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Hoofdstuk 1. 

Over het bereiken van het Hoger Zelf  

Wat een prachtige hemelse tempel strekt zich boven ons 
uit! Hij is gemaakt voor de geestelijk rijping van alle men-
sen die geïncarneerd zijn op onze planeet, de ‘Ondermaan-
se Koningin’ genoemd, onze Aarde, en voor hun opklim-
men naar de hogere werelden van de Hemelse Vader. Maar 
om de een of andere reden zijn we dat zo totaal vergeten, 
dat iedere verwijzing naar het Pad van Verlichting bij velen 
een zuur gezicht veroorzaakt. Die zeggen ‘hoe lang ga je 
nog door met het in verwarring brengen van de mensen 
en ze op een dwaalspoor te zetten, weg van de realiteit 
van het leven.’ Degenen die dit zeggen zijn vergeten dat zij 
een ziel en een essentie hebben, die tot rijpheid wil komen 
om weer verenigd te worden met haar Hoger Zelf, en door 
deze eenwording een totaal verschillend, zalig, kosmisch 
leven te leiden.  

Degene, die het Hoger Zelf bereikt heeft, woont in twee 
werelden tegelijkertijd, in de dagelijkse wereld met het 
vervullen van de plichten die noodzakelijk zijn voor de 
overleving van zijn lichaam, en in de hogere kosmos van 
zaligheid en oneindige blijdschap. 

Zonder het Pad van geestelijke volmaking blijft onze mooie 
wereld een gevangenis voor onze zielen. Maar ik, je gees-
telijke Meester, wil hieruit ontsnappen en met een groep, 
aan mij toegewijde, leerlingen de hogere wereld binnen-
gaan. Voor deze archaeosofische expeditie naar andere 
werelden stel ik een team van leerlingen samen. 

Om nuttig te zijn voor jezelf en voor de andere deelnemers 
aan de expeditie dien je de alchemistische samenstelling 
van je ziel te verfijnen. Alleen als jullie hierin slagen, zul je 
in staat zijn door het oog van de naald te kruipen, zo nauw 
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is de toegang tot het alchemistische labyrint. Als jullie grof 
zijn, vervuld van gevoelens van eigendunk en zelfmedelij-
den, zullen jullie het nooit voor elkaar krijgen om tussen 
Scylla en Charybdis, de verleidingen van deze wereld en 
trots die veroorzaakt wordt door de illusie van geestelijke 
superioriteit over anderen, door te varen. Deze twee wach-
ters van de drempel, die op de grens tussen twee werelden 
staan, zullen je nooit in de hogere werelden toelaten totdat 
jullie geleerd hebben: 
- om de grove, zware elementen van je ziel te transforme-
ren in lichte, vluchtige elementen die geneigd zijn tot op-
stijgen; 
- om de oefeningen van ontwaken en reinigen uit te voe-
ren, te leren Christus’ geboden te volgen, deugden in jezelf 
aan te kweken en barmhartigheid te beoefenen;  
- jezelf constant te herinneren, het voornaamste doel van 
je leven te herinneren: om je Hoger Zelf te bereiken en het 
Koninkrijk der Hemelen te betreden. 

Je moet het onderscheid leren maken tussen de verlangens 
van de onware persoonlijkheid, de verlangens van de ziel 
en die van de essentie. 
De onware persoonlijkheid is een onverzadigbare consu-
ment. Als je toegeeft aan haar eindeloze verlangens, zal 
alle energie die bedoeld is voor de groei van de essentie, 
geabsorbeerd worden door de onware persoonlijkheid en 
in het horizontale leven verspild worden, en intussen ver-
stikt de essentie door gebrek aan geestelijke zuurstof. 

De menselijke ziel voedt zich met subtiele indrukken, erva-
ringen, de schoonheid van de wereld, indrukken van ont-
moetingen met nieuwe mensen. Nu we ons op de Weg van 
de Verlichten hebben begeven, moeten we langzamerhand 
de verlangens van onze ziel omzetten in aspiratie naar 
geestelijke vrijheid, en de liefde van de Heer te vinden. 
Wees op je hoede als je binnen het bereik van de invloed 
van de Straal komt. Zodra je je ontspant en je laat gaan, zul 
je direct zo’n grote golf van verhoogde alchemistische tem-
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peratuur afroepen, dat die je van het gladde dek van het 
Schip der Dwazen wegspoelt. Onthoud twee eenvoudige 
regels: geen zelfmedelijden en geen eigendunk. 

7. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woe-
len zij ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het 
naar zich nemen zal.
8. En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U.
(Ps.39:7,8) 
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Hoofdstuk 2. 

Inwijdingswerk op Aarde

Impulsen van 
Hermes Trismegistus en Jezus Christus

Inwijdingswerk op Aarde wordt in ons universum be-
schouwd als strafwerk. Geestelijke leraren die innerlijke 
vrijheid bereikt hebben, nemen dit werk op zich als offer 
en vrijwillig, zij sparen zichzelf niet en offeren hiervoor 
hun gunstige levensomstandigheden in de hogere kosmos 
op. Zij dalen af in de wereld om de aarde met hun bloed te 
bevloeien om te voorkomen dat de aarde in helse diepten 
stort. 

In onze kosmos gelden de wetten van Hermes Trismegis-
tus; hij verrichtte zijn werk ten behoeve van de evolutie 
van het Universum gedurende duizenden jaren. Hij is de 
derde Inwijder van ons universum. Hermes Trismegistus 
zette de strijd van zijn voorgangers tegen de kosmische 
involutie, chaos, wereld anarchie en de krachten van het 
bewuste kwaad voort en openbaarde de voor die tijd on-
bekende mogelijkheden van de menselijke geest. 

De voornaamste taak van Hermes Trismegistus was te be-
wijzen dat de mens, vertrouwend op eigen kracht, God kan 
bereiken. Maar hiervoor moet je een geboren Held te zijn. 
De impuls van Hermes is een impuls die van beneden naar 
boven gaat. De hermetische stroom vereist strenge dis-
cipline, opoffering, eeuwige heldendaden, voortdurende 
superinspanningen bij het werk aan jezelf. Alleen mensen 
uit het ras van Helden zijn in staat tot geestelijke groei op 
eigen kracht. Maar jullie zijn niet zoals zij. De impuls van 
Christus is hulp uit de hemel; God zelf geeft, door de Heer 
Jezus Christus, hulp van boven, en je moet je tot Hem wen-
den als je de hemel wilt bereiken. 
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11. Dient den Heere met vreze, en verheugt u met beving.
12. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg 
vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbran-
den. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
(Ps.2:11,12)
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Hoofdstuk 3. 

Over het vermogen om contact te leggen 
met iedere bewoner van de Aarde 

De alchemistische scheiding 
van het subtiele van het grove 

‘Een volgeling van het Schip der Dwazen moet in staat zijn 
om niet alleen met leuke meisjes, maar ook met iedere be-
woner van de Aarde, contact te leggen. Want je weet maar 
nooit naar welke kosmossen je gezonden kunt worden, en 
aan wie je je kennis zult moeten meedelen. Leer daarom 
niet alleen met mensen te praten, maar ook met de plan-
ten- en bomenwereld, evenals met de dierenwereld. Ont-
wikkel je zodanig dat je met gemak en op een vriendelijke 
manier met iedere persoon in zijn eigen taal kunt commu-
niceren. 

Op dit moment hebben jullie te weinig fijne etherische 
bloemblaadjes in je ziel, om de schoonheid van de magi-
sche werelden van de Schepper van het Universum waar 
te nemen. Als je ooit zult leren om met iedere bewoner van 
de Aarde te communiceren, zul je contact krijgen met de 
schepselen die nu nog diep in je ziel liggen te slapen. 
Dan zul je in staat zijn je kennis met andere mensen te de-
len. 

Je weet weinig over je innerlijke staten, en je hebt nog niet 
geleerd het subtiele van het grove in jezelf te onderschei-
den. Ook kun je je onware persoonlijkheid niet van je es-
sentie onderscheiden. 
Ik zeg jullie alleen iets als ik zie dat er op dat moment het 
vermogen in jullie is om dit te kunnen begrijpen,’ vervolg-
de Meester G. ‘Jullie denken verzet zich wanhopig tegen 
iedere vermaning en iedere soort kennis. Ik zie dat jullie 
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je gewoonlijk in een van de twee met elkaar conflicterende 
staten bevinden: de werkende en de chaotische. 
In je werkende staat ben je, zonder irritatie of boosheid te 
tonen, in staat om een vermaning over je lompe gedrag of 
je innerlijke staat te aanvaarden.  
Al je andere staten zijn niet-werkende staten, omdat die 
opgelegd worden door je vele onware sub-persoonlijkhe-
den, met als doel je van het Pad van Verlichting af te bren-
gen. 
Hoe moet je je dan transformeren en het fijne van het ruwe 
scheiden? 
Dat is een langdurig proces, en als je snel resultaten wilt 
zien zonder aan jezelf te werken, dan is de reis op het 
Schip der Argonauten om het Gulden Vlies te vinden, niet 
voor jou bedoeld. 
Een test van je geestelijke vooruitgang is of je leersitua-
ties goed doorstaat. Maar als je de verhoogde temperatuur 
van de leersituatie niet hebt kunnen verdragen en negatief 
werd, of het nu verontwaardiging, zelfmedelijden of boos-
heid is, zal het werk aan jezelf op niets uitlopen, nada, nix. 
Het belangrijkste is om niet te wanhopen, maar steeds 
weer aan het werk te gaan langs de eerste, de tweede en 
de derde lijn. 

Voor het ontspruiten van de zaden die in de ziel van de 
leerling(e) gestrooid zijn, moet hij als dood zijn voor zijn 
verleden. Zo wist hij de sporen van zwaar karma in zijn 
ziel, zodat zij hem niet langer hinderen bij zijn innerlijke 
groei. Hiervoor is het nodig door het stadium van reiniging 
te gaan, anders is er geen hoop op geestelijke groei. 

12. Mem. Wie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen 
liefheeft, om het goede te zien?
13. Nun. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van 
bedrog te spreken.
14. Samech. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek 
den vrede, en jaag dien na.
(Ps.34:12-14)
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Hoofdstuk 4. 

De Mysteriën van het XIVe Arcanum 

Over de leraar en de weldoener 

Over de geestelijke groei van de essentie 

G: 'Aanschouw, terwijl je op het Schip der Dwazen bent, 
het eeuwigdurende mysterie van leven en dood, dood en 
leven, dat zich constant in de wereld om je heen voltrekt. 
Dit is het voornaamste thema van het XIVe Arcana: dood 
en leven stromen in elkaar over, als water uit zilveren bo-
kalen in gouden bokalen. Haal je vorige incarnaties voor 
de geest en ga na hoeveel lege incarnaties je op de planeet 
hebt doorgebracht, en probeer die fouten niet te herhalen.  
De grootste fout is wanneer je het Pad van Verlichting hebt 
vergeten en je tijd in je huidige – zo moeilijk verkregen -  
incarnatie verspilt aan horizontale futiliteiten, waaraan je, 
om je geestelijke passiviteit te rechtvaardigen, zoveel be-
lang hecht. Probeer in je huidige incarnatie zo te leven dat 
het je lukt om, voordat je leven eindigt, de Heilige Berg te 
beklimmen en de liefde voor de Heer in je geestelijke hart 
te ontwikkelen.’ 

‘Je kunt zien hoe de leraar en de weldoener handelen als je 
naar de rollen kijkt die Don Juan en Don Genaro speelden 
tegenover hun leerlingen. De leerling(e) krijgt de gelegen-
heid om uitvoerig en volkomen vrij zijn positie in een leer-
situatie te bepalen. Je kunt kiezen tussen twee opties: het 
vervallen in een negatieve staat, waarbij je de verhoogde 
alchemistische temperatuur van je afgooit of het aanvaar-
den van de vermaningen en de alchemistische smeltingen 
die de rauwe plekken in je ziel transformeren.  

Gewoonlijk handel ik als een leraar,’ vervolgde G, ‘dat wil 
zeggen dat ik uitleg wat het geestelijke pad is, dat ik je 
troost en voor de moeilijkheden van het leven bescherm. 
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Maar je hoofd kan geen existentiële kennis opnemen, je 
kunt zulke kennis alleen in een leersituatie ervaren. Dan 
handel ik als een weldoener: d.w.z.  ik geef je vermanin-
gen en instructieve opmerkingen en laat de alchemisti-
sche temperatuur stijgen op de zwakke plekken in je ziel. 
Hierdoor gaat je draak smelten en wordt dan agressief en 
braakt wolken helse rook uit. Psychologisch uit dit zich 
in zelfrechtvaardiging, trots, verontwaardiging, woede en 
zelfmedelijden. 

Als de negatieve emoties niet getransformeerd worden, 
verlies je de alchemistische temperatuur en dit geeft het 
tegenovergestelde resultaat: je duistere tweeling wordt 
groter. Daarom is het voor een succesvol smelten belang-
rijk om psychologische pijn te kunnen verdragen.’   

‘Je bent erg naïef en trots, je begrijpt je medemensen hele-
maal niet. En toch wil je varen op het Schip der Dwazen… 
In het werkelijke leven zit je op het niveau van een zeven-
jarig kind. Als iemand het geestelijke pad niet volgt, groeit 
zijn essentie niet verder dan tot zeven jaar oud, en daar-
na groeien alleen nog zijn onware persoonlijkheid en zijn 
oeroboros. 

Nu heb je je zielige realiteit gezien en je zelfmedelijden de 
kop opsteekt en de resten van je energie steelt. Het zal niet 
tot een fysieke dood leiden, maar waarschijnlijk verlies je 
je verfijnde waarneming. 

Probeer je af te stemmen op de werksfeer en herinner je 
dat je geestelijk wilt ontwikkelen. Dat zal je helpen om je 
oriëntatie op het Pad te herstellen. Van jezelf ben je klein 
en zwak, en gauw ontmoedigd. Maar als de Straal je op zijn 
vleugels neemt, kun je innerlijk vliegen, zelfs als je hele-
maal uit fouten en gaten bestaat.’ 
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6. Ik zeide wel in mijn voorspoed: Ik zal niet wankelen in 
eeuwigheid.
7. Want, Heere! Gij hadt mijn berg door Uw goedgunstigheid 
vastgezet; maar toen Gij Uw aangezicht verborgt, werd ik 
verschrikt.
8. Tot U, Heere! riep ik, en ik smeekte tot den Heere.
(Ps.30:6-8)
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Hoofdstuk 5. 

Verfijndheid en hoffelijkheid 
trekken wezens van de hogere werelden aan

Rusland bereidt zich voor 
op het nieuwe millennium  

G: 'In het schaakspel van het leven zie je altijd alleen de 
eerste zet, en daardoor raak je snel verblind door succes. 
Om dit te voorkomen is het van belang om alert te blijven 
op wat er om je heen gebeurt. En laat je niet verblinden 
door tijdelijk succes, hap niet naar het eerste de beste aas 
in de vorm van een mooie dame, die je snel van je ener-
gie zal afhelpen en je verandert in een ellendige parodie 
op  het menselijke wezen, zonder de wil om Verlichting te 
bereiken. En als je niet meer aan het geestelijke pad kunt 
denken, omdat je met behulp van deze dame alle substan-
tie van de zin van het leven verspild hebt, zullen de bloem-
bladen van je ziel vervagen, en je zult terugvallen in de 
sleur van het dagelijkse leven zonder hoop op het hemelse 
leven.  

Om bij het contact met mooie dames niet in de val van de 
lagere centra te lopen, en de substantie van de zin van het 
leven niet te verkwisten, moet je twee tot drie keer per 
dag Taoïstische oefeningen doen, waardoor de grove sek-
suele energie getransformeerd wordt in fijne energie. Dan 
kan deze energie gebruikt worden om je essentie te laten 
groeien. 
Leer verfijnd en hoffelijk met dames om te gaan. De ho-
rizontale wereld zwelgt in grove, primitieve omgangs-
vormen. Op deze manier raakt veel verloren, en men zal 
bovendien nooit de edele wezens uit de subtiele gebieden 
aantrekken. 

Gewoonlijk communiceren jullie mechanisch met elkaar, 
hoofdzakelijk via  de energie van de instincten. Het is no-


