HET KIND, EEN KIND, MIJN KIND

Kinderen zijn de belofte, omdat alle
mogelijkheden, alle dromen, door hen
steeds weer een kans krijgen. Het myste
rie van het kind is veel groter dan alle
menselijke psychologie doet vermoeden.
Deze uitgave van PENTAGRAM is een po
ging om het bijzondere van het kind
aan te tonen. Want het kind, ieder kind
is een totaal ander wezen dan een vol
wassen mens. Toch is iedere volwassene
zijn leven begonnen als kind.

Het Heelal, ieder heelal, ons heelal is
onderdeel van een groter al. Eindeloos en
niet te tellen zijn de sterrenstelsels in een
ruimte die wellicht een heel klein onder
deel is van een onmeetbaar lichaam. Zon
nen, manen, planeten, sterren, bij elkaar
horend in groter of kleiner verband en bij
elkaar gehouden in de absolute wetmatig
heid van het universum met zijn univer
sele wetten.
De aardeplaneet is daarin als een kor
rel zand in de woestijn. Maar op en in die
zandkorrel bevindt zich miljoenenvoudig
leven. Zoals het universum alle levensbe
ginselen bevat, zo is het grote terug te vin
den in het kleine. Tot in de allerminiscuul
ste levensopenbaring op onze zandkorrel
Aarde. Afmetingen en dimensies, groot
en klein, ver weg en dichtbij, worden be
paald door de zintuigen van de waarne
mer. Door de plaats van waarneming en
door de daarbij horende ervaringen.
Onze wereldbol was tot in de vorige
eeuw nog een onvoorstelbaar groot en on
bekend gebied. Ontdekkingsreizen wer
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den ondernomen als gevaarlijke avontu
ren vol nieuwe huiveringwekkende ont
moetingen. Maar voor de meeste mensen
was de eigen woonplaats de enig bekende
wereld. Voor vrouwen was het huisgezin
meestal het enige gebied waar zij zeggen
schap hadden. Ieder individu lag gebed in
de banden van gezin en familie. Knel
lende, tirannieke eisen waren dikwijls de
specie die het familieleven in de gangbare
normenstructuur bijeenhield. Het waren
tevens garanties voor veiligheid en levens
kansen in de maatschappij.
DE

MENSHEID ALS

ÉÉN

LICHAAM

Nu is diezelfde wereld aanzienlijk
kleiner geworden. Elektronische commu
nicatie, radio, televisie en het moderne
snelverkeer hebben de aardbewoner be
wust gemaakt van een grotere wereld om
hem heen. Er is een dagelijkse confronta
tie met beelden van onbegrijpelijke situ
aties in vreemde landen en culturen. Ver
der hebben veranderingen in het klimaat,
veranderingen in het gedrag van de mens
en een stroom van uitheemse religies
nieuwe normen gebracht. Zij hebben niet
langer uitsluitend betrekking op kleine
groepen mensen, maar op de mensheid
als geheel, de mens als een lichaam.
Er zijn maar twee soorten mensen,
waar ze ook leven en hoe ze er ook uit
zien. Er zijn vrouwen en er zijn mannen,
of omgekeerd. Volgens het paradijsverhaal
in de Bijbel en ook in de Koran waren er
eerst mannen en daaruit ontstonden de
vrouwen. Maar in sommige oosterse ge
schriften wordt aangegeven dat de Moe-

«Bij het beschouwen van de wereld die zo
onveranderljk bijeengehouden wordt,
zal de redelijk denkende mens tot de
slotsom moeten komen dat er een
eeuwige, onverbrekelijke binding van de
godheid bestaat waardoor alles wordt
samengehouden. Men ziet echter ook in
de materiële wereld het breekbare ofhet
vergankeljke en in het vergankelijke het
onvergankelijke. De mens kan dit her
kennen. Daartoe heeft hij iets nodig dat
de kwestie voor hem herkenbaar maakt.
Dit ‘iets’ is het innerlijke licht of het
gemoed, zoals het uiterlijke licht het
<iets’ is dat alles zichtbaar maakt.
Het gemoed als licht is de mens onbe
kend, zolang hij niet uit God geboren is.
Dat wil zeggen, zolang hij de dingen be
kijkt met zijn eigen geest en met de geest
van de natuur en niet met de goddelijke
Geest.

der eerst was. In het gnostieke scheppings
verhaal van Genesis schiep God «man en
vrouw naar Zijn gelijkenis. » Dat ‘gelijk
zijn aan Hem’ is voor het menselijk be
wustzijn niet te bevatten, want het kos
misch Alwezen, de Vader/Moeder aller
dingen, ligt buiten het kader van het men
selijk waarnemingsvermogen. Het is te
groot voor het kleine.
Toch ligt dat grote in het kleine ver
borgen. Want juist het oeroude schep
pingsbeginsel, de ‘gelijkenis’ is het begin
sel, het levensbeginsel dat lijkt op de
schepper. Het woord gelijkenis zal in de
oorspronkelijke taal zeker meer beteke
nissen hebben gehad. In de Germaanse
talen duidt het woord ‘lic’ (lijk) op ‘het
vlees’. Een lichaam is letterlijk vertaald
een ‘vleeshemd’. Dat wat ‘gelijk is aan’
houdt dan ook verband met het oorspron
kelijke voertuig van de mens dat ‘gelijk
was aan God’. Het was een scheppend en

Begint hij God in zijn geest te schou
wen, dan ziet hij in dat God buiten alle
ruimte, tijd, plaats en beweging is en dat
er nochtans iets jn God moet zijn dat be
weegt en dat ruimte, tijd, plaats en alle
dingen ordent. Dat ‘iets’ is het woord, de
wijsheid en de beerlijkheid Gods. En dit
woord is geen ideëel wezen, maar iets Ii
chameljks waarin het goddelijke, samen
met het menselijke in zijn zuiverste
vorm, het bovenzinnelijke met het zinne
lijke, het geestelijke met het lichamelijke
een invloed uitoefent op de ontvankelijk
beid van het goddelijke in de mens. Op
het vermogen van de uiterlijke mens
zich te verheffèn tot het bovenzinnelijke.
Op het vermogen van het materiële zich
te verheerlijken tot het geestelijke.»
Uit ~De magische krachten van de natuur van
Karl von Eckartshausen, Rozekruis Pers,
Haarlem 1992.

openbarend lichaam voorzien van onbe
grijpelijke krachten. Een stralend levensprincipe dat verbonden was mèt en leefde
in eenheid met de oermenselijke schep
ping.
DE

MEN5 OP EEN ERVARINGSWEG

GEPLAATST

Het tweede scheppingsverhaal in de

Bijbel is de paradijsmythe van Adam en
Eva. Dit geeft een geheel ander beeld, be
zien vanuit een andere tijd en plaats. Het
gaat hier niet meer om de godgelijkende,
scheppende mens. Niet meer om de een
heid, maar een tweeheid. Een menselijke
mens die leren wil en leren moet. Die
mens wordt voor een lange ervaringsweg
geplaatst. In de beladen geschiedenis van
de oudtestamentische mens is niets meer
terug te vinden van het eerste, zo schitte
rende scheppingsbeeld. De creatie van het
3

oorspronkelijke kosmische wezen lijkt
niets te maken te hebben met al die man
nen en vrouwen die in strijd en straf~ in
leven en lijden de historie van de mens
heid geschreven hebben.
Het scheppend vermogen, het zelf
scheppend vermogen bracht geen mensen
voort naar Gods gelijkenis. De mens
bracht alleen zichzelf voort. En daarmee
is een nieuw mysterie verbonden. Want
de gespleten mens van de tweeheid bracht
kinderen voort. Een nieuw, wonderlijk
verschijnsel deed haar intrede in het
scheppingsepos. Het kind bleek het kost
baarste bezit van die mensheid. Als ul
tieme proef van trouw aan zijn God
moest Abraham zijn kind offeren. En Ra
chel weende bitter omdat zij geen kinde
ren baarde. De gehele toekomstverwach
ting van vergeving en terugkeer naar het
paradijs en later die van overvloed en aan
zien was gebaseerd op kinderen. De men
sen werden oud en stierven en het kind
was de voortzetting van het leven. Rachel
wenste een kind, niet zomaar een kind
t
van een slavin,
maar ‘1naar ~in

of vier jaar zich dikwijls heel goed kunnen
uitdrukken in een zorgvuldig uitgespro
ken taal. Het is zelfs gebleken dat baby’s
in de wieg al heel direct kunnen commu
niceren met hun ouders, hoewel het niet
altijd zo wordt begrepen.
Wie kinderen van die leeftijd obser
veert, krijgt soms de indruk dat die jonge
mens nog geheel schoon is, geheel nieuw,
rijk en oorspronkelijk in gedachten en ver
beelding. Tegelijkertijd kan dat jonge
wezen ouderdom en levensrijpheid uit
stralen. Eigenlijk vertonen alle kinderen,
ja zelfs pasgeborenen, van tijd tot tijd die
merkwaardige dubbelvoudigheid. De sig
naturen van het oerverleden, het mysterie
van de scheppingsvonk, is als door een
grote schoonmaak weer zichtbaar gewor
den. Maar tegelijkertijd zijn er ook de spo
ren van een oeroude ervaringsslast.
De oervonk en het microkosmische
wezen zijn tezamen een nieuwe erva
ringsweg begonnen. Het plan van red
ding, de mogelijkheid tot herstel van de
oorspronkelijke levensopenbaring, is als
een vrije keuze verbonden met de mense
lijke ziel. Met iedere geboorte van een
nieuw persoonlijkheidsstelsel wordt de
HERINNERING AAN EEN LANGE REIS
ziel bezield door het microkosmische stel
Hoewel het bestaan voor de intrede in sel en door de oervonk. Daaruit volgen
het zichtbare leven buiten de huidige men volkomen nieuwe mogelijkheden, want
selijke kennis ligt, zijn er veel jonge kinde het nieuwe kind is de nieuwe manifesta
ren die vertellen dat zij van ‘heel ver’ zijn tie, het nieuwe bewijs van deze belofte.
gekomen. Zij dragen een herinnering aan
Maar de persoonlijkheidsmens, als
een ‘heel lange reis’ met zich mee. Deze derde factor in dit geheel, vertoont in de
typische ‘kinderverhalen’ passen in de jonge mens al spoedig zijn eigen kenmer
half reële, half fantastische wereld van ken. Een Chinese boreling, een Afri
jonge kinderen. Merkwaardig is echter kaanse of een Indiaanse zijn onmisken
dat deze zogenaamde fantasten van drie baar gehuld in het kleed dat de micro.
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kosmos bij de verbinding met het lichaam
heeft aangenomen. Ook de karaktertrek
ken die voortkomen uit de bloedsbanden
van de familie worden herkenbaar. Al
deze stromen uit de verschillende bron
nen voegen zich tezamen en beïnvloeden
het leven van het nieuwe mensenkind. Zo
is het patroon voor ieder mensenleven
nieuw en uniek, nog niet eerder geweest,
voor het eerst in de wereld. Een individu,
temidden van miljarden andere unieke in
dividuen.
Hoe het leven zich zal voltrekken, is
afhankelijk van al die factoren die zich
gaan afdrukken in de matrijs van het
jonge leven. Vreugdevol of dramatisch.
Hoe dan ook, het schone oerbegin van de
godgelijkende schepping ligt in ieders
levenslot besloten.
Wie zich ernstig verdiept heeft in al
deze dingen, zal tot de conclusie komen
dat het kind iets zeer kostbaars is. Zeer
velen hebben dat reeds benadrukt. Er zijn
zelfs internationale criteria vastgesteld in
De Rechten van het Kind. Eén van de rech
ten is het ‘recht op de eigen waardigheid’,
de eigen authentieke openbaring van de
persoonlijkheid.

~
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Het begin van de twintigste eeuw
werd gekenmerkt door spirituele ontwik
kelingen en hoge verwachtingen ten aan
zien van de samenleving. Een nieuwe
bouwkunst, een bevlogen literatuur, on
derwijsprojecten en vooral internationale
spirituele contacten. Europa zag het gou
den tijdperk tegemoet. De ervaring heeft
geleerd dat het hier ging om een opgaande
beweging in de wenteling van het levenswiel van de mensheid.
In diezelfde optimistische jaren van de
aanvang van deze eeuw, schreef de Indi
sche dichter Rabindranath Tagore (18461941) dat in de westerse opvoeding die op
Indische scholen wordt toegepast, de
ware liefde ontbreekt. «De Indische opvoe
ding lijdt onder de invloed die het van het
Westen heeft ondergaan. De westerse op
voeding is geheel gericht op stoffelijke be
langen en materieel voordeel, terwijl de
geestelijke zijde nagenoeg geheel verwaar
loosd wordt. Er moeten nationale scholen
komen die voldoen aan nationale voor
waarden. Zonder boeken en schoolgeleerd
heid en één met de ziel die naar waarheid
streeft. Het onderricht moet niet slechts
mededelen, maar ook bezielen.
5
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ALLES GELDT EEN BEPAALD

MOMENT VAN ONTPLOOIING

Na de derde maand neemt het aantal
hersencellen van de mens praktisch
niet meer toe. Ook worden de vertak
kingen niet veel dichter Alleen de
cellen van het spraakcentrum
ontwikkelen zich nog enkelejaren.
Uit experimenten ~net katten en
ratten bleek, boe invloeden van
buitenafde hersencellen prikkelen
om hun uitlopers verschillend te laten
uitgroeien en uit duizenden een
aantal te kiezen waarmee speciale
contacten worden gelegd.Jonge
poesjes ontvingen om de 2 seconden
lichtimpulsen, maar kregen geen
bewegende beelden te zien. Later
waren zij niet in staat bewegingen
waar te nemen. Bij ratten werd
vastgesteld dat in de eerste weken na
de geboorte elke zenuwcel van het
gezichtscentrum in de hersenen
ongeveer veertien contacten met
andere zenuwcellen heeft~ Gaan de
oogjes open, dan stijgt dat aantal
explosieftot circa Soooper cel in twee
weken. Worden de ratjes echter blind
gehouden, dan groeit het aantal
contacten niet. En gaan de oogjes dan
enkele maanden later open, dan
balen zij het verlies niet meer in. Zij
blijven hun leven lang blind.
Gegevens ondeend aan Denken, lernen,
vergessen, FredericVester, Deutsche
Verlags Anstalt GmbH, Stuttgart, 1975.
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joodse kinderen voor opvang in aanmer
king. Dokter Janusz Korzack was een
unieke man. Bijna alles in het weeshuis
werd door kinderen gedaan. Zo verzorg
den zij elkaar en maakten zij zelf het eten
klaar. Ook hadden zij een eigen recht
bank, de hoogste instantie binnen het
weeshuis. Bij toerbeurt waren de kinderen
rechter, aanklager of verdediger. Uitspra
ken van de kinderrechtbank werden door
iedereen in het weeshuis gerespecteerd.
Uit binnen- en buitenland kwamen
commissies op bezoek om Korzacks
model te bestuderen. Zij waren diep
onder de indruk. ‘De dokter’, zoals de kin
deren hem noemden, genoot enorm res
pect bij ‘zijn’kinderen. Overigens was hij
vrijwel altijd op weg om voedsel, leer voor
schoenen, brandstof voor de keuken en de
verwarming te organiseren en om voor
zijn kinderen plaatsen te zoeken bij hand
werkslieden, boeren of in winkels. Met de
gewone gang van zaken binnen het wees
huis bemoeide hij zich nauwelijks. Kinde
ren hebben hun eigen wetten en codes. Zij
zijn hard, maar eerlijk, natuurlijk en af
gestemd op de binnenkant en de buiten
kant van het harde bestaan op aarde. Kin
deren voeden elkaar op. Misschien niet
wat manieren betreft, maar wel wat ver
houdingen aangaat. Vaak veel beter, effec
tiever, dan ouderen dat kunnen. Vanwaar
dan dat respect voor dokter Korzack?
Omdat hij hen in hun waarde liet!
Omdat hij durfde in te zien dat kinderen
in hun eigen wereld leven. Hij respec
teerde hen en zij respecteerden hem.
Toen het getto in Warschau werd afge
sloten en haar bevolking in een bloedig

verzet tegen haar onderdrukkers werd
verslagen, werden alle overlevenden ook
de kinderen uit het weeshuis afgevoerd
naar een concentratiekamp. Korzack, de be
roemde dokter en kinderpsycholoog,
mocht vrijuit gaan. Maar hij bleef bij zijn
pupillen. Zij vertrouwden hem. In hun
beste kleren gestoken, werden de kinderen
afgemarcheerd. ‘Hun dokter’ liep voorop
en ging met hen mee de gaskamer in. Daar
vroeg hij hen in een kring te gaan zitten en
hijzelf zette zich in het midden neer. «Nu
gaan we slapen, » schijnt hij gezegd te heb
ben. « We zullen wakker worden in een
Vrije wereld, in een nieuwe tijd.
—

—

Een andere opmerkelijke manier van
leven en overleven speelt zich af in de stra
ten van sommige grote steden in ZuidAmerika. Daar leven grote groepen jonge
kinderen die zijn weggelopen of wegge
worpen. Niet omdat ze al bijna volwassen
waren en te lastig werden, maar op een
leeftijd dat ze in de ‘beschaafde’ landen
nog worden beschermd, verzorgd, ver Het aanstormend
warmd, gevoed en gekamd. Deze kinde geweld van het
leven trotseren,
ren worden op straat wakker.
W Heath Robin
Ineke Holtwijk schrijft over hen in son. Uit A song of
een aangrijpend boek met de titel Engelen the English,
van het Asfalt. De naam van een van de Rudyard Kipling,
1915.
straatbendes.
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De engelen van het asfalt zoeken
elkaar op. Zij beschermen elkaar. Zij heb
ben één strikte wet die ieder van hen res
pecteert. Vaak hebben zij een wat oudere
jongen als leider. Maar wat is hun doel?
Overleven! Door stelen, door snel te zijn,
door drugskoerier te zijn. Elke dag staat
hun leven op het spel. Maar dat staat het
ook als ze niets doen. Binnen hun strikte
gedragscode hebben zij eén ijzeren regel:
vertrouw geen enkele volwassene. En de
politie nog het minst. Laat geen enkele
volwassene je wereld binnen, je bij de
hand nemen! Want dan ben je verloren, je
bent je vrijheid kwijt.Je zelfrespect is naar
de haaien.
Jan van Rijckenborgh schrijft: «Stel
voor, een kind wordt geboren, een kind
met een oorspronkelijke ziel toegerust. En
wanneer nu die ziel verbonden wordt
met het lichaam, ontmoet zij de boosheid
die annex is met de dialectische natuur~
Nu gaat het erom: zal dat kind, wanneer
het zich ontwikkelt, ouder wordt en het
leven moet aanvaarden, strijden tegen de
boosheid die van binnen is, of zal het die
boosheid zonder meer accepteren en zich
laten gaan langs de lijnen van de minste
weerstand. Wij ondergaan als ziele-entiteit
allen de dictatuur van de lichamelijke
mens, ten gevolge waarvan de ziel dreigt
gedood te worden, te verdrinken. »
Een kind dat nog niet is bedorven en
verwend, maar van binnenuit leeft en
sprankelt, is ontvankelijk, zéér open,
zéér leergierig. Het gaat ervan uit: «Ik
weet niets, ik ga alles leren.» En als het
dan niet door liefderijke ouders met alle
begrip en toewijding wordt verzorgd, zal
het sterven zowel innerlijk als uiterlijk.
Van nature ziet een kind zichzelf als deel
van een gezin. Niet als individu, maar als
deel van de omgeving waarin het dagelijks
verkeert. «Er is een tijd om te baren en een
tijd om te sterven, er is een tijd om te
zaaien en een tijd om te ontkiemen.
(Pred. 3~ 2).

Op het juiste moment moet het juiste
geleerd kunnen worden. Als het spreken
niet in de eerste levensjaren wordt ge
leerd, omdat er geen voorbeeld is, wordt
het later nauwelijks nog geleerd en blijft
de woordkeuze zeer beperkt. Hetzelfde
geldt voor lopen, zien, horen en vooral
ook voor medegevoel en sociale eigen
schappen. Wat later nog wordt aangeleerd,
is dan ook niet eigen maar aangebracht als
een vernis. Als een kind geen werkelijke
levende zielevoorbeelden heeft en alleen
is aangewezen op de snel vervlietende ido
len van tv en cd’s, zal het later moeten
worstelen om niet te verzanden in de ‘dic
tatuur van de lichamelijke mens’.
Het gaat hier niet om het mislukken
in de maatschappij, maar over het onvol
doende functioneren als mens. Het gaat
hier om het wakker en levend houden
van het bewustzijn fn die jonge mens! Zij
zoeken naar contact met het leven zelf!
Als jonge kinderen ervaren zij iets van
die machtige, levende energie, die altijd
leert, die altijd anders is. Die het leven
leidt en stuurt opdat het niet in onwetend
heid zal vastlopen. Zij ondergaan dat als
een storm die hen niet met rust laat. Die
op hen inbeukt en hen drijft naar begrip
van het leven. Leven is altijd leren. Opdat
eenmaal de weg opengaat naar dat ene
leven waarin alle tegenstellingen worden
opgeheven. 0p dat leven heeft ieder kind
recht.
Ieder kind is een mysterie met een vol
strekt eigen en uniek doel. Ouderen
mogen dat niet aantasten, maar dienen
het te omringen met liefde, begrip en
vriendschap.

—
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Het grote geheim.
Foto Janet Dela
ney.

DE

ONTWIKKELING VAN EEN NIEUWE

PERSOONLIJKHEID

De aardse mens is een ‘gevallen wezen
De eenheid van scheppen en openbaren
is verloren gegaan en het levenscenrum
is verplaatst naar het stoffelijke gebied.
De scheppende en de openbarende po
len zijn van elkaar gescheiden en de
eenheid van hoofd en hart bestaat niet
meefl

wil. Daardoor kan bijvoorbeeld de stofwisseling zeer harmonisch werken. Maar
als de wil en zijn activiteiten indirecte in
vloed gaan uitoefenen, kunnen bijvoor
beeld de stofwisseling, de groei en het le
vensritme worden verstoord. Men kan
ook zeggen dat het etherlichaam een
eigen wil heeft. Het vervult zijn opgave
als kosmisch ordeningsprincipe en
maakt de vegetatieve functies mogelijk.
Het verbindt het kind met de aarde en
Een zodanig geschonden microkosmos met de hem bepalende kosmos.
kan zelf geen persoonlijkeid scheppen
Psychologen gingen er lange tijd van
om zich uit te drukken. Waar hij in de uit dat een kind als een nog onbelichte
nog ongeschonden staat een lichaam kon film geboren wordt en dat zijn omgeving
vormen om zich in de stof uit te drukken, die aspecten aandraagt die voor de ont
moet zo’n lichaam nu worden gevormd wikkeling van de ziel nodig zijn. Maar nu
met medewerking van een man en een vraagt men zich steeds meer af, of er toch
vrouw. Dit geschiedt op basis van een niet een eigen, reeds voorbewerkte voe
bouwplan dat uitgaat van de kiemen voor dingsbodem in het kind aanwezig is.
de verschillende aanzichten van de Daarmee raakt de psychologie aan het
nieuwe persoonlijkheid. Het open esoterisch inzicht dat er een microkos
baringsveld de microkosmos wordt misch concept moet zijn waarop ouders
verbonden met een ouderpaar dat in en opvoeders
meestal zonder het te
staat wordt geacht het kind de noodzake weten wel moeten voortborduren. Er
lijke begeleiding te kunnen geven.
zijn kennelijk in de eerste levensdagen
De ontwikkeling van het nieuwe kind reeds vaardigheden waarvan de baby zich
wordt beïnvloed door het karma dat in de bedient. Bekend is dat de wijze van com
microkosmos aanwezig is en door de mo municeren met de ouders in hun ogen
gelijkheden die uit de ouders voortkomen. vaak zeer primitief van begin af aan al
Hun bezieling is nodig om de jonge per structuur heeft. Indrukken worden geor
soonlijkheid op te bouwen en te vormen dend en in zinvol verband opgeslagen. Zo
volgens de suggesties van de micro- wordt een korte-termijn-geheugen opge
kosmos. De etheratomen dringen in de bouwd. En dan volgt de taalbeheersing
atomen van het stoflichaam om ze te bele die binnen enkele maanden een feit is. Mo
vendigen. Het etherlichaam regelt onder derne taalmethoden maken van die ‘kin
meer de groei, het levensritme en de waar dermethodiek’ dankbaar gebruik.
neming. Deze functies werken voorname
Al deze vermogens moeten vanuit de
lijk zonder enige directe invloed van de omgeving zinvolle impulsen tot verdere
—
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—
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groei ontvangen. Immers, in de eerste drie
jaren worden de verbindingen tussen de
hersencellen gelegd en het toekomstige
denkpatroon wordt bepaald.

INDIVIDUALISATIE VOLTkEKT ZICH

Op school is dat goed waar te nemen.
Op de lagere school zijn kinderen
ajhankelijk van hun achtergrond
sociaaL Zodra zij naar de
middelbare schoolgaan, verandert
dat sterk. Er treedt in korte tijd
~verharding’op. In de eerste klas van
de middelbare school bijvoorbeeld
begint de splitsing tussen de sociak
kinderen en de reeds meer verharde
kinderen zkhtbaar te worden. In de
tweede klas is die scheidingal heel
duidelijk te zien~. De openheid van
velen verdwijnt en zij worden hard
voor zkbze~~fen voor anderen. In de
derde klas onderscheiden de
hardnekkig sociale kinderen zich
zeer opvalleniL Zij varen een eigen
koers) terwijl de anderen zich steeds
meer richten naaralgemeen
geldende meningen en normen. Dan
zet het begrenzen en individualise
ren zich definitiefdoo,~ De normen
die de jonge mens zich dan stelt,
wordenpas weer doorbroken als een
zekere mate van volwassenheid is
bereikt en een mildere levensvisie
naar voren komt. Die rijpe visie is
het resultaat van alles wat daarvoor
aan liefde~wijsbeiden begrip aan bet
opgroeiende kind werdgeschonken.
Voor die kinderen die een ~gelukkige
jeugd’ hebben gemist, is het vaak heel
moeilijk om door de grenzen van
zeijhandhaving heen te breken.
—

—

DE ASTRALE WERELD EN HET ASTRALE
LICHAAM

Astrale krachten werken onder andere
via de chakra’s in op de interne secretie.
Zij maken ook het verwerven en verwer
ken van kennis mogelijk. Het oorspron
kelijke astrale lichaam wordt ook wel aan
geduid als het sterrenkleed van de Geest
mens. Doordat de mens zich steeds meer
aan de materie bond, werd het onderge
schikt aan instincten, hartstochten, wen
sen en verlangens, sympathie en antipa
thie al die facetten van het leven die ge
richt zijn op overleven. Daarbij hoort ook
het verwerven van materieel bezit en het
ontwikkelen van wetenschap en cultuur.
Weten is macht. En macht heeft de
mens nodig om zich boven ander leven te
plaatsen. Macht is nodig om buiten het Pa
radijs te kunnen overleven. Omdat het as
trale lichaam als een magneet alles aan
trekt wat de mens meent nodig te hebben,
wordt het ook wel het begeertelichaam ge
noemd. Maar het zijn niet alleen lagere be
geerten. Ook nobele idealen en wensen,
zowel individueel gericht als collectief,
vinden daar hun oorsprong. De mens pro
beert zijn leven en zijn omgeving volgens
deze idealen vorm te geven.
Met de ontwikkeling van het
begeertelichaam wordt een nieuw aspect
in het opgroeiende kind actief. «Alsof ik
ineens door een ander venster naar buiten
—
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keek» zei een meisje bij het ontwaken van ontstaat, het eigene, maar ook het rollenhaar astrale lichaam. De astrale substantie spelende schaamte.Wat nog niet naar bui
die de mensheid en dus ieder persoon ten kan komen, wordt veelal onbewust,
lijk omringt, wordt nu particulier erva verborgen.
ren en soms ook waargenomen. Wat past
Er komt een barstje in de vertrouwde
bij de innerlijke staat van het kind wordt wereld van vroeger en de vrijheid dient
opgenomen en verwerkt. Wat wezens- zich aan in tal van varianten. De band
vreemd is wordt afgestoten.
met gezin en familie wordt losgemaakt.
Daarmee verdeelt het begeerte Soms abrupt, soms zeer intelligent en ge
lichaam zijn waarnemingen in ‘wel aan leidelijk aan. Soms ook tevergeefs, omdat
vaardbaar’ en ‘niet aanvaardbaar’. Het de bloedsband toch te sterk blijkt te zijn.
oordeelt. Het trekt grenzen. Het kind
gaat afstand nemen, begrip vormen. BL0ED5ERFENIS EN HET INDIVIDU
Ruimte en tijd worden beperkt tot het
eigen wezen.
De nieuwe bewoner van de microHet etherisch lichaam van het kind er kosmos moet zich verbinden met zijn toe
vaart, zoals gezegd, het universele. Zij het komstige ouders. En met hun bloedserfe
meestal onbewust. Sommige jonge kinde nis! Hij/zij ontvangt daardoor delen van
ren hebben etherisch gezicht. Zij nemen hun wezen. Dat lijkt een grof onrecht van
de bewegingen van ethers als stromen de natuur, want het individu wordt ge
van licht en kleur of als concrete beelden dwongen een compromis te sluiten met
waar. Maar meestal kunnen zij de beteke de ziel van zijn bloedverwanten. In de eso
nis niet plaatsen en weten zij er geen raad terie wordt in dit verband gesproken over
mee. Als de ouders en opvoeders er dan het karma van de voorouders dat door
geen begrip voor hebben, spreken zij er klinkt in het nieuwe kind. Uiteindelijk
niet meer over. Maar zij lijden wel onder moet deze verbinding te zijner tijd ook
het onbegrip, omdat zij niet begrijpen weer worden verbroken om op de eigen
waarom een ander niet ziet wat zij zien.
weg te kunnen voortgaan.
Zodra nu het astrale lichaam actief
Via de bloedserfenis van ouders en
wordt, gaat het kind oordelen en veroor voorouders ontstaat ook een karmische
delen. De moeilijke tijd ook voor de binding met diegenen waar zij zich inder
ouders! Met het ontwaken van het begeer tijd aan hebben gebonden. Zo ontstaat een
tewezen aan het begin van de puberteit, sociaal verband waaruit vele lessen kun
ontstaat dus een scheiding. In het ether- nen worden geleerd. Maar ook dat moet
lichaam klinkt de weemoedige herinne eenmaal verdwijnen om het individu de
ring aan een geleid bestaan zonder per vrijheid te geven zijn eigen pad te gaan.
soonlijke verantwoording. Het begeerte
Indien de ouders een nauwe en ge
lichaam zet aan tot eigen handeling. zonde relatie met hun kind onderhouden,
Eerst was het jonge leven toegekeerd kunnen zij het proces van vereenzaming
naar de buitenwereld, open voor de koes in de puberteit begeleiden. Ondanks de
tering van licht en warmte, wind en aarde. conflicten die het verschil in leeftijd en
Het astrale lichaam schept echter de afge opvattingen met zich mee kan brengen,
sloten innerlijke ruimte, individueel in wordt die begeleiding bijzonder gewaar
nerlijk leven dat niet zonder meer van bui deerd. Hoewel niet altijd in een uitgespro
ten toegankelijk is. Buiten- en binnenwe ken vorm.
reld passen niet meer bij elkaar en een
De enorme opgave van beide ouders
keuze staat voor de deur. Het persoonlijke kan in deze tijd van steeds verdere ver—

—
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driften, want het ik beschikt niet over een
hogere rede. Het ik zoekt steeds naar
evenwicht tussen de impulsen van bin
nenuit en invloeden van buitenaf. Voor
De persoonlijk
die taak beschikt het ik over het verstand
heid bevat vele
onbekende aspec als leidsman.
ten uit verleden
Het aurische wezen dat de mens be
en heden. Jacek
stuurt via het ik, is echter niet de basis
Malcewski, Bledne
van de mens. Iedere microkosmos verte
kolo, 1895-1897
genwoordigt een gedachte van de Schep
Galeria Roga
per. Die gedachte is neergelegd in het oerlinska Edwarda
type van de mens het specifieke en indi
Raczynskiego,
Poznan, Polen.
viduele ontwikkelingsplan dat ten
—
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grondslag ligt aan een mens. Het plan
waaruit eenmaal de verbinding tussen de
Geest, de levende Ziel en de oorspronke
lijke Mens moet ontstaan. Het aurisch
wezen noch het ik heeft deel aan dit plan.
Beide jagen voort op hun eigen weg die
steeds weer een cirkelgang blijkt te zijn.
Het oertype drukt zich uit in het
geestvonkatoom in het hart. Die kern
bevat het bouwplan, zoals dat in de mate
rie kan worden uitgevoerd. Bij veel jonge
kinderen zijn de suggesties vanuit die oor
spronkelijke kern duidelijk aanwezig. Zij

zoeken naar een betere wereld waarin
geen ziekte, dood, verdriet en onrecht be
staan. Maar daar zij niet weten hoe die we
reld kan worden bereikt en de oudere ge
neratie maar al te vaak even onwetend is,
doven die impulsen gemakkelijk uit.
Iedere mens wordt echter verschil
lende malen in zijn leven geconfronteerd
met dit oorspronkelijke beginsel. Hij er
vaart dan de schrijnende tegenstelling tus
sen de verloren eenheid en de actuele ge
spletenheid waarin hij moet leven.
Er kan dan een verlangen ontstaan
naar die oorsprong. En dan gaat het er
maar om, of de weg daarheen kan worden
gewezen en verstaan, of dat de mens te
leurgesteld zich omkeert en nog dieper
wegduikt in de materie. In welke vorm
dan ook. Want niet alleen grof geld, im
mens bezit en jachtende consumptie zijn
accenten van de materie, ook spirituele
idealen, religie, kunst en wetenschap
komen niet buiten haar grenzen.
—

—

DAT

KAN TOCH HET DOEL VAN HET LEVEN

NIET ZIJN!

In de puberteit ontstaat door deze
confrontatie diepe innerlijke onrust en
onzekerheid. De schijnbaar zo volmaakte
wereld blijkt een slagveld te zijn waarop
onrecht, haat, bloeddorst en wreedheid
de boventoon voeren. Dat kan toch niet
het doel van het leven zijn! Een kind er
vaart dit onrecht zeer intens. Ouderen
praten er gemakkelijk overheen. Men
zegt dan: «Ach, zo is de wereld nu een
maaL Je moet er maar mee leren leven.
Dat moet ik ook. Je zult wel harde klappen
krijgen, maar daar word je groot en sterk
van.Je leert vanzeij hoe je een ander voor
bij moet komen. Doe je best. »
Dat lijkt een nuchtere levensvisie,
maar in feite is het de keiharde opstelling

van de teleurgestelde mens die de impul
sen van zijn oerkern niet heeft kunnen
verstaan. Wanneer de opvoeding echter
gericht is op het juiste geestelijke denken
en het juiste geestelijke handelen, hoeft
een dergelijke teleurstelling niet geoogst
te worden.
De natuur van de aardse mens is on
volmaakt en gespleten. De etherische ritmen en wetten die zijn bestaan principieel
bepalen, kan hij in de regel niet direct
beïnvloeden. Het denkvermogen waarop
zijn ik steunt, maakt weliswaar zekere as
sociaties mogelijk, maar kan geen blij
vende oplossing aandragen. De moderne
mens staat op het punt de algehele con
trole over zijn uiterlijke en innerlijke ‘be
schaving’ te verliezen.
Hij besteedt zijn levensenergie aan het
vergaren en in stand houden van de mate
rie en verdediging van zijn grenzen. Kom
hem niet te na! Een enorme wilsinspan
ning is nodig om zich uit zijn solitaire
dierlijke staat te verheffen tot een sociaal
wezen. Hij streeft naar harmonie en
vrede, maar disharmonie en grootschalige
moordpartijen zijn zijn loon.
Maar de tijden veranderen en de mens
moet mee veranderen! Hij wordt gedwon
gen andere wegen te zoeken. Een op wel
vaart gerichte Organisatie van zijn be
staanswereld is niet voldoende, hij moet
zijn aandacht gaan bepalen bij de wederge
boorte van de Geestmens. Alleen iemand
die volwassen is en die over alle aspecten
van zijn persoonlijkheid beschikt, kan au
tonoom beslissen of hij die weg wil gaan
of niet. Een kind mag daartoe nooit wor
den gedwongen. Wanneer de begeleiding,
opvoeding en het onderwijs gericht zijn
op die autonomie, zal de roep van de Gno
sis worden vernomen als het bewustzijn
daartoe voldoende is gerijpt. Bescher
mende en zinvol inspirerende maatrege
17

len van ouders en opvoeders kunnen ertoe
bijdragen dat de persoonlijkheid zo har
monisch mogelijk wordt ontwikkeld en
de geestelijke aanknopingspunten in de
mens open blijven. Dan kunnen ook vra
gen die opwellen uit de microkosmos af
doende worden beantwoord. Wanneer
het stoflichaam en het etherlichaam zich
harmonisch kunnen ontwikkelen, de
etherische Organisatie in het kind zich
kan ontwikkelen, kunnen emoties beter
worden verwerkt en wordt het denkver
mogen met minimale belasting ontwik
keld.
Uit het voorgaande blijkt dat het niet
gaat om ‘mijn kind’, maar om het indivi
duele kind dat de ouders voor enige tijd
wordt toevertrouwd. Het gaat er dus niet
om de materiële bezittingen van de fami
lie te handhaven of de wensen en gedach
ten van de ouders te honoreren. Ieder kind
heeft een eigen levenspian, een eigen le
vensdoel. Ouders en opvoeders hebben
de taak om een zo goed mogelijke basis
beschikbaar te stellen.
WAT

WIL HET KIND ZIJN OMGEVING

MEEDELEN?

De microkosmos is een individuali
teit. Daaraan ligt een eigen oertype ten
grondslag. Deze individualiteit drukt
zich van begin af aan uit. Maar helaas zijn
volwassenen vaak teveel met zichzelf en
hun eigen plannen bezig om de signalen
van het opgroeiende kind correct op te
vangen. Opvoeden is communiceren met
het kind. Wat wil het meedelen? Wat heeft
het in de verschillende levensfasen nodig?
18

Welke invloeden zijn geschikt en welke
niet? Hoe reageert het op die verschil
lende invloeden en welke les trekken
ouders en kind uit die ervaringen?
Opvoeden betekent dus ook ontwik
keling van de ouders en begeleiders. Me
thoden die vroeger onder bepaalde om
standigheden in de mode waren, kunnen
nu hopeloos ouderwets zijn. Nieuwe me
thoden dienen zich aan. Het gaat er dan
maar om, of de ouders en opvoeders vol
doende spiritueel gericht zijn om hun
pupil voldoende en correct geestelijk
voedsel mee te geven. Want de ziel al
houdt zij zich nog bescheiden op de ach
tergrond hongert naar dat geestelijke
voedsel.
Een kind heeft het geestelijke recht, de
hoogten en diepten van zijn levensweg te
volgen, zodat het, als dat in Gods wil be
sloten is, tot de vrijmaking van het oer
type in de eigen microkosmos mag bij
dragen.
—

—

BESCHERMING VAN HET HART
Wat hebben jonge mensen nodig op de drempel van een nieuwe tijd?

Wie in de nieuwe eeuw een jeugdwerk
wil voeren, moet wèl wat te brengen
hebben. Jeugd in 1999 is mondig en zal
dat in 2000 zeker ook zijn.Jongeren zijn
heel goed in staat zeij’teformuleren wat
zij willen. En zij zijn niet altijd bereid
naar ouderen te luisteren.

De Geestesschool van het Gouden
Rozenkruis heeft een internationaal
jeugdwerk opgebouwd om de haar toever
trouwde kinderen te begeleiden. De basis
van dit werk is liefde en vriendschap voor
allen. Maar dat is niet voldoende. Die
basis komt voort uit de innerlijke behoefte
van de School en haar werkers om het
kind die liefde, genegenheid en verant
woordelijkheid te schenken die bewuste
ouders koesteren voor hun kind. De
behoefte, het toevertrouwde kind
vreugde, bescherming èn perspectief te
bieden. En wat voor perspectief! Het
Jeugdwerk van de Geestesschool is deze
liefde en vriendschap en ademt dat ook
uit. Was dat niet zo, dan zou haar jeugd
werk geen bestaansrecht hebben.
Ieder kind heeft liefde en vriendschap
van ouders, opvoeders en jeugdleiders
nodig om zich natuurlijk en harmonisch
te kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft
een kind behoefte aan inzicht in het
leven. In het hoe en waarom van alle ver
schijnselen.
Deze uitgangspunten vormen de basis
van het Internationale Jeugdwerk van het
Gouden Rozenkruis. De onderlinge ver
standhouding is open. Dat betekent ech

ter niet dat de leiding de ogen zou sluiten
voor de werkelijkheid. Haar visie op die
werkelijkheid komt voort uit de gnostieke
leer en het toepassen van die leer in alle
aspecten van het dagelijks leven. Daaruit
ontstaat een wereldbeschouwing waarin
alle dingen en verschijnselen hun rechtmatige plaats verkrijgen. Ook daaraan
heeft de jonge mens behoefte, omdat hij!
zij middenin het leven staat en dat ook als
zodanig ondergaat.
EEN KIND IS HOOPVOL

Een kind leeft uit verwachting. Het
ziet uit naar zijn toekomst, onbevangen
en gericht op wat gaat komen. Een kind
is per definitie hoopvol, gelooft altijd,
blijft altijd houden van degenen met wie
het verbonden is. De wereld waarin vol
wassenen en kinderen samen moeten
leven, is vaak tegenstrijdig. Die van de vol
wassenen laat op zoveel punten zien hoe
het leven toesnelt op een onafwijsbaar
einde. Op de troosteloosheid van een ge
broken bestaan, op de aftakeling van het
lichaam en in vele gevallen ook de aftake
ling van de «geestelijke» vermogens. Hoe
vaak brengen kinderen in dergelijke ‘le
vens’ niet lichtpuntjes! Terwijl zij zelf ge
koesterd moeten worden, vangen zij de
klappen op.
Het Jeugdwerk van het Gouden
Rozenkruis richt zich niet op biologische
bezieling, maar op de levensmoed die
nodig is om in deze woelige tijd de inner
lijke weg te vinden. In de nieuwe eeuw zal
dit soort moed nodig zijn.
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DE

AARDE IS EEN LEVEND WEZEN

Een kind is alert op de realiteit van het
leven. Dat uit zich bijvoorbeeld in de zorg
die hij toont voor de aarde waarop hij
woont. Voor de meesten is het een bijzon
dere ervaring als ze horen dat de aarde een
levend wezen is, met een eigen bewustzijn
Rhesusaapje
en een eigen levenscyclus binnen het zon
accepteert met
nelichaam. Ongeloof en verbijstering
badstof beklede
spreken uit hun ogen als ze iets van de
kunstmoeder en
overlevingsproblemen van de aarde en
wijst de metalen
haar bewoners gaan beseffen. De proble
pop af. Gebrek
aan moederliefde men vooral van een mensheid die haar le
kan agressie op
vensdomein uit onbenul dreigt te vernieti
later leeftijd
gen. Het Jeugdwerk probeert eenvoudig
bevorderen. Won
en glashelder oorzaak en gevolg van
derboarlijk dierge
elkaar te scheiden. Natuurlijk is er ruim
drag, National
baan voor bescherming van ons milieu.
Geographic
Society/De Haan, Maar in het innerlijk milieu, het innerlijk
1976.
van de mens, ligt de oorzaak van het pro20

bleem! En de sleutel tot de oplossing!
De werkelijkheid is meer dan het mi
lieu, het lichaam en de planeet waarop wij
wonen. Er is ook een sociale werkelijk
heid. Die wordt gevuld met schoolgaan,
familiecontacten, verenigingsleven, sport
en ontspanning. Met al die dingen die de
dagen van de mensen vullen. Magnifiek is
het, zoals de jongste kinderen vaak onbe
holpen en soms zo ongelooflijk origineel,
hun eerste stappen doen binnen dat grote
gezelschap dat maatschappij heet.
Wat doet ons Jeugdwerk om die sociale
werkelijkheid toegankelijk te maken? Met
gezond sporten, in kleurrijke en bonte
spelen worden bruggen geslagen. In flit
sende en spitse sketches met gezonde
humor worden frappante zijden van de
menselijke natuur bloot gelegd. Maar het
gaat vooral om die realiteit die in het hart
is. Om de ware Mens die uit het hart moet
opstaan.
HUN

HART KAN ZICH AFSLUITEN

Wie de maatschappij ter discussie stelt
en een kind doet dat! doet dat meestal
omdat hij/zij een uitvoerbare oplossing
zoekt voor een dwaze situatie. Niet eco
nomisch of politiek, maar op basis van
zijn innerlijkste wezen. Daarom staan
veel kinderen open voor nieuwe mogelijk
heden. Hun hart kan zich echter afsluiten
door een te vroege confrontatie met onop
losbare problemen en traumatische erva
ringen. Ook het schoolleven kan een fnui
kende invloed hebben op het zelfvertrou
wen en het zeifbeeld in het algemeen.
Hoop op een goede en zinvolle toekomst
kan dan in de kiem worden gesmoord.

—

—

Verder is de kans niet denkbeeldig
dat tijdens de puberteit en de pre-adoles
centie keuzen worden gemaakt die diep
ingrijpen in de fysieke en/of psychische
gesteldheid. Zulke keuzen worden soms
gemaakt op basis van een te zwakke inner
lijke motor. Of doordat disharmonie de
voedingsbodem voor groei en ontwikke
ling is geweest. Kinderen met een der
gelijke achtergrond heten dan moeilijk
opvoedbaar en hun gedrag moet weten
schappelijk worden gecorrigeerd. Maar
in feite zijn zij slachtoffers van opvoeding
en onderwijs. Hun hart is niet meer in
staat te reageren op impulsen van het
Nieuwe Leven. Daardoor is het kinder
leed over de gehele wereld zo intens ge
worden dat geen pen het nog kan be
schrijven.
Het Jeugdwerk van het Gouden
Rozenkruis legt geen gedragscodes op,
maar gaat uit van een innerlijke norm die
in principe in ieder nog onbedorven kind
aanwezig is. Normaal gedrag, persoon
lijke hygiëne en een goed verzorgde ac
commodatie en omgeving zijn dan ook
vanzelfsprekend. Het gaat erom dat de
jonge mens de vrijheid behoudt zelf~ zon
der inmenging en weloverwogen, te kie
zen, hoe hij/zij zijn levenspad zal inrich
ten. Als die keuze in het hart kan worden
gemaakt, is het altijd goed.
Het Jeugdwerk ontleent zijn bestaans
recht dus aan de bescherming die het aan
het nog gevoelige hart van de jonge mens
kan bieden. Het beschikt daartoe over
eigen accommodaties in de Centrumge
bouwen en in Nederland bevindt zich
ook een Jeugdconferentie-oord in Doorn
spijk.

Uit de rijke gnostieke literatuur van
Jan van Rijckenborgh en Catharose de
Petri is bekend dat niet ieder contact met
de Geestesschool direct positief behoeft te
zijn. Als het hart reeds of nog vervuld is
van zelfzucht, zal de jonge mens mis
schien enige tijd geboeid worden door de
Tempeltoespraken, de dynamiek van spel
en ontspanning en het contact met vrien
den. Er komt dan toch een moment
waarop dat niet meer voldoende is. Dan
zoekt hij nieuwe, heftiger prikkels voor
zijn ik en die biedt het Jeugdwerk niet zo
zeer. Voor de meeste kinderen zijn de na
tionale en internationale conferenties op
Noverosa echter onvergetelijk. Ook al
keren zij het Rozenkruis later de rug toe.
Zij smeden er hechte vriendschappen, vele
zelfs voor het leven.
Toch zal te zijner tijd ook een jeugdlid
niet ontkomen aan al die gemoedstoestan
den of uitingsvormen waarmee het hart
zich aan de mens kenbaar maakt en de
mens zijn hart kan leren kennen. Dat zijn
fasen van ontwikkeling die het hart moet
doormaken, voordat de ware innerlijke
mens zich volledig kan openbaren.
—

HET

OPEN HART HUIVERT VAN

HERINNERING

Wie nadenkt over de ware, Innerlijke
Mens en daarin culmineert toch alle ar
beid van het Jeugdwerk komt voor een
dilemma te staan: hij ervaart zijn onvol
komenheid, zijn onvermogen, zijn tekort.
Dit tekort is wezenlijk, psychologisch.
Maar ook fysiek en aards. Het tekent
zich vooral scherp af voor diegenen die
het gnostieke pad van transfiguratie zoe
—

—
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De jonge prins
plukt een veer uit
de staart van de
Vuurvogel en
zoekt zijn hele
leven naar vervul
ling van het grote
wonder. Russisch
sprookje, beschil
derde lakdoos.
Staatsmuseum
van Palekh, Rus
land.

ken. Want wie kan voldoen aan de oproep
‘Wordt dan volmaakt, zoals uw Vader in
de Hemelen volmaakt is’?
De vervaarlijke grootsheid van dit
beeld doet het open hart huiveren van her
innering.Van een pre-herinnering aan een
gouden, lang vervlogen zonne-era van
magistraal leven. Tegelijk is daar de diepe
ervaring van het tekort waaronder het be
wustzijn gebukt gaat. Daar ligt het di
lemma, onafwijsbaar. Wie kan die kloof
overbruggen? En hoe?
Dat is het moment dat het leerlingschap van een gnostieke geestesschool
kan worden aanvaard. Want in zo’n
school vindt een serieuze zoeker de uit
weg uit de tweespalt in zijn leven. Een uit
weg uit de dualiteit waaraan hij in het stof
felijk bestaan gebonden is. Het hart veran
dert dan van een op zichzelf gericht
bewustzijnsorgaan in een orgaan dat
lijdt; dat lijden kan. En daarmee eindelijk
leren kan. Zegt Nietzsche niet in zijn Za
rathoestra: «De mens is een wezen dat
overwonnen moet worden. Wat hebt Gij
gedaan om het te overwinnen? Tot nu toe
schiepen alle mensen iets boven zichzelf
uit. En gij wilt de eb van die grote vloed
zijn? »
Het lijden waarvan hier sprake is,
noemt Plato het gevolg van het kruis van
de Goddelijke schepping, het wereldkruis. De verticale straal verbindt het be
wustzijn met het domein van de Onsterfe
lijke Zielen. Daardoor ontwaken in het
hart wellicht de eerste impressies van het
geen de mensheid op haar dwaaltocht
door de materie heeft verloren en verge
ten. Die impressies worden op latere leef
tijd niet meer onbevangen ervaren maar
als een uitnodiging, als de eis die aan de
innerlijke mens wordt gesteld om op te
waken en uit te groeien tot een Onsterfe
lijke Ziel.
22

WELKE A5 KIE5T HIJ OF ZIJ?

Tegelijkertijd snijdt deze verticale
straal van omhoog de eonenoude horizon
tale as waarlangs het menselijke leven zich
voortsleept in drama en oneindige herha
ling. Een bestaan dat zo uitzichtloos lijkt.
De jonge mens die op dit kruispunt staat,
kan nu zijn eigen, nieuwe levensgang naar
eigen inzicht inrichten. Welke as kiest hij
of zij?
Op het kruispunt bevindt zich ook het
hart. De ontlading die ontstaat door de
botsing van beide werelden, kan de pure
levensenergie leveren die hem of haar ver
der stuwt. Uit deze brand, of anders ge
zegd, uit dit soort lijden alleen zal iets ge
heel nieuws geboren kunnen worden. Dit
is het enige lijden dat een hoger doel kan
dienen. Het is niet vergelijkbaar met enig
aards, menselijk lijden.
Waar kan die jonge mens dan hoop
vinden?
Die hoop is gelegen in het hart dat
deemoedig is geworden. Langzaam leert
de mens zien dat zijn innerlijke staat van
zijn en de eventuele smart die hij daardoor
ondergaat een gevolg is van onzuiverheid.
In het hart begint een onderzoek. Een on
derzoek naar drijfveren, naar motieven
tot handeling. Voor het eerst wordt er
niets verborgen, niets verholen, niets op
gesmukt of gebagatelliseerd. Ook wordt
er geen poging ondernomen om iets te
veranderen. De mens is in die fase buiten
gewoon eerlijk ten opzichte van zichzelf,
intelligent op een nieuwe manier. En
diep doordrongen van het feit dat hij op
dit moment, als persoonlijkheid, niet het
vermogen heeft veranderingen ten goede
aan te brengen. Niet dat hij werkloos toe
ziet, dat zeker niet. Er voltrekt zich im
mers wel een verandering. Vanaf dit mo
ment zal alles wat hij doet éénpuntig en
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éénduidig zijn gericht op het Nieuwe
Leven.
Hij onderneemt geen acties om an
dere, persoonlijke doeleinden te bereiken.
En daarmee beklimt hij de volgende trede.
Door zijn pas verworven zelfkennis ont
dekt hij een nieuwe wereld. Paradoxaal ge
noeg niet binnen hemzelf~ maar buiten
hem: de wereld van de anderen. Niet lan
ger zijn de anderen de hel waarvan Sartre
spreekt, omdat zij hem zouden beletten
zichzelf naar zijn eigen beeld te ont
plooien.
Nee, hier is een opmerkelijke Umwer
tung aller Werten gaande. Een nieuw, on
afzienbaar groot werkterrein dient zich
aan. De mens leert zijn medemens ken
nen, leert op nieuwe wijze de nood en
het lijden van zijn naasten kennen. Hij
kan dat, omdat hij het zelf kent, heeft
leren kennen en tot werkelijk weten is ge
komen. Nu herkent hij het in zijn naaste
en lijdt hij mee. In het hart wordt het ver
mogen tot mede lijden geboren. Niet een
medelijden dat knecht, of dat affiankelijk
heid schept, maar onbeladen, onpersoon
lijk medelijden. Zijn wezen hunkert en
verlangt niet meer naar het eigen heil dat
als onbelangrijk naar de achtergrond ver
dwijnt, maar naar het vermogen om ande
ren tot hulp te kunnen zijn. In dienst voor
God (de verticale as), voor de wereld (het
ontmoetingspunt, het kruispunt) en voor
de mensheid (de nû nog horizontale as).
Terecht een kruisweg! En een nieuw
heldendom waarvan een tere Roos de re
sultante vormt. Schoner dan een doek
van een meesterschilder, omdat het, op
nieuw in de geschiedenis ‘het Gelaat van
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den Christus’ is dat zijn afdruk onvergan
kelijk achterlaat. Het conflict van de twee
elkaar tegengestelde werelden lost op, ver
dwijnt in het niets. De ware, Innerlijke
Mens neemt zijn oorspronkelijke plaats
in de nu herstelde microkosmos in. Dan
volgt de laatste fase op aarde. Een machtig
samengaan van wijsheid en weten, van
hart en hoofd, zonder enige tegenstelling
of gespletenheid schenkt het genezende
hart de oorspronkelijke kracht die tot eeu
wig leven voert.
De interne eenheid van het Jeugdwerk
is hierop gebaseerd. Alle activiteiten mon
den daarin uit. En zo ligt het Jeugdwerk in
eenheid gebed in het leven van het mo
derne Grote Werk van de gnostieke bevrij
dingsgang. Het jongste jeugdlid is erin ver
bonden met al diegenen die al veel langer
in dit proces staan. In deze innerlijke een
heid kan iedereen zich vrij ontwikkelen.
Deze innerlijke eenheid biedt perspectief.
Aan de horizon van het beleven van een
jeugdconferentie tekent zich de vriend
schap af~ als herinnering aan èn voorbode
van de ware broederschap-der-mensheid.
Een broederschap die in de Schepping is
ontioken aan het hart van de Vader. Want
de ware, innerlijke Mens is ongedeeld en
ondeelbaar en hij zal bestaan in een Eeu
wig Heden. In de harten van hen die de
Grote Omwenteling zijn doorgegaan.

HET LIED VAN DE WERELDzIEL OMSPANT
DE HELE AARDE

(Avondsluiting tijdens een D-week (15
18 jaar) op het Jeugdconferentie-oord
Noverosa.)

-

Beste vrienden,
Hier op Noverosa zullen jullie je wellicht
meer dan elders realiseren dat je aandacht
naar twee kanten wordt getrokken.
Enerszijds is er die vanzelfsprekende
aandacht die je lichaam de hele dag vraagt.
Je bewustzijn bestuurt dat lichaam, maar
is ook zijn gevangene. Met dat lichaam als
instrument van je bewustzijn manifesteer
je jezelf in alles waarmee je de dag doorbrengt. Denk maar aan de verzorging, je
kleding, de wijze waarop je je uitdrukt bij
alles wat je doet, denkt en zegt. Je
schaamte en je trots, je sympathie en je
antipathie. De dingen die je wilt en die je
niet wilt. Het is een ononderbroken spel
van ervaringen die je in en met dat li
chaam als instrument opdoet. Ervaringen
die je als pijn en vreugde, als licht en scha
duw voelt en ervaart.
Anderzijds bevind je je ongeveer twee
keer per dag een uurtje in deTempel. Daar
wordt je aandacht gevestigd op en ge
vraagd voor datgene wat we ‘de meer gees
telijke kant van ons bestaan’ noemen. Dat
vereist ook een zekere inspanning van je.
Maar een andere inspanning dan die tij
dens sport en spel. Immers, al datgene
waarmee je vanaf het ontwaken bezig
bent al dat lawaai van denken, willen,
voelen en doen en al die emoties die daar
mee gepaard gaan, dat allemaal moet je
even opzij zetten. Dat moet je even op
een zijspoor rangeren. Stop zetten. Stil
—

laten worden, voor zover dat althans mo
gelijk is.
Je moet even die wissel omgooien om
een klein uurtje op een ander spoor te zit
ten. Dat vereist een zekere wilskracht. En
energie. De gewone levensdrang van je li
chaam en het bewustzijn dat daardoor in
beslag wordt genomen moeten even tot
bezinning worden geroepen. Wil je je aan
dacht tenminste kunnen verplaatsen naar
dat geheel andere: de innerlijke kant van je
bewustzijn. Het naar buiten gerichte li
chaamsbewuszijn laat dat echter niet zo
gemakkelijk toe. Zonder dat je het mis
schien wilt, kun je zelfs wel wat tegenzin
voelen. Ongeduld en irritatie. Je voelt dat
dan ook van binnen. Je ervaart die tegen
zin lichamelijk, want gevoelens planten
zich door je lichaam voort met behulp
van het zenuwstelsel. Dat is een bewijs
van de intense relatie tussen je lichaam en
je bewustzijn.
Kunnen die woelige reacties van je
zintuigen tenslotte tot rust komen, dan
kan een aanzicht van je bewustzijn gaan
spreken dat we het innerlijke, naar binnen
gerichte deel van je bewustzijn zouden
willen noemen. Uit dat aanzicht kan ook
een reactie voortkomen. Een wonderlijke
blijheid, een stil en vredig gevoel dat sa
menhangt met de diepste gevoelens van
je hart. Dus... ook hier is die reactie licha
melijk voelbaar! Ook hierin zie je de rela
tie tussen bewustzijn en lichaam.
Wanneer je hierover nadenkt, kun je
vaststellen dat wij met en in ons bewust
zijn voortdurend in dialoog verkeren.
Dat tweegesprek komt vooral sterk naar
voren, zodra wij onze aandacht willen
25
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wijden aan de geestelijke kant van ons
leven.
Aan dat deel van ons leven dat meer te
maken heeft met de innerlijke kant van
ons bewustzijn.
WAT

IS BEWUSTZIJN

?

Het bewustzijn dat wij bezitten, is het
vermogen dat ons in staat stelt kennis te
vergaren over de wereld en haar verschijn
selen. De wereld waarin wij leven en waar
van wij deel uitmaken.Wij beseffen dat we
bestaan. Wij zeggen ‘ik-ben’ en ‘jij bent’.
Wij leven in een zeker bewust verband
met de wereld om ons heen. Met alles
waar wij middenin staan. Ons bewustzijn
is voor een groot deel gericht op alles wat
zich buiten ons bevindt. Maar ook op het
geen wij als gevolg van onze waarnemin
gen van binnen ervaren.
26
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Van dat laatste zegt men dat het het
geestelijk leven van de mens is. Het on
stoffelijke denken, het voelende en wil
lende deel van de mens noemt men geeste
lijk, omdat dit denken een voorstelling
vormt van alles wat de mens ervaart en
ziet. Hij kan alles wat hij ziet en ervaart
met zijn denken beredeneren en redelijk
inschatten.
Maar wat we zo als ‘het geestelijk
leven van de mens’ aanduiden, is meestal
erg oppervlakkig en beperkt. Als wij tij
dens onze D-conferentie over geestelijk
leven spreken, dan bedoelen wij een as
pect dat ver boven het zogenoemde gees
telijke leven uitgaat.Want het enige aan de
mens wat met ‘geest’ of ‘geestelijk’ te
maken heeft, is de microkosmos die hem
omvat. Daarin en daarmee zijn wij ver
bonden met een geestkern. Helaas zijn
maar betrekkelijk weinig mensen zich

DE

VLM~ VAN NOVEROSA

Waaz uit~ Waai uit, avlag van NoverosaT
Toon aan de wereld oas symbool
Het open hart, de heil’ge Roze,
De Gouden Ster het doel der School
En zie, de wind die uw hamer doet wapp’ren,
Draagt uw Boodschap door de wereld voort
Fluister aan ieder oor dat luist’ren wil naar ~tWonder,
Uw ongesproken, doch bevrijdend Woord.
Zowaai dan, waai dan,VlagvanNoverosa’
Breng aan de mensheid onze Groet.
Verkondig onze blijde vreugde,
Aan elk die uw Symbool ontmoet
Zo willen wij dan, jeugd van Noverosa
Met allen clie uw roepen volgen gaan,
Delen de grote Schat die aan ons is geschonken,
En met ben in deVneadenkring gaan staan~

van dat geestelijke aspect bewust. Hoog
uit ervaren zij daar iets van als een verre
en vage herinnering. Iets onbewusts waar
van zij geen weet hebben.
Waar komt het woord ‘geest’ van
daan? Het is een vertaling van het he
breeuwse woord ‘roeach’. De oorspron
kelijke betekenis van dit woord is adem
of wind. De wind werd heel vroeger sym
bolisch wel aangeduid als de Adem der
Goden. Adem is het teken van leven. Wat
ademt, leeft.Vandaar dat de Geest ook wel
de ‘levensadem’ werd genoemd. Dat
zelfde woord roeach werd ook wel ver
taald als ziel.
De ziel is de levenskern die wordt ge
voed door de levensadem. De Indianen
noemen de levensadem ook het Wereldlied. De oude Grieken noemden het de
Wereldziel.
De oude Indische wijsheid spreekt

over Akasha of ether. Of ook over de
Zeven Harmonieën van het Al. Als wij
nu hier op Noverosa spreken over de
geestkern van de microkosmos, dan doe
len wij daarmee op de ziel, op het zielebe
ginsel van de microkosmos. Het woord
ziel stamt in zijn oorspronkelijke beteke
nis ook af van het begrip adem.
Nu stelden wij zoëven vast dat ons be
wustzijn voortdurend met zichzelf in dia
loog verkeert. Een tweespraak tussen het
naar buiten gerichte deel van het bewust
zijn en het naar binnen gerichte deel. Nu
kan die dialoog beperkt blijven tot het
eigen cirkeltje van alles wat voor mij goed
en plezierig of slecht en nadelig is. De dia
loog kan ook gaan over datgene wat wij
het goed en het kwaad in het leven noe
men. In beide gevallen gaat het om licha
melijke interesses en om je eigen ik.
Maar deze dialoog kan ook anders
27

zijn. Anders worden! Zij kan ook veel die
per gaan. Zij kan heel sterk worden beïn
vloed door de geestkern. Door de ziel van
de microkosmos. Die invloed kan de ge
wone, dagelijkse dialoog in ons doorbre
ken. En dan gebeurt er iets bijzonders in
een mensenkind. Die doorbraak kan de
oorzaak zijn van het ontwaken van het be
wustzijn van het hart.
Dat hartbewustzijn heeft weinig of
niets te maken met de lichamelijke mens.
Het is als het ware een heel ander bewust
zijn dan het gewone alledaagse. Wanneer
het hartbewustzijn uit de geestkern opwaakt, komt er een zeer diepgaande
nieuwe dialoog tot stand tussen het ge
wone alledaagse bewustzijn en het hartbe
wustzijn.
Het hartbewustzijn geeft dan toegang
tot het huis van de microkosmos waarin je
woont. De geheimen van dat huis kunnen
dan onsluierd worden. Het zijn schatten die
heel lang inactief zijn geweest, als het ware
bewusteloos in een eeuwenlange slaap.
Daarom is het hartbewustzijn in wer
kelijkheid een geestelijk vermogen! Als in
een mens het hartbewustzijn gaat ontwa
ken, onstaat een geheel nieuwe dialoog.
Niet langer twee bewustzijnsaspecten te
genover elkaar, maar naast elkaar in een
samenspraak. Er ontwikkelt zich dan een
bijzondere innerlijke uitwisseling van in
formatie. Een heel subtiele en fijnzinnige
samenspraak tussen het hartbewustzijn
en het lichaamsbewustzijn geeft dan aan
het leven van die mens een geheel nieuwe
kleur. Denken en gevoel worden dan heel
anders, op totaal nieuwe wijze, gekleurd.
Die samenspraak tussen het alledaags
bewustzijn en het hartbewustzijn bezit een
onschatbare innerlijke rijkdom die alle
schatten en rijkdom op aarde overtreft.
Waarom durven wij dat zo nadrukke
lijk te stellen? Omdat die innerlijke rijk
dom de mens voert naar de bron van zijn
oorsprong. De oorsprong van alles ligt im
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mers in de mens zelf. In de geestkern, in
het zielecentrum van de microkosmos!
Daarom moeten wij allen terugkeren
naar onze oorsprong die in het hartcen
trum verborgen ligt.
De oorsprong van het leven waarnaar
astronomen, archeologen, filosofen en
theologen al eeuwen op zoek zijn, ligt in
het hartcentrum van de mens zelf verbor
gen. Als uit het hartcentrum het hartbe
wustzijn mag opwaken, opent zich even
eens een innerlijk zien. Een innerlijk oog
dat alle dingen doorschouwt in hun ware
betekenis en waarde. Dan gaat de mens
van binnenuit de wereld heel anders zien.
En met het innerlijk oor gaat hij het we
reldlied van Akasha vernemen. Dan is in
hem de innerlijke lamp ontstoken die
schijnt voor de voet en die de mens de
juiste weg toont door het labyrint van het
dagelijks leven.
Nu denk je misschien dat dit nog heel
ver weg ligt. Het lijkt nog zo heel ver van
je af. Zo onwerkelijk. Iets uit de fantasiewereld van een romantische geest. Maar
is de roman van het leven niet het grote
drama van het onvervulde en onbereik
bare? Zijn die ontelbare fantasieën die
aan het menselijke brein ontspruiten,
niet geworteld in een diep en oneindig
heimwee naar iets dat hij eenmaal verlo
ren heeft! Het is dit heimwee naar een le
vensdroom die heel diep verborgen ligt in
het wereldgeheugen.
Dat heimwee wordt opgewekt door
het mysterieuze wereldlied. Het is als een
fata morgana, als een immense luchtspie
geling, als de projectie van het onvervulde
verlngen van ontelbare generaties. Het on
vervulde verlangen naar verwerkelijking
van een droom, een fantasie, een geheim.
Maar, vrienden, dat geheim van de Oor
sprong ligt niet in het verleden of in de toe
komst verborgen. Het ligt in jou zelf! Het
wereldilied, het lied van de wereidziel, om
spant de gehele aarde en haar tonen en me-

lodieën trachten de herinnering die als dro
men in ons verborgen liggen, wakker te
maken. Niet later later... en straks en een
maal in de toekomst, maar nu!
Daarom raden wij jullie aan, alsjeugd
leden van het Rozenkruis, daal af in de
diepte van je hartcentrum als je iets van dat
onvervulde heimwee in je voelt opkomen.Je
zult merken dat dit heimwee dan omslaat in
een heel diepe, verborgen blijdschap.
Een hele fijne innerlijke trilling die
iets in je hart openmaakt wat anders geslo
ten was en blijft. Die fijne innerlijke tril
ling is het allereerste begin van het ontwa
ken van het hartbewustzijn. Daarmee kun
je in samenspraak gaan. Dan ga je iets ver...
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nemen van de oeroude wijsheid en het in
nerlijke weten van de Oorprong die in jou
rust en wacht om gewekt te worden. De
Oorsprong die in je is en er altijd zijn zal.
Als jouw bewustzijn daarmee kennis
gaat maken, wordt er iets in je geboren
dat onuitsprekelijk is. Iets waarvoor geen
woorden zijn. Waarvoor geen uitdrukking
bestaat en wat niet kan worden verbeeld.
En toch, beste vrienden, het is er!
Dat te vinden, bidden wij allen die hier
in de Tempel zijn, allen die zoeken in de
wijde wereld, van ganser harte toe.

GEBOORTE VAN DE ZIEL

Alle zielen die in de gehele wereld rond>
wentelen, als uitgezaaid op de hun
toegewezenplaatsen, zijn uitgegaan van
de ene ziel, cie al-ziel. Deze zielen
ondergaan vele veranderingen, sommige
ingenadevolle opgang, andere in het
tegendeel daarvan.
Een ziel isfeitelijk niet anders dan een
microkosmos De Gnosis leert dat de roos
des harten de zielekern is, het midelpunt
van de microkosmos. De roos des harten
is niet eengeheimzinniglkhaamsorgaan,
maar het mathernatische middelpunt
van cie microkosmische boL Rondom dit
middelpunt bevindt zich een openba
ringsveld dat wordt omsloten door het
zevenvoudige aurisch wezen.
Denk maaraan het atoom. Iederatoom
bevat een kern waar omheen zich ver
scheidene elektronen bewegen~ ah
planeten om een zon. Zo heeft ook het
mkrokosmische stroom een kern met een
stralingsveld ofopenbaringsveld
waaromheen zich zeven microkosmische

planeten bewegen. Dat is het zeven’oou
dige aurisch wezen. In het stralingsveld
rondom de kern van het microkosmische
atoom ontwikkelt zkh depersoonlijk
heid. De kern ofziel van de microkosmos
assodeert zich dan met het hart van de
persoonlijkheid Zo kan men dus ook
spreken van de ziei der persoonlijkheid,
ofvan de ziei die in het bloed is. De stra
lingskracht van de roos ontwikkelt zich
namelijk niet alleen in het hart maar
openbaart’ zich ook in het bloed
Dit alles heeft dikwijls veel aanleiding
gegeven tot verwarrin& Inderdâad is er
in onzepersoonlijkheid een bezielende
kracht. Maar deze gaat uit van de kern
van de mkrokosmos. Voorts spelen in het
bloed en in de interne secretie ook
erfelijkefactoren een rol en komt tot ons,
vanuit het zevenvoudige auriseb wezen,
alles wat aan karma in de microkosmos
opgestapeld ligt
(J.v. Bijckenborgh,DeEgypcische Oergnosis
III, hfdst. XX. RozekruisPers Haarlem, 1985)
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JONGE MENSEN IN TIJDEN VAN GROTE
VERANDERINGEN

Talloos zijn de problemen waarvoor
de jeugd in deze wereld zich geplaatst
ziet. En het toekomstbeeld presenteert
zich met steeds ingewikkelder, steeds
somberder en steeds wanhopiger aspec
ten. »
«

~tVIet

deze woorden begon een serie
uiteenzettingen van Jan van Rijckenborgh
tijdens een jeugdweek op Noverosa in
1950. Toen, op enkele weken na ~o jaar ge
leden, werden deze woorden uitgespro
ken. De gebeurtenissen van de afgelopen
halve eeuw hebben Van Rijckenborghs
woorden eerder onderstreept dan tegen
gesproken. De samenleving is onderge
dompeld in een ondoorgrondelijke corn
plexiteit. Alles dreigt ten onder te gaan in
de veelheid van de meervoudigheid. Van
uit deze achtergrond moet de jonge mens
zich gereedmaken voor het leven dat hem
wacht. Hij moet richting vinden, terwijl
hij van alle kanten wordt belaagd en in
warrige structuren wordt ingesponnen.
Hij moet en wil zich ontworstelen
aan alles wat de maatschappij aan failliete
normen aan hem opdringt. Hij zoekt zijn
eigen, nieuwe levensnorm.
De puberteit is de periode waarin het
astrale lichaam uit de matrix van het ma
crokosmisch begeertelichaam als het
ware wordt afgezonderd. Het is dan,
alsof er een scheur ontstaat waardoor uit
het diepst van het jonge wezen uitbarstin
gen, gevoelens en emoties opwellen. Een
vloed van verlangens en driften die moei
lijk kan worden beteugeld. Velen die dan
—
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in zichzelf en op anderen doodiopen, zet
ten een ondoordringbaar masker op. Zij
verschuilen zich achter bizarre uitingen,
een wanhopige schreeuw om dat ene
diepe contact met het ware menszijn.
Ouders herkennen deze periode
waarin hun kind verandert en zijn eigen
identiteit gaat openbaren. Het ego doet
zich gelden en voor menige ouder is die
periode soms nog moeilijker dan voor
het kind. Als een boog wordt de wils
kracht gespannen en gericht op het uni
versum om de vrijheid te zoeken, terwijl
het dagelijks leven zich als een net sluit.
Het ego ervaart een ondragelijke beper
king. De invretende koude van de materie
en haar aanhangers tegenover de zich aan
dienende eeuwigheid en oneindigheid in
het onstuimige hart. Signalen van een
ander, nu nog geheimzinnig leven dat op
welt uit de ziel en wordt veracht door het
niet begrijpende ik. Zijn leven scheurt uit
een in twee werelden.
EEN VENSTER GAAT OPEN

De puberteit is een buitengewoon be
langrijke levensperiode. De Duitse auteur
Karl Graf Dürckheim zegt: «Zij is de lei
draad van ons oorspronkelijk wezen. Een
nieuw gevoel duikt plotseling op uit de
diepten van onszeijen van de wereld. » Tij
dens deze fase kan het onbestemde en nog
duistere van het astrale lichaam soms wor
den doorbroken door impulsen uit de
goddelijke kern in het hart. Die openheid
kan ontstaan, doordat het ik nog niet alle
macht over de persoonlijkheid heeft ver
kregen.

‘

‘It~
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De puberteit brengt ingrijpende ver
anderingen op het lichamelijke, affectieve,
intellectuele, sociale en spirituele vlak.
Geleidelijk aan verliest de jonge mens de
zekerheden die de wereld der volwasse
nen op hem heeft geprojecteerd. Hij ver
liest het evenwicht van zijn jeugd en licha
melijke veranderingen plaatsen hem voor
problemen die hij slecht begrijpt en slecht
beheerst. Ondanks alle seksuele voorlich
ting! Kinderen die eerst zo voorbeeldig
waren, verliezen hun belangstelling in
het fundament van de samenleving. Zij
zoeken naar een voorbeeld in pop-, film-,
TV- en sportsterren die de buitenkant van
het menselijk leven ‘verheerlijken’.
HOUVAST AAN EEN IDOOL

Een huwelijksbreuk en zijn gevolgen
zijn voor vrijwel alle daarbij betrokken
kinderen moeilijk te verteren. Ouders
mogen daar wel eens over nadenken en
zouden veel minder uit eigenbelang moe
ten handelen. Voor het jonge kind zijn zij
toch het eerste houvast en het eerste idool
in het leven! Die aftakeling geeft hen een
geduchte knauw die in hun hele leven
meetelt. Dat laat zich niet zomaar com
penseren door ontspanning, nieuwe span
nende onderwerpen en belevenissen. Een
kind ziet meteen waartoe al die inspan
ningen moeten dienen en doet mee om
de ouders niet te kwetsen. Maar ook die
fase gaat voorbij. En dan kunnen zij zich
ongemeen hard tegen de falende ouders
keren en uit pure innerlijke nood een le
venspad kiezen dat niemand hen toewenst.

-~

Verdwaald in de
stad van de toe
komst. Sao Paulo,
Unesco Koerier
nr 14, 1985.
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Assepoester.
Des enfants,
Sabine Weiss;
Marie Nimier,
997

De puberteit kan echter ook een eer
ste, zeer positieve stap in het eigen leven
betekenen. Het kan een aaneenschakeling
zijn van talrijke nieuwe ontdekkingen en
veelbelovende vergezichten. De puberteit
is dus de fase waarin het eigen, individuele
leven wordt ontdekt en geëxploreerd. Die
periode hoeft niet altijd te beginnen rond
het veertiende levensjaar, maar kan ook
veel eerder of veel later aanbreken.
Het is een periode van ingrijpende veran
deringen die op zichzelf moet staan.
Ouders en opvoeders, gewapend met ou
bollige of nieuwerwetse adviezen en spe
cialismen, zijn geneigd deze periode
scherp af te bakenen en de teugels aan te
trekken. Dat resulteert in heel veel onbe
grip en wederzijds verdriet.
In moderne, westers georiënteerde
maatschappijvormen wordt de overgang
van jeugd naar volwassenheid tot slechts
enkele jaren bekort. In sommige traditio
nele samenlevingen duurt dit proces zelfs
—
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niet langer dan enkele dagen, ja zelfs en
kele uren. De metamorfose van de rups
tot vlinder geeft een duidelijk beeld van
hetgeen geschiedt. Wanneer de rups vol
wassen is geworden, heeft zij als rups
haar einddoel bereikt. Binnen de cocon
die zij als haar eigen graf om zich heen
spint,voltrekt zich een volledige gedaante
verandering. Het kruipende dier wordt
een elegante en bontgekleurde vlinder die
zich van de aarde kan losmaken en vrij
kan rondvliegen.
JONGE MEN5 ONTDEKT ZICHZELF

Ook de jonge mens sluit zich op in een
cocon, terwijl een andere wereld, een an
dere natuur, zich in het diepst van zijn
wezen aandient. Op die momenten weet
hij dat er iets anders bestaat dan de mate
rie waarin hij zich als een vreemde voelt.
Tegelijkertijd achtervoigt zijn driftmatige,
instinctieve leven hem en de jonge mens
ontdekt zijn seksualiteit. Lichamelijk is
hij in staat nieuw leven voort te brengen,
maar psychisch is hij nog niet in staat om
die grote verantwoording op zich te
nemen. Volwassenen bestuderen zijn ge
drag en trekken hun conclusies, terwijl
zij geen idee hebben welk wonder zich
binnen die cocon voltrekt. De jonge
mens volgt zijn eigen belangstelling.
Oude, vaak opgedrongen beelden en nor
men verliezen hun waarde en hij kiest of
creëert nieuwe. Hij vergroot zijn actiera
dius en richt zich op het leven buiten de
grenzen die ouderen rond hem hebben ge
trokken. Hij neemt op zijn eigen manier
deel aan het sociale leven.
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Ouders en opvoeders die deze proces
sen niet uit eigen ervaring herkennen,
maken zich zorgen. Zij willen hun kind
dan tot elke prijs tegen van alles en nog
wat beschermen en het voor zichzelf be
houden. Hele generaties ouders en opvoe
ders hebben in hun tijd net zo gehandeld.
En hoevelen hebben zich niet beijverd om
schitterende opvoedkundige ideeën uit te
zaaien die helaas in tegenspraak waren met
de innerlijke ontwikkelingen van de mens!
Zo zijn grote en belangrijke opvoeders en
hun systemen door de tijd achterhaald, an
deren putten uit de eeuwigheidsbron en
gaven richtlijnen die nog altijd actueel zijn.
Een kind dat onophoudelijk wordt
verweten onhandig te zijn, kan in de ont
wikkeling van zijn gevoel achterblijven en
die achterstand soms niet meer inhalen.
Daardoor kunnen ook storingen ontstaan
in de periode van spirituele ontwikkeling
en rijping. Gelukkig is het niet zo dat een
volwassen mens voor eens en voor altijd
gevormd is. Er ligt een wordingsplan be
sloten in het mensenhart en dat plan
wordt voltrokken door tal van metamor
foses heen. Helaas trachten velen die pro
cessen tegen te houden, omdat zij het doel
niet kennen of niet willen kennen. Zij
houden zich dan vast aan die kortstondige
momenten van geluk waarin zij enige ze
kerheid hebben gespeurd. Alsof dat het
doel van het leven zou zijn.
L05BREKEN

UIT JE EIGEN COCON

Het gedrag van de mens die mee
beweegt in de stromingen van de mo
derne tijd, toont aan dat de meesten als
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blinden hun egocentrische verlangens vol
gen. Hun intelligentie is ondergeschikt ge
worden aan het ik, terwijl zij juist als gids
zou kunnen dienen om de juiste weg te
vinden. Het is net alsof de wereld vol zit
met pseudo-volwassenen die hun puber
teit nooit te boven zijn gekomen. Alsof
zij zijn blijven steken in hun cocon en
nog geen uitweg hebben gevonden. In die
verstoorde en verwarde wereld moet de
opgroeiende jonge mens de Waarheid vin
den. Want dat is toch het doel van zijn
leven! Niet gelijk worden aan volwasse
nen die de materie als het hoogste goed
zien, maar innerlijke idealen de ruimte
geven in dienst van hun medeschepseL
Daarom heeft de jonge mens van nu
geen enkele behoefte aan gemoraliseer,
maar aan een medemens die van binnenuit kan luisteren en helpen. Iemand die
hem in volstrekte eerlijkheid kan begelei
den en voorgaan op zijn moeilijke levens
pad. Op zoek naar de Bron en het Doel
van het leven.
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Overwinning op
de slang van de
lagere begeerte.
John Bauer.

HET ONTSTAAN VAN DE
JAN VAN RIJcKENBORGHScHOLEN

In de vijftiger jaren deed de televisie op
grote schaal zijn intrede in het westerse
cultuurbeeld. Een grote Tvfabrikant
moedigde aan met ‘Televisie verrijkt
het gezinsleven’ en een bekende Neder
landse cabaretier riposteerde met ‘Tele
visie verrekt het gezinsleven ~ Het kille
oog van de kathodebuis bedreigde ook
het onderwijs en niet iedereen was blij
met die nieuwe ontwikkeling.
e media braken de wereld met grote
kracht en voortvarendheid open en de
TV-kijker werd geconfronteerd met din
gen die hij nog niet kon verwerken. Dat
bracht veel onrust. Nog altijd twisten
geleerden over de negatieve invloed van
de TV. Het zou absoluut geen slechte
invloed hebben op de mens. Maar het feit
ligt er dat voorgespeelde criminaliteit van
de beeldbuis door ouderen en kinderen in
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het echt wordt ‘nagespeeld’. Iedere ouder
en opvoeder weet dat kinderen nadoen,
maar de wetenschap laat die basiswet
gemakshalve links liggen en beweert nog
altijd dat TVgeen schade doet. Klinken er
stemmen om het geweld op het scherm
terug te dringen, dan verzint men onno
zele constructies om de mensen bezig te
houden, maar het kwaad wordt niet
bestreden.
Omdat dit was te voorzien, drongen
de stichters van het Lectorium er in de
vijftiger jaren op aan dat er bijzonder on
derwijs zou komen waarin onder andere
de verkillende en geestdodende invloed
van de TV verre kon worden gehouden.
De geestelijke ontwikkeling van jonge
mensen en volwassenen werd immers
ernstig bedreigd! «Voor elk kind zal ge
vochten dienen te worden », zei Jan van
Rijckenborgh in zijn toespraak bij de
stichting van de Scholen van het Rozen
kruis.

HARMONIE, RUST, VRIENDSCHAP EN
LIEFDE

Eén van de belangrijkste oogmerken
was het creëren van een beschermend
veld waarbinnen kinderen hun levensles
sen zouden mogen ontvangen als basis
voor een bewuste levensgang. Op de nog
ongesubsidieerde basisscholen in Haar
lem en Hilversum werd begonnen met
ca. 30 leerlingen en twee leerkrachten die
zelf leerling waren van het Lectorium Ro
sicrucianum. Zij streefden naar een sfeer
van harmonie, vriendschap, rust en liefde.
Immers, in de eerste schooljaren van het
jonge kind zijn dat de pijlers waarop hun
ontwikkeling gestalte moet krijgen.
In een brief aan het toenmalige school
bestuur schreef Catharose de Petri : «Het
komt er op aan dat al heel vroeg in het
jonge leven twee zintuigljke toestanden
in ontwikkeling worden gebracht. Ener
zijds een zuivere gerichtheid op het toe-

komstig denkleven dat zich dient te open
baren als ‘ziel’ of ‘ziele-bewustzijn ~ an
derzijds als het openbaar en werkzaam
worden van het hart- ofoeratoom. Enorme
mogelijkheden kunnen op deze basis in het
jonge kind vrijkomen. »
OPENHOUDEN VOOR DE TOEKOMST

Het gaat er bij dit onderwijs dus om
dat vermogens en kwaliteiten als zuiver
denken en voelen, intuïtie, inzicht,
kennis, wijsheid en innerlijke vrijheid in
het kind worden opengehouden en zo
nodig bevorderd. Het verplichte leerpro
gramma wordt ingevuld op basis van de
leer die in de Geestesschool van het Gou
den Rozenkruis wordt overgedragen. De
bedoeling is echter niet van elk kind een
leerling van het Rozenkruis te maken.
Wel is het zo dat langs deze weg de open
heid voor de innerlijke roep en het verlan
gen naar hoger leven bewaard blijven, ter-
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Jan van Rijcken
borghscholen in
Heiloo en Hilver
sum.

Wij willen niet dat onze woorden tot een
wet en een cultuur worden. Dat zal kris
tallisatie tot gevolg hebben. Tracht een
sfeer te scheppen waarin de hogere voertui
gelijkheid wakker blijft tot op de dag dat
het leven zeij~tandig kan worden bepaald.
Gebruik als leidraad de fundamentele
vragen die ieder kind op een
mo
ment zal stellen. »
wijl de persoonlijkheid volgroeit en het ikbewustzijn de leiding in het stelsel van de
mens overneemt. De stem van de ziel kan
dan blijven spreken. Dat dit geen utopie
is, blijkt uit het feit dat vele jonge mensen
die hun jeugd op de Jan van Rijcken
borghschool hebben doorgebracht, nu als
huismoeders en -vaders tegenover hun
eigen kinderen getuigen van dit diepe, in
nerlijke verlangen naar geestelijke Vrij
heid. ‘De Jan van Rijckenborghschool is
voor mij het mooiste deel van mijn jeugd
geweest’, zei een oudieerling tijdens een
schoolreünie.
Ieder kind heeft recht op die hulp en
iedere ouder en opvoeder is verplicht
daaraan naar beste kunnen bij te dragen.
KINDEREN ZELF ZIJN DE LEIDRAAD

«Omdat geen van
beiden week, vielen
zij samen in de
beek.» Fabels van
j ean de la Fon
taine, geschreven
tussen 1668-1694.
Illustratie van
Gustave Doré
(1832-1883).

Dat dit geen eenvoudige taak is, blijkt
wel uit de vraag die de leerkrachten stel
den aan Jan van Rijckenborgh: «Kunt u
niets eens opschrijven, hoe u zich dit onder
wijs voorstelt?» En het antwoord luidde:
«Als u in binding staat met het Gnostiek
Magnetische Stralingsveld van het Lecto
rium Rosicrucianum, zult u uw opdracht
nimmer alleen dialectisch verstaan
36

Alle vakken onder één noemer
Naast de beschikbare leermiddelen
werden specifieke eigen materialen ont
wikkeld. Later, toen de school in Hilver
sum nog als enige functioneerde, werd
deze in 1970 omgedoopt tot de ‘Jan van
Rijckenborghschool’. Toen werden vak
ken als biologie, geschiedenis, aardrijks
kunde, rekenen en taal zoveel mogelijk
onder één noemer gebracht. Dat was de
Biosofie. Een methode van overdracht
met het karakter van wereldoriëntatie,
maar op een duidelijk esoterische basis
waardoor onderlinge verbanden beter
konden worden getoond.
De grote mate van zelfwerkzaamheid
die de kinderen van de Jan van Rijcken
borghschool ontwikkelen, geven hen een
voorsprong in het middelbaar onderwijs.
Zij worden daar zeer gewaardeerd.
Wilt u meer weten over de Jan van
Rijckenborghscholen, dan kunt u contact
opnemen met de vestiging te Hilversum,
‘s Gravesandelaan 15, 1222 SX Hilver
sum, tel. 035-6832913 of de vestiging te
Heiloo,Trompenburg ~ 1852 cc Heiloo,
tel. 072-5338286.

HOE KOMT EEN MICROICOSMOS TOT
STAND?

De microkosmos komt voort uit de
fundamentele natuun Degoddelijke
natuur is als een tweevoudige stroom
van wezen en wi4 van begeren en
werkzaamheid, Deze stroom is God
niet, maar zij komt voort uit God. Deze
tweevoudige alomtegenwoordige,
alomvattende stroom van defunda
mentele natuur is een machtig zeer
vurig astraal veld dat het ganse al
vervulL De mens ontsteekt met zijn
verstandeljke denken het eigen astrale
lichaam. Als u gedachtenbeelden
produceer4 zullen deze bepaalde
astrale werkingen in uw lichaam tot
ontwikkeling brengen. Deze ontsteking
veroorzaak dan in het astrale lichaam
een vonken, met alle gevolgen van de
teruglopende beweging
Zo kunt u nu wellicht inzien hoe het
goddelijke denken dat buiten defunda
mentele natuur staat, het machtige
astrale veld van defundamentele
natuur met zijn gedachten doortrilt en
doorgloeit Zo ontwikkelen zich in de
fundamentele natuur astrale vonken,
astrale vlammen. Op deze wijze komt
een levensgolftot aanzijn: gewekt,
geopenbaard door hetgoddelijke
denken. Daarom worden microkosmoi
ook wel geestvonken ofgodvonken
genoemd Een microkosmos is dus een
astrale vonk, ontheven aan defunda
mentele natuurWijzijn dus allen tot op

het innigst met defundamentele natuur
verbonden, Een microkosmos, een
geestvonk, draagt dan ook haargehele
aard. Immers, de vonk is uit haar voort
gekomen.
Door het begeren en het willen van het
moederveld komen binnen de vonk
ethers vrij, want achter de vonk drijft de
goddeljke gedachte die het moederveld
ontvonkt. Een levensgo~spat als een
explosie van astraal vuur in de alopen
baring uiteen, en iedere vonk van dit
vuur is doorgloeid van de goddelijke
gedachte. De etbers die uit de vonken
vrijkomen, concentreren zich rondom
de kern van het microkosmische atoom,
de roos, de ziel van de microkosmos, In
deze etherconcentratie ontstaat een
vormopenbaring, een krachtlijnen
systeem, zich vormend tot een
menselijke gedaante De gedachte Gods
wordt door het gehele proces rondom de
roos geopenbaarcL De etherwolk vormt
zich aldus tot een weerspiegeling van de
fundamentele idee die in het
moederveld aanwezig is. Zo verschijnt
in verheerlijkte, etherische gedaante de
ware, de oorspronkelijke zielemens
waarin de ziel ofkern van de moedernatuur zich weerspiegelt.
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ZAL HET OOIT HET LICHT VINDEN?
OuderavondJan van Rijckenborghschool, 1februari 1982

Een kind staat op het punt geboren te
worden. Een mens die deel is van het
bloed van de ouders en deel heeft aan
iets dat we helemaal niet kennen! Een
mens die zijn weg over de aarde zal
moeten gaan om ervaringen op te doen.
Een wezen dat wellicht vertrouwde
trekken heeft, maar ook een achter
grond van ervaringen waardoor zijn le
ven een geheel eigen weg zal volgen.

Zal het ooit de gnostieke weg naar het
Licht vinden? En hoe kan het daarbij
worden geholpen? Hoe kan het zoekende
element in deze jonge ziel worden
beschermd door mensen die zelf nog in
het duister staan?
Dwang is uitgesloten, want de weg van
de Gnosis is een Vrije keuze. Alleen door
zelf naar het Licht te verlangen en te stre
ven kan een mens iets daarvan aan een
ander mededelen. Er moet immers een
openheid zijn om het Licht te ontvangen,
alvorens het kan worden doorgegeven?
Hoe wonderbaarlijk is het hartheilig
dom van de mens geconstrueerd! Het is
geroepen om volledig en zevenvoudig te
reageren op de zevenbladige Roos van de
Ziel
het middelpunt van de microkosmos dat vanaf de geboorte met het bio
logische hart samenwerkt. Zolang het
hart niet verhard is, blijft de mogelijkheid
bestaan om zich weg te schenken aan de
leiding van de Ziel en daardoor haar ver
mogen te versterken.
—

Meisje bij het
raam, Ignacy
Pienkowski, 1898.
Galeria Roga
linska Edwarda
Raczynskiego,
Poznan, Polen.
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WAT IS ‘VERHARDING VAN HET HART’?

Wanneer een kind geboren is, gaat de
zielekwaliteit van de ouders zich in de be
geleiding en opvoeding bewijzen. De eer
ste levensjaren zijn van het hoogste be
lang. In die jaren wordt het levenslichaam
of etherisch lichaam gevormd. Dat proces
voltrekt zich onder de etherische invloed
van de beide ouders. De ziel van de beide
ouders grijpt dan zeer direct in de ontwik
keling van het jonge leven in.
Is het hart van de ouders werkelijk
open voor de gnostieke aanraking en stre
ven beiden ernaar de leiding van hun
leven over te geven aan de onsterfelijke
Ziel, dan is niet alleen het bloed van de
ouders doorslaggevend bij de vorming
van het jonge levenslichaam, maar wordt
ook het hoofdheiligdom toebereid voor
wedergeboorte van de ziel. Want de ethers
van het levenslichaam vormen niet alleen
het bloed en het zenuwfluïde, maar ook
de zintuigen die vanuit het hoofd worden
geleid.
Wanneer zo het levenslichaam in de
eerste zeven jaren gevormd is, treedt het
eigen leven van het kind pas goed naar
voren. Dan pas begint zijn leven. Hieruit
blijkt wel, hoe belangrijk de invloed van
de beide ouders is in de eerste levensjaren
van het kind. Ten goede, maar zeker ook
ten kwade!
Zal het kind met een krachtig en goed
gericht levenslichaam het leven ingaan,
open voor de Gnosis en spontaan en in
tuïtief gericht op het ene levensdoel? Dat

doel zal dan als een Lichtsprankeling het
jonge leven verlichten. Of zal de opgroei
ende jonge mens uitsluitend worden ge
richt op de materie, op de maatschappij?
Om zo spoedig mogelijk te kunnen deel
nemen aan de wedloop om het bestaan?
ZAL HET KARMA VRIJ SPEL KRIJGEN?

Is het levenslichaam eenmaal geboren,
dan is de situatie dus zo: of de Ziel van het
kind zal zich kunnen openbaren en krach
tige hulp en leiding geven in de tweede, zo
uiterst moeilijke levensperiode waarin de
geboorteprocessen van het astrale of
begeertelichaam zich voltrekken, of de
ziel is reeds ingekapseld door de bloedser
fenis van ouders en voorouders. In dat
geval heeft het karma vrij spel en zal het
zich in het astrale voertuig verankeren.
Gelijk trekt altijd gelijk aan. Dat bete
kent ook dat ouders in hun kind een enti
teit aantrekken die bij hen hoort en die zij
verder moeten leiden en begeleiden.
Alleen de fase van de ontwikkeling en
geboorte van het stoflichaam is redelijk al
gemeen bekend. Maar de volgende fasen
zijn minstens zo belangrijk. In de eerste
zeven jaren wordt de geboorte van het le
vens- of etherlichaam voorbereid. Dit li
chaam moet de directe levensfuncties
van het stoffelijk lichaam gaan verzorgen.
In die jaren heeft het kind nog geen eigen
stuur, maar het groeit spontaan op in de
sfeer van de ouders. Narigheid die ont
staat, doordat de ouders vaak volkomen
onbewust de verkeerde etherstromen
—

—

toelaten in het ontwikkelingsveld van
hun kind, moet de jonge mens zelf op
latere leeftijd verwerken en oplossen.
Wanneer de ouders zich echter bewust
zijn van deze uitwerking, kunnen zij der
gelijke invloeden afweren of zonodig stu
ren. Dat vereist echter wel een zuiver in
zicht en een zuivere beleving van het
gnostieke pad van bevrijding. Slagen zij
daarin, dan kan het levenslichaam zich
op de juiste wijze ontwikkelen.
TWEE VOERTUIGEN BESCHIKBAAR

Bestaat het leven
alleen uit sommen
en formules?
Poster van Serge

J. Uwarow, 1988.
Glasnost und
Perestrojka.
Metamorphosis
Verlag.

Als de eerste blijvende tand door
breekt, is de eerste periode voltooid. Het
kind is dan zover dat het omhulsel van
etherstof dat het levenslichaam omsluit,
kan worden afgeworpen. Daardoor kun
nen indrukken van buitenaf worden ont
vangen. Er zijn dan twee voertuigen be
schikbaar. Nu begint de periode waarin
de opvoeder mag inwerken op het leVenslichaam en het geheugen. Dat is het tijd
perk waarin het kind de bedoeling van de
dingen moet leren kennen. Hier blijkt hoe
bevoorrecht die kinderen zijn die hun eer
ste levensfase mogen doorbrengen op een
Jan van Rijckenborghschool, zoals die in
Nederland bestaat.
Dezelfde grote zorg nu, die aan de ge
boorte en ontwikkeling van het stoffelijke
lichaam wordt besteed, zou ook moeten
worden gegeven bij de voorbereiding tot
de geboorte van het astrale lichaam. Dat
wil zeggen: onderscheid maken tussen
goede en slechte astrale invloeden. De as
trale kracht is de primaire bouwstof. In
het levensdomein van de mens is deze
bouwstof zeer vervuild door het oneindig
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lange ongoddelijke levensbedrijf van de
mensheid. Op dit moment zijn er tal van
milieustromingen die zich zorgen maken
over de vervuiling van het zichtbare, stof
felijke levensdomein. Maar deze vervui
ling is aanzienlijk minder dan die van het
astrale veld. Het menselijke bestaan
maakt die toestand van dag tot dag beroer
der, doordat de mens niet kan ontsnappen
aan het vervuilingsproces. In deze begoo
chelde wereld moet nu een astraal voer
tuig voor die jonge mens worden gevormd
dat hem later zo min mogelijk met de be
goocheling verbindt en hem richt op an
dere waarden. Daarom zijn de condities
in het ouderlijk huis van het allergrootste
belang.
T0EKERING VERVANGEN DOOR SPONTANE
ORL~NTERING

Daar nu inmiddels reeds twee delen
van de jonge mens afgerond zijn en zelf
standig opereren, n.l. de stofgeboren per
soonlijkheid en het levenslichaam, wer
ken beide mee aan grotere zelfstandig-

heid. Er ligt ook een gevaar besloten in die
grotere zelfstandigheid. De spontane toe
kering tot de ouders (eerste levensfase)
wordt nu vervangen door een spontane
oriëntering op alles wat de astrale wereld
aanbiedt. Ouders zullen zich in die pe
riode tot het uiterste moeten inspannen
om te helpen bij de vorming van een zo
zuiver mogelijk astraal voertuig. Is dit een
maal voldoende toebereid, dan wordt het
geboren als het zgn. begeertelichaam, het
voertuig dat de mens aanzet tot handelen.
Deze periode begint rond het veertiende
jaar, of tegenwoordig ook vroeger. Het

INTERNATIONALE RECHTEN VAN HET
KIND

Aan de vooravond van het Internatio
nalejaar van het Kind diende de Poolse
regering bij deVerenigde Naties een
ontwerp voor eenVerdrag voor de
Rechten van het Kind in. Dit verdrag
zou de vrijblijvendeVerklaring voor de
Rechten van het Kind uit 1959 moeten
vervangen. Ruim tien jaren werd
onderhandeld, voordat dit verdrag op
zo november1989 kon worden
aangenomen.Van de ongeveer i8o
onafhankelijke landen die zijn
aangesloten, heeft ruim tweederde het
verdrag reeds ondertekend. Zij
garanderen kinderen dezelfde rechten
als ouderen. Dat -wil zeggen:

• recht op voedsel) gezondheidszorg,
onderwijs, speelmogelijkheden en 50ciale zekerheid;

zijn jaren vol gevaren en het is dan essen
tieel dat de persoonlijkheid niet verstrikt
raakt in allerlei begeerten.
Het is zeker tijdens de opbouw van
het astrale lichaam verstandig goed op te
letten in welk milieu een kind zich be
weegt. School, vriendjes en vriendinne
tjes, muziek, literatuur, films, TV~ drugs.
Er zijn nu eenmaal diverse omstandighe
den waartegen ouders en opvoeders een
kind zo goed mogelijk moeten bescher
men, zolang het zelf nog niet bewust kan
kiezen. In het eigen huis zullen de ouders
dan ook alles moeten doen om een zo zui

rechtop bescherming tegen discrimi
natie, mishandeling, verwaarlozing,
martelïng, handel in kinderen, kin
derarbeid, seksueel misbruik en
drugsmisbruik;
recht op vrijheid van godsdienst me
ningsuiting en informatie;
• recht op verzorging voor kinderen
met een geestelijke oflichamelijke
handicap, kinderen zonderfamilie,
adaptiekinderen, kinderen in tehui
zen en gevangenissen, kinderen van
vluchtelingen en slachtoffers van ge
wapende co~ijlicten.
Hierbijgeldt dat het recht van de één de
plicht is van de ander De onderteke
naars verplichten zich ertoe de rechten
van de kinderen binnen hun rechtsgebied te waarborgen en de Verenigde
Naties op de hoogte te honden van de
stand van zaken.
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ver mogelijke sfeer te scheppen. Niet dwe
perig, niet devoterig of zweverig, maar in
een gewoon eerlijk streven.
Zo gaat de opgroeiende jonge mens
dan een periode binnen waarin het
begeertelichaam zo weinig mogelijk pro
blemen oplevert. Dan blijkt de waarde
van de levenshouding van de ouders in de
voorgaande jaren. Tot zover konden zij
naar beste weten meewerken aan een har
monische groei en ontwikkeling van de
jonge mens. Maar nu moeten zij overgaan
tot samenwerking en trachten in vriend
schap leiding te geven, zodat het denkver
mogen op de juiste wijze tot stand kan
komen. Want zonder dit denkvermogen
is de mens onvolledig. En die onvolledig
heid maakt het vaak zo moeilijk om het
roer recht te houden. Een positieve, ze
kere vriendschap die onder alle omstan
digheden dezelfde is en als een rots op de
achtergrond staat, zal deze periode veel
lichter kunnen maken.
DE

IKMEN5 KRIJGT GE5TALTE

Ook lichamelijk zijn er grote verande
ringen. De werking van de geheimzinnige
thymusklier verandert. Het lichaam gaat
nu het eigen bloed produceren waardoor
de bloedsband met ouders en familie min
der sterk wordt. De ikmens krijgt gestalte.
Hij wil zelf alles navorsen en gaat zijn
eigen opinie vormen. Gedurende deze pe
riode zullen de ouders en opvoeders de
meeste verdraagzaamheid in praktijk
moeten brengen.
In deze periode tussen de 14 en 21
jaar
waarin de begeertenatuur onbe
heerst en onbelemmerd is, heeft de jonge
mens werkelijk alle sympathie nodig. Hij
zal dan door innerlijke sterkte zijn moei
lijkheden te boven moeten komen, totdat
hij voigroeid is. Op de leeftijd van onge
veer 21 jaar wordt dan het denkvermogen
geboren en kan hij zelf het stuur in han
den nemen.
—

—
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In deze periode moet een zekere erva
ringsvolheid worden verkregen. De gren
zen daarvan zijn afhankelijk van het type
en de microkosmische gesteldheid die
voor ieder kind volkomen anders zijn.
Daarom is het zo belangrijk het kind te
begrijpen en het als adviseur en vriend ter
zijde te staan. Domweg verbieden heeft
geen zin. Integendeel. Alleen door open
en zonder omwegen uit te leggen welke
processen zich afspelen en wat de ge
volgen zijn, kan inzicht worden vrijge
maakt en het terrein worden afgebakend
waarbinnen het leven zich gaat afspelen.
Op die basis kan veel spanning en verdriet
worden weggenomen.
Zo leert de jonge mens dan de wereld
met andere ogen waarnemen. Hij leert
zijn plaats zien en de drang naar een posi
tie, macht en geld vervaagt. Daarnaast
leert hij of zij zien dat de drang naar de
andere sekse volkomen normaal en na
tuurlijk is. Een gezonde sportieve ontwik
keling, genieten van de vrijheid die de
jeugd eigen is, samen met vrienden en
vriendinnen werken, praten en ontspan
nen, het zijn allemaal aspecten die van es
sentieel belang zijn voor de harmonische
ontwikkeling van een mens. Door deze
dingen in hun proporties te leren zien,
kan de mens zijn koers behouden in het
woelige water van de samenleving. Als
‘Schipper naast God’ kan hij de veilige
haven bereiken. Hij zal dan niet als mach
teloos strijden tegen de lagere begeerten in
het eigen wezen. En evenmin zal hij zich
als losgeslagen overgeven aan de begeerte
stromen die op hem afgevuurd worden.
Hij zal weten. De dingen herkennen en
hen hun juiste plaats toekennen.

WAT BEDOELEN DE ROzENKRuI5ER5 ALS ZIJ
SPREKEN OVER.~

Ademveld: het openbaringsveld dat de per
soonlijkheid omringt en waarin en waaruit
zij leeft. Het is de verbindende schakel
tussen het aurisch wezen en de persoonlijk
heid.
Astraal lichaam omgeeft en doordringt
het stoffelijk lichaam en het levenslichaam.
Het maakt deel uit van het astrale lichaam
van de mensheid, zoals een waterdruppel
deel uitmaakt van de oceaan. Daardoor is
het astrale lichaam van de mens gevoelig
voor alles wat er in het astrale lichaam van
de gehele mensheid omgaat. Veelal wordt het
erdoor beheerst, omdat de mens er zelf geen
enkele controle over heeft. Via het astrale
lichaam kan een mens gemakkelijk worden
gemanipuleerd.
Aurisch wezen: het totaal van krachten
waarden en bindingen uit voorgaande levens
binnen een microkosmos. Het is het ‘boek’
waarin het karma is opgetekend. Deze
~magnetische karmische brandvormen het gesternte
van het microkosmische uit
spansel. Hun geaardheid
bepaalt de kwaliteit van de
krachten en stoffen die van
uit de atmosfeer worden aange
trokken en in de persoonlijkheid
worden opgenomen. Verande
ring van de persoonlijkheid vereist
dus allereerst verandering van het
aurisch wezen. En dat is alleen mogelijk
als de persoonlijkheid zich van het
aurisch wezen losmaakt en het niet
langer voedt en onderhoudt. Dat proces
wordt aangeduid als endura of verbre
king van het ik.
Denklichaam het vierde lichaam van
de mens waarin het denken tot ontwik
—

keling moet komen. In de meeste gevallen
is het denklichaam nog nauwelijks ont
wikkeld, laat staan gestructureerd. Het
denken van de mens is vooralsnog groten
deels associatief en niet creatief. Het bestaat
uit reacties op impulsen uit de astrale
wereld. Het zuivere denken kan alleen
bestaan, indien het hoofdheiligdom gerei
nigd is en niet door invloeden van de dialec
tische natuur kan worden beïnvloed.
Etherlichaam het voertuig waarin de le
vensenergie zich uitdrukt. Het is de matrijs
van het stoffelijke lichaam dat wordt
gebouwd naar de krachtlijnen die in de ver
schillende ijlere lichamen zijn getrokken.
Het vernieuwde etherlichaam is het gewaad
van de Onsterfelijke Ziel.
Microkosmos: de mens als kleine wereld.
Een samengesteld bolvormig levensstelsel
met van binnen naar buiten de persoonlijk
heid, het openbaringsveld, het aurische
wezen, een zevenvoudig magnetisch geestveld. In de kern van de microkosmos
bevindt zich het volledige ontwikkelings
plan van natuurmens tot Geestmens.
Ziel Er is sprake van verschillende typen
die elk behoren bij een bepaald aanzicht van
de mens: de bewustzijnsziel, de aandoenings
ziel en de verstandsziel. Deze zielen zijn ster
felijk en worden opgelost door de biologische
dood. Daarom spreken de Rozenkruisers
over de ‘Ziel’ of ‘Onsterfelijke Ziel’ die de
verbindende schakel vormt tussen de godde
lijke Geest en de persoonlijkheidsmens. Bij
de meeste mensen is deze ‘onsterfelijke Ziel’
niet meer dan een slapend beginsel dat nog
moet worden gewekt en ontwikkeld.
—

—

—
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KINDEREN EN CULTUUR

Ergens ver weg
ligt een wonderbaarlijk land,
mijn Vaderland...
Oh, heimwee,
Oh, smart van de ballingschap,
Oh, vreemde aarde,
oneindige woestijn...
Zo zucht de zachte klank in het hart van
een kind dat aandachtig kijkt naar de
duinen van goudgetint zand. Ik ben een
vreemdeling, geboren in een onbekend
land. Ik ken de taal, ik ken de mensen,
maar mijn hart is een vreemde in deze
wereld. Ik heb mij min of meer aangepast,
maar steeds word ik heen en weer getrok
ken tussen twee werelden. Burger van
twee werelden ben ik, burger van twee
volken. Het volk waarbij ik nu woon en
het volk van mijn eerste vaderland. Het
eerste spreekt vanuit mijn bloed, het
tweede uit mijn hart.
Ergens in het Oosten
bevindt zich een prachtig land,
mijn vaderland.
Ik leefde er als een Koningszoon,
dicht bij mijn Vader
Op een dag
ontving ik de opdracht te vertrekken
naar het verre Egypte,
zonder mijn Koninklijke manteL
Want in Egypte woont de slang
die de verloren Schat bewaakt,
die vroeger in het Koninkrijk
zo’n schitterende glans bezat.
De Parel wachtte op de Prins
die haar terug zou brengen.
Maar ‘k verdwaalde
in het Land van Egypte.
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Niet zonder moeite en spanningen leven Zeg mij wie ik werkelijk ben!
beide culturen in mij samen. De ene is zo Hoor ik bij dit land, dit volk?
diep verborgen, zo diep vergleden in mijn Heeft hun cultuur de waarde die ik zoek?
wezen, de andere ligt aan het oppervlak
en doet mij denken, voelen, handelen. De mens vlucht voor zichzelf~ vlucht voor
Maar als ik stil ben in mijn hart, hoor ik zijn medemens. In zijn eigen wereld zoekt
de klanken van het land waar ik het eerst hij een uitweg en vindt die niet. In de grote
geboren ben. De andere cultuur is die van wereld zoekt hij nieuwe prikkels waarin
de stad waar ik moet strijden voor mijn hij de werkelijkheid vermoedt. Maar het
plaats.Waar ik mijn plaats moet veroveren helpt hem niet. Hij reist over de hele we
ten koste van een ander. Waar ik mij moet reld, maar keert terug in zijn eigen kleine
meten met anderen, waar ik de wetten wereld van zelfgeschapen problemen. Hij
moet volgen om als een vrij mens te vlucht weg van de Bron van het Leven in
leven. Ja, wetten moet ik leren, gewoontes de hoop haar te vinden. De mens migreert
moet ik aannemen om mij staande te hou op zoek naar nieuw voedsel voor zijn ge
kwelde ziel. Zolang hij die reis zelf onder
den.
Ikbeneenvreemdeling, ikvoel mij an neemt, ziet hij zichzelf nog niet als vluch
ders dan die ander en toch behoor ik tot teling. Hij heeft het roer van zijn eigen
zijn volk. Ik heb het kleed van zijn land leven in eigen hand. Meent hij. Maar als
aangenomen, maar mijn diepste gedach politieke veranderingen hem dwingen,
ten kon ik behouden, mijn eigen gevoel wordt hij één van die miljoenen die stuur
kan ik nog volgen. Voor de mensen ben loos zwerven en hopen op een beter leven.
ik geïntegreerd. Zij weten dat ik nog iets De geschiedenis leert dat er reeds tal van
anders ken dan hun wereld en zij hebben zulke grote volksverhuizingen zijn ge
weest. De sporen daarvan zijn diep inge
er vrede mee.
En u? Heeft u zich ooit een vreemde kerfd. Zij tonen vermengingen van cultu
ling gevoeld? Thuis waar iedereen u door ren en nieuwe ontwikkelingen die daaruit
en door kent? Bij vrienden die u respecte voortkwamen.
Sommige volkeren zochten alleen
ren en waarderen? In het land waar u
woont? Op deze aarde? U heeft u toch naar meer vruchtbare landstreken en gastaangepast aan uw mens-zijn en zit nu vrije volken. Andere werden door een ver
vast in het systeem van normen en waar nietigingsdrang gedreven. Zo hebben de
den dat de mensheid heeft gebouwd om Hunnen hun sporen achtergelaten. ‘Waar
zich te kunnen handhaven? U heeft zich Attila’s paard heeft gestaan, groeit geen
aangepast, totdat de innerlijke crisis gras meer!’ Weer andere ‘vluchtelingen’
zoals de emigranten die Amerika overkomt. Totdat die oeroude cultuur in uw
hart zich aan u opdringt en vragen stelt. spoelden zeiden dat zij ‘werden gedre
Een simpele vraag: waar ligt mijn vader ven door een onbekend verlangen. Dat zij
land? En dan een stortvloed die opwelt uit door een onbekende kracht in hun nekvel
werden gepakt en werden voortgejaagd.’
een nog onderbewust verlangen:
—

—
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Verlangen naar
een ander leven.
Brons van Jos
Oehlen. Nove
rosa, Doornspijk.

Beeldverhalen
zijn zo oud als de
beschaving en
komen in elke cul
tuur voor.
Nestor wordt
door Bobby
gevloerd, De 7
kristallen bollen,
Hergé.

Zo overspoelden culturen elkaar, ver leven. Zijn gedachten en inzichten worden
nietigden of versterkten zij elkaars nor volkomen overhoop gehaald. Wat zich aan
men en waarden. De kruistochten, be hem voordoet, blijkt dan de buitenkant
doeld om Jeruzalem aan de heidenen te van het leven te zijn. De gevolgen van oor
ontworstelen, brachten een stroom van zaken in het verleden. De afwikkeling van
nieuwe cultuurbeelden naar het nog duis het lot dat de mens zelf heeft bepaald.
Hoe werkt dit lot? Om daarvan enigs
tere Europa van de Middeleeuwen. De zo
genaamde heidenen bleken over een ho zins een beeld te krijgen, moeten wij te
gere cultuur te beschikken dan de ‘chris ruggaan tot de oorsprong van de mens,
tenen’ en de Arabische cultuur werd een tot voor de geboorte. In de lipika van de
machtige stimulans voor de ontwikkeling microkosmos zijn alle ervaringen van
van Europa. Die processen zijn nog altijd voorgaande levens opgetekend. Hij bevat
aan de gang. West-Europa werd op Ameri echter ook de herinnering aan het oor
kaanse leest geschoeid door het Marshall spronkelijk Vaderland. Als nu een nieuwe
plan dat in 1947 de Europese samenleving persoonlijkheid wordt aangenomen, ge
beurt dit om via die nieuwe persoonlijk
op de been moest helpen.
Waarom jaagt de mens over de wereld, heid de weg naar het oorspronkelijke Va
wordt hij over de wereld gejaagd? Waarom derland te zoeken.
wordt elke cultuur, hoe rijk en magistraal
Voor mijn vertrek
zij ook mag zijn, aangetast en geschonden.
werd in mijn hart geschreven
Sommige culturen hebben honderden,
voor de Waarheid van het Woord
soms duizenden jaren bestaan, andere
door mijn Vader meegegeven
kregen niet eens de kans zich te ontwikke
dat mijn reis zal leiden over zeven wegen,
len. Wat brengt en houdt de mensheid in
die allereerst zullen voeren
beweging? Is het zijn vreemdelingschap?
tot in het diepste dal.
Dat diepe, steeds weer aangewakkerde
verlangen in het hart, dat gevoel dat de Want daar wacht de Parel
mens niet echt tot onze schitterende op het koningskind
en daar begint de weg naar Huis.
Aarde behoort?
Zulke vragen plaatsen een mens voor Bij zijn terugkeer wacht hem
de grens tussen het waarneembare en het het koninklijke purperen kleed.
onbestemd gevoelde. Zij plaatsen hem voor De erfgenaam
de deuren van het grote mysterie van het heeft dan zijn taak volbracht.
—

—
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Met de eerste inademing neemt een kind
de atmosfeer en de magnetische constella
tie van zijn omgeving in zich op. De vibra
ties van zijn omgeving, van de streek waar
hij ter wereld komt, van de lucht die hij inademt, van de weersomstandigheden en
van de plaatselijke vegetatie drukken zich
in hem af als een basis voor zijn verdere
ontwikkeling. Dus ook de stemmen en
blikken van de moeder, de vader, familie
en vrienden die het kind verwelkomen
worden in de ijlere lichamen ingeëtst.
Vrede, spanning, gewapende conflicten
of vlucht drukken zich eveneens af in de
basis voor het nieuwe leven. Zo worden
de eerste draden in het leven geweven, de
eerste levenslijnen getrokken.
Het milieu overheerst en geeft kleur
aan het basisweefsel van het bestaan.
Daarop zal het ontluikende nieuwe wezen
voortborduren, totdat andere waarden zich
aandienen.
Zo vervolgde ik mijn reis
naar de laagte, naar Egypte.
Dââr ontdekte ik de slang,
die opgerold lag in het zand.
In die nacht
hoopte ik de zo gewenste Parel
te kunnen naderen,
wanneer de slang ingeslapen was.
Maar in een herberg
zag ik de inwoners van deze stad

en zij gaven mij hun voedsel
en hun drank
vermengd met hun listen en laagheden.
Zo vergat ik de opdracht,
die mij was toevertrouwd.
Als geen onverwachte of dramatische ver
anderingen de loop van de nieuwe ont
dekkingsreis verstoren, zal het jonge
kind zich veilig voelen en de aangegeven
lijnen volgen. Maar als er iets knapt, een
plotselinge verandering zich voordoet,
angst, geweld, dwang of overheersing
zich aandienen, ontstaan verdriet en nietbegrijpen. Een gevoel van afscheiding, ver
latenheid en ontheemding is dan het ge
volg.
Deze dingen worden nog onbewust of
reeds bewust ervaren en in het bewustzijn
van het kind gegrift. Weggerukt uit gezin,
land of cultuur kan de band losser worden.
Maar de kinderziel kan zich ook tegen de
ontstane koude afsluiten en verharden om
zich op latere leeftijd tegen haar ‘bescher
mers’ te keren en hen met verwijten te over
laden. Zijn zijn innerlijke vermogens echter
nog voldoende gaaf, dan kan er ook een
openheid ontstaan. Dan kan er ook een
nieuwe visie op het leven wakker worden.
Ondanks al haar goede voornemens
en inspanningen, raakt de mensheid steeds
meer verwikkeld in vrijwel onoplosbare
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problemen en ondraaglijke innerlijke con
flicten. Volkeren die vreedzaam naast
elkaar leefden, moorden elkaar ineens
uit. Geweld en foltering, mentale ver
vreemding en gewetenloze vernietiging
van leven zijn weer gemeengoed. Net als
in de duistere Middeleeuwen, toen de Eu
ropeaan willens en wetens door zijn lei
ders van het Licht werd afgeschermd. In
de daaruit ontstane bewustzijnsvernau
wing zijn onmenselijke wreedheden be
gaan. Zoals ook nu dat velen zich afwen
den van de roep in hun hart en hun mede
mens verantwoordelijk achten voor de
onrust in hun eigen wezen. Vernietiging
van de vermeende tegenstander lijkt dan
de enige oplossing te zijn. Is het dan niet
de hoogste tijd dat de mensheid het inner
lijke roer omgooit en zich op hogere waar
den richt dan geld en macht en bezit en...
gewapende vrede op aarde?
Datgene wat de mens ontvlucht, meldt
zich in steeds subtieler vorm aan.
Waar gaat de mensheid naartoe?
Waar moet zij naartoe gaan?
Waar ligt het toevluchtsoord
waar werkelijk vrede heerst?
Het diep getroffen hart zoekt. Zoekt om
niet te wanhopen noch om te worden ver
nietigd. Het staat aan de rand van de woes
tijn, in stilte. Zal hij door deze immense
woestijn van het leven heentrekken. Zal
hij de innerlijke stem vernemen?

Zij gaven mij hun klederen,
ik trok ze aan.
Ik sliep en vergat mijn afkomst.
Mijn Vader-Moeder was verdrietig.
Maar een adelaar verhiefzich
als boodschapper van het Licht
en door een briefmaakte hij mij bewust
van de werkelijkheid.
Heil, oh gij Koningszoon,
in dat verre land.
Wordt wakker, staat op!
Herinnert U het Woord.
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Weet dat de Parel wacht op bevrijding.
Volbrengt uw opdracht,
trekt Uw Koninklijk Gewaad weer aan.
In deze stilte, wanneer de aantrekkings
kracht van de cultuur, de last van de
zeden en bloedsbanden een moment verstillen of op de achterrond geraken, klinkt
de stem van de ziel. De ziel is de vreemde
ling! Zij dwaalt in de woestijn van het
leven, beroofd van haar diepe zin. Zij is
verbannen. In haar woelt het heimwee
naar het Oorspronkelijke Rijk, naar het
Land van de Vader-Moeder die wacht
op een kind dat eindelijk zijn ketens ver
breekt om terug te keren.
—

—

De briefwas als een innerlijke stem
die mij wekte en mij aan het werk zette.
Mijn ziel verlangt hevig
naar het Huis van de Vader,
naar het Oosten.
Ik begafmij op weg
om de Parel te ontdekken.
In alle eenvoud
de Naam van het Licht aansprekend,
lukte het mij
de macht van de slang te breken.
Ik nam de Parel
en koos de weg omhoog.
De stem begeleidde mij langs de sterren
hemel.
Zo heb ik mij ontdaan
van het bezoedelde gewaad
en ik ben de Weg van Terugkeer
zonder angst gegaan.
Eenmaal de reis voibracht,
kon ik het gewaad ontvangen
waarnaar iedere zwervende ziel
zo hevig verlangt.
Mijn Vader-Moeder ontving mij
en ik bevond mij in het Koninkrijk.
De Parel straalde gelijk een Zon.
Dit Licht straalt door de geopende poorten
en raakt ieder kind
dat de Parel in zijn eigen hart
heeft gevonden.

