farao verrichtte onthullen dat hij een zekere kennis
bezat. Maar vanwege één vergrijp - het doden van de Egyptenaar,
iets wat absoluut verboden is voor een leerling van de Witte
Broederschap - moest hij veertig jaar in de woestijn in ballingschap
om te boeten voor zijn zonde. Voor één moord moest hij veertig jaar
studeren en boeten. En pas daarna ontving hij een nieuwe inwijding.

Nadat ik jullie herinnerd heb aan de zware verantwoordelijkheid
die een ingewijde heeft voor het maken van zelfs ook maar één fout,
wil ik jullie aandacht vragen voor de zeer zware verantwoordelijk-
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heid die rust op diegenen die voorwenden meesters te zijn en de
zielen van de mensen verminken. 
Dat is de reden voor de ernstige waarschuwing van Christus aan
zijn leerlingen: ‘Noem jezelf geen meesters!’ 
Je zult mij vragen hoe je een echte meester kan onderscheiden van
een bedrieger, een meester van de Witte Broederschap van één van
de Zwarte Broederschap.
De meester van de Zwarte Broederschap kent de Waarheid niet en
daarom schenkt hij meer aandacht aan uiterlijke verschijning. Hij
kleedt zich in de allerbeste kleren, draagt dure juwelen en ringen
met diamanten. 
Hij zegt tegen zijn leerlingen: ‘Jullie moeten alleen maar naar mij
luisteren, alleen in mij zullen jullie de waarheid vinden.’
De Meester van de Witte Broederschap kleedt zich bescheiden, maar
altijd schoon en netjes. Hij draagt geen ringen en juwelen. Hij zegt
tegen zijn leerlingen: ‘Verwacht geen grote dingen van mij!’ Om te
voorkomen dat de leerling misleidt wordt, wil hij dat de leerling zelf
de zuiverheid van de Meester toetst, dat hij voor zichzelf de inner-
lijke schatten van de Meester ontdekt, en dat hij zijn innerlijke en
niet zijn uiterlijke straling ziet. Bovendien legt de Meester van de
Witte Broederschap nooit beperkingen op aan zijn leerlingen - hij
geeft ze volledige vrijheid. 
De Meester van de Witte Broederschap, de Meester van de
Waarheid, brengt drie dingen: vrijheid voor de ziel, licht voor de geest en
zuiverheid voor het hart.
De valse meester brengt slavernij aan de ziel, duisternis aan de geest
en corruptie aan het hart. 
Om een volledig begrip te krijgen van de Meesters, zal ik jullie
vertellen dat er nog een andere categorie van Meesters is - de Grote
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Meesters van de Universele Broederschap - die de methoden van zowel
de witte als de zwarte broederschappen kennen en die hun activi-
teiten besturen.

De komst van een Meester naar de aarde is een wijze daad van de
totaliteit van de Levende Natuur. Om een Grote Meester zich te
laten manifesteren, moeten alle intelligente zielen zich op één plaats
verzamelen. Verder moeten op aarde ook de omstandigheden
worden voorbereid die noodzakelijk zijn voor zijn komst. 
Om in het kort de manier te schetsen hoe deze omstandigheden
worden voorbereid, zal ik het volgende erover zeggen: 
Er moeten twee geniale mensen geboren worden opdat een heilige
geboren zal worden - deze woorden worden gebruikt op de manier
zoals de Levende Natuur ze aan hen geeft. Om een Grote Meester te
laten verschijnen - moeten er tien heiligen geboren worden.
Het wordt dan duidelijk waarom de Meester, die een collectieve
eenheid is, het leven van de hele kosmos weerspiegelt en waarom
zijn leven in de hele kosmos weerspiegeld wordt. 
De Meester verkrijgt zijn kennis en principes uit het grote boek van
het Leven, waarin iedere kleine steen, iedere tak en bloem, iedere
plant en dier, ieder menselijk wezen - kortom, iedere levende vorm
- voor hem geschreven woorden vertegenwoordigen.
Wanneer hij een blad van een boom neemt en ernaar kijkt, leest hij
waar en wanneer en onder welke omstandigheden dit soort plant
zich ontwikkeld heeft, wat voor soort mensen er toen leefden en in
welke staat het zonnestelsel toen was. Hij leest ook vele gebeurte-
nissen uit die tijd waarvan dat blad een getuige is geweest. 
Alles laat een spoor, een teken, achter op het blad. De bladeren van
een boom registreren alles wat in hun nabijheid gebeurt. Zij zeggen
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wat voor soort mensen voorbijkwamen en wat hun gedachten,
wensen en daden waren. 
Voor een Meester bestaat er geen wezen in de Natuur, dat zich niet
uit - alles spreekt tot hem in zijn eigen taal.

Tweeduizend jaar geleden stelde een rijke jonge man aan Christus
de volgende vraag: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het
eeuwige leven te verkrijgen?’
‘Goede Meester!’*
(* ‘Ouchitelju blagi’ - dit is de klank gelijkwaardig aan de twee woorden in
de Bulgaarse taal.)

Er bestaan geen twee woorden in de Bulgaarse taal die zo vol
inhoud zijn, geen woorden die melodieuzer en harmonieuzer zijn
dan deze twee. Er wordt veel gevraagd van een leerling om hun
diepe betekenis te leren begrijpen. 
Het woord ‘meester’ in het Bulgaars is in alle opzichten volmaakt -
mathematisch, kabbalistisch en muzikaal.

‘Goede Meester!’ Deze woorden bevatten in zichzelf alle Goddelijke
zegeningen. 
Zij creëren de omstandigheden voor de verwerkelijking van de
Goddelijke Liefde, Wijsheid en Waarheid. Zij dragen de omstandig-
heden in zich voor het realiseren van alle deugden. Deze woorden
zijn de sleutel waarmee deuren geopend kunnen worden die
eeuwenlang gesloten waren. Zij zijn een magische formule, waarvan
de kracht beproefd en bewezen kan worden. Hiervoor is geloof
nodig! 
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Tweeduizend jaar geleden vroeg een rijke jonge man aan de Grote
Meester, ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te
verkrijgen?’ Maar het antwoord maakte dat hij verdrietig en met
gebogen hoofd, wegging.

Hef nu je hoofd omhoog, richt je tot de Grote Meester en zeg:
“Goede Meester, ik wens Uw Wet in acht te nemen!’ 
Dit is de enige manier waarop jullie leerlingen kunnen worden van
de grote Meester en dienaren van de levende God.
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18

DE LEERLING
Ik verdeel de mensen in vier categorieën: de mensen van het Oude
Testament, de mensen van het Nieuwe Testament, de rechtvaardige mensen
en de leerlingen. Ik gebruik deze termen bij gebrek aan woorden die
beter passen, omdat ze in de mensen bekende beelden en ideeën
oproepen. Deze woorden geven uitdrukking aan vier grote tijd-
perken in de ontwikkeling van de mens, vier soorten culturen, vier
algemene groepstendensen in het menselijke bewustzijn.

Je zult in het Oude Testament het soort denkbeelden vinden dat de
mensen van het Oude Testament er op nahielden. In het Nieuwe
Testament zul je de denkbeelden vinden van de mensen van het
Nieuwe Testament. Je kunt de denkbeelden van de rechtvaardige
mensen leren kennen als je onze eigentijdse cultuur bestudeert. De
rechtvaardigen zijn mensen van een gevestigde orde van rechten.
Maar als je zoekt naar het pad van de leerling zul je het noch in het
Oude Testament, noch in het Nieuwe Testament vinden, noch in de
wetenschappelijke of de ethische systemen van de huidige wereld.

Het pad van de leerling - dat is het nieuwe idee dat in deze tijd geïntrodu-
ceerd wordt in het leven van de mensheid.
Om je een idee te geven van de zienswijzen van deze vier catego-
rieën in de wereld, zal ik jullie de volgende uitleg geven. In het
eerste geval ben je een intelligent wezen dat de bovenzinnelijke
wereld naar de aarde stuurt, waarbij je een lichaam gegeven wordt,
zonder dat aan jou gevraagd wordt of jij dat wilt of niet. Dat is de
instelling van de mens van het Oude Testament. In het tweede geval
word je naar de aarde gezonden, je hebt een lichaam gekregen en je
hebt het kleine stukje vrijheid om te zeggen waar je naartoe wilt. Dat
is de instelling van de mens van het Nieuwe Testament. 
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In het derde geval word je door de bovenzinnelijke wereld naar de
aarde gestuurd om onder de meest gunstige omstandigheden te
studeren en je hebt naar verhouding een grotere vrijheid. Dit is de
instelling van de rechtvaardige mens. In het leven van het Oude
Testament boet je voor je zonden en je lijdt. In het leven van het
Nieuwe Testament probeer je jezelf te vervolmaken. In het leven van
de rechtvaardigen help je anderen, maar wanneer je naar de aarde
komt als een leerling, begin je de grote wetenschap van de Liefde te
bestuderen.

In het leven van de Liefde bepaalt de mens zichzelf en tegelijkertijd
bepaalt hij zijn relaties naar de andere mensen en naar de volmaakte
wezens. 
Alle tegenstrijdigheden die in de wereld bestaan komen voort uit
deze vier levenstypes, deze vier algemene stromingen die in de
wereld werkzaam zijn. Op het menselijk organisme toegepast
hebben ze de volgende overeenkomsten: het Oudtestamentische
leven stroomt in de maag en ingewanden; het Nieuwtestamentische
leven stroomt in de longen en het sympathische zenuwstelsel; het
leven van de rechtvaardigen stroomt in de lagere niveaus van de
hersenen; en het leven van de leerling stroomt in de hogere niveaus
van de hersenen. Deze laatste bezet de beste plaats. Daarom verte-
genwoordigt het leven van de leerling het hoogste ideaal in de mens. 

Velen hebben geprobeerd deze levensstromen te verzoenen, om de
tegenstrijdigheden, die tengevolge hiervan ontstaan te elimineren.
Maar de resultaten van deze vier levenstypen zijn in zichzelf niet
verenigbaar. Deze stromingen kunnen niet onmiddellijk afgebakend
worden. Hun begrenzing, of beter nog, hun volledige beheersing,
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verloopt geleidelijk. Het wordt alleen bereikt wanneer het leven van
de leerling tot zijn voltooiing komt en zijn hoge doelen bereikt.
Het leven van de leerling bevat de waarden van alle vier de levens-
soorten, omdat deze levenstypen in zichzelf de fasen zijn waar de
mens doorheen moet gaan. De Oudtestamentische mensen bereiden
de weg voor voor de Nieuwtestamentische mensen en deze
bereiden de weg voor de rechtvaardigen en de rechtvaardigen
bereiden de weg voor de leerling, en de leerlingen bereiden de weg
voor de komst van het Koninkrijk van God op aarde - die moeilijke
taak rust op hen. En wanneer een mens van het Oudtestamentische
leven overgaat naar het Nieuwtestamentische leven, neemt hij al het
waardevolle van zijn vorige leven mee naar het volgende. Later,
wanneer hij van het Nieuwtestamentische leven overgaat naar het
leven van de rechtvaardigen, neemt hij in dit derde leven alles mee
van het tweede. 
Ten slotte, wordt al het waardevolle van het leven van de rechtvaar-
digen meegenomen naar het leven van de leerling. Op deze manier
wordt er een innerlijke verbinding gelegd tussen alle mensen, een
innerlijke eenheid die alle tegenstellingen, die deel uitmaken van
deze vier levenstypen, te boven gaat.

De bronnen van deze vier levenstypen zijn verschillend en zo ook de
omstandigheden waaronder zij zich ontwikkelen. Nadat de leerling
al deze vier levenstypen heeft doorlopen, als een voorbereidende
school, komt hij in totaal nieuwe omstandigheden en put hij leven
en kracht uit een nieuwe bron. Christus sprak over deze bron toen
hij zei: ‘Wanneer de Geest van Waarheid gekomen is, zal hij u alle
dingen leren.’
Wanneer de mens eenmaal het pad van de leerling betreedt, neemt

128



hij een nieuwe levensopvatting aan die totaal verschilt van de
ideeën van de Oudtestamentische en de Nieuwtestamentische
mensen en ook van die van de rechtvaardigen. 
Alle mensen van deze drie categorieën leven alleen nog maar in de
sfeer van het persoonlijke leven - zij leven nog niet voor het
GEHEEL. 
De Oudtestamentische mensen zoeken rijkdom en bezit. Zij worden
verbitterd door de moeilijkheden van het leven.
De Nieuwtestamentische mensen zoeken sympathie en tederheid.
De moeilijkheden en het lijden van het leven maken hen onzeker,
ontmoedigen hen en brengen hen in verzoeking. 
De rechtvaardigen zoeken eer en achting. Tegenspraak kwetst en
krenkt hen. Zij zijn naar de hoogste toppen van het persoonlijke
leven geklommen en daarom zijn zij zo gevoelig voor een aantasting
van hun persoonlijke waardigheid. Zij zoeken in alles wat ze doen
erkenning, achting en eer. 
Alleen de leerling zoekt noch uiterlijke rijkdom, noch sympathie en
steun, noch eer en achting. Alleen de leerling wordt niet verbitterd,
beledigd of verleid. Hij accepteert blijmoedig de tegenstrijdigheden
die hij in het leven ontmoet, omdat hij weet dat zij het onvermijde-
lijke gevolg zijn van de vier groepen van levensstromingen. Hij
accepteert elke tegenstrijdigheid als een belangrijk probleem dat hij
moet oplossen. 
Hij denkt en handelt op deze manier, omdat hij door zelfverlooche-
ning is heengegaan. Hij is het pad van de leerling opgegaan nadat hij
het leven van de Oudtestamentische, de Nieuwtestamentische mens
en het leven van de rechtvaardigen heeft verworpen. 

Daarom zeg ik jullie: alleen de leerling leert, de anderen houden zich-
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zelf alleen maar bezig. Gewone mensen bevechten elkaar, bekriti-
seren elkaar, moraliseren met elkaar. De leerling bekritiseert nooit
iemand, noch moraliseert hij met andere mensen. Hij houdt zich niet
bezig met de fouten van anderen. Zij bestaan niet voor hem. Voor
hem bestaat alleen maar de juiste manier van leven - het leven van de
Liefde. Voor de leerling is God niet de Jehovah van het Oude
Testament die de mensen veroordeelt en straft. Voor hem is God de
God van de Liefde, van het Licht, van de Vrede en van de Vreugde.De leer-
ling bezit ook al deze diepere inzichten.
En als je mij vraagt wat het ideaal is van een leerling, dan antwoord
ik: 
Liefde, Licht, Vrede en Vreugde voor alle zielen!
Dit is niet een ideaal dat men pas in de eeuwigheid kan bereiken.
Het kan zelfs in het heden bereikt worden. Ik spreek niet over de
Wijsheid en de Waarheid - daar zal een ander tijdperk voor komen.
Zij zijn niet voor het huidige tijdperk. 
In deze tijd hebben de leerlingen behoefte aan Liefde, maar niet
zonder licht; zij hebben licht nodig, maar niet zonder vrede; zij
hebben vrede nodig, maar niet zonder vreugde. Zij hebben Liefde
nodig met licht, licht met vrede en vrede met vreugde. Deze zijn
allemaal met elkaar verbonden. 

De mensen van deze tijd hebben noch vrede noch vreugde in zich.
Wanneer daarom religieuze of wetenschapsmensen praten over hun
ervaringen, zijn hun gevolgtrekkingen en conclusies alledaags en
tijdelijk. Wanneer een leerling over een persoonlijke ervaring
spreekt, moet het een ervaring van Liefde zijn waarin licht is; het
moet een ervaring van licht zijn, waarin vrede is; het moet een erva-
ring van vrede zijn die vreugde geeft aan de ziel. 
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De Liefde, het Licht, de Vrede en de Vreugde waarover ik spreek,
worden niet gemanifesteerd in het moderne leven, in het leven van
de gewone mensen. Dit zijn eigenschappen van de leerling. De leer-
lingen zijn de enige kanalen van deze krachten, zij zijn de enige
vertolkers ervan in het leven. 
Ik bespreek die prachtige werelden die de leerling ervaart en
betreedt natuurlijk slechts oppervlakkig. Deze werelden vormen
een prachtig en reusachtig kennis- en ervaringsgebied, dat lang-
durig bestudeerd zou moeten worden. 

De Liefde is een schitterende en onmetelijke wereld. Het is iets
prachtigs voor de mens om de liefde te ervaren in haar zich voortdu-
rend ontwikkelende manifestaties, te beginnen met de fysieke
wereld, daarna de spirituele wereld om uiteindelijk te komen in de
Goddelijke wereld. 
Het is iets prachtigs voor de mens om het Licht te ervaren in alle
vormen die het schept. 
Het is iets prachtigs om de Vrede en de Vreugde te ervaren. 
Dit zijn de werelden waar de leerling doorheen moet gaan, die hij
moet ervaren en onderzoeken op zijn pad totdat hij zijn leven als
leerling voltooid heeft en hij het bijzondere pad van een Meester
grondig begint te bestuderen. 
Dan zal hij eindelijk een diep inzicht in het leven verkrijgen, een
groot begrip van de Liefde die in de wereld werkzaam is en inzicht
in de redenen die de Grote Meesters ertoe brengen om naar de aarde
te komen en onder de mensen te gaan werken. 

Liefde, Licht, Vrede en Vreugde zijn de vruchten van de Goddelijke
Geest. De leerling moet door deze vruchten gevoed worden. De
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eerste vrucht die hij proeft is de Liefde. De leerling moet absoluut
van deze vrucht proeven, omdat zij het eeuwige leven bevat. 
En hij die het eeuwige leven wil vinden - het leven dat voortkomt uit
de Liefde - moet terugkeren naar de levensboom. Hij moet de levens-
wijze van de Oudtestamentische, de Nieuwtestamentische mensen
en de rechtvaardige mensen verlaten en het pad van de leerling volgen.
Je kent de woorden van Christus: ‘Kom, verkoop alles wat je bezit en
geef het aan de armen, en volg mij.’ En ik zeg jullie: ‘Ga op weg en
geef het leven van de Oudtestamentische mens weg, het leven van
de Nieuwtestamentische mens en ook het leven van de rechtvaar-
dige mens, en ga dan naar je Meester! Hij zal je verwelkomen.’

Een Meester heeft vier bijzondere leerlingen in de wereld waarvan
hij het meeste houdt. En als deze vier leerlingen jou bij hem aanbe-
velen, zal hij jou in zijn school accepteren. 
Als de Liefde jou aan je Meester aanbeveelt, als ook het Licht, de
Vrede en de vreugde jou aan je Meester aanbevelen, zal hij jou
accepteren. Hij zal de deuren van zijn school wijd voor jou openen,
hij zal je zegenen en je kennis laten maken met de andere leerlingen
en daarna zul je een leerling zijn van jouw Meester.

Maar hoed je ervoor om naar je Meester te gaan voordat je de
schatten van het Oude Testament en het Nieuwe Testament en je
rijkdom van de rechtvaardigen hebt weggegeven. Als je naar hem
toegaat met alle beuzelarijen en versierselen die bij deze drie levens-
typen horen, als je gaat met al je rechtschapen waardigheid, zal de
Grote Meester slechts glimlachen en de deur van de school voor je
sluiten. 
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Een leerling moet slechts één levensopvatting hebben. Degene die
een leerling wil zijn, moet slechts één levensvisie hebben. Een leer-
ling kan slechts één Meester in zijn leven hebben. 
Onthoudt deze grote waarheid:
Er is slechts één Meester in de wereld en alle meesters zijn uit hem voortge-
komen.
Er is slechts één Leerling in de wereld en alle leerlingen zijn uit hem voort-
gekomen. 
De leerling moet weten dat alleen degene die hem onderwijst van hem
kan houden - zijn Meester. En de leerling kan alleen maar houden van
degene die hem onderwijst. Men kan alleen van het onsterfelijke houden
- alleen van datgene wat nooit zijn schoonheid, zijn intelligentie, zijn
liefde en goedheid verliest. 
Je zult misschien vragen wat de eerste stappen zijn op het pad van
de leerling? 
De regel is - de leerling moet beginnen met de liefde. Dan zal hij
verdergaan naar het licht en daarna naar de vrede en uiteindelijk
naar de vreugde.
De leerling zal vreugde in zijn leven brengen als een oplossing voor
zijn problemen. Ik spreek niet over de vreugde die veranderlijk is,
maar over de vreugde van de leerling waar niets een schaduw op
kan werpen, en die nooit uitgeput is. Die vreugde is de hoogste top
die bereikt kan worden in de materiele wereld. Geen wolk kan die
top bedekken en de goddelijke zon schijnt er altijd op. Er zijn nooit
stormen op deze top - er heerst liefde, licht en vrede. 

Dat is de natuurlijke weg van een leerling: liefde, licht, vrede en
vreugde. Een mens kan over de hele wereld reizen, bij alle scholen
aankloppen, hij kan naar alle grote Meesters zoeken die het
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Goddelijke Woord brengen, en ze zullen hem allemaal deze weg
aanwijzen. Zij hebben allemaal hetzelfde goddelijke idee over de
weg van de leerling dat niet veranderd kan worden. 
Overal zal hem verteld worden dat de eerste stap in het leven van de
leerling de Liefde is. Wanneer hij de Liefde begint toe te passen, zullen
de poorten van zijn geest geopend worden en zullen de kennis van
de voorbije tijden en ook de kennis van het heden en de toekomst
vanzelf in hem gaan stromen. 

Er is inderdaad een grootser pad dan dat van de leerling, maar het
grootse pad van de Meesters zal pas aan hem geopenbaard worden als
hij het einde van het pad van de leerling heeft bereikt. Dat is het pad
van de Wijsheid, dat het allermoeilijkste is. 
Liefde, licht, vrede en vreugde - dat zijn de stappen op de weg van
de leerling. 
Wanneer ik spreek over de leerling heb ik de ideale leerling in
gedachten. Deze leerling studeert in deze wereld en ook in de
onzichtbare wereld. Hij verlaat de school nooit - overdag studeert hij
in het laboratorium van de aarde en ’s nachts gaat hij naar zijn
Meester die hem theorieën leert. De volgende morgen gaat hij terug
naar de aarde om zijn praktische werk in het laboratorium voort te
zetten.
De ideale leerling weet dat hij altijd een leerling is - dat hij dit altijd
is geweest en altijd zal blijven. En in de toekomst, wanneer de aarde
en het hele zonnestelsel hun evolutie beëindigen, zal hij een leerling
worden in een andere, grotere school. Dan zal hij een andere naam
hebben. Het woord ‘leerling’ is te zwak om de diepgang van dit idee
uit te drukken. 
In beperktere zin, betekent het woord ‘leerling’ iemand die hier op
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aarde studeert, in deze beperkte levensfase. Hij studeert hier en hij
zal net zoveel leren als de omstandigheden van het aardse leven het
toelaten. Hij heeft nog geen verbinding met de bovenzinnelijke
wereld - wanneer hij ’s avonds gaat slapen, houdt zijn bewuste scho-
ling op. De ‘leerling’ in de ware zin van het woord is daarom iemand
die al echte ervaringen heeft opgedaan in de spirituele wereld, die er
een bewuste verbinding mee heeft. 

Het leven van de leerling wordt, nadat zijn bewustzijn is ontwaakt,
een leven van creëren en van werk - geen leven van genade. Door
genade is hij een leerling geworden, maar nu worden inspanning en
hard werken van hem verlangd. Een leerling zal lange tijd beproefd
en gewogen worden voordat hij geaccepteerd wordt in het konink-
rijk van God. Als hij ook maar enigszins in gebreke blijft, zal hij
onmiddellijk teruggestuurd worden. 
De toegang tot het koninkrijk van God hangt af van de kennis en de
wijsheid van de leerling en niet van zijn liefde. Men kan het konink-
rijk van God niet binnengaan door genade.

Christus zegt ons wat er van de leerling verwacht wordt om het
koninkrijk van God binnen te gaan en eeuwig leven te verkrijgen:
‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U zullen kennen als de enige
ware God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt.’
De kennis van God en van Christus zijn de voorwaarden voor het
verwerven van het eeuwige leven. Alleen door deze kennis wordt
eeuwig leven verkregen. Als kennis geen eeuwig leven brengt, is het
nutteloos. 
Maar om dit te bereiken moet de leerling leren om te scheppen zoals
God schept. Hoe? In het eerste hoofdstuk van Genesis wordt een
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symbolisch beeld gegeven van dat scheppingsproces dat in de leer-
ling begint nadat zijn bewustzijn is ontwaakt.

Daarvóór echter zal de leerling de grote stilte binnengaan, waarin
noch geluid noch licht is. Dan, vanuit de diepten van zijn ziel, zal hij
de onzichtbare, onbekende God van de Eeuwigheid, de Schepper
van alles, aanroepen. Hij zal hem aanroepen met heel zijn ziel, zijn
geest, zijn verstand en zijn hart en hij zal zeggen: 
‘Heer, ik wil U leren kennen. U bent de éne Schepper van alles en
naast U bestaat er geen andere God!’
En als de leerling God met die volheid aanroept, zal van ergens in de
ruimte een klein microscopisch licht gaan schijnen en hem zo’n
vreugde geven dat hij onmiddellijk al zijn lijden en verdriet zal
vergeten. 
En van verre zal hij de stem van God, zijn Meester horen, die tegen
hem zegt: 
‘Jij wilt mij leren kennen en mij testen - wees dan bereid om te
werken. Dit is de eerste dag van je leven. Jouw aarde is ongeordend
en onvruchtbaar; duisternis heerst over het diepe. Scheidt het licht
van de duisternis en breng jouw aarde op orde. Zeg: ‘Laat er licht
zijn!’
En als de leerling één van de uitverkorenen is, zal hij zeggen: ‘Laat
er licht zijn!’en er zal licht in hem zijn.
‘Laat er licht zijn’! - Dit is het grote verlangen naar kennis dat in de
ziel van de leerling aanwezig is. Dan zullen de prachtige dagen van
het scheppen elkaar opvolgen in het leven van de leerling en hij zal
zijn universum beginnen te construeren onder de bekwame leiding
van zijn Meester.
‘Laat er licht zijn!’
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19

HET HEILIGE VUUR
Er is een heilig vuur in de wereld dat brandt met de vlam van de
eeuwigheid.
In dit heilige vuur zagen de oude profeten en wijze mensen de
opperste manifestatie van God. 
In de Schrift staat geschreven: ‘Onze God is een verterend vuur.’
Het is waar dat dit vuur verteert - maar wat verteert het? Dat wat
sterfelijk, fysiek en zondig is. 
Wanneer dit vuur werkzaam is in de wereld, branden sommige
mensen op, anderen smelten weg, en weer anderen komen tot leven en
verrijzen.

Alle grote onsterfelijke zielen die uit God voortkomen, dragen dit
heilige vuur in zich. Waar ze ook naar toe gaan in het grenzeloze
universum, zij functioneren met de hulp van dit vuur. En al deze
zielen hebben er hetzelfde idee over: 
Het heilige vuur is het vuur van de Liefde. De Liefde bevat het heilige vuur
waarin het leven is verborgen. 
Waar daarom het heilige vuur brandt, daar wordt de liefde gemani-
festeerd en het onsterfelijke leven, en de vruchten van de Geest
groeien en worden rijp.
Dit vuur vervult de hele ruimte omdat het datgene is wat de basis
van het leven vormt. 
Het brandt ook in de mens. En zolang het in de mens brandt, is hij
gezond en opgewekt. Alles in hem is in harmonie - de stofwisseling,
de bloedsomloop en de ademhaling. Het gevoel is goed, het denken
is goed en de daden zijn goed. 
Het heilige vuur schept een aangename warmte in de mens.
Wanneer dat vuur brandt heeft de mens een gevoel van welzijn; er
heersen harmonie en vrede in hem. 
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Als deze vrede uit de ziel van de mens verdwijnt, geeft dit aan dat
hij het heilige vuur verloren heeft en dat in hem het gewone vuur
brandt. En het gewone vuur brandt en verschroeit - het vormt rook,
roet en as. 
Er is totaal geen rook in het heilige vuur. Het schept een aangename
warmte die levenskracht voortbrengt. 
Wanneer daarom het heilige vuur in de mens brandt, verdwijnen
ontevredenheid, twijfel en onderdrukking bij hem. Als de geringste
ontevredenheid en onrust in de mens verschijnen is dat een teken
dat hij niet meer in het heilige vuur is. 
In het heilige vuur zijn werkelijk alle gedachten, alle gevoelens en verlan-
gens in harmonie. Dan voelt de mens de zogenoemde hemelse geluk-
zaligheid. 
En de mens kan inderdaad geen vrede in zichzelf ervaren zonder het
heilige vuur. Zonder dat is het ondenkbaar voor de mens om in
redelijkheid te leven. Zonder het heilige vuur zijn liefde, geloof,
hoop, barmhartigheid en nederigheid ondenkbaar. Kortom, de
manifestatie van welke deugd dan ook is onmogelijk zonder het
heilige vuur. 
Alle deugden groeien en ontwikkelen zich binnen het heilige vuur.
Zonder dat vuur kan niets groeien.

De mens kan daarom geen goed leven leiden waarin deugden zich
manifesteren, als het heilige vuur niet in hem brandt. 
Het is voor de mens niet nodig om dit heilige vuur te ontsteken. Hij
moet slechts leren het brandende te houden in zichzelf. Uit zichzelf
dooft dit vuur nooit.
Het is geloof, liefde, kennis, wijsheid en waarheid waardoor het heilige vuur
in de mens blijft branden. 
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De onzichtbare wereld werkt nu met behulp van dit vuur. Zij
gebruikt dit vuur als een zeer krachtig middel om de mens en de
aarde te zuiveren. 
De aarde is al bezig een nieuw gebied binnen te gaan, waarin de
materie bestaat in een maagdelijke staat. Hier zullen alle dingen
gezuiverd en opnieuw geordend worden.
Het vuur dat op de aarde begint in te werken zal deze materie doen
ontvlammen en haar zuiveren en transformeren, zodat zij zal
kunnen beantwoorden aan de steeds sterker wordende impulsen
van het nieuwe leven. 

Alles wat stand houdt onder de machtige golven van het Goddelijke
Vuur zal blijven om in het leven gebruikt te worden, maar dat wat
de intensiteit van deze vurige golf niet kan verdragen, zal wegge-
worpen worden als nutteloze as. Er zijn in de ruimte ook kanalen
waardoor het vuil en het afval van het leven afgevoerd worden. 
Natuurlijk kan geen enkel instrument ooit de temperatuur van dit
vuur meten, want het is veel hoger dan de temperatuur van de zon. 
Alleen dit vuur is in staat de harten en het verstand van de mensen
te zuiveren en de aarde voor te bereiden op de bloei van een nieuwe
cultuur. Pas wanneer de aarde door dit vuur is heengegaan - en dat
zal vele eeuwen duren - zal zij een nieuw tijdperk binnengaan. 
Dat wat waar is voor de aarde en de mensheid als een collectief
geheel, is ook waar voor de individuele mens. Het nieuwe leven kan
voor hem niet beginnen voordat het heilige vuur in zijn ziel is
ontvlamd. Maar wanneer het heilige vuur eenmaal oplaait in hem,
zal hij op iedereen een magnetische aantrekkingskracht uitoefenen
en in harmonie zijn met alle mensen. 
Denk aan het heilige vuur waarin God Zich manifesteert.
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Denk aan het heilige vuur dat alle volmaakte zielen in zich dragen
en zorg dat het blijft branden. 
Laat dat vuur blijven branden, omdat je zo je leven in stand houdt. 
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oertaal van de mensheid was.



20

HET LIEFDESLICHAAM
De mensen van tegenwoordig zien alleen maar hun fysieke
lichamen en zijn zich alleen daar maar van bewust. Zij bestuderen
de anatomische structuur en de fysiologische functies van het
lichaam en zij zijn onder de indruk van de complexe en wijze orde-
ning ervan. En daarom beginnen ze te denken dat niet alleen het
fysieke leven, maar ook het zieleleven van de mens niets meer is dan
een manifestatie van het lichaam. Als het lichaam verdwijnt,
verdwijnt ook de mens als een individueel wezen.

Het is waar dat het fysieke lichaam sterft na de dood. Maar datgene
wat sterft en verdwijnt, kan niet de ware woonplaats van de mens
zijn, van zijn ziel en van zijn geest. 
En de subtielere lichamen - de etherische, astrale en mentale
lichamen, waarover de occulte wetenschap spreekt, zijn ook niet de
ware voertuigen van de mens. 
De occulte wetenschap beweert dat de mens zeven lichamen heeft.
Je zult hun verschillende namen en eigenschappen terugvinden in
de occulte literatuur. 
Deze lichamen, waardoor de volmaakte mens functioneert, bestaan
werkelijk. Maar niet alle zeven kunnen in de ware betekenis van het
woord ‘lichamen’ genoemd worden. In feite zijn slechts drie ervan
lichamen en de andere vier zijn omhulsels.
Ik geef een nieuwe interpretatie aan deze drie essentiële lichamen en
ik noem ze: het Liefdeslichaam, het Wijsheidslichaam en het
Waarheidslichaam. 

Het Liefdeslichaam - het ware lichaam van de mens dat nooit sterft -
wordt in de huidige tijd opgebouwd, maar alleen zijn fundamenten
worden gelegd. De andere twee onsterfelijke lichamen, het Wijs-
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heidslichaam en het Waarheidslichaam, bestaan slechts in aanleg.
Speciale tijdperken zullen komen voor hun ontwikkeling. 
Het hele leven van de mens, in de fysieke, de astrale, de mentale en
de archetypische werelden, heeft als enig doel om het materiaal
geschikt te maken voor de bouw van het Liefdeslichaam.
De Liefde doordringt en vervult deze vier werelden, de vier omhul-
sels van de mens. Deze vier omhulsels zijn de laboratoria waarin het
materiaal gevormd wordt, dat nodig is voor de bouw van het
Liefdeslichaam. 
Deze omhulsels zijn slechts enkele van de hulpmiddelen door
middel waarvan de Liefde zich openbaart. Er vinden voortdurend
veranderingen in hen plaats - zij zelf verschijnen en verdwijnen
volgens bepaalde periodieke wetten. Deze omhulsels zijn verander-
lijk, maar een deel van hen verdwijnt nooit en blijft over als
constante geesteskiemen voor het fysieke, het astrale en het mentale.

Het Hogere Zelf is zoiets als een sfeer, tehuis voor deze geestes-
kiemen. Het is verbonden met een wereld die het potentieel bevat
voor de fysieke, de astrale en de mentale werelden. 
Voordat de mens de wereld van de Liefde binnengaat, moet hij de
wereld van de archetypen doorlopen, waar de algehele verzoening
van alle tegenstellingen plaatsvindt. De archetypische wereld is de
wereld van de verzoening. 

De wereld van de Liefde is in essentie de blijvende, duurzame
wereld waarin alles tot verwerkelijking wordt gebracht. Het is de prachtige
wereld waarin het leven zich waarlijk verwerkelijkt. 
Daarom worden slechts in de wereld van de Liefde alle wensen die
de mens heeft in de fysieke, de astrale en mentale werelden gereali-
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seerd. Zij kunnen slechts gerealiseerd worden wanneer het
Liefdeslichaam volledig ontwikkeld is. 
Wanneer ik praat over de Liefde in de mens, bedoel ik de ontwikke-
ling van dit lichaam. 
Alleen wanneer dit ontwikkeld is, zal de mens verrijzen en het
eeuwige leven verkrijgen. 
Dan zal hij vrij zijn van alle beperkingen en moeilijkheden van het
tijdelijke leven. Hij zal niet langer onderworpen zijn aan de plotse-
linge veranderingen die verbonden zijn met de steeds weerkerende
cycli van geboorte en dood. Hij zal niet voortdurend geboren
worden en sterven, maar zal eeuwig leven. Hij zal onder de mensen
blijven leven, niet in overeenstemming met de karmische wet, maar
met de vrijheid van de Liefde. Hij zal onder de mensen verschijnen
als een Zoon van God om hen te helpen. 
Een mens die dit lichaam heeft, die de wederopstanding heeft
bereikt, kan zichtbaar en onzichtbaar zijn. De hele aarde staat voor
hem open en er bestaan voor hem geen fysieke of spirituele grenzen. 
De hele Levende Natuur kent hem en communiceert met hem. Hij is
bekend bij de allerslechtste mensen en de meest wilde beesten en zij
allen gehoorzamen hem.

Degene die in het Liefdeslichaam leeft, heeft geen vijanden, want hij
brengt leven, vrede en de verwerkelijking van iedere gekoesterde
wens. Hij voorziet in alle behoeften van alle wezens. 
Wanneer men het Liefdeslichaam bezit, betekent dit dat men de
Liefde manifesteert, en in zijn leven verwerkelijkt. 
En de Liefde is eeuwig leven en eeuwige verjonging, eeuwige kennis
van God en een oneindige grotere vrijheid.
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21

CHRISTUS
Tegenwoordig verdelen de mensen Christus in aspecten als ‘histo-
risch’, ‘kosmisch’, ‘mystiek’, enzovoort. Maar Christus is in zijn
essentie één en ondeelbaar. 
Er is slechts één Christus - de levende Christus, die de manifestatie is
van God, de manifestatie van de Liefde. 
Christus is God die zich aan de wereld openbaart.
Als een manifestatie van God kan Christus niet van Hem gescheiden
worden, kan niet als los van Hem beschouwd worden. 
En wanneer ik over Christus spreek, bedoel ik niet een abstract prin-
cipe, maar meer een feitelijke incarnatie van de Liefde. De liefde is
de grootste realiteit en niet een abstractie. Zij heeft vorm, inhoud en
betekenis.

Christus - welk idee de mensen ook over hem hebben als ‘histo-
risch’, als ‘kosmisch’, als ‘mystiek’- gaf aan de aarde de meest volle-
dige expressie van de Liefde. 
Dat is zo omdat, als een historische persoonlijkheid, als een kosmi-
sche essentie en als een mystieke ervaring, Christus de meest
volmaakte uitdrukking is en blijft van de Liefde. 
Werkelijk, vóór Christus was er niet eerder een mens op aarde die
een grotere Liefde had dan Hij. 
Er is noch in de kosmos buiten ons, noch in de mystieke diepten van
de ziel in ons, een volledigere expressie van de Liefde dan dat wat
we in Christus verpersoonlijkt zien. Hoe moeten we daarom de
woorden ‘historisch’, ‘kosmisch’ en ‘mystiek’, begrijpen?
Christus heeft zich op een bepaald historisch moment op aarde
gemanifesteerd als de ideale mens, als een voorbeeld van de ware
mens, en daarom is Christus ‘historisch’. En de tijden waarin hij
leefde vermelden Hem en getuigen van Hem: ‘Ziedaar de mens!.
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Ziedaar de ware mens in wie de Liefde, de Wijsheid en de Waarheid
leven en die ze verwerkelijkt.’

Wanneer Christus ervaren wordt in de innerlijke diepten, is hij
‘mystiek’ en wanneer hij begrepen en gekend wordt als God, die
zich in de wereld manifesteert, is hij ‘kosmisch’. 
De fysieke kant van Christus is de hele mensheid verenigd in één
lichaam. Alle menselijke zielen waarin Christus leeft, verenigd in
één - dat is het fysieke aspect van Christus. 
Alle engelen, verzameld in het hart van Christus, vertegenwoor-
digen zijn spirituele aspect. 
En alle goddelijke wezens, verenigd in de geest van Christus, zijn
zijn goddelijke aspect.
Dit is de ‘kosmische’ Christus, God die zich in de wereld manifes-
teert. 
Daarom ziet de mysticus Christus overal - als de grote Broeder van
de mensheid, het archetype van de mens, de Eerst Geborene in de
wereld, het begin van het menselijke ras, het begin van de mense-
lijke evolutie. De Eerst Geborene die alle goddelijke deugden
ontwikkeld en gemanifesteerd heeft, en die alle goddelijke wetten
heeft toegepast.
De mysticus ziet Christus als de Eerst Geborene die iedere beproe-
ving doorstaan heeft en alles voor zijn broeders heeft opgeofferd. 
Bergen, akkers, bronnen, rivieren en zeeën, met al de natuurlijke
rijkdom daarin verborgen - dat is allemaal een expressie van deze
Grote Broeder. 
Maar dit is een groot mysterie, om dit te begrijpen zijn duizenden
jaren van een voortdurend streven naar inzicht nodig. 
Men moet daarom Christus in al zijn veelomvattendheid zien. 
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Hij is Eén, hoewel de mensen hem soms als ‘historisch’, soms als
‘kosmisch’ of soms als ‘mystiek’ beschouwen. 
Al deze woorden moeten tot leven komen in het ware begrip van
Christus als de gemanifesteerde en geopenbaarde Liefde van God;
zij moeten geen droge ideeën blijven, gevangenissen voor de mense-
lijke gedachte.

Is de ‘historische’ Christus, die tweeduizend jaar geleden op aarde
kwam, in werkelijkheid niet een gevangenis voor de geesten van
veel Christenen? Waar in de Heilige Schrift heeft Christus, tweedui-
zend jaar geleden, over zichzelf als een historische persoonlijkheid
gesproken? Hij spreekt over zichzelf als Geest, als iemand die op
aarde zal blijven ‘tot aan het einde der tijden’, dat wil zeggen: totdat
er een eind komt aan het tijdperk van geweld en kwaad, dat nu in
zijn laatste dagen is. 
‘Ga heen en preek,’zegt hij tegen zijn leerlingen, ‘en ik zal bij jullie
zijn tot aan het einde der tijden.’

Een van de ergste waanvoorstellingen is te denken dat Christus in
de hemel is, dat hij daar zit te wachten op het Laatste Oordeel,
wanneer hij over de levenden en de doden zal gaan oordelen. 
De waarheid is dat Christus de aarde nooit heeft verlaten. Denk aan
zijn woorden: ‘Alle macht is mij gegeven in de hemel en op aarde.’ 
Christus is degene die het ‘historische’, ‘kosmische’ en ‘mystieke’
leven van de aarde en de mensheid heeft geïnspireerd, inspireert en
zal inspireren.
Zonder Christus zou er geen geschiedenis zijn. 
Zonder Christus zou er geen ‘kosmos’ zijn, geen georganiseerde en
gevestigde wereld.
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Zonder Christus zou er geen ‘mystiek’ leven zijn. 
Hij is de grote inspirator van alle openbaringen van alle tijden. Hij is
de onzichtbare, scheppende kracht achter het hele spirituele leven
van de mensheid. 
De Evangeliën waarin Christus de centrale figuur is, zijn hiervan een
getuigenis. Christus zelf zinspeelt hierop met de woorden: ‘Mozes
en de profeten hebben over mij geschreven.’ 

Mozes, in algemene zin, omvat alle spirituele leiders van de mens-
heid, alle wetenschappers, filosofen, schrijvers, dichters, kunste-
naars en musici, die de geest van de mensen voorbereiden om
Christus, de goddelijke Waarheid, te begrijpen. 
Hoe vergankelijk hun werk ook lijkt, hoe veranderlijk hun theorieën
ook zijn, ze zijn niet willekeurig; ze zijn geschapen onder invloed
van een universele wet van de Geest, die op een speciale manier op
de mensheid inwerkt. 
Al die mensen hebben daarom voor de veelvoudige verheffing van
de mensheid gewerkt; zij hebben de weg bereid voor de komst van
Christus. 

Het is niet gemakkelijk voor een grote Geest als Christus om onder
de mensen te komen. De mensen hebben in de loop van verschei-
dene duizenden jaren hard moeten werken opdat Christus onder
hen zou kunnen verschijnen. Het is niet gemakkelijk om naar de
aarde te komen. 
Maar door zijn afdaling naar de aarde heeft Christus een nieuw tijd-
perk in de evolutie van de mens geopend. Hij heeft de enige weg
aangegeven waardoor de menselijke ziel tot God kan opstijgen. 
Daarom zei hij: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’
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De Weg: in de breedste betekenis van het woord is dit de beweging
van de Geest gericht op een intelligente toepassing van de
Natuurwetten.
Het Leven: dit is de harmonieuze ordening van de elementen en de
ontwikkeling van de krachten in de Goddelijke ziel.
De Waarheid: dit is de manifestatie van de Ene God, die de voor-
waarden schept voor de ontwikkeling van alle levende wezens.
Komende van de Goddelijke wereld van de Waarheid en afdalend
naar de materiële wereld, verbindt Christus de menselijke zielen
met de wereld van de Waarheid, waar de grote levensdoelen van
ieder leven verborgen zijn. 
Er moet een middelaar zijn, die de menselijke zielen die in de materie
verzonken zijn, met God verbindt. Alleen Christus kan die middelaar
zijn - alleen Christus kan de mens één maken met God. 
Hij is vanuit de Goddelijke wereld afgedaald, met de gave van het
leven vanuit de wereld van de Waarheid, en is er weer naar opge-
stegen, en op die manier heeft hij de weg aangewezen die leidt van
het tijdelijke naar het eeuwige leven.
‘En dit is het eeuwige leven,’ zei Christus, ‘dat zij U als de enige ware
God zullen kennen, en hem die Gij gezonden heeft, Jezus Christus.’

Kennis van God betekent kennis van de zaden van de Geest - de
omstandigheden, de krachten en de wetten die de Geest dragen, en
volgens welke deze prachtige ordening der dingen is gebouwd. 
En Christus is het intelligente begin die van de Ene God komt, die
leven schenkt aan alle wezens, hen leidt en ondersteunt en hen
verbindt met de oorspronkelijke kern van alles wat is. 
Christus is de weg van deze intelligente beweging van de zielen die hen
leidt naar het eeuwige leven in de Waarheid. 
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En wanneer Christus gevraagd wordt waarom hij naar de aarde is
gekomen, antwoordt hij: ‘Voor dit doel ben ik geboren en voor deze
zaak ben ik in de wereld gekomen, opdat ik getuigenis zou geven
van de Waarheid.’
Deze woorden zijn echter een mathematische formule. De vraag
over de komst van Christus is een van de diepste vragen in het
menselijk leven. Veel mensen denken dat deze vraag erg gemakke-
lijk te beantwoorden is. Zij zeggen dat Christus naar de aarde is
gekomen om er te lijden en de mensheid te redden. 
De komst van Christus op aarde gaat niet om het lijden. Het lijden
was een ondergeschikte gebeurtenis in het leven van Christus - het
was helemaal niet bepalend voor deze zeer belangrijke gebeurtenis
in de geschiedenis van de mensheid. 

Verlossing, op de manier zoals het meestal wordt opgevat, is ook een
eenzijdige visie over deze grote gebeurtenis. 
Maar tegenwoordig zeggen alle predikers dat Christus naar de aarde
is gekomen om de mensheid te redden. Als Christus de wereld op
zo’n mechanische manier gered had als de mensen geloven, en als ze
werkelijk gered waren, dan zouden ze niet op een manier leven die
zo tegenstrijdig is aan de geest van de leer van Christus. 
Het idee van verlossing heeft duidelijk een heel andere betekenis. Zij
is niet daar waar de mensen ernaar zoeken, en ook overkomt ze hen
niet automatisch zoals zij denken. 
Christus heeft de wetenschap van de ziel naar de aarde gebracht. Hij
heeft de weg getoond waardoor de menselijke zielen God kunnen
leren kennen en eeuwig leven verkrijgen. 

De poort van deze weg is de Liefde. Degene die door deze poort gaat
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zal zich op de koninklijke weg bevinden waar hij tot grote daden zal
komen. 
Vele grote zielen zijn naar de aarde gekomen vóór Christus, maar zij
waren niet opgewassen tegen de moeilijke taak om de mensheid te
verheffen. Christus moest naar de aarde komen om dit wezenlijke
en zeer belangrijke probleem op te lossen en om de mensen een
beproefde weg te tonen, waardoor ook zij dit zouden kunnen
oplossen.
Vóór Christus heeft God zijn dienaren naar de aarde gestuurd - de
profeten en de heiligen - maar ze waren niet in staat de taak te
volbrengen op de manier waarop dit gedaan had moeten worden. 
Toen Christus, de ‘Zoon van God’, naar de aarde kwam, verenigden
de werkers van het hele hemelrijk zich in zijn naam om het werk te
voltooien dat begonnen was. 
Er staat geschreven in het Evangelie dat: ‘God de wereld zo lief heeft
gehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, opdat
eenieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig
leven zal hebben.’

De Zoon is het Woord, het Rationele, het Goddelijke, de enige die de
harmonie voor de wereld kon herstellen en de verbinding van de
menselijke ziel met God. 
Christus kon die verbinding herstellen, hij kon de mensheid als een
geheel beïnvloeden, omdat hij zelf verbonden was met de Ene grote
en machtige. 
Wanneer het Evangelie spreekt over de neerdaling van de Geest in
Jezus, verwijst het naar de verbinding van Jezus met de collectieve
Geest van de wereld van de rede, waardoor de realisatie van een
Goddelijk idee op aarde mogelijk werd. 
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Dit is een wet op de aarde - om het werk van God te volbrengen,
moet een mens op aarde zich verbinden met een wezen in de hemel.
In dit geval was het wezen de collectieve goddelijke Geest. 
Volgens deze opvatting is Christus een collectieve geest. Hij bestaat
als een eenheid en hij is tegelijkertijd een collectieve geest. Hij is het
geheel van alle Zonen van God, wiens harten en zielen bronnen zijn
van leven en liefde. 
Alle Zonen van God, in één groot geheel verbonden, alle intelligente
zielen die in een Goddelijke gemeenschap leven - dat alles is
Christus. 

De afdaling van Christus naar de aarde is de belangrijkste gebeur-
tenis in de geschiedenis van de mensheid. Zij is qua inhoud en bete-
kenis een unieke gebeurtenis. Het fundamentele idee van het
menselijke leven is ermee verbonden - het idee van onsterfelijkheid,
het idee van het eeuwige leven. En alle inspanningen van het mense-
lijke bestaan hebben als uiteindelijk doel het verkrijgen van onster-
felijkheid en het eeuwige leven.
‘En dit is het eeuwige leven,’ zegt Christus, ‘dat zij U, de enige ware
God, zullen kennen en hem die U gezonden heeft, Jezus Christus.’
Ken God en ken Christus.

Hebben de mensen Christus gekend toen hij tweeduizend jaar
geleden verschenen is? Kennen ze hem tegenwoordig? Wanneer de
Waarheid in de wereld komt, is zij niet gekleed in koninklijke kleren,
maar eerder in bescheiden kleding. 
Zo is Christus tweeduizend jaar geleden in een eenvoudige vorm
verschenen, waarin de mensen hem niet konden herkennen. Maar
zo zijn de wetten van deze wereld. 
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In deze bescheiden kleding, ogenschijnlijk een mens zoals alle
andere mensen, hebben zelfs zijn leerlingen Hem niet volledig
gekend. Slechts drie van hen hebben het ‘Gelaat’ van Christus bij de
Transfiguratie (Gedaanteverandering), Zijn innerlijke zelf, gezien.
Zij hebben Hem in dit innerlijke licht gezien en zij herkenden Hem
zoals hij was onder de engelen. 
Voor de Joden was Christus ‘de zoon van Jozef, de zoon van de
timmerman.’ Voor de schriftgeleerden en de Farizeeërs was Hij een
godslasteraar, een zelfbenoemde Messias die zich ‘Zoon van God’
noemde. Hij kwam niet bij hun vandaan, Hij werd niet door hen
onderricht.

Waar heeft Christus eigenlijk gestudeerd? Alles wat Hij deed bewees
zijn uitgebreide kennis. Toch zijn er zelfs tegenwoordig mensen die
denken dat Christus een gewone, onontwikkelde persoon was. Dat is
niet waar. Christus zelf zei, toen Hij tot zijn toehoorders sprak: ‘Als ik
jullie over aardse dingen spreek en jullie geloven niet, hoe zullen
jullie dan geloven als ik spreek over hemelse zaken?’ 
Wanneer Hij over ‘hemelse zaken’ sprak verwees Christus naar de
grote mysteriën van de zon. Hij had echter ook verstand van ‘aardse
zaken’- Hij kende de Kabbala en de filosofie van de Oosterse volken
en van de Grieken, en ook de wetenschappen van die tijd. 
Christus hoefde trouwens niet in menselijke scholen te studeren.
Zijn hele aardse leven was een objectieve leerschool voor Hem. 
Zijn leven was een bron van nieuwe ervaring en een gebied voor de
toepassing van de verheven principes en grootse wetten, waarvan
Hij de functies had gekend in de onzichtbare wereld. Als gevolg van
zijn ontwaakte bewustzijn en zijn verbinding met de onzichtbare
wereld, kon Christus altijd direct uit die bron kennis verkrijgen. 
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En wanneer Hij bad was het gebed een gesprek met de wereld van
de rede. Door het gebed communiceerde Christus met de onzicht-
bare wereld, met alle hiërarchieën aldaar en met God. 
Door het gebed openbaarde de onzichtbare wereld aan Christus de
grote les die Hij op aarde moest leren, en onthulde aan hem het
probleem dat Hij moest oplossen in de omgeving van het aardse
leven. 
Nadat hij zijn moeilijke probleem had opgelost, begreep Christus
door zijn ervaring dat de Liefde de enige weg was om de mensheid
te redden. Pas toen begreep hij ten volle de diepe betekenis van al
zijn lijden. 

Het lijden van Christus, zijn kruisiging en zijn schandelijke dood,
blijven echter voor de mensen, ongeacht wat ze ook zeggen, nog
steeds één van de diepste mysteries. 
Waarom moest Christus, de grootste ziel die ooit op aarde gekomen
was, het schitterendste karakter ooit gemanifesteerd, waarom moest
deze goede, intelligente en sterke man zo’n tragische dood onder-
gaan? 
De Heilige Schrift zegt dat het ‘aldus geschreven’ stond - en niets
meer. 
Anderen beweren dat het noodzakelijk was dat dit gebeurde zodat
de wereld gered zou kunnen worden. 
Maar Christus zelf zei dat Hij op aarde gekomen was om te getuigen
van de Waarheid.
Eén ding kan met zekerheid gezegd worden - Christus is gekruisigd,
omdat er geen Liefde in de wereld om hem heen was, die deel
uitmaakte van zijn leven. En waar de Liefde geen deel uitmaakt van
het leven vinden het ernstigste lijden en de grootste tragedies plaats.
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Het is niet de Liefde die ze veroorzaakt, maar de rivaliteit om de
liefde brengt dit teweeg. De Liefde zelf brengt altijd en overal licht,
vrede en vreugde. 
We zien in elk geval dat de kruisiging van Christus werd toegestaan.
Aan het kruis onderging Christus wat het ideologische-mystieke
lijden genoemd kan worden, het diepste en meest intense lijden dat
een menselijke ziel kan ondergaan. 
Hij moest tot de laatste druppel van de lijdensbeker drinken - die
beker waarin al de bittere droesem uit het verleden verzameld was. 
Maar tijdens dit diepe en intense lijden werden aan hem alle geheimen
van het verleden onthuld. En Christus was zich bewust van het grote
belang van deze gebeurtenis, na de innerlijke strijd in de hof van
Gethsemane, zei Hij: ‘Voor dit uur ben ik gekomen.’
Door de grote alchemie van de Liefde transformeerde Christus het
vergif, dat in deze beker verzameld was, en vernietigde zo voor altijd
het geweld.

En inderdaad, had Christus - een sterk en geniaal mens, die zijn
hoge afkomst kende, die alles voorzag en die wist wat er zou gaan
gebeuren - het lijden dat Hem wachtte, niet kunnen voorkomen? Hij
had de keuze om ofwel de ‘engelenlegioenen’ op te roepen en met
hulp daarvan zowel het Joodse volk als het Romeinse Rijk te vernie-
tigen - dat wil zeggen dat hij de methode van het verleden had
kunnen gebruiken, de methode van het geweld en het zwaard van
Mozes en Elias, wat de methode was van de oude magiërs en inge-
wijden - ofwel de beker en het kruis te aanvaarden en ze te over-
winnen door de kracht van de Liefde. 
Christus koos de tweede methode, een uniek experiment op aarde!
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En inderdaad, als Christus het lijden had gevreesd, als Hij het kruis
had gevreesd waarop Hij later gekruisigd werd, of de spijkers
waarmee Hij werd vastgenageld, of de speer waarmee Hij door-
boord werd, dan zou Hij niet gezorgd hebben voor een nieuwe en
wezenlijke oplossing voor de moeilijke taak van de verheffing van
de menselijke ziel. Hij ontkrachtte de beledigingen, het geselen van
de zweep, het kruis, de spijkers en de speer, en loste ze op met het
vuur van de Liefde - het enige vuur dat de wapens van het geweld
kan laten smelten. En het experiment bleek succesvol. 

Zo loste Christus een probleem op waarvan de toekomst van de hele
mensheid afhing. Zo opende Hij de weg naar verlossing voor de
lijdende zielen waarvoor Hij gekomen is. 
Voor die eenvoudige, maar edele zielen die de moed hadden om in
Hem te geloven, gaf Christus zijn leven, zodat zij zouden kunnen
leven in de Liefde die Hij aan hen gaf, en niet voor de geleerden, de
machtigen en de religieuze mensen van zijn tijd. 
Er is iets heel groots gelegen in het lijden van Christus. Dat vormt de
verborgen kant van het leven van Christus waar de mensen niets
van weten. 
En wanneer ik over het lijden van Christus spreek, springen twee
grote deugden van Christus in het oog - zijn uitzonderlijke geduld
en zijn nederigheid. Hierdoor heeft Hij alle beschimpingen, beledi-
gingen en aanvallen die de mensen Hem toebrachten verdragen.
Christus heeft dit alles verdragen en is stil, kalm en onbewogen
gebleven, alsof er niets gebeurde. Geen traan kwam uit zijn ogen. 
Dit geeft blijk van een groot geduld, dit is zelfbeheersing, dit is
Liefde. 
Dit is een rots die door niets verbrijzeld kan worden. 
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De kruisiging van Christus was een tragedie, maar deze tragedie
kende zijn oplossing in de Verrijzenis.
Christus stond op uit de doden en door zijn Verrijzenis overwon Hij
de dood. En zoals in zijn lijden de geheimen van het verleden aan
hem werden geopenbaard, zo ontving Hij in de verrijzenis de openba-
ring van de toekomst. 
Christus is waarlijk een sterk mens, een machtige geest, een held. Hij
heeft alles overwonnen - martelingen, het kruis en het graf. 

Christus heeft het houten kruis niet tot het einde gedragen. Hij heeft
het slechts tot aan een bepaalde plaats gedragen en toen heeft Hij het
op de grond gelegd. De mensen denken dat Hij het neer heeft gelegd
omdat Hij uitgeput was door het gewicht ervan. 
Christus was geen zwakkeling. Hij had het kruis kunnen dragen,
maar Hij heeft het neergelegd om aan de mensheid te laten zien wat
hen te wachten stond. Hij gaf te kennen: ‘Ik kan het kruis van het
lijden van de levende mensen dragen, maar ik wil niet een houten
kruis dragen.’ 
Maar de Christenen van deze tijd dragen en kussen nog steeds het
houten kruis, dat door Christus zelf versmaad werd. 
Nadat Hij het houten kruis op de grond had geworpen stond
Christus op en liep rechtop naar Golgotha. Zij hebben hem aan het
kruis genageld. Maar Hij is daar niet lang gebleven. Hij heeft zich
alleen van het kruis losgemaakt. Hoe? Hij heeft zijn lichaam verlaten
en is naar Jozef van Arimathea gegaan. 
Christus werd begraven en zijn graftombe werd verzegeld. 
Maar Hij heeft ook het graf verlaten. Hij wilde zijn lichaam niet in de
graftombe achterlaten, omdat het levend was. Hijzelf heeft het weer
tot leven gebracht. 
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De engel die zijn dood veroorzaakte bracht zijn ziel naar de hel,
maar Christus bleef daar niet lang. Zijn komst in de hel veroorzaakte
een revolutie - Hij maakte alle inwoners van de hel levend en
bevrijdde hen. Denk niet dat Christus na zijn opstanding alleen was
- in de hel was Hij de leider van een leger van engelen die de hel
bevrijdden van al zijn gevangenen. 
Zo bewees Christus dat de sterke mens niet aan een kruis genageld
kan blijven, noch opgesloten in een graf. 
De sterke mens sterft nooit - hij herrijst en geeft leven aan anderen. 
Christus was het hart van God en daarom is Hij verrezen. Het hart van God
kan niet sterven. Het is teruggekeerd naar waar het vandaan kwam. 

Maar door deze hele tragedie die op Golgotha plaatsvond werd er
een stroom van nieuw bloed in de uitgeputte aderen van de mens-
heid gebracht en werd er een nieuwe impuls gegeven aan de godde-
lijke levensstroom. 
Toen Christus tweeduizend jaar geleden naar de aarde kwam open-
baarde Hij slechts één kant van zijn aard aan ons. 
We zien Christus in die tijd, vernederd en vol smart, lijdend en
onderworpen aan zijn beproevingen. We zien hem als een held van
de verlossing. 
De mensen kennen Christus nog niet in zijn glorie, in zijn goddelijke
macht en kracht. 
Christus is nu sterk en machtig! In het verleden waren de handen
van Christus vastgenageld. Tegenwoordig kan niemand deze
handen vastnagelen - de spijkers zouden onmiddellijk smelten! In
het verleden hebben ze Christus gekruisigd, maar tegenwoordig is
er geen boom groot genoeg om Hem aan te kunnen kruisigen. 
Christus kan geen tweede keer gekruisigd worden. 
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Deze Christus komt nu om de harten en geesten van de mensen te
bezoeken. Hij zal alle gevangenissen vernietigen; Hij zal iedere
verkeerde leer vernietigen - alles wat de geest en het hart van de
mens vernietigt, alles wat verwarring en anarchie brengt, wat het
menselijke leven verlamt. Hij is de levende Christus die leven, licht
en vrijheid aan alle zielen brengt, die in hen liefde opwekt en wakker
maakt.

Wanneer ik zeg dat Christus nu komt zouden sommigen kunnen
denken dat Hij in een uiterlijke vorm zal komen. Christus zal niet in
een uiterlijke vorm komen, Hij zal noch in de vorm van een mens
komen, noch in enige andere vorm. 
Wanneer de stralen van de zon je huis binnendringen, betekent dat
dan dat de zon zelf jou bezocht heeft? 
Onthoud, Christus is een manifestatie van de goddelijke Liefde. 
En Hij zal komen als een innerlijk licht in de geest en het hart van de
mensen. Door dit licht zal iedereen naar Christus toegetrokken
worden als naar een stralende kern.
Het openstellen van de geest en het hart van de mensen en de inner-
lijke acceptatie van Christus - dat zal de tweede komst van Christus op
aarde zijn. 
Als ze Hem niet op die manier accepteren zullen de mensen blijven
leven zonder liefde, in lijden en ellende, in een oppervlakkig soort
van geloof, in bijgeloof en waanvoorstellingen. 

Veel religieuze mensen in deze tijd, die gevangen zitten in dit opper-
vlakkige geloof, maken een fout wanneer ze zeggen: ‘Christus heeft
tweeduizend jaar geleden een blijde boodschap gebracht. Hij heeft
alles gezegd wat Hij te zeggen had en nu is Hij teruggegaan naar de
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hemel waar Hij zal blijven tot aan de Dag van het Laatste Oordeel,
en dan zal Hij opnieuw komen om te oordelen over de levenden en
de doden.’
Maar ik zeg jullie: Christus heeft de blijde boodschap niet in de tijd en in
de ruimte gebracht! 
We beschouwen Christus en Zijn leer niet als iets uit het verleden.
We beschouwen Christus en Zijn leer niet als iets dat in de toekomst
zal komen. 
Voor ons zijn Christus en Zijn leer een eeuwigdurend heden!
Daarom heeft Christus niet alleen tot ons gesproken gedurende de
drie jaren van zijn prediking; Hij is al deze tweeduizend jaar tot ons
blijven spreken. En als het mogelijk zou zijn om alles te reconstru-
eren wat Hij in die drie jaar gezegd heeft aan de mensen uit die tijd,
en als het mogelijk zou zijn om ook alles te reconstrueren van wat
Hij gezegd heeft in de loop van die tweeduizend jaar, dan zouden de
mensen zeer waardevolle kennis bezitten. 
Maar er is slechts heel weinig tot ons gekomen van wat Christus
gezegd heeft gedurende die drie jaar van prediking - het gaat slechts
om fragmenten.
Veel van de brieven van Paulus, evenals van de andere apostelen,
blijven verborgen voor de wereld. Maar op een dag zullen ze aan het
licht komen. Zelfs nu worden ze al onthuld, maar alleen aan gevor-
derde leerlingen. ((Bijvoorbeeld de vondst van ‘Nag Hamadi’ in
1945) noot van de vertaler). 

Aan de andere kant, denken jullie dat Christus al zijn leringen open-
baar heeft gemaakt? In vergelijking met wat Hij bezat heeft Christus
heel weinig aan zijn tijdgenoten gegeven. De mensen uit die tijd
waren niet genoeg ontwikkeld voor deze kennis. Daarom sprak Hij
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tot hen in parabels. Christus wilde zijn wapen niet in de handen
leggen van onwetenden zodat ze het tegen Hem zouden kunnen
gebruiken. Denken jullie dat als Christus nu zou komen, Hij zou
spreken zoals Hij tweeduizend jaar geleden heeft gesproken? 
Christus zal in deze tijd op een heel andere manier spreken. Hij zal
in de allereerste plaats spreken over de grote wetenschap van de Liefde
en de methoden om deze toe te passen. 

Hij zal spreken over het pad van de leerling, over broederschap en dienst-
baarheid. Dat is wat de wet van de evolutie verlangt in deze tijd. 
En nu richt de grote Meester zich tot alle ontwaakte zielen om aan
hen al de grondbeginselen te verkondigen van het nieuwe evan-
gelie: 
Moge iedereen waarachtige leerlingen zijn,
goede broeders,
ware en trouwe dienaren! 
Alleen degenen die waarachtige leerlingen zijn, goede broeders en
ware dienaren kunnen de nieuwe cultuur scheppen waarin Christus
in ieder mens en in de hele mensheid zal leven. 

In deze tijd heeft Christus geen behoefte aan gewone gelovigen, aan
religieuze mensen die elkaar bestrijden, noch aan heersers en pries-
ters, maar eerder aan werkelijke mensen, scheppers van het nieuwe
- leerlingen, broeders en dienaren. 
In deze tijd wil Christus geen mensen die Hem in hun innerlijk
voortdurend kruisigen, maar mensen die Hem verwelkomen om in
hen en onder hen te leven en die één met Hem zijn. 
In deze tijd verkondigt Christus een cultuur zonder kruisigingen, de
cultuur van de wederopstanding!
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We hebben maar al te goed de gevolgen gezien van de huidige
cultuur die geschapen is door hen die Christus hebben gekruisigd. 
Het is tijd om de fundamenten van een nieuwe cultuur te leggen, een
cultuur die niet gebouwd is door mensen die de gekruisigde
Christus aanbidden, maar door mensen - broeders waarin de opge-
stane Christus leeft, de levende Christus van de Liefde. 
De basis van deze cultuur zal de Liefde zijn.
De Liefde is de enige kracht die van mensen waarachtige leerlingen
kan maken, goede broeders, ware en trouwe dienaren, bouwers van
het nieuwe leven. 
Dat is het ‘nieuwe’ dat Christus in deze tijd aan de mensheid brengt.
Dit is het Woord van de Grote Witte Broederschap; dit is wat de
Meester zegt. En zullen dan niet vele gelovigen, die zich Christenen
noemen, bekeerd worden door Zijn Woord? En zullen ze Hem
herkennen? 
Zij zullen blijven twisten over de ‘gekruisigde’, de ‘historische’ en de
‘kosmische’ Christus, over de Christus zoals Hij beschouwd wordt
door de verschillende kerken en de geest van zijn Levende Woord
zal voor hen vreemd blijven.

Daarom zeg ik jullie: Zet deze definities en verschillen over Christus
aan de kant! Weet dat er slechts één Christus is, de Christus van de
grote Liefde, die op dit moment actief is in de wereld en in de zielen
van de mensen. 
Ik spreek tot jullie over die Christus en niet over de ‘historische’ of
de ‘gekruisigde’ Christus. De mensen kennen Hem goed als een
historische persoon, maar zij kennen Hem niet als de Levende Liefde. 
Ik spreek tot jullie over de levende Christus, over die Christus die
leven in zich heeft, die levende kennis en licht brengt, die de waar-

161



heid en vrijheid brengt; over die Christus die alle methoden leert om
het rationele leven op te bouwen. 
Hij is de grote Christus, die het Hoofd van de Grote Universele
Broederschap genoemd wordt.
Alle grote zielen kennen Hem, en zij twisten nooit over wie en wat
Hij is, wat Hij geweest is, waar Hij nu is, welke plaats Hij inneemt in
de ‘hiërarchie van de meesters,’ enzovoort. Zij twisten nooit, omdat
ze heel goed weten welke plaats Christus heeft in het Geheel, net zo
als zij de plaats kennen van de andere grote mensen die in de wereld
verschenen zijn en nog steeds verschijnen. 

Dit is de Christus die de mensen in deze tijd moeten leren kennen.
Zij moeten Hem zien - Hem zien en kennen! 
Veel mensen willen ons ervan overtuigen dat we ware Christenen
kunnen zijn zonder Hem innerlijk te zien en te kennen. 
Maar ik beweer dat als een mens Christus niet ziet, er niets van hem
terecht zal komen. 
Om Christus te zien moet men net zo’n verstand, hart, ziel en geest
hebben als Hij. Al degenen aan wie Christus verschenen is voor zij
die fase bereikt hadden, zijn met hun gezicht voorover op de grond
gevallen. En wat kan een gevallen mens zien?

De mens moet uit de bron zelf drinken en niet uit de rivier, die
modderig is, omdat vele andere dingen eraan zijn toegevoegd. 
Volg het pad dat naar deze bron leidt - het pad is moeilijk en lang,
maar je zult levend water drinken uit de bron zelf en het zal je geest
en hart voor altijd verfrissen. Nooit eerder geziene vergezichten
zullen zich aan je openbaren. 
Op die berg waar het levende water ontspringt, zul je de stem van
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God horen. Vraag niet om daar te blijven, maar daal af naar je broe-
ders. 
Daal af en breng als leerling, als broeder en als dienaar, het Levende
Woord in praktijk van jouw hemelse Vader, die jou naar zich
toetrekt door de draden van Zijn Liefde. Deze draden zijn in de
handen van Christus, de gemanifesteerde God van de Liefde.
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