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Hoofdstuk 1

De voorloper van het 
tijdperk van de Heilige Geest

Geestelijke leiders van onze School 

Over het hoogste bewustzijn

‘De School is de voorloper van het tijdperk van de Heilige 
Geest in het derde millennium. 
 
In het tijdperk van de derde Goddelijke Hypostase zullen 
de Hermetische en Christelijke stromingen zich harmo-
nisch verenigen en elkaar, eveneens harmonisch, afwisse-
len in tijd. De impuls van het kosmisch vuur openbaart zich 
in een twee-in-een stroming, die de Hermetische-Christe-
lijke stroming genoemd wordt.
De School is het eerste eiland van de nieuwe invloed uit de 
hogere werelden van het Licht.
Alle situaties die zich in de ruimte van de School voordoen, 
scheppen omstandigheden die gunstig zijn voor de inner-
lijke groei van de leerlingen. Een spreuk zegt: ‘God helpt 
wie zichzelf helpt.’ Hiermee raken wij het thema van de 
innerlijke kring van de mensheid, het thema van het Eso-
terisch Christendom en zijn School.
De hoofdlijn van het esoterisch Christendom, is het op de 
juiste wijze verbinden van de twee impulsen, die van Her-
mes en die van Christus, die de menselijke monade de bes-
te gelegenheid biedt om de maximale onafhankelijkheid te 
bereiken. Daarom is het proces van zelfontwikkeling, dat 
volgens de wetten van Hermes Trismegistus verloopt, zo 
kostbaar en moeilijk voor jou, en daarom ontvang je tege-
lijkertijd hulp uit de hogere wereld. 
Als je niet uit de School wilt vallen, dus als je het oplossen 
van je problemen niet tot morgen uitstelt in plaats van het 
vandaag te doen want morgen kan zich een nog zwaardere 
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strijd voordoen, dan zal je vooruitgang versneld worden 
via methoden die in de Hermetische Scholen uitgewerkt 
worden. 
De nadruk ligt op innerlijke zelfontplooiing van de mens. 

Niettemin zullen de duistere machten je willen vernie-
tigen, proberen je in een standbeeld te veranderen, je in 
de hel te storten, je te ontmoedigen, je de vechtlust te ont-
nemen, en je in een toestand van eindeloos twijfelen en 
wantrouwen over de School en over de juistheid van het 
leerproces te brengen.’ 
De School geeft de boodschap door van de stroming van 
Parakleet: sinds het begin van het derde millennium wordt 
in de School de nadruk gelegd op innerlijke zelfontplooi-
ing. 
We moeten onze positie op de speerpunt van de Tijdgeest 
behouden, anders zullen we vanuit onze vooruitgeschoven 
positie naar de uithoeken van de Kosmos verdreven wor-
den.
Om deze positie te behouden, moet je onophoudelijk aan 
je perfectie werken en onze geestelijke leiders om hulp 
bidden: Onze Vader in de Hemel, de Heer Jezus Christus, 
de Heer Heilige Geest, de Allerheiligste Moeder Gods, de 
Aartsengel Michael, die de huidige Tijdgeest bepaalt, de 
heilige Joris en Hermes Trismegistus. De impuls van de 
Heilige Joris is onverbrekelijk verbonden met de impuls 
van de Aartsengel Michael, die de Aartsstrateeg van de 
Krachten van het Licht is.’ 

Hermes is de Grote Inwijder van de Aarde. Hij incarneerde 
op vele planeten van het Universum en leefde ook bewust 
in de perioden tussen zijn incarnaties in de astrale gebie-
den rondom de planeten en in het Universum. Al zijn in-
carnaties zijn in overeenstemming met de alchemistische 
leer opgebouwd. Alles wat met hem in verband staat, is 
een enorme steun voor wie in de School wil studeren en 
daar wil standhouden. Want Hermes heeft vele methoden 
ontwikkeld voor het opklimmen naar de Hogere Werelden 
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en deze in het hele Universum bekendgemaakt. Zij moeten 
ontdekt, bestudeerd en geoefend worden. Anders zul je 
nooit begrijpen wat de School is en welke geheime impuls 
het onze planeet heeft gebracht. De meeste esoterische le-
ringen van tegenwoordig leiden tot niets, hun tijd eindigde 
aan het eind van de twintigste eeuw, omdat zij de impuls 
van Christus niet accepteerden. 

Er bestaat een gevallen rede en een verlichte Rede. Als 
we onze gevallen rede niet ontwikkelen en transforme-
ren in een onvergankelijke Hogere Rede, dan komen we 
om. De Hogere Rede wordt door Hermes gegeven. Als je 
jezelf transformeert, door verschillende alchemistische 
processen te ondergaan, de zwakke plekken van je ziel te 
her-smelten en versterken, dan heb je de mogelijkheid om 
de hogere Hermetische ideeën te begrijpen en op jezelf toe 
te passen. We hebben dan de mogelijkheid om tot een   her-
metische doorbraak naar het Hogere bewustzijn te komen, 
om ons met verheven ideeën te bekleden, om in contact 
te komen met hogere wezens die geestelijke ideeën ver-
spreiden in alle gradaties en innoraties van de kosmische 
geestelijke Scholen. 

Als je met je gevallen rede de ideeën van Hermes wilt be-
grijpen, betekent dit dat je in de oceaan springt. Je gaat dan 
samenwerken met de sterren. Christus zei: ‘Denk niet dat 
ik ben gekomen om de wet of de profeten te vernietigen: 
ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te ver-
vullen’ (Mt 5:17), en Hermes was degene die deze wet gaf. 
Dit betekent het openen van de toegang tot de kosmische 
Rede. Alle wezens in het universum zijn met elkaar ver-
bonden door de universele Rede van Hermes. Als je daar 
binnengaat, zal je rede veranderen in een verlichte Rede 
en leven gevend worden, je verwerft een hoger bewustzijn, 
dat verlicht wordt door het Licht van de Goddelijke Geest. 
Maar dit kan niet bereikt worden zonder de ontwakings-
oefeningen en het transformeren van je hele innerlijke sa-
menstelling. 
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Om het spirituele hart te openen en bij het uitvoeren van 
ontwakingsoefeningen het superbewustzijn te bereiken, 
moet je jezelf eerst in een staat van innerlijke stilte bren-
gen, en het denken tot stilstand te brengen. Dan kunnen 
we de impuls van de liefde van onze Heiland, Jezus Chris-
tus, aanvaarden en in contact komen met de Heilige Geest 
van de Schepper van het Universum.

Psalmen 20:1-9
Gebed voor den koning, als hij optrekt in den strijd
…
7. Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar 
wij zullen vermelden van den Naam des Heeren, onzes Gods.
…
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Hoofdstuk 2 

Hermes Trismegistus 
en zijn opvolger in het Universum 

Het Nieuwe Ridderschap: Synthese van de 
Hermetische en Christelijke Tradities

Tot aan het begin van de twintigste eeuw incarneerde Her-
mes Trismegistus herhaaldelijk   op de verschillende pla-
neten van het Universum ten behoeve van het handhaven 
van zijn impuls in alle geestelijke Scholen.   Tegelijkertijd 
was hij in afwachting van zijn opvolger. Toen zijn opvolger 
in de twintigste eeuw verscheen, verliet Hermes het Uni-
versum en ging naar Hatma, de werelden van Goddelijke 
Liefde, Goddelijke Wil en Goddelijke Rede.
Naast de vele wetten, die Hermes in het Universum had 
ingesteld, is er de wet van het opklimmen naar de hogere 
werelden. Door deze wet te volgen, kan men zijn hogere, 
onsterfelijke Rede openen. Nu is onze rede gevuld met 
dode ideeën, maar in de Hermetische Hoogste Rede zijn 
alle ideeën levend.
Een geheimzinnige Bruggenbouwer nam de plaats in van 
Hermes Trismegistus en deze persoon is ook de oprichter 
en de Meester van onze School. Hij moest de wetten van 
Hermes leren kennen en tegelijkertijd een eigen plan ont-
wikkelen voor de samensmelting van twee verschillende 
stromingen: de stroming van Hermes Trismegistus en de 
stroming van Jezus Christus. 
De stroming van de overheersing van kosmische Rede en 
universele rechtvaardigheid enerzijds, en anderzijds de 
stroming van Jezus Christus, die is van Goddelijke Liefde 
en Genade. Dit zal een nieuwe stroming worden, geba-
seerd op nauwgezet werk aan zichzelf en op liefde, genade 
en mededogen jegens anderen. 
De taak van onze School is om leerlingen te helpen in de 
Christelijke stroming te komen en hun te leren hoe ze het 
vermogen kunnen ontwikkelen om de impuls van Jezus 



11

Christus op alle levensomstandigheden toe te passen. Te 
leren om in deze stroming te blijven zonder er zelfs maar 
een minuut, een seconde uit te vallen. Als je beledigd en/
of gekwetst bent, en je slaat meteen terug met een boze 
gedachte, dan is het een actie in de stroom van de Oude 
Adam: oog om oog, tand om tand. Maar als je het anders 
doet, als je niet terugslaat, zul je zien dat de Oude Adam 
wordt gekruisigd, omdat je hebt geprobeerd te handelen 
volgens de stroming van het Nieuwe Testament.
Als je dit pad gaat volgen, ontdek je dat dit is waar je onbe-
wust eeuwenlang naar hebt gezocht, namelijk de hoop op 
transformatie voor jou en je naasten.
Op dit punt gebeurt er een wonder, omdat je eigen kracht 
niet voldoende is voor de hermetische Ladder naar de 
geestelijke werelden van het Licht, die gemaakt werd en 
alleen geschikt is voor helden, titanen en martelaren. Het 
Hermetische pad is gebaseerd op zelfontplooiing, je eigen 
inspanning. Dit pad vereist het dagelijks en gedurende vele 
uren uitvoeren van de ontwakingsoefeningen, zelfontken-
ning, onthouding en bewust lijden. Je bent niet bekwaam 
genoeg om het Hermetisch pad van opklimmen zelf te vol-
gen.
Maar dan neemt een andere stroming je op en draagt   je 
op zijn vleugels verder, dat is de Christelijke stroming. Als 
je de stroming van het Nieuwe Testament volgt, vind je 
plotseling de kracht en het vermogen om langs het harde 
Hermetische pad, dat alleen voor helden is bedoeld, op te 
klimmen.
Met behulp daarvan krijg je, als gewoon doorsnee mens, 
ook de kans om toegang tot de kring van de hogere, mens-
heid in het Universum te krijgen. Daarvoor moet je, naast 
het doen van de ontwakingsoefeningen, de geboden van 
Christus volgen en Christelijke deugden in jezelf ontplooi-
en.
De opdracht voor de leerlingen van de School is om een 
harmonieuze synthese te vinden van de Hermetische en 
Christelijke tradities, de synthese van deze twee stromin-
gen. Met nieuw ridderschap begint een creatief experi-
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ment. Maar om beide stromingen op harmonieuze wijze 
te combineren, moet je een   oprechte   volgeling van beide 
zijn. Laat de woorden van Christus je motto zijn: ‘En van 
de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het 
Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de gewel-
digers nemen hetzelve met geweld.’ (Mt.11: 12), dus door 
inspanning en werk. Leer volgens de geboden van Jezus 
Christus te leven, doe barmhartige daden, kweek deugden 
aan, vind de liefde van de Heer Jezus Christus in je hart en 
pas dan ben je een oprechte volgeling van Zijn stroming. 
Je hebt genoeg kracht, gebruik die dan voor de dagelijkse 
ontwakingsoefeningen om je innerlijke Lood te transfor-
meren in geestelijk Goud: dit maakt je een oprechte volge-
ling van de Hermetische stroming. Zo zul je in beide stro-
mingen wezenlijk groeien.

Geleidelijk aan kun je jezelf transformeren en je hogere 
centra openen. Denk niet dat je genoeg tijd en energie hebt, 
de limieten zijn voor iedereen vastgesteld.  Terwijl je nu in 
de atmosfeer van de School bent, en dat is gunstig voor de 
fusie, kun je de Hermetische impuls doelmatig bestuderen 
door het verrichten van het alchemistische werk van het 
omzetten van je Lood in geestelijk Goud, maar laat niet na 
je verslapte hart te openen voor het hart van Christus. Le-
ren moet niet alleen theoretisch zijn. Het is belangrijk om 
te beginnen met het doen van de ontwakingsoefeningen.

‘Spreuken van Licht en Liefde’, Heilige Johannes van het Kruis

16. O zoetste liefde van God, zo weinig bekend, wie deze rijke 
mijn heeft gevonden heeft rust gevonden! 
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Hoofdstuk 3 

Hermes Trismegistus en zijn betrokkenheid 
bij de traditie van de oude Siddha’s 

Hoe Kriya Yoga een van de belangrijkste 
oefeningen van onze School werd

Onze Hemelse Vader, stralend met onzichtbaar licht, 
verblijft ver van Zijn Schepping, maar Zijn straling door-
dringt alle geschapen werelden. In Zijn bewustzijn zijn alle 
schepsels die Hij geschapen heeft en Hij is onzichtbaar met 
iedereen verbonden. Alle geschapen werelden worden on-
derhouden door Zijn Goddelijke Wil. 
De Heer heeft onze zielen geschapen naar Zijn beeld en 
gelijkenis. In ieder van ons brandt een eeuwige vonk van 
Het Absolute, de Schepper van alle werelden, een partikel 
van Zijn geestelijke licht. Ieders ziel is onsterfelijk en heeft 
de mogelijkheid om zich met God te verenigen en bij Hem 
te blijven in een eeuwige gezamenlijke schepping. Mense-
lijke zielen incarneren op Aarde om, na zich verzadigd te 
hebben met het horizontale leven en tot rijpheid te zijn ge-
komen, te beginnen met het opklimmen naar de Hemelse 
Vader. 
Maar om de Schepper van het Universum te ontmoeten, 
hebben wij geestelijke leraren nodig, die de Heer naar 
onze Aarde zendt om Zijn wil te verkondigen en gerijpte 
zielen te helpen om het Pad van verlichting te volgen. 
Geestelijke leraren zijn verantwoordelijk voor de gees-
telijke ontplooiing van mensen op de planeet, in een of 
meerdere landen. De hoogste geestelijke leraren zijn de 
Messiassen, die verantwoordelijk zijn voor de geestelij-
ke ontwikkeling in het Universum. Wij kennen de namen 
van de drie Messiassen, waarvan Hermes Trismegistus, de 
mens-god, de laatste was. In plaats van de vierde Messi-
as, waarop de ingewijden van de Aarde wachtten, kwam 
God zelf in Zijn Hypostase van God de Zoon, Jezus Chris-
tus, Godmens. Jezus Christus verkondigde de komst van 
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een nieuwe tijd, waarin ieder individu in het Universum 
de mogelijkheid zal hebben om het Koninkrijk van God te 
betreden: ‘En van de dagen van Johannes den Doper tot nu 
toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, 
en de geweldigers nemen hetzelve met geweld. Want al de 
profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.' 
(Mt.11:12,13) 

Meester G is de geheimzinnige Bruggenbouwer, aan wie 
de hogere machten de taak hebben toevertrouwd om een 
nieuwe Christelijke Weg te plaveien, waarlangs de mens 
vooruit kan komen met gebruikmaking van de rijke gees-
telijke erfenis van de laatste Messias, Hermes, in plaats van 
ervan af te zien vanwege de diverse culturele en histori-
sche beperkingen, vooroordelen en vooringenomenheden. 
De opdracht aan Hermes was om alle geestelijke tradities 
van de Aarde te bestuderen en de beste geestelijke oefe-
ningen te selecteren, ze op creatieve wijze te combineren, 
deze synthese te vervolmaken en over het Universum te 
verspreiden. G vertelde eens dat bepaalde oefeningen die 
Hermes voor deze synthese had uitgekozen, geestelijke 
oefeningen van de oude Indiase Siddha’s waren voor het 
bereiken van eenheid met de Schepper van het Universum. 
Zij kenden de geheime oefeningen om hun fysieke en as-
trale lichamen te transformeren, zodat zij zeer lange tijd 
in hun fysieke lichaam konden leven, tot wel tweeduizend 
jaar.  Hun leven was gewijd aan het voorbereiden van de 
communicatie met de Hemelse Vader om Zijn Hoogste 
Liefde te ontvangen en zij konden lange perioden in sa-
madhi, de staat van eenheid met de Schepper, verblijven.  
De grote Siddha’s uit de oudheid, Tirumular, Boganatar en 
Agastyar, gaven hun oefeningen door aan Mahavatar Ba-
baji. Babaji volgde het voorbeeld van Hermes en maakte 
een synthese van de Siddha’s-oefeningen, die we nu ken-
nen als de grote transformationele techniek van Kriya 
Yoga. Als je je aan deze geestelijke oefening wijdt en tege-
lijkertijd het Christelijke Pad volgt, kun je in één leven Ver-
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lichting bereiken. Dit betekent dat in je in jezelf het Godde-
lijke bewustzijn en de Goddelijk liefde van Christus vindt. 
Mahavatar Babaji heeft Kriya Yoga over de hele wereld ver-
spreid met behulp van drie van zijn leerlingen: Lahiri Ma-
hasaya, leerling van Lahiri Sri Yukteswar en leerling van 
Yukteswar, Paramahansa Yogananda. Dankzij Paramahan-
sa Yogananda bereikte deze oefening onze School via een 
route vol wonderbaarlijke coïncidenties. 
De eerste mentor van Fairy, de vrouw van Meester G, ver-
taalde in 1965 in Moskou het boek ‘De Zeven Stappen naar 
Realisatie’ van Paramahansa Yogananda vanuit het Engels 
in het Russisch. Via de geheime kanalen van de Russische 
esoterische Ondergrondse kwam dit boek in 1969 in mijn 
bibliotheek terecht. 

Sindsdien bestudeerde en beoefende ik Kriya Yoga op ei-
gen risico. Na enige jaren van volhardend oefenen besefte 
ik dat ik een geestelijke mentor nodig had, en dat ik het 
pad van Kriya Yoga niet in mijn eentje kon afleggen. Ik be-
gon tot Sri Yukteswar, Yogananda ’s leraar, te bidden om 
mij te helpen een leraar van Kriya Yoga te vinden. Een jaar 
vol van innige gebeden ging voorbij. Het werd zomer 1981 
en ik mediteerde in mijn meditatie cel op een foto van Sri 
Yukteswar. Opeens werd zijn beeld op de foto levend, hij 
opende zijn ogen en keek me aandachtig aan. Toen zei hij 
dat ik binnen drie dagen naar de stad Odessa moest gaan, 
en daar de persoon zou vinden die ik zo graag wilde ont-
moeten. Ik deed wat hij zei en zo ontmoette ik Meester G 
en zijn vrouw Fairy. Toen begon een lange periode waarin 
ik met Meester G de alchemistische Kunst van Transfor-
matie bestudeerde, en ik deed 25 jaar lang geen Kriya Yo-
gaoefeningen meer. Eens, toen ik in 2006 in Amsterdam 
was, werd ik om 3 uur ‘s nachts gewekt door de luide stem 
van Sri Yukteswar: ‘Als je niet vanaf vandaag bij het och-
tendgloren weer met de Kriya Yogaoefeningen begint, zul 
je je doel in deze incarnatie niet bereiken.’ Ik kwam mijn 
bed uit en ging de volgende uren aan de slag met de Kriya 
ademhalingstechniek. Sinds die dag beoefen ik de Kriya 


