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Inleiding
De oprichting van de Tempelorde voor Universele Eenheid in de beginjaren ‘80 en gerealiseerd in een stichtingsvorm, is mij vanuit geestelijke dimensies aangereikt.
De beleving van de ceremonie kan de herkenning van
het eigen zijn verduidelijken.
In deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen lidmaatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig.
Dogma’s, geboden, verboden of regels hebben geen
macht om de eenheid van de mens met de eigen Geest
en lichtkracht te bepalen.
Dit grote essentiële gegeven is vanuit zeer vele invalshoeken belicht in al mijn lezingen, studiebijeenkomsten
en leringen vanuit de hogere spirituele begeleiding van
de innerlijke religieuze spirituele stroming Psychosofia.
Wisselende functionarissen vieren met de aanwezigen in
een gezamenlijke ceremonie de innerlijke beleving van
het eigen zijn door een nieuwe liturgie van verbinding, in
de vrijheid van de eigen geest van de mens.
Zowel in het maatschappelijk aspect van Psychosofia als
wel in het innerlijk religieuze aspect van de Orde voor
Universele Eenheid, ligt het accent op de verbinding
met de ander in de herkenning van de eigen diepste
autonomie.
Is niet de mens de creator van de heilige Geest?
Zohra Noach
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Realisatie
De Tempelorde is niet verbonden met enige religie,
stroming of groepering anders dan met Psychosofia.
Alle inspiratie die in deze stroming Psychosofia is gegeven, is een wegwijzer voor de individuele spirituele
ontplooiing van de mens tot acceptatie van de eigen
lichtkracht. In de vieringen van de Tempelorde voor Universele Eenheid wordt deze lichtkracht geaccentueerd
en vormgegeven om tot herkenning te komen in een
liturgie van verbinding met elkaar.
De essentie is de eenheid van het Zijn, van al het geschapene, het bewustzijn vanuit de eigen vrijheid van
geest, in verbinding en respect voor al wat is, door de
liefdeskracht van de mens. Deze essentie wordt gesymboliseerd in het aansteken van de drie kaarsen met de
daarbij behorende teksten.
Dit boekje is samengesteld uit gesprekken met Zohra en
enkele functionarissen in de periode tussen 1998 en
2008. De vragen van de functionarissen zijn met streepjes aangegeven. In dit boekje wordt inzicht gegeven in
de perspectieven die ten grondslag liggen aan de tempelvieringen. Het kan dienst doen voor de individuele,
spirituele ontplooiing van de mens.
Tevens dient het als uitgangspunt voor een kleine cursus
voor mensen die functionaris willen worden in de tempelvieringen en dit in eigen omgeving willen realiseren.
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Logo Tempelorde voor Universele Eenheid
Alleen wanneer de mens in zichzelf zijn diepste gevoel
volgt en weet dat hij meer is dan materie alleen, zullen
het begrip, de inzichten, de nieuwe mogelijkheden en
perspectieven zich voor hem openen. Dit logo is hier een
visueel middel voor.
De meest duidelijke aanduiding in het logo is, dat dit
Ankh kruis, het levenskruis, gedragen door de mens,
met behulp van de vleugelslag van de heilige Geest in
zichzelf de mens kan brengen tot een zodanige innerlijke
beleving van dit hoogste licht in zichzelf, dat hierdoor
vernieuwing kan komen in de evolutie van de menselijke
maatschappij.
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Verbinding
Vanuit het hart
Z: We steken deze kaars aan als stoffelijk teken van een
innerlijke verbinding die zich in de materie van onze
persoonlijkheden zodanig zal gaan uitdrukken, dat wij
deze tempelvieringen die ons zijn geschonken werkelijk
vanuit het hart zullen kunnen dragen.
Ik denk dat het goed is dat zeker degenen die functionaris zullen gaan worden weten waarin ze functionaris
worden. Ik denk dat het belangrijk is dat degenen die nu
functionaris worden begrijpen - dit lijkt dan een rollenspel
tussen geest, ziel en persoonlijkheid - dat dat bestaat uit
die mens direct en indirect tot het besef te brengen dat
hij geest, ziel en persoonlijkheid is, in een eenheid
daarvan en hoe hij daartoe kan komen.
Alles wat Psychosofia is houdt dit in en in deze
tempelviering wordt het in hele bepaalde rituelen
gesymboliseerd. De functionarissen zijn hier niet alleen
maar om dat voor te lezen, maar om heel duidelijk te
weten wat ze daar eigenlijk doen. Want het zijn dan
maar woorden die gegeven zijn, maar die drukken
natuurlijk iets diepers uit.

Je bent het licht in jezelf
--- Het geheel van de tempelviering, wat wordt daarin
beoogd? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren. Zit daar een bepaald hoger plan achter?
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Z: Het hoger plan bestaat hieruit, dat die mens weet, dat
hij in de heelwording van zichzelf kan komen, dat hij een
eenheid van geest, ziel en persoonlijkheid kan zijn. Bij
de opbouw van de tempelviering wordt dat deelstuk voor
deelstuk benadrukt. De U-vorm* die is gegeven is de
bepaalde energie. De opening is gericht naar het Oosten
en daarnaast is er de verbinding. Dat is een hele oude
religieuze uitdrukking, symbool van allerlei oude religies,
de drie kaarsen, de eenheid ervan.
--- Het gaat mij niet zozeer om die symboliek, maar als
het gaat om die zoektocht van de mens om in harmonie
te komen met die drieledigheid in zichzelf.
Z: In die zoektocht wordt om te beginnen de inleiding
van de zielewachter gegeven. In die inleiding is het
werkelijk een noodzaak dat de zielewachter daarin
uitlegt hoe die mens op weg gaat naar, op zoek gaat
naar de eigen eenheid.
Het weten dat hij een menselijke persoonlijkheid is met
een ziel en een geest. Dan reikt hij de mensen het eigen
licht aan. Daar begint het al mee.
‘Jij bent het licht in jezelf.’
Die mens gaat op zoek, maar moet meteen al weten dat
hij dat licht in zichzelf is.
Daarom komt hij met dat lichtje binnen.**

* De zitplaatsen tijdens de tempelviering zijn, als de ruimte het toelaat, opgesteld in een U-vorm
** Een waxinelichtje dat vooraf door de wachter van de ziel voor alle
aanwezigen wordt aangestoken in de ontvangstruimte. Per gelegenheid kan bekeken worden of de situatie zich hiervoor leent
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Dan wordt er gezongen:
Sunaï Kumari*, goddelijke kracht kom in ons, kom
zodanig in ons, zodat wij het kunnen herkennen.
Daarna doet de wachter van de geest dit gebaar: van
onderaf, van de basis uit, verbind hij de mensen.
“Vanuit de materie die wij zijn verbind ik u allen in geest”
Vervolgens doet hij een gebaar van: 'gaat u zitten' en we
gaan zitten. Dan begint het spel. Dan komt eerst de
persoonlijkheidswachter.
Je ziet dus dat in elk deelstukje van wat daar als het
ware speelt, steeds weer opnieuw wordt gesymboliseerd
dat die mens een wezen van licht is. Op een lange weg
van leven na leven om uiteindelijk weer in die eenheid
van licht te kunnen staan. Dat speelt door het geheel. Zo
is het aangereikt.

Eén kosmisch geheel
--- Ik probeer het stappenplan van die zoektocht te
onderkennen.
Z: Daarom is het ook noodzakelijk, dat de wachter van
de geest uitlegt dat, wanneer de persoonlijkheidswachter
met zijn kaarsje, aangestoken aan de grote kaars zijn
wandeling gaat ondernemen, die wandeling de zoektocht
uitbeeldt. Dan ontsteekt de persoonlijkheidswachter,
vanuit het weten dat er één groot geheel is, een
kosmisch geheel waartoe hij behoort, de negenarmige
kandelaar en neemt het boek van de inspiratie mee om
dieper tot dat besef te kunnen komen.
* Op een melodie van Zohra Noach
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Wanneer de persoonlijkheidswachter precies tegenover
de wachter van de geest staat, dan heeft de wachter van
de geest de verantwoordelijkheid om op te staan en zijn
respect te betuigen aan de persoonlijkheid, die het toch
maar moet doen hier in het ondermaanse. Hij blijft dan
staan tot de persoonlijkheidswachter naar hem toe komt
en hem het boek aanreikt.
Maar in alles wat is aangereikt wordt steeds weer
opnieuw die eenheid, die universele eenheid van geest,
ziel en persoonlijkheid in al die gradaties van niveaus
aangereikt. Bijvoorbeeld het gebed van de wachter van
de ziel, die ook hen in de geest wil gedenken. Tijdens
zo’n tempelviering is het daar vol met energieën van hen
die zijn overgegaan en die hierdoor tot nieuwere en
diepere inzichten willen komen. Het is zo belangrijk dat
zij even die liefdestrilling meekrijgen, dat zij die hier op
aarde leven hen ook gedenken.
Het heeft iets van het bidden vroeger in de katholieke
kerk voor hen die zijn overgegaan, het kaarsje branden,
al dat soort dingen. Dat nam wat eigenaardige vormen
aan, daar ben ik het mee eens. Het werd eigenlijk te
veel, te zwaar. Maar de intentie was een universeel
gegeven.
Dan is mij gezegd dat in alles wat in deze tempelviering
plaatsvindt, de symbolen uit alle religies zijn gehaald. Dit
gebeurde bijvoorbeeld in Egyptische tempels: handen
over elkaar op de borst. Brood en zout heb ik ontdekt bij
de joodse bruiloft. Het gezamenlijk eten en drinken is het
verbinden in de stof van het voedsel, wat je ook doet op
een iets subtieler niveau, het verbinden met elkaar en
het voedsel delen vanuit geest.
Dus alles heeft de symboliek van daar en hier.
Het speelt steeds heen en weer.
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--- Is er ook niet de lijn van: eerst ben je individueel bezig
met je eigen lichtje, dan voel je de gemeenschap hier en
vervolgens wordt de gemeenschap van de sferen er ook
bij betrokken?
Z: Ja, alles gaat altijd in drieën.

Uw eigen 'Aanschijn'
--- Ik begrijp niet waarom in het begin de lichtvisualisatie
wordt gegeven.
Z: In de tijd dat wij hiermee begonnen, dat was in 1978,
was het bewustzijn dat er in jezelf dat licht aanwezig is,
nog helemaal niet. Dat moest toen nog helemaal
gebracht worden. In de mens van nu is dit bewustzijn
toch al duidelijker en steviger aanwezig en met die
lichtvisualisatie wordt dat als het ware nog extra
gestimuleerd. Want het zijn ook de woorden, 'want je
draagt het eigen lichtje.'
En dan komt de lichtvisualisatie. Dan wordt heel duidelijk
die verbinding gelegd, die stoffelijk dan symbolisch is
met het lichtje, maar die in wezen in de mens aanwezig
is. En dat is blijkbaar nu zo sterk sprekend dat daarop de
gehele vernieuwing van de mensheid gebaseerd is.
--- Dat is nog op het persoonlijke vlak en daarna doe je
datzelfde weer met het aansteken van de drie kaarsen
gemeenschappelijk.
Z: Dat is dan het gezamenlijke. Eerst het persoonlijke,
‘uw eigen aanschijn’, zoals altijd gezegd wordt en daarna
het gezamenlijke, de verbinding.
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Alleen 'het eigen aanschijn' zonder verbinding leidt tot
niets, leidt tot zelfverheffing.

Hen in de geest betrekken
--- Waar blijft dan de derde keer? Is dat wanneer degenen die in de geest zijn er ook bij betrokken worden?
Z: Ja, want er is een groot leed aan gene zijde, zoals dat
heet. Dat wanneer zij zijn weggegaan vanuit de aarde,
dat dan het bewustzijn van de mens op aarde óf alleen
in lijden met hen verbonden blijft, of hen loslaat en vergeet. Beiden zijn niet goed, want daardoor houd je hen
vast in lijden. En zoiets van: 'zand erover, ze zijn weg en
ik ga een nieuw leven beginnen', dat is ook niet goed,
want daardoor ontken je hen en datgene wat ze jou hebben gegeven. Dat veroorzaakt leed daarboven, pijn.
Ik heb dat gezien tijdens de ‘Veertig-dagen* vieringen.’
Er waren toen vele anderen.
Dat door een dergelijke erkenning, een dergelijk gebeuren, zij toch hersteld worden. Dat staat ook in het gebed
van de zielewachter:
“Daar waar leed is geweest…”
Dan kunnen ze dat ook aan en verwerken. Er is leed
geweest, ze hoeven niet in dat leed te blijven hangen.
Degenen die zij lief hebben op aarde hoeven daar ook
niet in te blijven hangen, maar er moet wel die verbinding blijven en het wederzijds respect en de liefde.
Vanuit de eenheid die de tempelviering symboliseert,
wordt dit zo aangereikt.
* 40 dagen na iemands overlijden
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Persoonlijke trillingen
--- Er is zoveel wat ik niet kan volgen. Het is zo compact
wat er is gegeven, terwijl we het zo zouden kunnen maken dat het nog meer te volgen is.
Z: Wat er gezegd wordt is dat er in het tempelrituaal
geen veranderingen mogen komen. Dat er wel muziek
en dans mag komen. Dat hadden we vroeger ook. Dat er
wel van te voren dingen kunnen gebeuren waarin dat
menselijke wordt geïntegreerd. Dat zou ook kunnen in
een duidelijker geschrift daarover, hoe mensen dat beleven, dat kan allemaal wel. Maar allerlei interpretaties in
het geheel, die ondersteunen niet die hoge energie die
daar plaats vindt, juist niet.
--- Je zou een samenvatting kunnen geven van alles wat
je net gezegd hebt. Dat zou de wachter van de ziel kunnen zeggen, in zijn eigen woorden.
Z: Dat wil ik liever niet, in eigen woorden, want de een
zegt het zus en de ander zo. Dat is teveel onderhevig
aan persoonlijke trillingen en interpretaties.
Het wordt wel goed gevonden dat er een korte samenvatting komt van wat zonet gezegd is, en wat dan gezegd wordt door de wachter van de persoonlijkheid.
--- Waarom de wachter van de persoonlijkheid?
Z: De persoonlijkheid moet het werkelijk helemaal kunnen gaan integreren en dat ook in zijn leven tot stand
19

gaan brengen en de wachter van de ziel is degene die
als het ware hem of haar influistert hoe het zou kunnen
zijn, gebaseerd op die aspecten die in de ziel aanwezig
zijn. Maar de persoonlijkheid maakt uit hoe het gebeurt.

Zon- en maanenergieën
--- Zohra, in oude teksten zeg je dat je er niet zo voor
bent om de tempelviering overdag te houden en nu is
het hier overdag. Heeft dat met zon- en maaninvloeden
te maken?
Z: Ja, ook met beiden. Wanneer de avond is gevallen,
dan zijn de maanenergieën sterker dan de zonneenergieën. De maanenergieën hebben te maken met het
onderbewuste van de mens, het zuiverende aspect, het
water. De zon geeft de geestkracht aan van de mens en
dat weet ik ook niet, blijkbaar is het toch veranderd. Hoe
voelt het dan voor jullie?
--- Het heeft iets stralenders, opener, luchtiger.
Z: Ik denk dat het dan te maken heeft gehad met de
energieën die er toen waren en het bewustzijn van toen,
dat men en ik natuurlijk zelf ook, sterk verkeerde in die
maanenergieën, van dat onbewuste en het zuiverende
daarvan en dat nu de geestkracht werkelijk doorbreekt,
dus de zonnekracht.
Die maankracht begint zijn dieptewerking langzaamaan
niet te verliezen, maar te transformeren.
20

We komen in de fase van het vuur wat loutering inhoud,
waardoor we als het ware een stapje verder zijn gekomen. In ‘Het gevleugelde Woord’* staat:
“Dat het water u niet zal overspoelen
en het vuur u niet zal verbranden of verschroeien”
Kosmische wetmatigheid
--- De wachter van de persoonlijkheid staat bij de deur
met het gezicht naar het Oosten en de wachter van de
ziel naar de binnenkomende mensen. In een van de oude notulen stond dat het wel zo hoorde, maar dat het
toch wel heel gastvrij is om bij het binnenkomen naar de
aanwezigen gericht te zijn.
Z: Er zijn wel concessies gedaan, want het betekent natuurlijk iets.
--- Iedere keer sta ik wel met mijn gezicht eerst naar het
Oosten en zodra de mensen er aan komen dan draai ik
mij weer om.
Z: Als je het dan maar wel even gedaan hebt. Dan heb je
voldaan aan een bepaalde energie die een kosmische
wetmatigheid is en daarna richt je het naar de mensen.
* Zohra Noach: "Het gevleugelde Woord" Brieven van Morya
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/hetgevleugelde-woord/
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Integratie
--- Waarom wordt aan het eind van de viering gezamenlijk het 'Amen' gezongen?
Z: Op dat moment zijn de kaarsen al uit en eigenlijk is
dat een hele hoge sfeer waar we in zitten. Je moet toch
weer naar beneden, we wonen nu eenmaal hier en dan
is dat heerlijk om dat zo met elkaar te kunnen doen.
--- Dan is de cirkel rond.
Z: Ja, dan is het rond en dat moet de wachter van de
geest doen. En de wachters van de persoonlijkheid en
de ziel moeten tussen de mensen in staan en samen
met de wachter van de geest elkaar een hand geven.
--- Daarna brengt de wachter van de persoonlijkheid de
wachter van de geest toch terug?
Z: Dat is ook symbolisch. De persoonlijkheid haalt die
geest op - die daar ergens is denkt hij, maar hij is van
binnen - en brengt hem heel duidelijk in zichzelf. En
wanneer de symboliek daarvan voorbij is, brengt hij hem
uit respect ook weer terug.
--- Moet de laatste tekst door de wachter van de ziel
weer gesproken worden net als bij het begin dat de
wachter van de ziel zegt: ‘nu gaat de wachter van de
persoonlijkheid de wachter van de geest ophalen?'
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Z: De wachter van de ziel is de bemiddelaar.
--- Door het ‘Amen’ te gaan zingen kom ik heel ergens
anders uit.
Z: Dan kom je weer in je persoonlijkheid uit, waarin je
moet integreren wat je zojuist hebt ondervonden, hebt
ervaren. Het is energetisch juist wel goed.
In de tijd waarin we nu leven waarin dat bewustzijn sterker is in de mens van nu, dat hij die integratie ook heel
duidelijk zelf laat plaatsvinden en met elkaar. Daarvoor is
dat ‘Amen’* gegeven. Daarna is het goed om weer even
rustig te zitten en dat er muziek is zodat je alles los kunt
laten en de wachter van de ziel zegt dat de wachter van
de geest weggaat.

Verbrekende energieën
--- Wij hebben erover gesproken of de tempelviering op
de middag moet blijven of naar de avond moet gaan.
Toen kwam eruit dat het zo kon blijven. Dat betekent dat
we het op de middagen houden.
Z: Ja, ik merk dat dit het ook goed doet. Ik zou als het
niet nodig is, niet teveel veranderingen aanbrengen in
datgene wat al naar buiten is gekomen. Dat is niet goed.
De ochtend voelt niet. Is zo gedwongen, allemaal opschieten, zo’n gehaast en gedoe.
* Op melodie van Zohra Noach
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--- Waar moeten de functionarissen en speciaal de
wachter van de geest aan voldoen? Wat wordt er van
hen verlangd, speciaal de wachter van de geest?
Z: Dat deze drie functionarissen, vooral deze drie, zich
werkelijk helemaal inleven in wat de symboliek van deze
rol die zij vervullen - want zij vervullen een rol, die in
henzelf natuurlijk ook zit - hen op dat moment heeft te
zeggen. Want het is mij vaak opgevallen dat veel mensen geen wachter van de geest willen zijn, durven zijn, of
kunnen zijn of hoe dan ook en dat anderen een tegenzin
hebben in wachter van de ziel.
Dan is het dus zaak dat je bij jezelf nagaat waarom dat
zo is, want dan ligt daar dus een of andere hobbel, die je
dan nog kunt gaan nemen.
Dus niet alleen maar vervullen: ‘oh ja, ik ben morgen van
de ziel, oh, dat zie ik morgen wel’ en dan morgen vlug
kijken wat hij moet doen.
Zo werkt dat niet. Dat zijn 'verbrekende energieën.'
--- Die energie komt dus een aantal dagen van te voren
al bij je.
Z: Ja, want je krijgt het naar je toe die energie. Daarom
mogen er ook inhoudelijk geen veranderingen aangebracht worden. Omdat over een half jaar of een jaar er
een andere groep is of zo.
Dan zegt bijvoorbeeld meneer Jansen: ‘Ik vind dit of dat.’
De oorspronkelijke energie die werd gegeven is het besef van wat hier als ‘rollenspel’ wordt gegeven.
24

Dat dit werkelijk plaatsvindt in jezelf en dat je de verantwoordelijkheden die daaraan vastzitten ook werkelijk wilt
nemen. Dus gewoon in je leven, in je dagelijkse leven.
Dat je je nooit zult verheffen boven de anderen. Dat je
altijd zult willen delen en verbinden. Ooit is mij gezegd:
“Niets is van of voor u alleen Zohra”
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor een
ieder. Dus wat je daar doet is jezelf dienstbaar stellen.
Niet opstellen, maar dienstbaar stellen aan het geheel,
vanuit je eigen zijn daarin, want anders hoef je het ook
niet te doen. Dat wordt verwacht.
En dat je probeert, wanneer je daar je rol vervult, het dan
niet als een houten klaas alleen maar op te lezen, maar
ook begrijpt wat je daar aan het brabbelen bent, want
anders is het gebrabbel. Dan heeft het niet die dragende
energie. Dat wordt verwacht.
Elke rol van deze drie is even belangrijk. Hij/zij hoeft niet
in celibaat te gaan een week van te voren, of zich te verkuisen. Dat was vroeger bij de priesters zo.
Dat hoeft hier niet.
--- Er zijn gewone tempelvieringen en bijzondere tempelvieringen zoals overgangsvieringen, trouwen, enzovoort.
Als mensen vertrouwd zijn met de vieringen, kunnen zij
dan met een aanvraag komen voor een trouwrituaal?
Z: Ja, prima. Huwelijken die gesloten gaan worden.
Ik denk dat dit absoluut tot de bevoegdheden van de
functionarissen gaat behoren. Natuurlijk.
25

--- In Amerika worden bijvoorbeeld ook 'blessing' ceremonies gehouden, waarin een aantal weken voordat een
zwangere vrouw moeder wordt, er een gezamenlijk iets
wordt neergezet om haar in haar kracht te zetten, opdat
ze die transitie goed zal volbrengen.
Z: Daarvoor kun je deelstukken uit de tempelviering
nemen. Dat mag. Als het maar een afgerond deelstuk is.
--- Je hebt gezegd dat er voor jongeren bijeenkomsten
kunnen komen als voorbereiding op een soort hernieuwde 'Doopbelofte' om dat in een tempelviering te doen.
Z: Initiaties hebben in alle religies altijd gespeeld.
Ik vind het prachtig. Ik hoor dat daar deelstukken uit de
tempelviering, elementen daaruit, gebruikt kunnen worden. Als het maar niet uit het verband van dat element
gehaald wordt. Het moet compact blijven.
Niet met allerlei dingen er tussendoor.
Dan gaat de energie weg. Dat kun je onmiddellijk voelen.
Het is een hele hoge energie, die erbij is.
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‘Minste der Mijnen’
Het wijden van het eigen licht
--- Is het de bedoeling dat er naast het lichtje waar we de
viering mee binnenkomen ook nog een extra kaarsje of
lichtje voor de Lichtwijding zelf is?
Z: Ik vind niet dat daar een aparte kaars voor moet worden genomen. Vanuit het weten wat daar wordt aangereikt, het wijden van het eigen licht, kan dat eigen waxinelichtje toch vol respect gehouden worden.
De wijding van dat grote Licht, en wat in jou zelf als dat
kleine lichtje is gesymboliseerd, geef je in wezen aan
elkaar door, wat je in broederschap met elkaar verbindt.
Dat is de mystieke betekenis van:
"Wat gij de minste der Mijnen hebt gedaan
hebt gij Mij gedaan"
--- Wat gebeurt er bij de ‘Lichtwijding?'
Z: De beide wachters hebben een goudkleurige kaars en
steken bij iedereen het waxinelichtje aan* maar nu dan
vanuit een wijding die daar gebeurt, die gezamenlijk gebeurt, waardoor er een mate van verbroedering komt wat
een grote straal van licht is.
* Ook hier kan bekeken worden of de situatie zich wel of niet leent
voor een dergelijke symbolische handeling, bijvoorbeeld in verband
met brandgevaar
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Dat is de werkelijke mystieke betekenis van: ’Wat gij de
minste der mijnen hebt gedaan, hebt gij Mij gedaan.’
Want het betekent dat in de verbroedering en in het aansteken van die kaarsjes je daardoor het eigen licht herkenbaar maakt bij de ‘minste der mijnen’ zal ik maar
zeggen, waardoor dat licht, dat Zijn, herkend wordt.
Dat is heel groot dat moment.
Dat moet heel rustig, respectvol, heel gewijd gebeuren.

Geest, ziel, persoonlijkheid
--- Hoe verloopt de wisselwerking tussen geest, ziel en
persoonlijkheid?
Z: Mystiek, esoterie, de kennis van de geheimen van de
ziel, rituaal, mens, handeling. Dus geest, ziel, persoonlijkheid. Dan gaan we de weg terug, dan komt de geest,
persoonlijkheid en de ziel, die fluistert: “herken je mij” en
dan wordt het die Eenheid weer.
Dus van boven gegeven, van onder terug gezonden.
Dat is alles wat is gegeven.
--- Wat wordt bedoeld met de tekst:
‘Laat ons zijn in vrede, vergeving en harmonie?'
Z: Dan weet je, dat je dat nu in vrede en in vergeving
kunt brengen. Dat je door de liefde van het hart, het nu
in vrede en in vergeving kunt brengen.
Want dat doe je dan ook op dat moment.
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En iedere keer als er zo’n wijding plaatsvindt - maar die
vindt plaats in jezelf - dan doe je het weer en weer en
weer, op dat ene moment.
--- Wat is de functie van de wachters aan de deur bij het
binnenkomen?
Z: De wachters staan op wacht, opdat de mens niet vervalt in onwetendheid.
--- Wat gebeurt er als de kaarsen gedoofd worden?
Z: Je neemt afscheid van de innerlijke symbolen door
het doven van de kaarsen. En dan komt er vanuit het
diepste van de mens: ‘wij zullen daar een broederschap
hebben, broeders met elkaar zijn’ waardoor je ook met
een gerust hart dat allemaal los kunt laten, ook de uiterlijke symbolen. Je moet de link leggen. Die liefde voor
elkaar, dat is de Verlossing, dat is de Maitreya.
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Laten we een hand reiken
Kosmische omwenteling
Z: In het betrekken van over de hele wereld heen, dat
handen geven, dat is wat nu voor het nieuwe tijdperk van
tweeduizend open gaat voor de mens, dat hij het bewustzijn van het universele niet alleen in zichzelf plaatst,
maar nu ook in staat is om het met elkaar tot een eenheid te brengen. Eerst was het buiten hem, toen werd
het min of meer herkend als wel binnen in je, voor de
hogere ingewijden. Nu wordt het voor een ieder en tegelijkertijd in een eenheid gebracht waardoor er een totale
kosmische omwenteling plaats gaat vinden.
Waar wij mee bezig zijn is een geweldige omwenteling,
is verder en gaat verder dan de Eleusische Mysteriën.
Want toen was het nog voor hoge ingewijden en het volk
mocht daar een tikje van meegenieten zal ik het maar
noemen. Nu wordt het zodanig in het bewustzijn geïntegreerd voor ieder mens, dat het daardoor tot een werkelijke vernieuwende, materiële realiteit op deze planeet
kan worden, wat geluidsgolven geeft, trillingen in het
hele zonnestelsel en daar ook vernieuwing in aanbrengt.

Energetisch veld
Z: Het gebaar van de wachter van de geest, rechts over
links, houdt in dat de integratie van wijsheid van de
geest pas in het menselijk bewustzijn kan komen als hij
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helemaal gedragen wordt door de liefde. En dat is de
vernieuwing die nu in dit nieuwe tijdperk gaat komen en
dat brengt die kosmische omwenteling tot stand.
En wat wij doen met een tempelviering, met de symbolen hanteren, met alles wat wij doen, is het als het ware
voorbereiden, het klaarmaken in de materie. Wij noemen
dat dan, de materie van het energetische veld, het morfogenetische veld, zodanig klaarmaken dat het ook werkelijk in die materie gerealiseerd kan gaan worden. En
dat is verschrikkelijk belangrijk.
Je kon ook het verschil voelen hè, heel duidelijk.
(Rechts over links of links over rechts)*
Misschien is het iets om niet alleen in een tempelviering
te doen, maar het gewoon bij jezelf ook op stille momenten te doen. Wanneer je de kracht van jouw weten nodig
hebt, om dat in jezelf te integreren, heb je al je liefdesvermogen nodig om het te kunnen.
In de afgelopen tijd heb ik dat heel duidelijk gemerkt.
Anders kan het niet.
Al die handelingen zijn allemaal energetisch opgebouwd
vanuit de werkelijke integratie van geest in de persoonlijkheid, wat slechts door de liefde en de eigen waardigheid daarin kan gebeuren.
* Het gebaar van de wachter van de geest, voordat hij het boek met
geïnspireerde teksten ontvangt, is de handen gekruist op de borst,
rechts over links. De wachter van de persoonlijkheid houdt de handen
links over rechts gekruist op de borst als de wachter van de geest de
tekst voorleest
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--- Het viel mij op dat bij het tweede gebaar, dus vanuit
de wachter van de geest, het mij een veel vrijer gevoel
gaf, terwijl het eerste gebaar mij een beetje een beperkend gevoel gaf.
Z: De persoonlijkheid is natuurlijk nog beperkt en dat
symboliseert het. We hebben al onze dingetjes die ons
beperken en dat voel je ook in de handeling. En dat is
die opbouw in de tempelviering. Het is een klim.
Dat kan niemand zomaar. Daar heb je soms heel veel
pijn voor nodig.

Vlinders in je hart
Dit (handen in elkaar gevouwen) hadden we vroeger,
tweeduizend jaar lang. Het is bijna een afgeslotenheid
en een krampachtigheid. Met de handen tegen elkaar
aan, geef je als het ware ruimte. Je moet ook niet te
strak tegen elkaar aan, iets van ruimte zit daarin, het
samenbrengen in jezelf dus. Dat is verdraaide moeilijk.
Het samenbrengen in jezelf van geest, jouw weten van
eenheid en liefde en jouw persoonlijkheid, dus het licht in
je persoonlijkheid brengen.
Voel maar eens naar je handen, dan wil je dat zo gaan
doen, dan voel je hoe moeilijk dat wordt, als je dichter bij
bent, als je dat heel bewust gaat doen.
En als je het zo dan bijna samen hebt, ja, vroeger heette
dat vlinders in je buik, maar het zijn dan vlinders in je
hart. Dan voel je soms iets.
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Als je het zó doet, je handen iets verder van elkaar af,
dan laat je erg veel ruimte toe. Uiteindelijk wordt het een
eenheid. Maar niet krampachtig, niet gedwongen, niet
vanuit de veiligheidsgordel noem ik dat.
Dat is dan weer niet goed.

Gang door de stof
--- Je hebt volgens mij ook gezegd dat de wachter van
de geest naar de wachter van de persoonlijkheid een
knikje geeft, uit respect, omdat die mens inderdaad toch
maar die gang weer gaat door de stof.
Z: Ja zeker, zeer zeker. Want zonder die persoonlijkheid
gaat het niet. Zonder de persoonlijkheid blijft de geest
ook zweven. Die moet ook nog in die materie komen.
--- Het gebaar van de linkerhand op het hart en de rechterhand open in de schoot heeft een stuk integratie in
zich in de persoonlijkheid.
Z: Dit is iets wat interessant is voor een medicus. Dit
gebaar kan de bloeddruk in een mens tot een normale
hoogte brengen. Waar hij te hoog is of te laag kan hij
energetisch, door dit gebaar, wanneer dat heel bewust
wordt gedaan, in overgave daaraan, dat tot een normalisering brengen.
Met de handen open naar beneden dan ontvang je.
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Beleving
Z: Je moet ervoor oppassen dat je niet teveel didactisch
bezig bent, want daardoor gaat de beleving weg en dat
is niet wat bedoeld is. Want als dat gebeurt, zou je het
mysterie eruit weg kunnen halen, waardoor mensen niet
meer van binnen geraakt worden en alleen maar mentaal beleven en dat is dus niet de bedoeling.
Het zou heel fijn zijn als de functionarissen bij het aansteken van de kaarsen die tekst toch echt helemaal geintegreerd, gegrepen vanuit zichzelf, kunnen brengen
zonder het van het blaadje te moeten lezen. De tekst
van de kaarsen is maar klein, dus dat zou kunnen dat
men dat geïntegreerd, gewoon vanuit zijn ziel, vanuit zijn
hart, vanuit zijn persoonlijkheid brengt.
En als je dan een klein foutje maakt, nou ja, het zij zo,
dan zeggen we allemaal amen.
--- Kun je iets zeggen over het gebaar bij de opening
door de wachter van de geest?
Z: Zo, van beneden, wij, en je brengt het zo naar de
mensen toe, eigenlijk breng je het in de trechter die wij
als mens zijn en dan wijd, zo naar de kosmos. Dat voel
je ook. En wanneer je in dat kleine stuk komt voel je hoe
dat in jezelf moeilijk is om dat als mens ook te kunnen en
ook te kunnen accepteren, je lot te kunnen dragen.
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Kosmische veranderingen
--- De wachters vormen een driehoek, de kaarsen vormen een driehoek en de wachter van de geest, de bloemen en de altaartafel staan in een lijn, dus drie maal
drie. Wat is hier de betekenis van?
Z: Het heeft te maken met Jahweh, de Heer van de
Vormgeving waar het Salomons zegel en dergelijke van
afstamt. De Heer van Vormgeving gaat door kosmische
veranderingen heen door het bewustzijn van de mens.
Het bewustzijn van de mens is nu zodanig veranderd na,
ik weet hoeveel eeuwen, eonen, waardoor het Salomons
zegel die verandering zal ondergaan, waardoor zij werkelijk zal zijn de negenpuntige ster. De mensheid is nu
op het zevenpuntige deel, dat kan de mens integreren.
Hij klimt op naar de negen gebieden. Dus alles staat in
het teken van de negen. Dat zal het dus worden.
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Broeders hoeder
Ontvangenis
--- De witte, kelkvormige bloemen geven de kwaliteit aan
van hoe wij geest in materie op kunnen vangen, hoe de
verbinding tot stand komt en over de aard van de verbinding, open, zuiver, ontvankelijk.
Z: De ontvangenis bepaalt de kracht van de vormgeving.
En dat zit gesymboliseerd in de kelkvorm.

De Eenheid van het alomvattende
--- Deze negenarmige kandelaar is iets van de joodse
traditie en daarin wordt de kleine kaars die vooraan staat
als eerste aangestoken. En iedere dag wordt er een licht
bij aangestoken aan die kleine, die daar vooraan staat,
totdat de negen voltooid is.
Z: In het bewustzijn van de mens van het beginnende
tijdperk tweeduizend wordt duidelijk aangereikt dat geest
niet alleen alomvattend is, wat in dat laatste wordt gesymboliseerd, de negende* kaars, maar vooral en voornamelijk in het bewustzijn van de materie van de schepping aanwezig is. In het bewustzijn van de materie van
de schepping.
* In het rituaal van de Tempelorde worden eerst alle acht kaarsen
aangestoken en als laatste de kaars vooraan
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Al die acht bewustzijnsgebieden worden dan teruggebracht en herkend en terug geplaatst in de eenheid van
het alomvattende. Daarom gaat het in de nieuwe tijd zo.
--- Als we als mens inderdaad zo ver kunnen komen dat
we dat Zijn helemaal geïntegreerd hebben tot en met in
het fysieke, dan hebben we dat als mensheid volbracht.
Dat is dan niet meer buiten ons maar helemaal in ons en
alles wat dan eerder geweest is, is daar dan in geïntegreerd.
Z: Ja, dan plaats je het dus in de eenheid van het geheel. Vanuit de joodse traditie werd het een paternalistisch gegeven, vanuit het mannelijk principe moest alles
langzaamaan daaraan gaan beantwoorden. In de tijd
waarin wij nu zijn, het aflopen van het vissentijdperk
waar alles buiten jezelf werd geplaatst komt nu het tijdperk van de inkeer en de integratie in het eigen Zijn.
Met het hoogste bewustzijn van dit planetenstelsel is de
mens nu. In dat bewustzijn moet zodanig geïntegreerd
worden dat in dit bewustzijn van de mens het Al totaal
vertegenwoordigd is. Dat zal wel 2000 jaar duren, dat is
een enorme tocht wat wij doen. En wat hier wordt gegeven is het symboliseren van iedere stap. Als je die kaarsen aansteekt is dat iedere keer een stapje en dat klopt
wel met wat jij zegt, vanuit de joodse traditie. Het is iedere keer een stapje maar vanuit een ander gezichtspunt,
ander bewustzijn, ander inzicht.
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--- Dan heb je dus die lichten opeenvolgend aangestoken en dan culmineert het eigenlijk in de eenheid.
Zo kan je het ook noemen.
Z: In wezen in de eenheid, ja. En dat komt dan overeen
met wat ooit is aangereikt met:
"Hoedt het Christuskind op uw linkerhand
en voedt en bescherm het met uw rechterhand"
Voedt.
Wij voeden dat nieuwe bewustzijn.
--- Als dat helemaal voltooid is, is dan de Opstanding er,
als geest volledig aanwezig is in het bewustzijn van de
materie?
Z: Ja, maar die volledigheid, even met een bakje zout
nemen geloof ik. Dat gaat in gradatie van niveau, dat
duurt weet ik hoe lang en ik geloof niet dat we ons daar
druk over hoeven te maken. Die volledigheid, het moet
ook niet een streven zijn, een begeren zijn, want dan wil
het net weer niet.

Transformerende werking
--- Wierook doordringt alle ijlere lagen en niet alleen het
element lucht.
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Z: Er werd aangeraden toen wij begonnen in '78 om de
Rozenkruiserwierook te nemen, die een zeer subtiele
transformerende werking heeft.

Ontvankelijk worden
--- Kan de opgewondenheid bij het binnenkomen van
‘waar ga ik zitten’ enzovoort ook iets voorkomen worden
door nog bewuster binnen te komen?
Z: Ik denk dat je dat met de muziek ook kunt doen. Denk
bijvoorbeeld aan de inleiding van de Carmina Burana.
Dan zie je gewoon hoe je daar als het ware binnenschrijdt. Dat is heel mooi. Niet dat dat per se moet. Maar
zo'n soort muziek, dat je dus van binnen rustig wordt,
waardoor je ontvankelijk wordt, net als de kelkbloem, ik
denk dat dat heel belangrijk is.
De eigen oplossing
--- Bij het handen geven is de linkerhand de ontvangende, die draagt dus de Christus, het kind. De rechterhand
is niet alleen de gevende, is ook de voedende en de
beschermende hand.*
Z: En daardoor continuerend. Daarom zit daar de eigen
oplossing in.
* Links handpalm open naar boven, ontvangend. Rechts handpalm
naar beneden, gevend
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--- Als je elkaar de hand geeft behoed en voed je bij elkaar het ‘Christuskind’. De een zijn gevende hand,
rechts, voedt en beschermt de ander zijn ‘Christuskind’,
gedragen door de linkerhand.
--- Dan heb je allemaal ‘broeders hoeders.’
Z: Ja. Hij buigt. Prachtig. Er wordt nog even iets aangereikt over het gebaar met de handen. Dat is niet voor
niets. Er wordt dus gevraagd waarom er werd gezegd
dat het tweede raadsel de eigen oplossing in zich droeg.
En daarna wordt duidelijk aangereikt:
‘Ben ik mijn broeders hoeder?'
Die linkerhand en dat voeden en beschermen wat jij gaf,
heel juist en dan: ‘ben ik mijn broeders hoeder?'
En dan nu brengen naar - Hij is zeer hardnekkig - met
die handen, vooral dat woord oplossen.
--- Dat de oplossing in onszelf is.
Z: Nee, in het tweede raadsel ligt de oplossing, de eigen
oplossing. En dan slaat het op mijn broeders hoeder.
--- Dat broeders hoeder begint eerst in jezelf. Je bent
niet met die ander bezig om voor die ander te zorgen,
maar je gaat je eigen pakketje opruimen waardoor die
ander dat niet meer bij jou hoeft op te roepen.
Z: Twee keer zó. (Een buiging van Boven)
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Twee eenheid
Z: De letterlijke vertaling van Sunaï Kumari is: ‘zonen der
goden daal neder.’ De zoon der goden is de verdichting
van geest en is in ons bewustzijn het energieveld, de
ziel, die deze twee componenten heeft.
En de 'verdichting' van, is de 'zoon' van. En vanuit de
oude kosmische gegevens is dus alles wat 'indaalt'
mannelijk en alles wat 'ontvangt' en vorm geeft vrouwelijk. Dat is de twee eenheid, het mannelijk en het vrouwelijk aangezicht van God.
--- Wat ik begrijp is dat dat vrouwelijke, dat ontvangende
en het vormgevende en dat andere, dat gevende, er ook
in zit, daar wil je contact mee maken. Het zit er allebei in.
Z: Ja. Dat is de gehele natuur en de microkosmos die wij
zijn.

Wilsbeschikking
--- Ik zoek een parallel tussen de negenarmige kandelaar en het Sunaï Kumari. Je gaat drie keer in toonhoogte omhoog, bij vier ben je op het hoogst.
Z: Ja, vier is het getal van de grote verandering. Ook het
getal van de dood. Ook het getal van de kosmische verandering. Het betekent dat je in die drie niveaus vraagt
om die goddelijke kracht in jezelf, dat dat herkenbaar
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wordt. Herkenbaar. Niet om alsjeblieft binnen te komen,
maar herkenbaar. En de grote verandering, dus de vierde keer, dat is jouw wilsbeschikking dat jij dat als mens
dus wilt laten indalen in jou zelf en daarnaar wilt leven.
--- Bij het AUM is de A-klank de vrouwelijkheid van
openheid van hart, de -U- de ontvankelijkheid tot in de
materie en de -M- het weer opzenden daarvan?
Z: Ja, dat -U- (oe) is de ronding, het -A- is inderdaad dat
indalen en dat -M- is als het ware de kosmische toon,
bevestiging van het Zijn. Hoor maar, dat hoor je daarin.
Het is niet om AUM te zeggen maar A-UM.* Anders zeg
je au. Het Amen is vier keer, dat is wederom onze wilsbeschikking. ‘Het zij zo’ betekent het, ‘wij doen het’.
‘Ja, ik wil.' Amen.
--- En dat doen we dan vijf maal. Twee maal gewoon,
een maal zacht, een maal neuriën, en een keer weer
hard.
Z: Dat neuriën is als het ware heel stil, subtiel die energieën zo, ik zie aldoor dat het zo ronddraait. En dan is
die bevestiging. We doen het wel vijf keer, maar eigenlijk
betekent het vier keer, dus in die grote verandering. Dat
is ons tijdperk, de grote verandering, of de dood, of de
opgang. Er is geen tussenweg. En de dood betekent dus
de dood van het bewustzijn van geest, het wegsterven
van.
* Het AUM wordt vijf maal geïntoneerd, van laag naar hoog en terug
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Hele grote overgang
Wij zitten nu in het vierde wortelras, komend in het vijfde
en het is heel cruciaal wat wij nu, in dit vijfde wortelras
tot stand brengen.
En rassen en zo dat is een beetje eng vanwege Hitler en
alles, maar dat betekent gewoon dat wij nu in een stadium zijn dat wij als mensheid absoluut op de drempel
staan van een hele grote overgang naar geest, licht, hoe
dan ook, of dat wij door het licht in het vuur van Lucifer
komen en daardoor in de verwording van Ahriman, het
kwaad. En dat is het punt waar we nu zijn.
Er is een Amerikaanse geleerde, Steven J. Colt, die dan
het menselijk brein totaal wil namaken op de computer,
want het menselijk brein is alleen een som van getallen
of zo iets dergelijks. Dus de ontkenning van geest.
Dus wat gebeurt er dan vanuit de kosmos?
Dat er ontzaggelijk grote groepen van toch iets meer
spiritueel geëvolueerde mensen zich aaneensluiten, dat
is dat nieuwe morfogenetische veld wat komt, om toch
dat nieuwe bewustzijn, ik zou haast zeggen, in Godsnaam dan ook te integreren in de materie, zodat wij niet
‘in de dood’ komen.
--- En dan doen wij met elkaar met die handen zo geopend naast ons?
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Z: Ja, dat symboliseren wij, natuurlijk ja, maar dat zijn
allemaal energetische handelingen die van alles brengen, oproepen.
Brengen vooral, niet halen, brengen.
--- Ik ben gewend het A-UM altijd van beneden naar boven te zingen en wij zingen het nu vanuit het hart.
Ik vraag me af of dat met de nieuwe tijd te maken heeft
dat we het nu anders zingen, vanuit het hart.
Z: We zijn met een nieuw stuk geschiedenis bezig.
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De geheimenissen
Werkelijk broeder- en zusterschap
Z: Wat er gevraagd wordt door de Begeleiding is, dat wij
de grote kaars, de verbindingskaars aansteken en ook
de drie kaarsen en dat we met elkaar in alle vreugde en
lichtheid begrijpen, dat er een nieuwe energie in ons
allen is gekomen, waardoor wij op een vernieuwende en
meer vreugdevolle wijze alles kunnen gaan doen waar
wij voor staan en wat wij eigenlijk willen.
En dat dit betekent dat de verbinding horizontaal zódanig
kan zijn, dat wij echt in een werkelijk broeder- en zusterschap met elkaar kunnen zijn en dat hierdoor de verticale verbinding sterker beleefd kan worden, sterker ervaren kan worden.
En dát straalt weer uit en het roept weer dátgene op
waardoor het nog meer wordt. Niet dat wij erop uit moeten zijn om het maar steeds meer te laten worden. Dat
wordt het vanzelf wel, dat is onze taak eigenlijk niet
eens. Dat gebeurt gewoon.
Dan is het daarvoor heel goed dat we dan meer weten
van achtergronden, van wat er is gegeven aan handelingen, gebaren, teksten. Waar slaat dat op? Wat wil die
tempelviering eigenlijk?
Dat is: Transformeren van alle oude machtstrillingen, die
vroeger in alle religies en godsdiensten geweest zijn.
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Niet omdat wij de ene gehele waarheid hebben of zoiets.
Maar het is een poging vanuit de mens, met de leiding
en begeleiding vanuit de sferen, om deze transformatie
tot stand te brengen, zodat er echte vernieuwing kan
komen tussen hemel en aarde zal ik het maar noemen.
Daar kunnen we aan meewerken en dat doen we dan
met de slappe lach, want dat is heerlijk.
Dan zal ik nu de grote kaars aansteken:
“Wij steken deze kaars, die het symbool is van de verbinding, aan in vreugde en dankbaarheid dat wij dit met
elkaar zo mogen, waardoor wij ook in staat zijn om de
drie kaarsen vanuit ons hart aan te kunnen steken.”

Eenheid, bewustzijn en liefde
Er wordt gevraagd, wanneer we die drie kaarsen aansteken, dat we ons dan heel bewust zijn van wat dit eigenlijk betekent. De eenheid van het Zijn, het begrip
daarvan, het licht van het bewustzijn en onze eigen liefdeskracht ook werkelijk tot stand te brengen, dát is het
aller-moeilijkste.
Soms lijkt het of je je zekerheden kwijt bent en toch is er
van binnen iets heel sterks, iets wat je overeind houdt. In
deze tempelvieringen is dat overeind houden van jezelf
de diepste kern van het geheel wat is gegeven en wat in
alle oude religies en spirituele groeperingen, soms heel
geheim, aanwezig was.
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Dat geheime nu, dat wordt ontsluierd en wij krijgen dan
iets waardoor we die sluiers die erover liggen nu zodanig
mogen openschuiven, dat het voor de mens die ernaar
toe komt niet meer geheim is, niet meer vreemd en eng,
maar iets is van ‘hé ja, dat zit ook in mij.’
En daar hoort dan bij, dat er wat meer weten is - ik wil
het niet eens kennis noemen - wat meer weten van:
waar komt het vandaan, hoe kan dat, wat is het?
Wat is de oorsprong van dit geheel?
Niet alleen van deze tempelviering maar van al die aspecten. Wat is de oorsprong? Hoe komt het dat die oorsprong eigenlijk altijd door hetzelfde is gebleven door
alle eeuwen heen, iedere keer in een andere vormgeving, zodat wij het nu kunnen oppakken in déze vormgeving. Het is iets zó universeels, wat zich dwars door alles
heen steeds weer opnieuw heeft kunnen realiseren.
De vormgevingen veranderden, maar de basis bleef.
Dat basiselement is erg belangrijk, om dát er uit te halen.
En wat mij dan wordt gevraagd is, dat er aangereikt
wordt, waarom dit geheel nooit dogmatisch zal kunnen
zijn. Want het is opgebouwd uit al die aspecten.
Hoe het komt dat zo’n gegeven als deze tempelviering
nog eeuwen zou kunnen overleven, wanneer ze op de
juiste wijze wordt gerealiseerd en door de mensen zelf
vanuit het hart wordt ervaren, wordt beleefd.
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De oorsprong van het geheel
Het zit ‘m niet alleen in allerlei kennis, het zit ‘m in die
geheimenis die altijd geheim werd gehouden, maar er nu
uit moet komen. En dat zit in de gebaren, in de handelingen, in de teksten, dat zit in de oorsprong en daar willen 'Ze' dus graag op door gaan. Hij zegt aldoor:
“Wat is de Oorsprong? Waarom de Oorsprong?“
--- Er is dus eigenlijk de opdracht van de mensheid tot
incarnatie, tot het ‘geest brengen in stof’. En dat is waarschijnlijk de opdracht geweest en de geheimenis en de
oorsprong. Dat is ook de universele spiraal waar Hij het
over heeft, wat dus steeds doorgaat.
--- Het is een gevolg. De materie ontvankelijk laten zijn
voor geest. Zoals ook de altaartafel. Het is de plaats
waar de intentie aan het hogere wordt opgedragen en
waarin het hogere ook kan indalen.

Eerste geheimenis
Z: Beiden zijn waar. De oorsprong van het geheel is dat
geest, zich losmakend vanuit die ijle substantie - we
moeten het substantie noemen anders is het te moeilijk wat geest is, zich moest gaan verdichten, opdat er materie zou kunnen komen waarin geest zich kon weerspiegelen. Dat is de geheimenis ervan.
Die geheimenis moest in de neerdaling van energieën
tot in materie in de mens herkend worden.
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De mens herkende dit vanuit zijn eigen achtergronden,
vanuit zijn weten, voelen, dat geest overal in was. Dan
werd de evolutiespiraal van de mensheid zodanig geïnspireerd en gestimuleerd, dat de geheimenis van de indaling en de neerdaling van geest uiteindelijk in materie
met het bewustzijn tot stand gebracht kon worden.
Dan is er in die meer dan twintigduizend jaar en nog
langer, in dat evolutieproces, daarnaast of juist daardoor
een zodanige groei gekomen dat de onwaardigheid van
materie ten opzichte van geest steeds dichter getransformeerd kon worden. Dat er steeds meer groei naar
elkaar is, net als twee polen die uiteindelijk naar elkaar
toegroeien. Dat de dualiteit daarvan, dat is een gevolg,
een consequentie van die eerste geheimenis, opgeheven kan worden.
--- Wat is het belang van geest om die weg te gaan? Dat
weer bij elkaar komen, daar zit dus ook een geestelijke
evolutie in. Dus niet alleen een materiële.
Z: Ja, ook een geestelijke. Doordat het hoogste Zijn zich
in verdichting kon brengen, dijt het hoogste Zijn uit. Die
uitdijing komt weer verder in alle regionen. En alle religies, alle godsdiensten hebben een materiële vormgeving gezocht en gevonden om die uitdijing van geest tot
in materie te kunnen brengen.
De evolutie van de materie hield in, dat uiteindelijk materie zich totaal zou kunnen verheffen tot geest, geest totaal zou kunnen indalen in materie, waardoor die eenheid weer volkomen zou zijn.
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En dan houdt het op en komt er weer een nieuwe evolutiespiraal. En wij zitten net op die draai waarmee wij dit
kunnen realiseren.
Maar wat is dan nu het belang van deze tempelvieringen? Het belang hiervan is, dat in al die religies, in al die
pogingen van de mens om die eenheid tot stand te
brengen, machtstrillingen aanwezig waren.
Machtstrillingen van materie, dus van de persoonlijkheden die het deden, van de omstandigheden, van datgene wat ze ermee konden doen en dat nu in deze evolutiespiraal, die we nu hebben, deze machtstrillingen opgeheven kunnen worden.
Dát is het belangrijke, want dát komt in het gehele grote
morfogenetische veld, waardoor de macht van de begeerte van de materie langzaamaan veranderd kan worden. Daar zijn wij dus mee bezig.
Met alles wat wij doen zit dat erin.
--- Ik heb het idee dat die begeerte meer in het morfogenetische veld zit dan in de materie. Is dat juist?
Z: Ja, maar de materie wordt daar helemaal door
beïnvloed en gaat daardoor een eigen leven leiden. Dat
zijn dan ook de elementalen, de fantomen die het hele
zonnestelsel ook bevolken en een eigen uitstraling
hebben en zich, wanneer ze zich verenigen - en dat
doen ze ook - altijd de zijde kiezen van de macht van de
materie. Dan zie je wat er nu gebeurt in Joegoslavië en
elders op de wereld.
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Wat Hij nu duidelijk wil stellen is, dat wanneer we heel
goed begrijpen wat deze tempelviering inhoudt, wat wij
daarmee kunnen doen en daar als functionaris dus heel neutraal is het goede woord niet - maar heel onbevangen, niet gebonden aan de materie van ‘hoe doe ik
het’ en ‘gaat het wel goed’ in gaan staan. Want dat is
een dwangmatigheid van de materie. Daar zit ook weer
een machtstrilling in.

Tweede geheimenis
Wat de bedoeling is en dat is de tweede geheimenis, is
dat de macht van de materie wordt getransformeerd.
Want de macht van de materie begint hand over hand
steeds meer toe te nemen en kan zulke vormen aannemen, dat geest zich bijna niet meer in die materie kan
spiegelen, kan weerspiegelen. Heel cruciaal eigenlijk.
--- Ik realiseerde me, nadat ik besloten had om mee te
gaan doen in de tempelvieringen, dat ik door al die gevoelens van ‘me bekeken voelen’, onzekerheid en
machtsgevoel heen zal gaan.
Maar van binnen weet ik dat dat weg kan vallen en opgeheven kan worden naar het liefdesaspect en dat het
dan alleen maar heerlijk is om te doen. Dat we zo mee
kunnen helpen om dat stuk te transformeren.
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Derde geheimenis
Z: Ja, dan speelt dat niet meer en lijkt dan heel eenvoudig of heel knullig, maar het is dat je dan, de derde geheimenis, een absoluut reëel aandeel hebt in de omvorming van machtstrillingen.
Blijkbaar zijn die machtstrillingen zó groot en zó’n gevaar
voor de mensheid dat 'Ze' dus alles in het werk stellen
om dat te kunnen transformeren. Deze tempelviering is
daarin een korrel zand, een druppel op de gloeiende
plaat, maar het is er een en wij staan daarin.
En daarom is het goed en 'het geheel dienstig' zegt Hij,
om er meer van te weten, zonder dat het je - en dat zal
wel een inwijdingstest zijn, want wij gaan allemaal door
deze inwijdingspoorten heen - zonder dat het je een gevoel geeft van: ‘Ha, kijk mij eens.'

Onschuld en onbevangenheid
--- De clou is, want je roept met de tempelviering een
enorme hoeveelheid licht op, om dat heel bewust te
doen.
Z: Ja, maar dan wel bewust vanuit onschuld en onbevangenheid. Je kunt heel bewust iets prachtigs daar
gaan doen, waardoor je in wezen je eigen egoïsche trillingen en begeerten daar bevestigt.
Terwijl je denkt dat je het prachtig doet.
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Wat er gevraagd wordt is, dat er een zekere mate van
onschuld en onbevangenheid in ons allen komt, waardoor wij het bewust beleven van het licht en de realisatie
waar we dan mee bezig zijn dan ook werkelijk vanuit de
liefdeskracht doen.

Uitdijing geest en materie
--- Wat ik me voorstel is, dat je door zo’n viering contact
krijgt met de zielevelden en geestesvelden en daar dus
van alles gebeurt. Met de dolende zielen daar, die nog
binnen het religieuze bevangen zijn door macht en die
tijdens de tempelviering partij kunnen kiezen.
Z: Ja, dat ‘geest zijn’ zullen we het maar even noemen,
dat dijt uit. Maar door die uitdijing kan het beter en directer en herkenbaarder tot in materie gaan indalen en zich
realiseren. Die uitdijing die wij kunnen veroorzaken vanuit onschuld, liefde, veroorzaakt een zodanige terugkeer
van die uitdijing, die wij nota bene zelf hebben veroorzaakt, waardoor het hier in de materie weer directer herkenbaar kan worden. Het is dus een voortdurende wisselwerking.

Gelijkwaardigheid geest en materie
--- Heeft het ook een uitbreiding in de materie? Het is
natuurlijk ook de bewustwording van de gelijkwaardigheid tussen materie en geest?
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Z: Ja, dat is nu pas. Dat begint nu pas te dagen en dat is
een geweldige evolutiesprong. Wij staan echt aan de
vooravond daarvan en wat er altijd is geweest, is dat die
gelijkwaardigheid werd ontkend. Daarop werd die macht
gebaseerd. Als ze dat hadden erkend, dan hadden ze
geen macht. Dus nu komt er zo’n grote, enorme verandering. Hij zegt maar steeds:
“Gij kunt niet bevroeden wat hierdoor zal ontstaan”
Dat zal ik dan ook niet kunnen bevroeden, maar in datgene wat wordt aangereikt kunnen we een heleboel
doen.
--- Wat de laatste dagen zo bij me speelt is: 'het goddelijke is in mij, maar ook in anderen.'
Daar krijg je natuurlijk ook gelijkwaardigheid door, waardoor je binnen de tempelviering kunt zeggen, wat ik kan,
kun jij ook. Dat is gelijkwaardig.
Z: Ja, maar het is niet gelijk. Jouw boekhoudkennis heb
ik niet. We zijn wel gelijkwaardig, maar ik kan niet wat jij
kunt. Ieder heeft het zijne.
Ik hoorde een verhaal over de olifant en de mier.
De mier draagt zoveel hij kan, net als de olifant.
Meer kan hij niet en de olifant ook niet.
Dus zijn ze gelijkwaardig.
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Nieuwe vorm van trilling
--- Wat er bij me binnenkomt, is dat er een heel nieuw
type trilling gaat ontstaan. Normaal gesproken was die
trilling alleen van boven naar beneden. Doordat die verbinding tussen twee typen trillingen ontstaat, komt er een
soort trilling die niet alleen van trillingsgetal, van frequentie nieuw is, maar ook van vorm van trilling.
Z: Ook waar. Er komt daardoor een nieuwe energie, die
zich in dit zonnestelsel zal gaan vestigen. Tot nu toe kon
dat niet. Alleen wij mensen kunnen daarvoor zorgen. En
het schijnt dat het nu het juiste moment is om daarvoor
te kunnen zorgen en te gaan zorgen voor bepaalde consequenties die daar uit zullen voortkomen, waar Hij nog
niet over wil praten.

Vrij van eeuwige dwangmatigheid
--- Op basis van die nieuwe energie die voortkomt vanuit
de gelijkwaardigheid van geest en materie, dan kom ik
bij het collectieve zieleveld uit, wat niet alleen aan het
mens-zijn verbonden is, maar ook wat om ons heen is.
Dat door die energie op het zieleveldnivo ontzettend veel
kan gebeuren.
Z: Ja, waardoor de zielen in dat zieleveld zich vrij kunnen maken van de eeuwige dwangmatigheid van reïncarnatie en terug kunnen keren tot het Vuur, waardoor er
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een totale vernieuwing kan komen. Dat is wat in het verschiet ligt.
--- Je hebt het over verbinding tussen geest en materie,
dus tussen geest en persoonlijkheid en je brengt de ziel
daarin. En als ik naar die trilling kijk, lijkt het of het rechtstreeks van geest en persoonlijkheid, zonder tussenkomst van de ziel is.
Z: Nee, de ziel is daar een consequentie van. De ziel
dobbert tussen beide in. En zolang geest en materie zich
niet in de volle eenheid kunnen samenvoegen, blijft die
ziel daar altijd de middelaar tussen en blijft maar dobberen en moet maar blijven incarneren.
Als die eenheid is ontstaan, verliest die ziel zijn functie
van bemiddelaar en dan is die ziel vrij. Dan kan hij terug
in het Vuur. Dan schijnt er een heel nieuw zonnestelsel
te komen. Dat is nog heel ver weg.
We staan aan de vooravond van een enorm groot kosmisch gebeuren. En dat is, dat de fricties die er bestaan
tussen geest, ziel en persoonlijkheid, die in wezen een
eenheid zouden moeten zijn, nu door het menselijk bewustzijn en de onschuld van het menselijk bewustzijn,
getransformeerd kunnen worden.
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Gods wil en persoonlijke wil
--- Onbevangenheid uit zich in die gelijkwaardigheid van
de persoonlijke wil en Gods Wil. Dat is voor mij de manifestatie daarvan, de onbevangenheid.
Z: Ja, die onschuld en onbevangenheid kan je niet zomaar bereiken. Die bestaat daaruit, dat je je noch door
geest laat onderdrukken, noch door materie. Beheersing
dus, dat is beter gezegd en in alle leringen wordt dit
steeds weer belicht en herhaald. Maar in de tempelviering heeft dit nog een extra dimensie en dat is dat in
het directe contact wat de mens wilde hebben met het
goddelijke, op welke wijze dan ook, altijd door de
machtstrilling van de materie de grootste was. Dat moet
dus veranderen.
--- En daardoor kwam dat contact niet écht tot stand?
Z: Nee en daardoor werd het magie en zwarte magie en
dergelijke. Het is belangrijk om juist vanuit dat innerlijke
weten de tempelviering zó te maken, zó te realiseren,
dat mensen, al begrijpen ze er geen snars van - voor
mijn part is het een Serviër die daar bij zit, die snapt er
helemaal niks van - maar die voélt.
--- Net zoals je deze energie die nu hier aanwezig is
voelt. Want waar je het over hebt is de energie die nú
ook aanwezig is.
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Z: Ja, die energie kun je gewoon voelen, al zouden jullie
niet snappen wat ik zeg, jullie voelen het en dat kunnen
jullie ook laten voelen. Nee, dat zeg ik verkeerd, dat kan
je niet laten voelen, maar dat daalt in en dat voelt dan.

Vierde geheimenis
--- De altaartafel is een universeel gegeven. In veel religies komt dat voor.
Z: Waarom een altaartafel? Waarom de drie kaarsen als
symbool van de eenheid, het licht en de liefde?
Dit is een vernieuwde vorm van het offer dat door de
eeuwen heen, meer dan tien- twintigduizend jaren al,
door alle volkeren over de gehele wereld is gebracht.
En altijd was dat het mensenoffer.
Dus de mens moest zich offeren om tot God, tot het
goddelijke, tot de goden te kunnen komen.
Dit is in wezen hetzelfde, maar op een totaal vernieuwde
manier. Wat is het dan?
Dat is een van de geheimenissen. We hebben er vijf.
Dit is de vierde geheimenis.

Het offer van de mens
Het offer wat de mens denkt, weet, te moeten brengen
om in eenheid met God te kunnen zijn.
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Het werd altijd verkeerd verstaan, ook juist door de
macht die de functionarissen, de hogepriesters enzovoort zich daardoor konden toe-eigenen.
Nu wordt het ontdaan van die macht. Maar het offer blijft.
Wat is dat offer?
Het offer is dat de mens zich niet meer distantieert, dus
losmaakt van het goddelijke, maar absoluut in de werkelijke éénheid met het goddelijke in zichzelf wil zijn.
Dat hij weet dat het goddelijke ook buiten hem/haar is,
heel groot en de hoogste wezens steeds meer indalen
tot in de materie, dus ook in de mens.
Dat het offer wat gevraagd wordt is: het belang van jouw
eigen wil en begeertes zódanig in stilte en onschuld en
onbevangenheid te brengen, waardoor de hogere Wil en
de lagere wil werkelijk een eenheid kunnen vormen,
zonder dat de hogere de lagere wil overheerst of andersom. Dat is een verschrikkelijk grote geheimenis, die
blijkbaar nu pas door de evolutie van het bewustzijn van
de mensheid tot stand kan komen. En dát is de werkelijke betekenis van de altaartafel en de drie kaarsen.

Eenheid van geestkracht en ontvangenis
--- Maar dit is analoog aan de kruisiging begrijp ik, wat je
nu verteld hebt net, het offeren van de persoonlijkheid.
Heb ik dat goed begrepen?
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Z: Ik heb het woord kruis toch niet genoemd? Nee, dat
heeft de mensheid ervan gemaakt.
Dat schilderij van Christina Smits, van de vrouwelijke
gestalte die aan het kruis hangt met dat hart met die
steen die zo straalt, dat is iets, dat weet ze misschien
niet, maar ze heeft iets ontzettend groots gemaakt.
De vrouwelijke ontvangenis is, dat de indaling van geestkracht, wat ook fysiek gebeurt en penetreert in materie,
waar hij ontvangen wordt, die geestkracht, door de stof,
de zaadcel en de eicel, hoe dát op het hoogste nivo net
zo plaats vindt, dat de eicel bepaalt welke zaadcel mag
binnendringen. Dit is, geloof ik, in de wetenschap nog
niet zolang bekend.
In de universele kosmische wetenschap kan nú in het
bewustzijn van de mens duidelijk worden, dat dus die
materie, die eicel - wij zijn de eicellen in onszelf - bepaalt
hoe die geestkracht indaalt en niet alleen penetreert,
maar in liefde en in onschuld ontvangen wordt.
Dat is verschrikkelijk belangrijk. Is dat in de medische
wetenschap bekend?
--- Ja, het is bekend, maar ze zullen nog steeds zeggen
dat de zaadcel het bepaalt.
--- Penetreren en doordringen is nog een taal van de
zaadcel, maar doorstromen vind ik meer indalend, dat
dus geest doorstroomt in materie.
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Z: Ja, maar je kunt het ook zo zien als doordringen in je
bewustzijn.
Nog even over dat schilderij. Dan zie je dat de vrouwelijke gestalte aan een kruis hangt. Die vrouwelijke ontvangenis is in onszelf en blijft aan dat kruis hangen,
wanneer wij niet tot dat werkelijke directe bewustzijn in
onszelf komen van die eenheid van geestkracht en ontvangenis. Zolang blijven wij aan dat kruis hangen.
Dat heeft zich dan ook in de man en de vrouw geïntegreerd, door de eeuwen heen en toen is er een tijdperk
geweest dat de vrouw de overhand had, het matriarchaat. Dat ging niet goed, daar waren nog teveel de oude onwaardigheidtrillingen, waardoor het in macht werd
uitgewerkt. Maar nu is het tijdperk dat men dat bewust
kan zien en daarmee kan werken.
En deze tempelviering is daar een prachtig - niet alleen
een symbool - maar een prachtig gegeven van.
En ook dát zou mooi zijn als dat in jullie weten komt.
Dat is heel belangrijk.
In de man dus ook de vrouwelijke ontvangenis.
--- Ik vond het zo mooi wat je in het begin zei, dat geest
zich in stof moet kunnen weerspiegelen en dat heeft
weer met die ontvangenis te maken en dát heeft met die
gelijkwaardigheid te maken.
Z: En zolang er in één van beide kanten een onwaardigheid is, kan het dat niet weerspiegelen.
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Transformatietrilling
--- Je zei laatst wat over de U-vorm. Wij hebben de opening naar het oosten vertaald als het symbool van het
richten in onszelf naar de geestkracht. Maar je voegde er
aan toe dat het oosten ook symbool staat voor de zonnekracht en de Zonnelogos.
Z: De zonnewinden die nu plaatsvinden en dat zijn hele
grote zonnewinden, zijn dus geestkrachten die daar
plaatsvinden vanuit het hoogste in dit zonnestelsel, de
Zonnelogos. Die houden zo’n enorme transformatietrilling in, dat wij daarin moeten meegaan. Dat heeft invloed
op alles wat er gebeurt. Dat heeft ook invloed op de
weerstanden die in de mensheid leven.
De weerstanden naar elkaar, vanuit de ongelijkwaardigheid, weerstanden van macht willen hebben, weerstanden van geweld, haat, van seksualiteit die zich alleen
maar richt op de bevrediging zonder verder iets erbij.
Al deze dingen worden als het ware door deze zonnewinden, deze zonnekrachten geweldig gestimuleerd,
opdat het zal kunnen uitbarsten zodat men het kan herkennen. Dan pas kan men er iets mee gaan doen.
En wát kan je er dan mee doen?
Dat is dan wat er gezegd wordt:
“Bereid u voor
en vergaar niet alleen steriele kennis
maar wéten van alles”
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--- Als de mens moet meegaan met die zonnewinden, zit
daar dan ook niet een aspect van macht in?
Z: Nee, want de mens hoort in de zonnewinden thuis.
Die zonnewinden zijn er omdat we die als mensheid
hebben opgeroepen en als je daar dan niet in meegaat,
veroorzaak je een zódanige discrepantie, dat er ik weet
niet wat gaat gebeuren. Het lijkt me al erg genoeg.
--- Hoe moet je daar dan in meegaan?
Z: In meegaan, betekent dat je de diepste substantiële
ondergrond hiervan:
“Heel duidelijk in uzelve kunt gaan herkennen
uzelve daarin plaatsen
opdat gij u vrij kunt maken van de zuigende kracht
die gijzelve in deze zonnewinden hebt aangebracht”
--- Misschien is die geestenergie in beweging gezet door
wat je vroeger aan macht hebt uitgezonden. Dat krijg je
dus ook weer terug. Het is je eigen stuk eigenlijk, daarom moet je ook mee.
Z: Ja, dat is helemaal waar. Dus niet van buitenaf weer
die macht van ‘God wil het zo en dan draaien we maar
weer vrolijk mee.'
Nee, juist niet. Dat hebben we als mensheid zelf over
ons afgeroepen, dat lag besloten in de nederdaling van
geest in materie, waardoor nu die zonnewinden op dergelijke krachtige wijze draaien.
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Blijkbaar duurt alles vreselijk lang. Maar het bewustzijn
van de mensheid is nu zover dat het nu getransformeerd
kan worden. Dat kon blijkbaar niet eerder.

Geest durven integreren
--- Ook mede vanuit het zicht waarom dit zo gebeurt. Het
offer van de mens en de diepere betekenis daarvan, is
dat de mens niet langer afstand neemt van geest.
Z: Als de mens geest durft te integreren in zichzelf, dan
hoeft hij zich niet meer te offeren, maar dan brengt hij uit
liefde en vanuit de onschuld, daardoor zichzelf, zijn persoonlijkheid in eenheid met zijn geest. Dan is er geen
strijd meer tussen beide.
Eigenlijk is er een strijd.
En dát is de reden waarom de Katharen vroeger een
God van duisternis en een God van licht gecreëerd hebben, omdat ze het niet konden samenvoegen.
De Demiurg is de God van de duisternis, die zit in de
materie, omdat de materie zich niet kon verenigen met
geest, met licht. Daardoor werd duisternis gecreëerd.

In tederheid transformeren
Dit is ook iets wat we goed moeten onthouden. Dat zulke
hoge energieën, die in woorden worden uitgedrukt - die
woorden zijn maar een fractie van wat het werkelijk is dat die geweldig grote fysieke invloed hebben.
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Ook op alle organen. Dat ‘de zeven deugden’, als die
gebruikt worden op de juiste wijze, de te grote zwaarte
van deze hogere energieën in tederheid kunnen transformeren. Die deugden die toen gegeven zijn, die hebben invloed op onze fysieke organen, op onze trillingsfrequentie, hoe wij dat trillingsgetal ondergaan. En die
deugden hebben dan invloed om daar liefdevol beschermend in te werken. Weten jullie die deugden nog?
--- Zuiverheid, barmhartigheid (mededogen), bescheidenheid, onwankelbaarheid, dankbaarheid voor het leven, blijmoedigheid, verdraagzaamheid.*

* Zeven kernkwaliteiten van de mens. Zohra Noach
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/zevenkernkwaliteiten-van-de-mens-herziene-uitgave-2013/
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Zwaard des onderscheids
Naast elkaar
Z: Ik denk dat het goed is als we de drie kaarsen aansteken en ons richten op die hele grote verbindende,
liefdevolle, vreugdevolle energie die in de tempelvieringen verborgen ligt en waarvan nu de tijd is gekomen dat
het steeds meer indringt, doordringt in het bewustzijn
van de mensen.
De bedoeling is om vandaag, met elkaar en met de aanreikingen die worden gegeven, tot een meer democratische invulling te komen van het ‘Bevestigingsrituaal’.*
Want het is in wezen een inwijding en degenen die al
ingewijd zijn, zijn de broeders en de zusters, die de ander, die nog ingewijd gaat worden hierin - niet bij de
hand neemt, dat is paternalistisch - maar dit naast elkaar
samen gaat dragen. Dat is heel belangrijk. En dat er dus
geen verschillen mogen zijn in niveaus, of je er nou langer bij bent of korter, dat is niet belangrijk.
Er is geen verschil in niveau, er is alleen, er kan zijn, een
verschil in begrip van bepaalde zaken die hier spelen,
rituelen, gebruiken, hoe dan ook. En wanneer dat dan is
opgelost dan is het een gezamenlijk energetisch veld dat
heel sterk kan zijn.

* Bevestigingsviering voor nieuwe functionarissen
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Laten we elkaar, tijdens het aansteken van de kaarsen
even een hand geven en ons vooral blij voelen, ontspannen, leeg.
Dan nu het ‘Bevestigingsrituaal’.
Nou is het natuurlijk zo dat wij mensen eigenlijk zoveel
mogelijk af moeten van uiterlijke symbolen waar we ons
aan vast grijpen want we moeten leren dat dat ìn ons is.

Welkom heten
De drie functionarissen blijven absoluut in hun eigen zijn,
want daar gaat het per slot om. Dat de wachters van de
geest, de ziel en de persoonlijkheid die 'inwijdeling' zal ik
het maar noemen, ook werkelijk bevestigen in dit Zijn.
En dat de anderen, die al ingewijd zijn daar hun eigen
acceptatie en betrokkenheid en hun vreugde en hun
liefde aan geven.
--- De ‘nieuwe functionarissen’ lopen langs de U-vorm en
blijven staan voor iemand die al ingewijd is en die legt de
rechterhand op de linker schouder en dan is het zoiets
van: ‘welkom.'
Z: Dan kijk je elkaar aan en je zegt iets vanuit jezelf tegen de nieuwe functionaris. Er wordt duidelijk door de
anderen mede bevestigd.
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Het zwaard des onderscheids
--- Gaan we nu het zwaard gebruiken, of alleen het opleggen van de hand van de wachter van de geest?
Z: Dat heeft te maken met waar men nu staat en waar
men met dit rituaal, wat dus heel duidelijk in de eigen
inzichten moet geïntegreerd zijn, het in de materie dan
wil uitdrukken.
Het is het inzicht wat gegeven wordt dat dat ‘zwaard des
onderscheid’ heel duidelijk in de persoonlijkheid van de
mens zit. Daarom wordt ook de linkerschouder aangeraakt. Want die persoonlijkheid van de mens die krijgt
door zijn eigen contact met het hoger Zijn in zichzelf alle
krachten - die komen dan los - om dat onderscheid te
kunnen hanteren in zichzelf, het onderscheidingsvermogen te kunnen gaan stimuleren en te vergroten en te
verdiepen. Als je het alleen maar laat zien dan is het nog
daarbuiten. Dat moet aanraken. Dat is of de hand of dat
zwaard.

In de persoonlijkheid
--- Is het een idee om de wachter van de persoonlijkheid
het zwaard te laten dragen?
Z: Ja, want de persoonlijkheid moet het realiseren, maar
wel vanuit een directe verbinding met de ziel, vanuit oude zielsaspecten en dat moet in het geheel absoluut
duidelijk worden.
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--- Het lijkt mij dat het gepast is om het gebruik van het
zwaard uit te leggen, omdat het anders gezien kan worden als een oud kerkelijk gebruik.
Z: Die wachter van de geest die heeft dan ook de eigen
inspiratie, die wordt dus ook niet doorgegeven, die duidelijk maakt wat dat zwaard eigenlijk betekent, waarom
dat omhoog wordt gehouden.
En 'Hij' laat ook zien, dat de mensheid tweeduizend jaar
lang alsmaar dat kruis omhoog heeft gehouden. Dat
heeft ontzaggelijk veel verwarring en verkeerde informatie gebracht, dus dat moet hier heel erg goed worden
uitgelegd.
Snappen jullie, dat het dus niet alleen een vaststaand
iets is ‘wat nooit meer mag veranderen, want dat is zo
heilig, dat kan niet’.
Nee, daar willen ze dus vanaf.

De liefde van de geest
Wat er gezegd wordt is dat dat zwaard wel getoond moet
worden en uitgelegd wat het betekent, want het heeft
twee kanten, het is het tweesnijdende zwaard. Maar dat
dan die uitleg zodanig moet zijn dat die mens begrijpt dat
hij zich niet aan een symbool vast moet houden, of aan
een traditie, maar dat het in hemzelf ligt.
En dan is daar de liefde van de geest, die de handen op
de schouders legt.
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--- Ik denk dat het goed is dat de wachter van de ziel het
ophaalt, maar dat de wachter van de persoonlijkheid het
in zijn/haar rechterhand neemt en het tijdens de handoplegging van de wachter van de geest omhoog houdt en
toont aan de mensen als het symbool waar het om gaat.
Z: Ja, dat is goed, dat de persoonlijkheid dat doet. En
het is heel goed dat de ziel het ophaalt, dat staat ook in
het rituaal. Want datgene wat in de ziel leeft, geeft aan
die persoonlijkheid eigenlijk de impuls om tot onderscheiding te willen en te kunnen komen.
Ja, dat is heel mooi. En dat de geest die hoogste geestelijke kracht geeft.

Basisgegeven en verdieping
--- Het toont aan dat we als wachters nu een stapje verder zijn. Dat de wachter van de persoonlijkheid nu het
zwaard kan ophouden en dat niet de wachter van de
geest het doet. We hebben een groei gehad in dit hele
gebeuren.
Z: Ja, natuurlijk, het bewustzijn gaat verder. Het is ook
niet zo dat alles een dogmatisch geheel is. Maar bepaalde aspecten in deze hele tempelviering die kunnen gewoon niet veranderen want dat is het geheel waar het op
drijft, wat de basis is, helemaal, kosmisch, niet alleen
van Psychosofia. Maar doordat het bewustzijn steeds
meer wordt verdiept kun je daar iets aan de vormgeving
veranderen waardoor het nog meer aanspreekt.
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Laat je hart zo licht zijn als een veer
--- Ik kom nog even terug op het zwaard. Ik vind het ophouden van het zwaard zoals hij aangaf iets heel ouds
hebben.
Z: Net als dat kruis.
--- Ik denk dat het element metaal essentieel is bij het
gebruik van het zwaard.
Z: Nee, metaal staat nu voor de hardheid. We zijn nu in
het ijzeren tijdperk Kali Yuga.
IJzer, hardheid, macht, oorlog, vernietiging en wij gaan
over naar het nieuwe tijdperk. En ik zou daar eigenlijk
een natuurlijk element voor kiezen.
Dus niet meer die hardheid, niet meer de macht, niet
meer al dat leed en zo.
Het ‘zwaard des onderscheids’ is een heel oud esoterisch gegeven, tweesnijdend ook, het onderscheid werkt
zowel naar het positieve als naar het negatieve.
--- Ik ken iemand die zelf houten zwaarden maakt, met
verschillende houtsoorten.
Z: Weet je wat ook heel mooi is, dat laat Hij me ook zien.
Een veer. In de Egyptische godsdienst worden de harten
gewogen met een veer. En als het hart zo licht is als een
veer, dan ben je verlicht en vrij.
--- Ik heb gedroomd dat ik twaalf veren moest zoeken.
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Onderscheidingsvermogen
Z: Eigenlijk is een veer mooier, want in de tempelviering
zijn ook aspecten uit de Egyptische diensten. Toen wij
daarmee begonnen, toen zag ik in een U-vorm allemaal
van die wachters staan, allemaal met de handen over
elkaar op het hart, met van die korte rokjes aan. Dat is
ook heel duidelijk gebaseerd op alle oude, in wezen
machtsaspecten uit de oude godsdiensten die nu dus
door ons getransformeerd worden.
En als je dan weet wat het betekent - ‘laat je hart zo licht
zijn als een veer’ - dat krijg je ook alleen maar door onderscheid, door bewustzijn, anders kan dat niet.
--- En wat doe je dan met die veer, wat voor plaats krijgt
die daarin?
Z: Het moet heel duidelijk zijn dat het spreekt tot de
mensen, dat die veer in wezen het onderscheidingsvermogen is, waardoor je je hart zo licht kan maken als een
veer, zodat je niet meer bepaald wordt door de zwaarten
van jouw emotiegebieden of van jouw denkgebieden.
Dat is hetzelfde.
--- Een pauwenveer?
Z: Een pauwenveer is heel mooi, met zo'n mooi pauwenoog.
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Bundel uw krachten
Een nieuwe deur gaat open
--- Symboliseren de veertig dagen na iemands overlijden, die vier met die nul erachter, de vier elementen, de
vier lagere lichamen?
Z: Ja, maar het is ook de grote verandering, die grote
verandering dat je op een ander niveau weer verder
kunt.
--- Dat hoeft niet per se veertig dagen te zijn?
Z: Ja, dat is toch wel veertig dagen en je zult het terug
vinden in bijna alle religies en zelfs ook in het Animisme,
in Afrikaanse rituelen, overal.
In Indonesië wordt er een ‘Slametan’ gehouden, wierook
gebrand, kaarsen gebrand, gezongen.
De drie kaarsen heb ik daar nooit gezien.
--- En voedsel en bloemen.
Z: Ja, dat is het symbool daarvan, net als ze dat vroeger
met de Farao's deden en men dacht toen dat men daar
boven dezelfde attributen nodig had als in het leven op
aarde. Wij weten natuurlijk dat dat niet zo is, maar het
symbool blijft bestaan. Het is aan jullie verder, maar ik
heb niet zo het idee dat we daar schaaltjes met pap en
rijst en zo moeten neerzetten. Dat geloof ik niet.
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--- In die vier punten herken ik dan de vier lichamen.
Z: Je kunt dus kiezen voor kaarsen of voor die lelies, het
betekent alle vier hetzelfde.
--- In de Kabbala is de vierde letter het symbool voor
deur.
Z: Ja, een nieuwe deur gaat open.
--- En dan staat er een nul achter en dat is de goddelijkheid, dus je gaat naar God toe door die deur.
Z: Tien is ook het getal van God.
--- Kun je daar de veertig dagen in de woestijn ook in
zien, voor mijn gevoel zit dat er heel duidelijk in.
Z: Nou heeft de woestijn ook een bijzondere kracht,
waardoor in de veertig dagen ook een grote transmutatie
plaats kon vinden.
Je kunt het symbolisch zien dat de woestijn dor is,
brengt bijna geen aards leven voort, bijna niet.
Dit houdt in dat het als het ware de weg bereid naar een
algehele opstanding, het kunnen loslaten dus van het
begeerte lichaam.
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Zonder egoïsch belang
--- Waar heeft degene die veertig dagen geleden is overleden op dat moment dan behoefte aan?
Z: Dat hij of zij weet dat in de harten en in de liefde van
degenen die zijn achter gebleven een spoortje van niet
egoïsch belang zal zijn om hem/haar los te laten, daar
gaat het om. En dat kan natuurlijk niet helemaal, dat
gaat ook niet zomaar, maar dat er toch, juist door het
weten dat wij hebben, daar iets in ons kan zijn van:
“Ja, jongen ga maar, ik gun het je. En let maar niet op
mijn verdriet, dat kan ik niet zomaar kwijt, daar moet je
begrip voor hebben. Maar ga maar, het is goed zo."
Dat geeft hen de ruimte om dan ook werkelijk te gaan en
om niet teveel met datgene bezig te zijn wat niet goed is
gegaan of wat ze wel of niet hadden moeten doen.
--- Dat is wat mij juist heel duidelijk aanspreekt en dat is
wat er voor mij ook heel duidelijk uit mag komen, dat
respect en vrij laten.
Z: Ik heb er vooral de nadruk op gelegd:
”Natuurlijk hebben wij verdriet, natuurlijk heb ik pijn, ik
had misschien nog dit of dat kunnen doen, maar toch,
we laten je los, ga maar. Heb maar geen spijt, ga maar."
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Menselijke warmte
Ik denk dat het juist heel belangrijk is dat de dichtst bijzijnden van degene ‘die is opgestegen’ hoor ik aldoor,
dat die juist vanuit hun warmte wat zeggen.
En wat heel erg belangrijk is, is dat voor al degenen die
er ook bij zullen zijn vanuit de geest, is dat het verdriet
van de mens op aarde hen niet mag vasthouden, dat ze
zich daarvan moeten gaan losmaken.
Of ze alsjeblieft willen gaan zien dat dit een verdriet is,
wat elk mens heeft, eigenlijk naar zichzelf toe.
Dat helpt hen. Anders houdt het hen vast.
Het gaat om de menselijke warmte die de achtergeblevene geeft en daarin uitlegt dat dit verdriet niet is om
hem of haar vast te houden. Daardoor maak je als het
ware een weg vrij. En die vier bloemenvazen, dat is de
symbolische betekenis daarvan.
Nieuwe poortjes
--- Wat gebeurt er precies in de veertig dagen?
Z: Ik heb een reis gemaakt, dat staat in De Witte Lotus*,
in ‘de Engel’, ‘Aanraking I' en 'Aanraking II.'
Toen werd ik meegenomen naar de astrale werelden, de
spirituele werelden en er werd mij getoond wat daar gebeurde met degenen die overleden zijn.
* De Witte Lotus. Zohra Noach

80

Die worden als het ware opgevangen in een - dat is dan
een vertaling van de energieën die ik zag - diffuus groen
licht en waar ik alleen liefde en warmte voelde uitstralen.
Liefde vooral, veiligheid, rust.
Na veertig dagen is het alsof er allemaal kleine poortjes
zijn, wegen waar zij hun eigen weg gaan. En dan begint
een fase van verwerking, bij iedereen natuurlijk anders.
De eerste veertig dagen is een soort versluiering. Alles
moet afsterven, dus niet alleen fysiek, maar ook het
etherisch lichaam moet als het ware losgelaten worden,
afsterven.
--- Maar is dat dan ook al niet een verwerkingsproces?
Z: Dat is natuurlijk ook een verwerkingsproces, maar op
een andere manier.
--- Ook nog begeleid door?
Z: Ja, en niet in het volle bewustzijn, want daarna komt
het bewustzijn. Het gaat in fasen. Het is heel liefdevol.
--- Maar is het alleen het fysieke en het etherische of
sterft het astraal en het mentaal ook af?
Z: Ja, deelstukken daarvan. Niet in een keer alles, deelstukken daarvan. Hij laat een kaart zien, waar land op
staat, met allemaal provincies. En in het midden is die
persoon. En het loslaten wat er gebeurt in dat etherisch
lichaam is als het ware, dat hij door al die provincies
heen, kleine stukjes steeds los kan laten.
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Hoe lang dat duurt, is voor een mens niet te berekenen.
Dat weet ik ook niet. Maar in die eerste veertig dagen is
het loslaten van deze stukjes van de provincies van het
gehele land zeer belangrijk dat het gedragen wordt, gebaseerd wordt, omgeven wordt door:
“Uw liefde en uw bereidheid om uw eigen verdriet
zodanig in dienst te willen stellen
van hem die van u is weggegaan
opdat daar geen zwaarten aan zullen kleven
waardoor de poorten die voor hem zullen opengaan
hem dan niet zullen beklemmen”
Hij heeft overal verbinding mee. Die provincies moet je
natuurlijk vertalen met de energieën die wij hebben, de
emoties die er zijn, noem het maar op. En van al die
provincies moet hij zich langzaamaan losmaken. Dat
gebeurt niet ineens, dat gebeurt in deze veertig dagen in
zoverre dat daardoor de nieuwe poortjes, de deuren
open kunnen naar het nieuwe leven en de nieuwe verwerking. Dan is de grootste zwaarte van hem of haar
afgevallen, waardoor de verwerking op een ander niveau
kan plaatsvinden dan wanneer hij nog vast zou zitten
aan de materiële zwaarte.
--- Die provincies, dat zijn eigenlijk stukjes van je leven,
als een lappendeken, waar je iedere keer doorheen
gaat. Daarbij is het heel belangrijk dat je door die keuze
van dat nieuwe poortje niet wordt afgeschrikt, door wat
zich nog in die lappendeken bevindt.

82

Z: Niet wordt afgeschrikt door de zwaarte daarvan. Want
het wordt steeds ijler. Ze blijven wel bestaan, maar het
wordt steeds ijler.

Vrouwelijk aangezicht
Z: Mijn dochter vertelde me dat er iemand spontaan het
Ave Maria voor haar was gaan zingen, omdat ze zich
droevig voelde. Dan hoor ik als antwoord hierop:
“In het Ave Maria wordt eer bewezen aan Maria
de moeder van Jezus dan, in de materie
maar vooral aan het vrouwelijk aangezicht van God
de vrouwelijke ontvangenis, de liefde, de tederheid
het ontvangen en het kunnen vermaterialiseren
zonder dat het ego daar de intimidatie inbrengt, in geeft”

Liefdevolle hulp
--- Hoeveel functionarissen zijn er bij deze viering?
Z: Waarom niet gewoon drie? De persoonlijkheid die in
ons allemaal speelt, die ook in ons verdriet zit, de ziel die
de mens helpt om daar doorheen te komen en de geest
die dat dan in een eenheid brengt.
--- Dat houdt ook in dat er teksten zijn die uitgesproken
worden voor de verschillende functionarissen?
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Z: Ja, ik denk dat het ook niet teveel moet zijn. Ik denk
dat we het sober moeten houden en dat er:
“In de gegeven teksten zult gij datgene vinden
dat zowel de persoonlijkheid als de ziel
naar voren kunnen brengen
waardoor al degenen om u heen in de geest
de energie die daarvan uitgaat
als een liefdevolle hulp zullen ervaren”
Wanneer er iemand is overgegaan, krijg je mensen die
bekend zijn met dit soort dingen en ook mensen die van
niks weten. En om bij allen een gevoel van vrede te
brengen moet je juist niet teveel doen, je moet het heel
sober houden. Dus hele lange teksten, dat is niet goed.

Een grotere straal van energie
--- Kan de kaars van de verbinding met de functionarissen gezamenlijk wordt aangestoken?
Z: Energetisch is het beter dat degene die het dichtst
bijstaat die kaars aansteekt.
Die energie is groter. Die is energetisch het dichtste bij.
En dat kan degene die dáár is en die van dit alles niks
weet - dat weet hij nog niet in die veertig dagen - die kan
dat wel begrijpen, pakken, in zijn bewustzijn laten doordringen.
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--- Waar zitten de functionarissen?
Z: Wat ik heel goed vond in het geheel was dat wij daar
al waren, op gewone plaatsen zaten en toen we in functie waren naar voren gingen.
--- Wij zaten aan de uiteinden van de U-vorm en we liepen allebei naar dezelfde plek.
Z: Hoe doen we dat met drie wachters?
Ik stel voor in plaats van de U-vorm een kring, waarin
de wachter van de geest wel het centrale punt is.
---

Z: Ergens heb je gelijk, maar in dit opzicht voelt het voor
mij niet. Ik denk dat het centrale punt toch de familie
moet zijn en de nabestaanden.
Ik zie een grotere straal van energie omhoog gaan, van
de nabestaanden dus. Natuurlijk, dat is toch ook logisch.
Ik ben een totaal vreemde.
Dat is toch mooi, vader en moeder.
Aan die liefde, ja, hebben zij toch nog wat behoefte om
verder te durven gaan. Daar is ook moed voor nodig.
Eerst wordt je daar opgevangen, het is er veilig, het is er
mooi, er is daar rust en je weet al dat je verder moet.
En ieder mens die in het onbekende verder moet, ook
als je geen mens in de stof meer bent, vind dat toch
enigszins moeilijk.
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--- De muziek kan op de achtergrond spelen, maar kan
ook op de voorgrond zijn.
Z: En dan niet zo dat je het bijna niet hoort. Dan is het
zo’n gespannen stilte en dan kijk ik zo om me heen en
dan zie ik spanning in de mensen komen en door die
muziek gaat die spanning juist weg, dus hij moet niet
keihard, maar wel in elk geval goed hoorbaar zijn.
--- Het is ook mooi om iets van de muziek die gedraaid is
tijdens de begrafenis terug te laten komen tijdens de
veertig dagen viering.
Z: Ja, dat het herkenbaar is voor de mensen.

Loslaten van de zwaarte
--- Waarom wordt in de tekst de nadruk gelegd op de
zwaarten. In ieder leven is toch ook vreugde geweest?
Z: Ja, dat is wel waar, maar de stap die vanuit de eigen
wil wordt genomen, wordt niet genomen vanuit de
vreugde. Dus de nadruk wordt gelegd op het loslaten
van de zwaarte, waardoor die vreugde weer kan komen.
Maar het is wel zo dat in de geest en in de ziel van een
mens en in de herinneringstrillingen die er zijn, altijd de
zwaarten blijven bestaan en de vreugde vervliegt.
--- Dan moet je eerst je zwaartes loslaten.
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Z: Dan kan je pas in de vreugde komen. Je komt niet in
de vreugde als je nog aan de zwaarte hangt.
Gelijkwaardigheid van tegendelen
--- Heeft het een bepaalde waarde om in de tempelviering echt een vierkante tafel te gebruiken?
Z: Energetisch wel. Het is inderdaad energetisch beter.
'Pythagoras wandelt voorbij.'
--- Wat gebeurt er dan als je een ronde tafel gebruikt en
de drie kaarsen daar opzet?
Z: Niet in evenwicht.
--- Het heeft met de driehoek en het vierkant te maken.
We zijn zo bezig met die gelijkwaardigheid. Dus vuur,
aarde, lucht en water horen in volkomen gelijkwaardigheid daar aanwezig te zijn.
Z: De gelijkwaardigheid van de tegendelen.
--- Dat houdt elkaar in evenwicht. En dat maakt dan uiteindelijk ook de vijf. En die drie horen daar ook in.
Z: Daarom is dat ook zo gegeven.

Mand met bloemen
Bij het doven van de kaars van de verbinding:
87

Z: "Want Ik zeg u:
Wat gij nu met elkander hier hebt gemanifesteerd
dit een zeer grote liefdevolle straal is
waar zoveel, daar waar geen vreugde meer is
daar waar tranen en leed zijn
nu, door hetgeen gij hebt gedaan
een soulaas zal kunnen zijn
waardoor de harten weer kunnen opengaan
en zich naar het Licht kunnen keren.
Wij danken u vanuit het diepst van Ons Zijn"
Daar waar op aarde pijn en lijden is, ondraaglijkheden,
daar is datgene wat wij hier met elkaar in vreugde, lachen, in blijdschap dat we iets kunnen doen, een geweldige grote, dan zie ik geen straal van licht, maar een
mand met bloemen, waar alsmaar bloemen zo omhoog
komen. Dit heeft invloed op dat lijden, op de enorme
duisternis die hier op aarde heerst en waar gekwelde
zielen nog steeds naar worden teruggetrokken.
“En zo werkt gij dan vanuit uw Zijn
in liefde
met al hetgeen
wat nu tot u is gekomen
en in uzelve tot bloei komt
voor hen die smachten
naar wat liefde, naar vrede
vanuit de diepste acceptatie in zichzelf"
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Het is niet goed om teveel te zien. Ik had een flits van
hele, ik kan het niet eens beschrijven, griezelig.
En wat wij doen is als het ware daar zo puntjes van licht
brengen.

Bundel uw krachten
Z: Is het ook mogelijk dat wij een keer in de week of elke
dag of hoe dan ook onze krachten bundelen? Het waren
speldenpuntjes van licht, die kunnen misschien wel ietsje
groter worden.
"Bundel uw krachten"
Ik denk dat het erg veel zal helpen.
--- Dus als we allemaal ons die hele kleine lichtpuntjes
voorstellen en die groter maken?
Z: Nee, nee, dan gebeurt het vanuit het begeertelichaam. Alleen je hart open stellen:
"Hef uw harten omhoog"

Je hart open stellen
Je hart open stellen en juist in liefde aan uw vijanden
denken. Mmm, al die griezels die ik zag.
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“Het is nu de vruchtbare periode
om uw energieën te bundelen
en zo de zelfvernietigende kracht
die in deze aarde aanwezig is
te kunnen reguleren”
--- En hoe doe je dat, stel ik me jullie voor in gedachten?
Z: Nee, nee, dat is niet goed. Je moet je juist losmaken
van alle persoonlijke dingen. En ook niet het verlangen
hebben van nu stuur ik mijn licht, dan wordt alles verlicht, ook niet. Alleen je hart open stellen en in jezelf je
verbinden met dat licht. Alles wat je in jezelf doet, heeft
een ontzaggelijke invloed in het geheel, in het collectieve. Dus als je jezelf zonder begeertes, zonder verlangens, zonder persoonlijke dingen, verbindt met het licht,
heeft dat een enorme invloed. Doe je dat gezamenlijk, is
die invloed nog groter.
"Wees nederig, wees niet in overmoed"
--- Met bundelen is het fijn dat je het op dezelfde tijd doet
en dat je met dezelfde intentie bezig bent.
Z: Er is een verschil met de intentie of de begeerte, het
verlangen. Want dan vliegt het niet omhoog. Ik heb toch
wel eens het verhaal verteld van vroeger dat ik in de
kerk zat en toen zag ik allemaal vlinders. Hele dikke grijze en die vielen weer terug op het altaar en dan wat
mooiere, die kwamen tot aan die gebrandschilderde ramen en hele prachtig zilverwitte die gingen er doorheen
90

en dat waren er maar heel weinig. Maar ik snapte er
helemaal niks van wat dat nou was, dat heb ik pas later
begrepen.
--- Is het mogelijk om een handreiking vanuit ‘de begeleiding’ of zo te krijgen met een hele mooie tekst, een
mooie zin die ons aanzet en waar vanuit we kunnen vertrekken, of daarmee bezig kunnen?
“Sursum Corda, open uw harten
ontvang de Liefde en geef uw liefde
zonder iets voor uzelve te verlangen
juist aan die duistere plaatsen in dit zonnestelsel.
Want overal, ik zeg u, overal
niet alleen op uw aarde
zijn nog zeer duistere plekken.
En alleen gij mens
met uw bewustzijn van het licht in uzelve
kan daar verlichting in aanbrengen.
Wees nederig, wees niet in overmoed
denk niet dat u de wereld zult verlichten
doch geef vanuit de bloemen van uw hart
uw liefde, uw eenvoud, uw ontvankelijkheid
uw zijn in Gods Zijn"
Amen
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Hal van Wijsheid
Verbindende broederschap van het licht
Z: Ik denk dat nu de tijd is aangebroken:
“Om de ‘Hal van Wijsheid’ te betreden
in uw verbindende 'Broederschap van het Licht'
opdat gij de kennis die is doorgegeven
tot in uw materiële wereld
in al hetgeen u als mens beroerd en raakt
in de diepte zult kunnen brengen
opdat die vernieuwing kan plaatsvinden
die u zo zal ontheffen van de zwaartekracht
dat gij werkelijk geest in uzelve
tot realiteit zult kunnen brengen”
Dat is hetzelfde wat ik vandaag tegen iemand zei: “al dat
‘gezever’ over spiritualiteit moet maar eens ophouden."
Wij moeten nu alles in de realiteit brengen en dat was
dan een beetje vrij vertaald, maar dit is wat er werkelijk
wordt aangereikt. En ik denk dat dat een zodanige invloed op ons heeft dat wij allemaal daar een tik van mee
hebben gekregen in, de warmte aanvallen, het duizelig
zijn, al dat soort dingen, want het heeft nu al invloed op
ons hele systeem en op het hele fysieke, psychische,
emotionele stelsel.
En waarom dit de ‘Hal van Wijsheid’ heet is me niet helemaal duidelijk, je zou denken de ‘Hal van Lering’.
Nee, een bepaald niveau van lering is geweest, nu komt
de wijsheid hoe daarmee te handelen in de materie.
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Het baren van dienst
--- Kun je iets over de functie van de muziek zeggen
tijdens de vieringen?
Z: De ziel ontwaakt daardoor als het ware, die wordt
gericht en het hart gaat meetrillen. Dat is heel in het begin en door het geheel van de tempelviering wordt het
steeds gerichter en duidelijker. En die muziek heeft de
‘voorhof energie’ zal ik maar zeggen.
En degene die voor de muziek zorgt is eigenlijk ook een
wachter. Hij staat voor iets, hij wacht en wil met die muziek de mens daar heel langzaam toe brengen. Dus hij is
ook een wachter, net als de andere wachters.
--- Het heeft ook wel iets goeds dat er vier wachters zijn,
dan gaan we van de drie naar het aardse vier.
Z: En vier is de grote verandering hè, dus dat zal tot grote veranderingen in de mens leiden.
--- Wat bedoelde je met: ‘het baren van dienst’, van
dienstbaarheid, tijdens de Vuurwijding?
Z: Ik denk dat het iets is wat bij de wachters heel duidelijk moet zijn, dat het een ‘baren van een dienst’ is aan
de mensen die daar zijn, opdat zij tot een innerlijke beleving van het goddelijke in zichzelf kunnen komen.
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Gebaar van verbinding
Z: Ik denk dat je elkaar een hand moet geven, wanneer
de kaarsen worden aangestoken, want dat is een heel
groot verbindend element.
--- Ik heb gezien dat tijdens de ‘Aanroep van de Liefde’*
jij als wachter van de geest met je handen zo ging staan.
(de armen vanaf ellebooghoogte naar buiten, handen
met de palmen open naar boven en iets schuin naar
voren).
Z: Door zo te gaan staan roep je niet alleen op, maar je
deelt ook uit. Zo hè, je handen zijn zo (zie beschrijving),
daarmee verbind je je eigen zijn met het kosmische en
met hetgeen daar om je heen is, dus de mensen ook om
je heen. Dus het is ook een omvattend gebaar. Ik deed
gewoon na wat er, ik kan niet zeggen wat ik zag, wat ik
voelde of hoe dan ook. Weet je nog dat ik Inayat zag
dirigeren, vroeger, lang geleden en dat ik het toen allemaal nadeed?
Ik deed het maar zoals ik het voelde. En dit is de vertaling daarvan. Daarom zegt Hij, dat we niet in die ‘Hal van
Lering’, maar in de ‘Hal van Wijsheid’ komen. Want als je
niet alleen de leringen aanneemt en niet alleen begrijpt
waarom, maar ook werkelijk daarin kunt gaan staan, dan
ben je in de ‘Hal van Wijsheid.'

* Gebed uit de tempelviering
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Erkenning van God
--- Blijft de wachter van de geest staan tijdens de hele
rondgang van de wachter van de persoonlijkheid?
Z: Ja, ik vind dat mooier. Alleen al het feit, dat de wachter van de persoonlijkheid, dus de persoonlijkheid van de
mens, werkelijk op weg gaat om dat goddelijke wat hij in
zichzelf heeft herkend ook werkelijk te gaan doorleven in
zijn leven, dat is iets geweldigs, is iets heel groots en
daar heeft de geest, dus het hoger zelf, een ontzaggelijk
grote eerbied voor. Want dat is de erkenning van God.
Het is dus mooier om te blijven staan en op dat punt,
wanneer hij terug komt, dat is een heel cruciaal punt,
een hoofdbuiging te maken. Daarin herkent de persoonlijkheid inderdaad dat hij in zich geest is en kan dan getroost weer verder gaan om inspiratie te zoeken.
Getroost houdt in, dat hij zich niet meer helemaal laat
beheersen, ook overheersen, door zijn lijden, maar
troost put uit het feit van de herkenning van geest in
zichzelf.
--- En buigen ze naar elkaar toe, of buigt alleen de wachter van de geest naar de wachter van de persoonlijkheid?
Z: Nee, beide. Het is een uitwisseling. Op het diepste
punt van de U-vorm knikken ze naar elkaar. Dat moet
toch op hetzelfde moment, anders gaan de energieën
langs elkaar heen.
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--- Je zegt heel nadrukkelijk, ze maken een hoofdbuiging.
Z: Ja, niet helemaal zo. (niet het hele bovenlichaam naar
beneden buigen)
--- Het heeft dus iets te zeggen dat het alleen een
hoofdbuiging is?
Z: Nou, de materie van het denken, van ons verstand, is
ontzaggelijk groot en is van een heel groot belang in een
menselijk leven, maar stelt zich nu dus niet onderdanig,
maar gelijk aan die herkenning. Dat is heel groot.

Wederzijds respect
--- Maar ik denk ook dat het onderdanig zijn en het
dienstbaar zijn, dat daar een belangrijk verschil in is. Ik
bedoel het verstand dat dienstbaar is aan de geest is
iets anders dan dat het onderdanig zou zijn aan de
geest.
Z: Nee dat mag niet onderdanig zijn. Maar het mag ook
niet de macht hebben over de geest, wat tot nu toe dus
in de wetenschap en over het algemeen in de maatschappij wel zo is. Beiden mogen dus niet onderdanig
zijn, dat is niet gelijkwaardig.
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--- Dus die neiging naar elkaar dat is uit wederzijds respect?
Z: Uit wederzijds respect en herkenning van elkaar en
erkenning van elkaar want dat is vreselijk belangrijk natuurlijk.
--- Ja, want je hebt het hoofd ook een keer het heilig
hoofd genoemd.
Z: Het is ook het heilig hoofd.

De snaren van het hart
--- Als de viering is afgelopen zegt de wachter van de
geest: ‘ik neem de rozet terug van de wachter van de
muziek, daar de muziek de ziel heeft geraakt en de snaren van hart heeft doen meetrillen.'
Z: Ja, omdat de ziel wordt geraakt, kunnen de snaren
van het hart gaan trillen. Wordt die ziel niet geraakt dan
trilt het hart niet mee.
--- Maar zitten die snaren niet in de ziel?
Z: Ja, die snaren zitten ook in de ziel, maar die hartsnaren, die snaren van de ziel zijn subtieler en heel fijn.
De snaren van het hart zijn verdichter, die kan die mens
voelen. Die snaren van de ziel die voelt hij niet, alleen hij
voelt even dat hij ergens wordt geraakt of zo, maar hij
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kan het niet benoemen en dan gaat er iets in zijn hart
meetrillen, iets fijnzinnigs.
--- Waarom wordt er precies snaren gezegd?
Z: Hij laat een luit of zoiets zien. Die hand kun je zeggen
dat dat de ziel is. Die hand wordt bewogen om die luit te
spelen, dan trillen die snaren en dan is in de verdichting
van de materie dat fijnzinnige wat die ziel heeft geraakt,
terecht gekomen. Anders kan ik het niet uitleggen. Ik zie
dus die handen, die hand die die snaar beroert, dat is die
ziel die dat heeft opgevangen. Je moet dus de ziel vertalen met die hand, die hand wordt bewogen om te spelen
en dan gaat er wat met het hart gebeuren.
--- Dus de muziek is de bewogenheid van de ziel die tot
uitdrukking wordt gebracht door het raken van de snaren
van het hart.
Z: Prachtig ja. De ziel wordt bewogen en dat merk je
eigenlijk niet, althans niet bewust, maar het hart, dus het
gevoel in de mens merkt dat wel en dan kan het hart dit
tot uitdrukking brengen.
--- Dus in feite is datgene wat in het hart meetrilt, de
harmonie daarvan en de hoogte en het soort wat dat
uitstraalt, dat wordt aangezet door de ziel.
Z: Dat wordt aangezet door de ziel, ja.
Maar die wachter van de muziek heeft daar een grote
verantwoordelijkheid in.
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--- Die geeft aan wat de ziel zou kunnen aanreiken aan
het hart om dat te laten meetrillen.
Z: Ja. Het is natuurlijk voor iedereen anders, maar toch.
--- Wat is de functie van humor?
Z: Het is een manier om de hogere energieën vrij te
kunnen laten, humor en de weerstanden die in elk menselijk wezen zit, eigenlijk uit angst voor het hogere, die
kunnen daardoor overwonnen worden.

Behouden en behoeden
Z: Ik denk niet dat je kunt tegenhouden dat groeperingen
een eigen stukje willen gaan opzetten, maar ik weet heel
zeker dat je het origineel moet behoeden en behouden.
--- Ik voel dat ook als een van de taken van de Orde, het
bewaren van de zuiverheid van wat is gegeven.
Niet door het vast te houden, maar zoveel mogelijk te
beschermen.
Z:
“Zo gij werkelijk behoort
tot de ‘Broederschap van het Licht’
zult gij verbinden en niet scheiden.
Het verbinden van het licht - en ieder mens
iedere groepering heeft licht - houdt in
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dat hierdoor het grote ‘Verzoeningsoffensief’
wat vanuit de kosmische wetmatigheden
nu over de wereld kan gaan
dan ook werkelijk kan gebeuren.
Niet de scheiding, slechts de verbinding.
Willen mensen toch hun eigen weg gaan
dan mag niemand hen tegenhouden, dat is van hen.
Maar het origineel wat u is geschonken
behoud en behoed dat”
--- Ik denk dat je dat ook kunt aangeven, door te zeggen:
de naamgeving tempelviering, de vormgeving in het rituaal zoals het er ligt en het energieveld dat is een eenheid. Zo gauw je dus een van die drie dingen wijzigt,
veranderen de andere twee dingen mee.
Z: Ja. Het mag niet hetzelfde zijn qua naamgeving als
het origineel, maar anderen hebben natuurlijk het recht
om er ik weet niet wat mee te doen.
Wanneer het duidelijk onder de naam en de auteursrechten valt van de Orde voor Universele Eenheid, dan
mogen anderen daar dingen uithalen met vermelding
van de bron.
De auteursrechten moeten gewaarborgd worden en dan
kan iedereen met bronvermelding er gebruik van maken.
Want het is niet de bedoeling dat het vastgehouden
wordt, dat mag ook niet. En je mag geen plagiaat plegen, nee, altijd bronvermelding. Dat is het waarborgen
van de auteursrechten.
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Wijsheid vanuit de geest
Z: Het geheel is aangereikt vanuit de geest.
‘Geestelijke begeleiding’ geeft bij veel mensen, die hebben dan gidsen en overledenen die hen begeleiden en
dat soort dingen.
--- Het is aangereikt vanuit de geest via Zohra Noach.
Z: Ik neem die verantwoordelijkheid op me dat het werkelijk via mij is gegeven. Ik kan het niet onderschuiven
onder dit of dat, het is gewoon via mij gegeven. Dat is de
waarheid. En het geheel is de wijsheid vanuit de geest,
niet vanuit de persoon.
Deze verantwoordelijkheid neem ik.
'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.'
--- Je zei net aangereikt vanuit de wijsheid van de geest.
Z: Nee, vanuit de geest. Hij gaat nog een stap verder.
Aangereikt vanuit de geest en de wijsheid vanuit de
geest is daar een verdichting van, waardoor dat geheel
kon komen.
--- En dat is dan Psychosofia?
Z: Ja. Niet alleen Psychosofia natuurlijk, maar alles wat
op aarde is gekomen aan grotere inspiraties, aan religies, aan wat dan ook. Dat is de verdichting.
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--- Mensen zeggen wel eens:
'Ik heb mijn eigen Psychosofia.'
Z: Iedereen heeft zijn eigen wijsheid van geest. Wat ik
heb doorgekregen is niet van de planetaire hiërarchie
maar van de kosmische hiërarchie.
De planetaire hiërarchie is een verdichting daarvan.
Daar hebben meerdere mensen toegang toe, velen, duizenden, miljoenen.
In gradatie van niveau hebben zij daar toegang toe, wat
in henzelf is de eigen wijsheid van geest, aangezien zij
afkomstig zijn uit geest.
Wij allen dus kunnen interpreteren en realiseren op de
eigen wijze.
--- Heeft de datum van de officiële oprichting van de
Tempelorde nog een speciale betekenis?
Z: 23 november. Dat is een 7 bij elkaar, 2 en 3 is 5 en
twee enen, dat is 7. Dat is dan wat er gezegd wordt:
‘In de persoonlijkheid van de aarde.’ De aarde is een
levende persoonlijkheid, de mensen daarop natuurlijk
ook, maar deze levende persoonlijkheid moet het dus
integreren, in die levende persoonlijkheid komen.
Het is niet alleen maar ‘van den hoge.’ Daar is het van
gekomen en nou moet het ‘in den lage.'
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In schoonheid verheffen
Van hart tot hart, van ziel tot ziel, van geest tot geest
Z: Het gaan staan, laten we daar even op in gaan.
Want dat staan wat daar gebeurt, is een heilig moment,
met de drie kaarsen die worden aangestoken. In de verbinding die daar gebeurt, van de mens in zijn menselijke
persoonlijkheid met de ziel en wat zich daardoor verbindt
van hart tot hart, van ziel tot ziel, ik laat geest er nog
even buiten, dat is een heilig moment waarin wij kunnen
gaan staan en waarin wij elkaar een hand geven.
De verbinding van géést, ziel en persoonlijkheid die ervaren kan worden is het tweede gedeelte, wanneer de
wachter van de persoonlijkheid dat kaarsje aansteekt en
rondgaat, want dàt is een heel groots moment, dat de
mens in zijn persoonlijkheid zich durft op te richten naar
geest, naar het goddelijke in zichzelf.
En dat doet hij met behulp van bepaalde symbolen, met
bepaalde inspiratie, want ja, de mens heeft niet geleerd
om dat uit zichzelf te kunnen, dat heeft zolang de mens
leeft nooit bestaan.
Nu zijn deze tempelvieringen aangereikt om te dienen
als een krachtcentrale, waarin ik nu weer die concentrische cirkels zie, waardoor de kracht van de fusie die
daar plaatsvindt, zich zodanig zal manifesteren in het
weten, het ervaren van de menselijke persoonlijkheid,
dat daardoor in de menselijke persoonlijkheid een totale
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verandering, vernieuwing, transformatie èn zelfs transfiguratie kan gaan plaatsvinden.
Dit is niet alleen voor de tempelviering bedoeld.
Maar in de tempelviering wordt dit:
"Symbolisch gerealiseerd
zodanig dat de mens het kan gaan herkennen.
Dus vraag ik u, om in deze tempelvieringen
die zeer compact zijn doorgegeven, nu dan
vanuit uw gezamenlijke inspiratie
die natuurlijk bij eenieder van u
eerst persoonlijk zal plaatsvinden.
Dan vraag ik u om in een gezamenlijke inspiratie
in de verbinding die gij met elkaar van hart tot hart
van ziel tot ziel en van geest tot geest zult realiseren
dan nu die schoonheid en verfraaiing aan te brengen
die Wij met opzet niet hebben doorgegeven
opdat er in de mens, uit zich zelve
die krachten zouden gaan werken
waardoor het zodanig
in de trillingen van het hart zou kunnen komen
dat mensen niet alleen in de diepte van hun zijn
meestal toch wel onbewust worden geraakt
maar nu ook in het uiterlijk zodanig worden aangeraakt
dat zij daardoor de diepte van de ervaring
duidelijker kunnen gaan herkennen en plaatsen”
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Transformeren van machtstrillingen
Z: Wat werd uitgelegd is dat het sistrum, wat vroeger in
de religies, vooral in de Isis diensten werd gebruikt, een
zeer fijnzinnige realisatie is van de tonen van het hart.
Dit komt overeen met ‘de zilveren fluit' van Krishna, de
zilveren tonen van het hart.
Dat sistrum heeft altijd een functie gehad, in de Isis
diensten, in allerlei andere esoterische groeperingen,
diensten, oude religies. Het was ook altijd een opwekkend geluid of wat dan ook van een of ander instrument,
waardoor er iets gebeurde, waardoor die mens opening
kon krijgen, ruimte in zichzelf. In de katholieke kerk is bij
de consecratie, het heilig moment, dat belletje.
Het werd nu aangereikt dat dit sistrum gebruikt zou kunnen worden. Want hoewel al die oude godsdiensten en
al die oude religies van de aarde zijn verdwenen, zijn de
energieën blijven bestaan. En ook de energieën waarmee deze religies en godsdiensten werden gerealiseerd.
Dus in schoonheid, in diepere mystiek, in macht, in onmacht, van alles en nog wat.
In de teksten en de handelingen van de tempelvieringen
is getracht van Boven en in de realisatie, zoals ik het zou
kunnen doen om de machtstrillingen zodanig te transformeren die in al die oude religies en godsdiensten
hebben plaatsgevonden.
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Dan is er natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de
mensen die dit op zich nemen om daar ten eerste de
machtstrillingen, die in ieder mens zelf leven, om die
zodanig te transformeren, dat je daar als functionaris in
de ware dienstbaarheid staat, ‘het baren van de dienst
daaraan.'

Heilig moment
Dat handen geven, dat is in een kleine kring goed, maar
als het een grote zaal is, dan zou ik dat niet doen. Dan
denk ik dat het goed is om zo te staan (handen over elkaar op de borst), rechts over links.
Waarom rechts over links, waarom niet links over rechts,
want het gebeurt toch in de materie zou je zeggen.
Nee, rechts over links. Dat betekent dat je jezelf dus
bewaakt, dat je je eigen wachter bent opdat de trillingen
die je vasthouden in de materie zich nu van je kunnen
terug trekken, zodat je werkelijk open kan gaan staan
voor de verbinding met je ziel, want het aansteken van
die drie kaarsen is heel duidelijk op de ziel en op de verbinding van de ziel en de persoonlijkheid gericht.
Dan is daar dat sistrum heel mooi bij.
Het mag ook iets anders zijn natuurlijk.
Dan komt de persoonlijkheidswachter.
Dat is een héél heilig moment, want zelfs de wachter van
de geest moet dan gaan staan. De diepe eerbied die
daaraan ten grondslag ligt, dat de mens in zijn persoon108

lijkheid zich durft te gaan opstellen als het ware, zich
opent om in een diepe, innige, innerlijke verbinding te
komen met geest, met het goddelijke in zichzelf.

De engelen verheugen zich
--- En wanneer is dat moment?
Z: Wanneer de persoonlijkheidswachter zijn rondgang
maakt door de U-vorm. En daar is zo’n fijnzinnig geluidje
erg mooi bij. Er werd gezegd dat de engelen zich verheugen wanneer zij zeer subtiele muziek horen en de
geluidstrillingen van A en C.
Wij zijn aards, wij staan op de aarde en dat sistrum heeft
dan de klank, de toon van de C, van de verheffing en het
hangt er natuurlijk vanaf wat voor een soort sistrum dat
dan ook mag zijn.
--- Meester Inayat maakt de verbinding met de zilveren
tonen van Krishna met de adem, het woord en het geluid
en dat we allemaal een ‘toon’ mogen zijn, een fluit mogen zijn voor de adem Gods.
Z: Deze tempelvieringen hebben heel sterk de energieën
die in de Egyptische godendiensten werden gebruikt in
zich verenigd en daar zit joods in en katholiek; rooms
katholiek, de mis.
Deze energieën hebben te maken met de vaststelling
van het feit, dat de mens zich bewust wil verheffen naar
geest, naar Gods Zijn, naar de adem Gods in zich zelve
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en daarbij bewust gebruik maakt van die symbolen en
hulpmiddelen die hem zijn aangereikt.
In het A - wat wij doen, in dat Sunaï Kumari,
in het A-UM, in het Amen ook, is in de gradaties van
niveaus waarin de toonhoogte wordt gegeven, ingevoegd het bewustzijn van het Zijn in God, de adem Gods
die zich realiseert in de menselijke persoonlijkheid op
aarde. Dit is al gegeven in de handelingen en in de teksten en in wat wij doen en nu wordt er dus gevraagd dat
daar nog duidelijker:
“Die snaren worden bespeeld
die mede kunnen trillen in uw hart
met behulp van een sistrum
of een dergelijk subtiele toonhoogte
opdat de ervaring, de herkenning van geest
in uw eigen zijn
een directere invloed zal hebben
op uw persoonlijke leven”
Dit is heel groot wat Hij zegt.

Het verheffen van de ziel
--- Het is die hele ontwikkelingsweg van de ziel.
Bij de boeddhisten en de hindoetempels hangt vaak een
bel en het symbool daarvan is als je die bel aanraakt, als
voetganger naar de tempel, dat je je ziel oproept om
wakker te worden.
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Z: Maar in die religies werd het niet alleen een symbool,
maar een zodanig gegeven dat het alleen dààrdoor mogelijk was.
“En ik zeg u dat gij dit in deze tempelvieringen
niet op die wijze zult gaan realiseren”
Dat is de macht van de symboliek van het gegeven zoals
dat in het boeddhisme en andere religies werd gegeven,
waardoor die mens als het ware zelf onmachtig was en
moest wachten op dat symbool, op dat geluid, opdat hij
dat zou kunnen.
Hier wordt het aangereikt in een totaal getransformeerde
energie, dat het wordt gezien als een liefdevolle handreiking.
“Opdat in uzelve de herinnering
naar boven kan komen
doch niet als een machtsmiddel
waardoor u verplicht bent uzelve
door iets wat van buitenaf tot u komt
open te stellen”
Overal werd het een machtsstructuur, zelfs in de Isis
diensten, die toch over het algemeen heel liefdevol waren, als de priesteressen elkaar tenminste niet naar het
leven stonden, vanuit hun rivaliteit. Maar in deze tempelviering is van alles als het ware geplukt, overal is een
roosje geplukt en dat tot een bos samengevoegd. Maar
daar zitten ook verlepte rozen tussen en de geur is niet
helemaal zo mooi.
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--- En wat zijn die verlepte rozen?
Z: Dat zijn de machtsstructuren en alles wat er is gebeurd. En nu wordt in deze tempelviering de zuivere lelie
aangereikt met haar schoonheid en haar hemelse geur.

Het verheffen van de ziel
--- Ik heb het gevoel, je spreekt over zilveren tonen, dat
het gebeuren van dat sistrum een liefdevolle benadering
van de ziel naar de persoonlijkheid is.
Z: Ja. Zoiets van: “Ach liefje, wees maar niet bang hoor.”
--- En dan zie ik en ik vind het sistrum daar dan een ondersteuning in, is die dwarrelende liefdevolle energie, net
zoals de herfstbladeren naar beneden vallen, naar de
aarde vallen. Dat zijn dus de zilveren tonen van de ziel
naar de persoonlijkheid en in die warme geborgenheid
daarvan .....
Z: ..... durft die mens zich .....
--- ..... te verheffen en doordat hij zich durft te verheffen
wordt in feite dat karma voor een gedeelte opgelost.
Z: Nou, dat klopt.
--- Kun je dat verheffen dan ook zien als in eerste instantie de ene component van de ziel zich naar die persoon112

lijkheid richt en als daar die bescherming en die veiligheid en die warmte is, dat hij zich tot die andere component van zijn ziel kan verheffen?
Z: Ja maar dan neemt hij die persoonlijkheid eigenlijk
mee.
--- En dat is de transmutatie?
Z: Ja. Ik zie glimlachen, leuk, ja.
--- Dan is dat ‘in schoonheid verheffen’ niet alleen maar
de zuiverheid van de ziel, maar is ook in dit geval de
liefdevolle omarming van de ziel van de persoonlijkheid.
Z: Ja, wat ik zei:
”Ach liefje, kom maar mee, wees maar niet bang.”
En dat sistrum, of een soortgelijk geluid, het hoeft niet
per se een sistrum te zijn, maar het is heel fijn tinkelend.
--- Ik had het idee dat het heel mooi is, om daarmee de
meditatie in te luiden, letterlijk in te luiden en ook weer
uit te luiden met het sistrum.
Z: Nee, dat hoort absoluut bij het aansteken van de
kaarsen en bij de rondgang.
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Zuivering
--- Wat is de mystieke betekenis van de wierook?
Z: Het is de zuivering, de wierook stijgt omhoog, als een
gebaar, een verlangen van de mens op aarde, om zich
zodanig te zuiveren, dat hij ‘in de stilte van de eeuwigheid’ kan komen. In de stilte van de eeuwigheid is de
mens ontheven van de ballast die hij in zijn aardse persoonlijkheid heeft.
--- Ik kan me wel de oude trilling daarbij voorstellen van
iets magisch.
Z: Maar de oude trilling was dat je verplicht werd je te
zuiveren. Op straffe des doods is wel wat overdreven,
maar toch wel zoiets, want anders kom je in de hel. Dat
was dan later. En heel in het begin, bij al die religies die
er zijn geweest, was die zuivering, vooral de zuivering
van het bloed, verschrikkelijk belangrijk. Daarom werden
er dierenoffers en ook mensenoffers gebracht.

In de geest een hand reiken
--- Als we de tempelruimte binnenkomen dan blijven we
allemaal staan, dat is het eerste moment. Het tweede
moment is dan bij het aansteken van de drie kaarsen.
Maar ook bij het ‘Amen’, ‘de Aanroep van de liefde’ en
het gebed: ‘Licht van mijn licht’ gaan we staan.
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Z: Je moet natuurlijk uitkijken. Ik ben een keer ergens
geweest, daar werd ik helemaal duizelig, ik zat nauwelijks, moest overeind, ik stond net, weer gaan zitten, dat
ging aan een stuk door. Dan kunnen we misschien met
elkaar overleggen op welk moment het kan.
En ik denk dat je uit moet kijken met dat handen geven.
Er zijn heel veel mensen die niet zover zijn dat ze dat
aankunnen en aanwillen en dan kweek je dus bepaalde
weerstanden. Dat zijn vervelende energieën die zich er
zo tussendoor gaan wringen.
Daarom kun je beter zeggen:
"Laten we elkaar in de geest een hand reiken."
Dat is, ik wil niet zeggen vrijblijvend, maar het is veiliger.
Als ze daar zijn dan voelen ze zich nog niet veilig.
Dat moment komt pas als die ziel zegt:
“Ach liefje kom maar mee.”

Kosmische toon
Z: Die cirkels zie ik weer. Waarom zie ik toch aldoor die
cirkels? En die gaan in elkaar. Die gaan omhoog, maar
dat is kringsgewijs, die concentrische cirkels en er hoort
een geluid bij, daar is een bepaalde toon bij, dat is de
kosmische toon. Dat is de adem Gods, dat is dus geest.
Want het woord, de logos, was er eerder dan de vormgeving. En die toon is de logos.
--- En dat heeft ook weer met het sistrum te maken?
Ook weer met die negen?
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Z: Ja, want het maakt hele subtiele deurtjes open als het
ware.
--- Dat is ook weer de fluit van Krishna?
Z: Ja, dat is hetzelfde. Maar ik voel meer de energieën
van de Isis diensten hierin. Isis was net als wat Maria, de
moeder van Jezus was, het vrouwelijk aangezicht van
God, de ontvangenis, de vrouwelijke ontvangenis, die in
ieder mens zit, dus ook in de man. Die werd toen op een
andere manier gerealiseerd, terwijl er nu inzicht, begrip
over kan komen en de mens daardoor in diepere, mystieke, maar ook hele reële waarden terecht kan komen
om dat tot stand te brengen. In dat boek, ‘Het vrouwelijk
aangezicht van God'* is iets gezegd over de Kumara’s
om de troon.

Verschillende werelden
--- Nog even terugkomend op de concentrische cirkels.
Z: Het is niet alleen een mystiek die zich dus als het ware afscheidt van de realiteit, maar het is en dat zijn de
concentrische cirkels, het een gaat helemaal dwars door
het andere heen. Want er zijn verschillende werelden. Er
zijn heel veel werelden waarin, daar waar geen tijd en
geen ruimte is, alles al is.

* Het vrouwelijk aangezicht van God. Zohra Noach
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En die werelden waar alles al is, dat is omdat wij in tijd
en ruimte leven hier op deze planeet, niet bekend in ons
bewustzijn, maar wij gaan juist met ons bewustzijn daar
naar toe. En dat is dus wat van Boven wordt aangereikt.
Dat wij ons daarop moeten gaan prepareren.

Boven tijd en ruimte
--- Ja, dat is in feite wat de Maya’s zeggen:
‘2012 is het einde der tijden.’
Het is, dat de tijd zoals die nu bestaat, gaat ophouden.
--- Maar hoezo houd de tijd dan op?
Z: Nou, een tijdperk houdt op.
Maar zij zeggen: ‘het einde van de tijden.’
Ik denk dat de mens bewust wordt.
--- Tijd heeft heel sterk met bewustzijn te maken.
En als je je bewustzijn verandert, dan verandert tijd ook.
Z: Het tijdsbesef.
Want toen de Heer Melchisedek* verscheen, zei hij:
“Ik kom tot u, boven tijd en ruimte”

* Melchisedek-teksten. Zohra Noach
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Wat 'Ze' nu doen, is ons voorbereiden op die tijden waar
het tijdsbesef verandert, waardoor wij dus in en uit, dat
zijn weer die cirkels, in die andere werelden kunnen zijn.
Dat gaat dus komen.
--- In feite zeg je dat met het huidige tijdsbesef, je niet in
die andere werelden kunt verblijven.
Z: Nou, met vrij veel moeite en met het ‘verzoeningsoffensief.’ Alleen nu kan een mens door het verzoeningsoffensief in die andere werelden komen, maar dan is dat
niet meer nodig. Dit verzoeningsoffensief is nu:
'Een trede voor uwen voet"
om daartoe te kunnen komen. Dus het houdt in dat het
alleen nu nog voor mensen kan zijn die in een spirituele
ontwikkelingsweg zitten, maar straks moet het zo zijn,
dat het voor een ieder kan zijn.
En daar willen 'Zij' naartoe.
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Gods Aangezicht
Eenheid met God in onszelf
Z:
“Het is heel duidelijk en helder
voor degenen die zullen willen weten
wat het doel en de basis
van deze Orde vertegenwoordigt
dan nu het volgende:
De basis van deze Orde
is het bewustzijn van de mens
middels de eigen, diepe, innerlijke, religieuze verbinding
met het goddelijke Zijn in zichzelf
zodanig te stimuleren door de esoterische kennis
die in de teksten en handelingen is aangereikt
de diepe verborgen mystiek daarachter
zo helder en duidelijk
met uw eigen menselijke warmte en vermogens
zodanig te stellen, te realiseren
dat ieder mens in zich zelve
die innerlijke verbinding kan herkennen
en daardoor tot diepere kennis in zichzelf zal komen.
Dit is het doel en dit is de basis
waarop Ik u dit alles heb gegeven.
Ik zeg u, dat de verantwoordelijkheid die nu op u rust
u niet hoeft te verpletteren.
Gij zult in vreugde zijn.
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Want hetgeen gij allen hebt moeten overwinnen
uw eigen ‘verzoeningsoffensief’
vanuit levens her, tot in dit leven
is van een zo grote, van een zo onschatbare waarde
dat gij nu, zonder hovaardig te worden
in uzelve kunt stellen:
'wij hebben een mijlpaal bereikt.'
En ik zeg u
dat vanuit de hemelen
gij allen, behoed en beschermd zult zijn
in het werk wat gij nu zult gaan doen.
En vergeet niet, gij geliefden
dat in de esoterische kennis die is gegeven
in íedere handeling, in íeder woord van de teksten
een grote, diepe, mystiek verborgen ligt
de mystiek die in wezen is:
'de Eenheid met God.'
Ik wens u zoveel vrede en vreugde toe
in dit werk wat gij zult verrichten.
En wees niet bang
en laat de zwaarten van vorige machtstrillingen
die zo hier en daar nog bij u aanwezig zijn
nu toch los
zij hoeven u niet meer te plagen.
Gij zijt nu geroepen tot deze taak
en gij zoudt niet geroepen zijn
zo gij niet klaar waard, om geroepen te kunnen worden.
Ik groet u, in vrede en in vreugde”
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Opnieuw geroepen zijn
Ik heb mijn ogen dicht, want ik zie allemaal hele mooie,
kleurige beelden, die wat benoemd werden die concentrische cirkels, door elkaar heen gaan, in een opwaartse
beweging, waarin de kleuren, paars, roze en goud overheersen.
“In het onderricht wat gij hebt gehad
in esoterische kennis en inzichten
zult gij nu kunnen weten wat deze kleuren betekenen.
En de cirkels gaan in elkaar over
en zij draaien in een opwaartse beweging.
Er zijn geen schaduwkanten
zolang gij werkelijk zijt in de vreugde
in de onschuld van het opnieuw geroepen zijn”
Het blijft zo draaien in die zoemtoon. En jullie allen die
hier zitten, hebben in levens een positie bekleed, die met
een bepaalde macht en gezag te maken had, zeker in
spiritualiteit, in religies en dat zijn ook die cirkels die door
mekaar heen draaien en die nu zonder schaduwen, ‘er
zijn geen schaduwen’, zo, in een opwaartse beweging
gaan. En bij een paar van jullie zag ik zonet, ja, onbewuste herinneringen, toch een beetje bang om daar in
terug te vallen. Nee, jullie zijn nu geroepen en je zou niet
geroepen kunnen zijn, wanneer nu de tijd niet was, om
geroepen te worden. Zij Hij zoiets?
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Het doel is om esoterische kennis bij de mensheid te
brengen, maar dan wel vanuit de diepe verborgen mystiek die hier achter zit. En wat is die verborgen mystiek?
Dat is de werkelijke eenwording en eenheid met God in
onszelf. En op welke wijze, in welke niveaus, in welke
gradaties van niveau? Vooral vanuit de liefde, vooral
vanuit de liefde.

Het Verbond
Z: Wat er gezegd werd, twee pilaren die het hemelse
dak dragen en de ene pilaar is het maatschappelijke
deel, de stroming Psychosofia en de andere pilaar is de
mystiek ervan.
--- De twee componenten van de ziel.
Z: Ja, ook en de zuilen van de tempel van Salomo.
Boas en Jachin.
De Stichting Psychosofia, dat wordt helemaal vermaatschappelijkt, alles wat daar door mij is gegeven, maar in
deze Orde wordt de energie bewaard, behouden, waarmee het is gegeven. Het is weer die twee zuilen.
--- Ik ben altijd zo ontroerd geweest, door het gegeven
van die tempel van Salomo, met die twee zuilen.
En als die twee zuilen daar volkomen gelijkwaardig tegenover elkaar staan en het altaar van de liefde is daar,
je menselijke warmte, je liefde, dan komt daar vanzelf
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die Ark des Verbonds op dat altaar, omdat God het aan
ons gegeven heeft. Dat verbond met ons blijft, daardoor
zullen we altijd die Eenheid terug kunnen vinden.
Z: Ja, maar wat nu in deze Orde is, is een hele diepe
energie van dat Verbond. En in dat andere deel, die andere zuil, dat zal steeds meer vermaatschappelijkt en
vertaald worden. Dat is goed en dat is ook nodig.
--- Maar dan is de energie daar anders in?
Z: Is anders.
--- Wordt er dan bedoeld de energie die bewaard wordt
in de Orde, dat dat van tussen de zuilen is?
Z: Het is de energie, waardoor er een nieuwe vorm zal
zijn, een nieuwe vormgeving, waarin steeds dieper Gods
aangezicht zal spreken. En deze nieuwe vormgeving die
zonder macht of gezag mag zijn, zal steeds grotere vormen gaan aannemen.
Ik wilde er eerst ook niet aan, want ik vond het te groot,
teveel. Maar het is wel zo en wij moeten gewoon die
verantwoordelijkheid ook maar dragen en daar toch gewoon menselijk blij mee zijn en ons niet plat laten drukken erdoor, want dat heb ik al gedaan, dat hoeven jullie
niet meer. Snap je dit?
Ik zeg iedere keer maar een klein beetje ervan, want het
is niet goed, teveel.

123

Dat kan niemand aan, dat is ook niet goed. Ik krijg het
ook maar een klein beetje iedere keer.
Het betekent dat er eigenlijk een nieuwe godsdienst gaat
komen, die dan niet een godsdienst is, maar een nieuwe
innerlijke religieuze verbinding en vormgeving.
Maar het is absoluut gelijkwaardig, beide zuilen.
Het maatschappelijke en dit, het een kan niet zonder het
ander.
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Kosmische hiërarchische ordening
Eenheid van Zijn
Z: De Wijding, de Vuurwijding* is van een grotere energie inhoud, dan dat hij niet eerst gebaseerd moet zijn op
het bewustzijn van dat al het werkelijke een is, het licht
en de liefde. Dat is het fundament en dan komt de wijding.
De grote kaars van de verbinding is in wezen, ergens
heel ver weg, natuurlijk de werkelijke Vuurwijding, de
Eenheid van het Zijn. Dat doen we altijd, bij elke wijding,
bij elke viering. De drie kaarsen is een hulpmiddel en
een basiselement, om dat hele hoge gegeven naar beneden te krijgen en in je denken, je emoties, in je Zijn te
plaatsen.
Je hebt dus aan de ene kant de hiërarchische, kosmische ordening van orde en aan de andere kant de menselijke mogelijkheden om dat in die ordening te brengen.
De ziel
Z: De ziel is verborgen in de mens.
Als je op straat iemand vraagt: “Hoe vind je je ziel?"
“Mijn ziel? Wat is dat dan, nooit gehoord van de ziel.”
* Tijdens de tempelviering ‘Vuurwijding’
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/vuurvan-de-geest/
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En wat er nu dus gaat gebeuren in het nieuwe bewustzijn, het nieuwe energieveld wat over de wereld gaat, is
dat het herkend wordt dat in die mens dus lagen aanwezig zijn die hij niet direct in zijn persoonlijkheid van het
materiële mens-zijn weet. En daar is deze tempelviering
dan een hulpmiddel voor.
Wat nu duidelijk is, is dat die wachter van de ziel ook niet
meer stiekem in het verborgene moet blijven, nee, die
moet duidelijk in die persoonlijkheid van de mens, geleidt
vanuit de ziel naar voren komen en daar niet meer bang
voor zijn en dat licht gaan aansteken.
En niet meer onderdrukt door alles wat er ooit geweest is
in alle levens. Ze bedoelen dus met deze woorden en
deze handelingen die toch altijd een beperking hebben,
eigenlijk dàt bewustzijn duidelijk te maken. En daar kunnen wij dan zo goed mogelijk aan beantwoorden.

Eigen inspiratie
--- Mensen vinden het er wel eens wat stijf en gedwongen aan toe gaan in de tempelviering als ze bijvoorbeeld
worden gevraagd te gaan zitten.
Z: Nee, functionarissen zeggen heel beleefd en vriendelijk: “Laten we gaan zitten”.
Als je gewoon gezellig zegt: “Laten we rustig gaan zitten,
laten we ons nu ontspannen”, dan vind niemand dat toch
erg? Als je zegt: Nou moeten we gaan zitten, dat is weer
wat anders.
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Het is toch: ‘C’est le ton qui fait la musique’, dus als je
dat heel ontspannen zegt dan is er toch helemaal geen
vuiltje aan de lucht?
Ik zeg als iemand bij mij op bezoek komt toch ook vriendelijk 'ga zitten', ik nodig hem uit.
Heel gewoon, heel gewoon menselijk. Dat is de specie,
de eigen specie. Je doet net of die mensen bij jou op
bezoek zijn en die voelen zich een tikje onwennig en dan
zeg jij iets waardoor ze zich prettig voelen, op hun gemak voelen. Dat is die eigen inspiratie.

Vrijheid van verzoening
--- Kun je nog een keer uitleggen waarom het getal vier
zo belangrijk is?
Z: Het getal vier is de grote verandering.
Het is in wezen het getal van de dood, de dood ook in
andere opzichten, dus het loslaten van alles wat je tot nu
toe heeft beheerst en gemaakt.
Een nieuwe start maken, maar dan ook niet bezig zijn
met al het andere. Zolang wij bezig zijn met al het oude
wat ons beheerst en verzwakt en belast, zolang blijft die
energiespiraal op hetzelfde niveau draaien van die karmische aspecten. Pas als we het echt los kunnen laten
dan komt er een opening. Dus eerst moet je in de dood,
een bijna doodervaring is dat.
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Je moet jezelf - dit zijn allemaal niveaus, lagen - vanuit
licht en liefde in die harmonie brengen. In die harmonie
met licht en liefde, daar doet je vrije wil aan mee om dat
voor elkaar te krijgen en dán komt er pas een kracht los,
een onbewuste kracht om in die acceptatie te komen en
daardoor in de innerlijke vrijheid van de verzoening. Eerder kan dat niet.

Nieuw religieus bewustzijn
Ik ontdek nu pas zelf, mijn rechterbeen heeft kippenvel,
dat is mijn waarheidsserum, hoe alles, echt waar, zonder
dat ik dat wist, in die kosmische, hiërarchische, dus van
laag tot laag, ordening van orde is gegeven.
Dat is door al die jaren heen gebeurd, zonder dat ik me
dat bewust was. En dat leidt tot een werkelijke totale
transmutatie in onszelf. En dat is het nieuwe religieuze
bewustzijn van de mens.
Het zit hem, door de eeuwen heen, in de energieën die
daarmee gepaard gingen, in de onmacht van de mens
om tot een werkelijke erkenning van zijn diepste wezenskern in zichzelf, van Gods Zijn in zichzelf, om dat te
kùnnen accepteren. Daar zit de bottelnek.
In alle godsdiensten, in alle religies is het altijd buiten en
boven de mens gesteld.

128

“En nu komt het tijdperk aan
loskomend van de verdichting van het IJzeren Tijdperk
dat de mens zich hiervan bewust kan worden.
Hierdoor zal hij in zichzelf de mogelijkheden gaan zien
herkennen, maar ook stimuleren en activeren
door de kracht van dit bewustzijn
dàt de Godsgeest in hemzelf is
om zich te zuiveren van al datgeen
wat hij door de levens heen heeft meegedragen
en in elk leven opnieuw
in een bepaalde mate van vernieuwing
moest brengen, kon brengen.
Dat zou nu vanuit een geheel ander
niet een toegevoegd element
maar wel in het bewustzijn van de mens
een toegevoegd herkenningselement worden
wat een hele grote mondiale energie heeft
die in uw wereld tot vernieuwing zal kunnen leiden”
Maar eerst moet de herkenning komen.
De beleving hiervan is een horizontaal gegeven, dus de
beleving in de mens zelf, dat is een horizontaal gegeven.
En daar wacht de hele kosmos op.
Stukjes hiervan zitten in de tempelviering en die waren
er altijd al in, alleen nog teveel vanuit de onmacht van de
mens om dat te durven herkennen en accepteren en nu
komt er dus een andere energie vrij, waardoor dat kan.
In allerlei gradaties van niveau en in allerlei vormgevingen zie je het al over de wereld heen.
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Verwerkelijking
Geen begin en geen einde
Z: De nieuwe benadering die er gewenst is vanuit ‘de
begeleiding’ is dat de mystiek van het logo zo gebracht
wordt dat de mens van nu, de eigentijdse mens, daar
enige herkenning in kan vinden. In de oude kennis, de
oude mystiek, dat is te ver weg, dat gaat nu niet meer en
de energie past niet meer helemaal bij deze hedendaagse mens of hij moet zich daar een studie van maken.
Dan zullen we beginnen met de cirkel, die absoluut rond
moet zijn. Dat is dus: geen begin en geen einde van het
geheel, kosmisch. In deze cirkel is het gehele kosmische
bestel ingebed, geen begin en geen einde.
Het logo van de Orde wil de hedendaagse mens in aanraking brengen met de kosmische wetmatigheid waar de
mens toe behoort.
De cirkel, het ronde, het gouden: het Zijn, het Al daarin
aanwezig. Het paarse: het kosmische niveau; het blauwe: het spirituele niveau; het groen: het hogere astrale
waar ook het lagere astrale is ingebed; het geel: het
mentale niveau, het bewustzijn van de mens; het rode
tot oranje is het emotionele niveau, zeer, zeer groot
sprekend, zeker in de mens van nu.
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Sleutel des levens
Z: Dan nu datgene waar het op aan komt. Ik zal beginnen met het kruis, het verticale en het horizontale, wat
de sleutel, ‘de sleutel des levens’, zonder begin en zonder einde draagt.
“Dit kruis stelt nu de moderne mens voor
het leven wat hij als mens
in een nog versluierd bewustzijn
van de hoogste Geest in zich zelve
kan leiden.
Het betekent in uw taal:
De mens van nu
onafhankelijk wordend van vormgevingen
van religie en godsdienst
zal toch in zichzelf heel direct ervaren
dat er meer is dan deze mens die hij als persoonlijkheid
als materiële persoonlijkheid is.
Welnu, in hetgene wat wij u hebben gegeven
willen wij juist dit gegeven zo sterk
in de hedendaagse mens plaatsen
dat hij daardoor tot vernieuwing in zijn bewustzijn
kan komen.
Let op, ik zeg u het volgende:
Het kruis, het verticale been hiervan
is datgene wat hij als mens in zich draagt
vanuit het hoogste Zijn.
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Het horizontale been is datgene
wat van leven tot leven
hem of haar, in zich zelve
steeds opnieuw tot vernieuwing wil brengen
middels strijd en lijden.
Zijn levensbegrip, zijn hoger levensbegrip
de Ankh sleutel zit hierin gevangen.
Hoe kan hij zich hieraan onttrekken
zich hiervan losmaken?
Dat is wat Wij u hebben gegeven
in alles wat via Zohra is gebracht
en zeker ook juist datgene
wat in de Tempelorde is gegeven
en ook in de middagen
waarin de diepere betekenis van alles is uitgelegd.
Ik verzoek u, zo u hier werkelijk verder mee wilt gaan
om datgene wat toen is gegeven te bestuderen
en te zien hoe dat nu ingepast kan worden
in het begrip wat er nu kan komen
voor de hedendaagse mens.
Binnen zeer korte tijd zal het zodanig zijn dat de mens
geest werkelijk kan gaan herkennen ìn materie.
Het is nog te vroeg om uit te leggen op welke manier.
In de randgebieden van de spiritualiteit
merkt u dat overal al
op de televisie en overal
doch dit zijn de randgebieden.
Het gaat steeds verder”
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Dan, dit was dus het stuk waar de mens vanuit zijn beleving en zijn diepste innerlijke gevoel, intuïtie, ‘ik ben toch
meer dan deze mens alleen, deze materie alleen‘ zich
kan gaan verheffen innerlijk tot het begrip waar hij dan
werkelijk vandaan komt.

Creator van de heilige Geest
“De vleugels zijn hulpmiddelen
de twaalf inkepingen is het Twaalfvoudig pad.
Het houdt in dat ieder mens gaat komen
tot een diep begrip van wat wij hebben gegeven als:
‘The Presence of Light’
In uw hogere bewustzijn ben Ik het Licht.
In uw onderbewustzijn ben Ik datgene wat Is
het Zijn in uzelve.
In uw bewustzijn ben Ik daar de realisatie van.
Het vierde aspect hiervan is de vrije wil
om dit tot acceptatie, integratie, transformatie
en realisatie in uzelve te volbrengen.
De drie sleutels die zijn gegeven
zijn daar weer hulpstukken voor
en ook daar geldt hetzelfde principe
en daar is het weer de vrije wil
die het kan laten volbrengen.
Dit zijn acht zijden
acht inkepingen in de vleugels"
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En nou komt het laatste, vier en vier is acht.
"Nu komt het laatste.
Het laatste is dat het creator zijn
van de heilige Geest in de mens
slechts kan geschieden
wanneer die mens in zijn diepste Zijn tot bewuste
Ik zeg u bewùste erkenning komt
van het licht in hemzelf, het goddelijk Zijn.
Wanneer deze mens van nu
tot bewuste erkenning kan komen
dat ieder leven dat hij leeft altijd door gericht zal zijn
op de erkenning, de herkenning en de realisatie
van het goddelijk Zijn in hemzelf
dat de mens hier levens en levens voor nodig heeft”

Cruciaal belang
“Dan zeg ik u dat in de komende tijden
het van zeer cruciaal belang is
hoe die hedendaagse mens
hiermede zal gaan werken
en zich daarop zal baseren of niet.

Vernietiging dreigt en niet alleen in de materie
en voor uw planeet maar zeer zeker ook
voor de werking van geest in de mens zelf.
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Wanneer de mens zich alleen baseert op materie
en alleen materie in zich zelve toelaat
zal het bewustzijn van geest niet afsterven
doch zich steeds meer terugtrekken
en dat zal leiden tot vernietiging.
Op welke wijze kan ik u nu niet mededelen
daar is het veel te vroeg voor
doch Ik kan u zeggen dat Wij, uw medeschepselen
uw broeders en zusters in de geest
een groot front hebben gevormd
om dit verschrikkelijke scenario
niet in uw wereld te doen plaatsvinden.
In al hetgeen tot Zohra is gekomen
en zij heeft kunnen realiseren
is dit de basis geweest voor de mens van nu”

Gelijkwaardigheid van Geest en materie
“Dan wil ik nu een kort resumé geven
en u duidelijk uitleggen hoe die mens in zich zelve
alleen wanneer hij in zich zelve zijn diepste gevoel volgt
en weet dat hij meer is als materie
het begrip, de inzichten
de nieuwe mogelijkheden en perspectieven
zich zullen openen.
Dit logo is een visueel middel hiervoor.
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Wat in dit logo het meest belangrijke is
is de duidelijke aanduiding
dat dit Ankh kruis
dit levenskruis
gedragen door de mens
met behulp van de vleugelslag
van de heilige Geest in hemzelf
de twaalf inkepingen die het Twaalfvoudig pad vormen
die mens kan brengen
tot een zodanige innerlijke beleving
van dit hoogste licht in hemzelf
dat hierdoor alles in uw maatschappij
zal kunnen veranderen.
Het is zo groot
dat wij het u nu niet kunnen uitleggen
doch wij vragen u
werkelijk uw geloof
uw vertrouwen in ons
dat wij dit met ù samen
u mens
in de gelijkwaardigheid van geest en materie
tot stand willen brengen”

Spiegeling
--- Je hebt eens gezegd dat de cirkel van de Ankh een
spiegel is.
Z: Zo kun je het ook zien.
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--- Toen God zich wederom bewust werd van zich zelve,
werd Hij de Ene, toen breidde Hij zich uit tot een spiegelbeeld van zichzelf en werd de ene aldus twee.
Wordt er bedoeld dìe spiegeling, dus de spiegeling van
het hogere Zelf als spiegel?
Z: Ja, ja.
--- Daarom zit het ook bovenaan, bovenop het verticale?
Z: Ja, ja, dat is die cirkel. Want het is hier wel rond maar
eigenlijk is het een ovaal, een sleutel, een U-vorm.
--- Dus dat is ook de vernieuwing in vergelijking met de
Ankh van vroeger?
Z: Ja. De tempel moest nog in de oude mystieke energie
van de -U- zijn en dat is ook goed want dat is als communicerende vaten, het gaat van links naar rechts en
van rechts weer terug naar links. Het houdt dus in dat er
geen begin en geen einde is.

Geboorterecht
--- Je gaf laatst inzichten over het creator zijn.
Z: Het creator zijn van de heilige geest die ìn jou aanwezig is, natuurlijk, dat is je geboorterecht, dat kan pas
wanneer die mens dus absoluut accepteert dat hij in
zichzelf dat hoge licht is.
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Dat daar een onbewuste 'Existence' is, een Zijn in zijn
onderbewustzijn, zijn ziel die daarmee een eenheid
vormt en dat de realisatie daarvan, dat dát de werking is
vàn het creator zijn.
--- We hebben hier een voorbeeld van. Ik was bezig met
dat tekenen en die twaalf werd op een gegeven moment
dertien boven. En dat was iets wat gebeurde, maar waar
ik het moeilijk mee had.
Z: Maar dertien is vier en dat is de grote verandering, dat
gaat nu plaatsvinden.
--- Ja, maar mijn vraag is, of het voorbeeld van de werking van de heilige geest dan is dat dat mij op dat moment overkwam, terwijl ik het niet van plan was. En ik
heb het zo gelaten en ik heb er daarna natuurlijk toch
nog over geworsteld, dus het is een stukje vertrouwen
gaan hebben in: er gebeurt iets waar je geen controle
meer over hebt en laat dat.

Vernietiging
Z: Kijk, dit slaat dus op de, de angst wil ik het niet noemen, maar de zorg van de geestelijke wereld dat de
mens zich niet meer kan conformeren aan zijn diepste
intuïtie en vertrouwen omdat hij zich helemaal laat leiden
door de materie en dan gaat het weg.
Want als jij nooit toegeeft aan je intuïtie, nooit met je
diepste ik bezig bent, nou dan leef je alleen maar voor
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een ‘wijntje en een treintje’ zal ik het maar noemen, of
voor je baan of hoe dan ook en dan is er verder niks.
En dat gaat dan steeds verder en dat is vernietiging,
want uiteindelijk vernietigt dat alle energie die er hier in
dit, nou zonnestelsel, in elk geval van deze planeet is.
--- Het gaat terug tot zijn potentie.
Z: Ja, maar wanneer daar nooit een uitwerking van komt
dan gaat het steeds verder weg en wordt versluierd.

Eigentijdse liturgie van verbinding
--- Er wordt ook wel gezegd dat de Ankh een sleutel is.
Z: Ja, natuurlijk. Het besef, het begrip dat jij dat licht
bent, dat jij géést bent in jou zelf, hoe je dat ook vorm
wilt geven, een meneer op een troon met een baard en
een Sinterklaasmuts op of hoe dan ook, dat maakt niet
uit, als je je daar maar niet afhankelijk van stelt en weet
dat het ìn jou is en dat het jouw kracht is, jouw levenskracht en ook jouw levenskruis, want daarnaar moet je
dus handelen, 'zijn' en dat is niet makkelijk.
Dan wil ik even naar jou persoonlijk, want ik vind toch
wel, ja, je hebt zo je best gedaan met alles en het leek
dan of het niet klopte. Maar je werd uit en te na getest
hoe ver je durfde te gaan en of je het wel wilde doorzetten. Daar kan je dan blij mee zijn en dan gaat de situatie
ook veranderen.
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Het is noodzakelijk dat er mensen komen die dit willen
dragen en er is mij gezegd dat dit een hele grote vlucht
zal nemen zoals Hij dat noemt en dat dat een eigentijdse
- ja religie vind ik eigenlijk geen goed woord - maar dat
wordt toch gezegd met een eigentijdse liturgie van verbinding. En de mens heeft het nodig, een mens heeft
iets nodig waar hij zich in kan herkennen, dat hij niet in
zijn eentje daarmee zit, want dat wil niet.
Dus er moet absoluut een, ik zou het willen noemen een
herkenningsmelodie zijn in alles wat de Tempelorde
geeft en doet, dus ook in het beleven daarvan, in vreugde en in vrijheid.

Onbevlekte ontvangenis
--- Mag ik nog even terug naar het logo? Bij jou kwam
als zo heel belangrijk naar voren dat het een symbool is
voor het vrouwelijk aangezicht.
Z: Ja. In dit tijdperk, het Aquarius Tijdperk.
Daar is een heel mooi beeld van, een poster van Johfra
meen ik, de man giet zijn kruik met water leeg in de kruik
van de vrouw. Het mannelijk principe - het goddelijke is
het mannelijk principe - is de bevruchting, de kracht tot
bevruchting. De vrouw is de ontvangenis.
Ik heb begrepen wat de onbevlekte ontvangenis betekent. Onbevlekte ontvangenis betekent dat de mens,
wanneer hij zich niet helemaal laat leiden door zijn materie, steeds meer openheid en ruimte en dus onbevlekt is
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- een oud woord - waardoor hij dat water van de geest,
dus het nieuwe bewustzijn, kan ontvangen. Hoe meer hij
in beslag wordt genomen, hoe meer hij afhankelijk is van
materie, hoe minder opening en ruimte daar voor is.
Dan is dat vrouwelijk aangezicht van God, mater, materie, is aan de ene kant de materie, dus het tot stand
brengen van het hoogste Zijn, het goddelijk, het mannelijk principe, maar aan de andere kant - alles heeft twee
kanten - positief en negatief.
Het betekent dat de mens dus de kracht heeft in zichzelf
om te kunnen beslissen welke kant hij of zij tot realisatie
brengt. En dat kan helemaal veranderen, dat kan door
zijn leven heen wel twintig keer veranderen, dat geeft
niet, maar dat principe, daar gaat het om. Dat hij het
vrouwelijk aangezicht van God, wat in hemzelf zit, als de
kracht tot materie, tot vervulling, tot materialisatie van
het hoogste kan brengen.
Als de mens van nu dat niet weet, dat hij dat in zich
heeft, dat hij die mogelijkheden heeft, dat hij die kracht
heeft, dan gebeurt het niet, want het bewustzijn is daar
afhankelijk van, het gewone dagbewustzijn, het denken.

Neem mij op in Uw Zijn
--- Er is een klein stukje wat ik even niet volg: de mens is
in staat om met zijn kracht te kiezen tussen het mannelijke en het vrouwelijke?
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Z: Nee, de mens heeft de kracht in zichzelf om te kunnen kiezen welke realisatie hij zal doen. Of hij de realisatie zal volgen en in de materie zal brengen van dat
hoogste Zijn wat in hem is, of niet, daar is hij vrij in. En
de Tempelorde is alleen een hulpmiddel om tot beleving
daarvan te kunnen komen, zo ook alles wat ik heb doorgekregen en gegeven, dat zijn allemaal hulpmiddelen.
En dat, nou ja laatste stuk wat nu komt dat is dan niet
meer gebaseerd op ‘het werk uwer handen’, op het karma, op het transformeren van de schaduwkanten in de
mens. Is voor een deel zelfs vrij van wat de Orde tot
stand brengt en wil laten verduidelijken.
Maar is nu, in het zesde bewustzijnsgebied, in de vrijheid
van het universele:
‘Neem mij op in Uw Zijn’
Dat is wat nu komt.
Vijf stralen voor de menselijke persoonlijkheid
--- En ik vind het zo mooi dat het logo van de Tempelorde dat dus al aangeeft.
Z: Maar alles geeft het eigenlijk al aan, ook het logo van
Psychosofia. Dan kun je zeggen het is utopisch. Ja dat
kan dan misschien wel zo zijn, maar het is wel een
enòrme mogelijkheid die de mens van nu heeft om op
zijn eigen manier, want op een andere manier bestaat
niet, het tot stand kan brengen.
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Dus de drie logo’s die we nu hebben, dat is van Psychosofia: dat is het werken, die handen in die vleugels,
‘het werk uwer handen’, het karma dus transformeren.
Het logo van de Tempelorde wat betekent:
‘Mens ga in je beleving zitten
en laat het tóe in je vertrouwen
en wees niet afhankelijk alleen van jouw materie
en van jouw patronen en van alles wat er is’
In wezen hetzelfde als van Psychosofia, op een andere
manier, in de beléving.
‘En dan mens, dan kun je komen
in een mate van universeel bewustzijn
in vrijheid, in openheid’
En dat is (het derde logo) de Zon en die vijf stralen voor
de menselijke persoonlijkheid.

Eigen poortje
Dan moet je denken dat de mens dus eeuwen en eeuwen nodig heeft gehad om enigszins te beseffen dat
daar zo’n groot gegeven is, zo’n universaliteit waar hij
toe behoort en waar hij in kan zijn, op zijn eigen manier.
Want ik moet iedere keer zeggen:
“Er is geen andere manier. Alleen zoals jij bent en zoals
jij het kunt realiseren. Je hebt alles meegekregen en wat
je er mee doet, ja dat is je vrijheid."
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En dit, alles wat hier gezegd is, hoop ik dat jullie dat op
de een of andere manier zodanig kunnen vertalen of
brengen of hoe dan ook, zodat die mens van nú niet
afgeschrikt wordt.
Ja kijk, ik heb natuurlijk een achtergrond van mystiek,
van esoterische werkingen ervan, daarnaast ben ik een
gewoon mevrouwtje en oma. Maar dat alles tezamen
vormt dus een poortje waardoor dit allemaal kon komen
en elk mens moet zijn eigen poortje maken. Hoeft niet
hetzelfde, dan worden we allemaal klonen.
--- Zijn eigen poortje met zijn eigen sleutel.
Z: Natuurlijk en niemand mag de sleutel van jouw poortje
hebben. Dat is die zin:
“U zult u in uzelve
door niets en niemand buiten uzelve
laten beïnvloeden" *

Kwantumsprong
--- Ik had op een gegeven moment een beeld dat het
logo precies ook de indeling van de tempelviering in zich
heeft.

* Kaart Tempelorde. Doorgeving El Morya. Zohra Noach
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Z: Dat had je zelf nodig om duidelijk in jezelf te krijgen
wat het is, maar als je dit zo naar buiten brengt dan leg
je dus iets op aan mensen wat niet echt is gegeven,
maar wat vanuit jouw persoonlijkheid noodzakelijk was
voor jouw vertrouwen erin. Dus dan wordt het te beperkt.
Je kunt er alle betekenissen in brengen. Je mag al die
betekenissen best opschrijven en ook aanreiken en iedereen kan dan denken goh, misschien vind ik er wel
wat in, als je maar niet zegt dat dít de waarheid is. Natuurlijk, iedereen mag het bewerken zoals hij het zelf wil.
--- Dat is het mooie van een symbool, daar kan iedereen
voor zichzelf van alles in vinden.
Z: Ja, ja. Dat is inspiratie en dat is de gelijkwaardigheid
van de mens en de geest, de materiële mens en de
geest en dat is de bedoeling van Boven en dat is het
nieuwe van nu. Dat is die Kwantumsprong, dat die mens
niet alleen zo moet zitten van: ‘alles komt uit den hoge
en verder geen gezeur’, maar dat hij in samenwerking
daarmee, met zijn eigen kennis, zijn eigen inspiratie kan
werken, dàn wordt het eigentijds. Want anders blijft het
in de oude afhankelijkheid: ‘God heeft gesproken.'
--- Je hebt een keer gezegd van die Kwantumsprong, dat
is het stukje van ‘Ik Ben.'
Z: Ja, ja en dat kan niemand je afpakken en niemand
kan het ontkennen.
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Stevig in je eigen schoenen
--- Zou je bijvoorbeeld tijdens de tempelviering iemand
kunnen laten zingen van de Islamieten of Gregoriaans of
weet ik wat? Ik moet even denken aan de Soefi’s die
natuurlijk ook dat gemengde allemaal hebben.
Z: Ja, ja. Nou dat kan natuurlijk wel wanneer eerst de
basis erg stevig staat, dus dat moet toch eerst wel. Als je
niet stevig in je eigen schoenen staat kan je dat niet
vermengen met anderen. En dat moet dan ook in de
uitleg gebracht worden, in de universele eenheid die wij
zijn, nou dat vind Inayat prachtig, natuurlijk. Dat zou
prachtig zijn. Maar dat is aan jullie mensen.
Ja, ik wil de verantwoordelijkheid niet te groot maken,
maar toch, al naar gelang jullie uitzenden, schrijven of
doen, trek je mensen aan die zich daarmee willen conformeren. Maar als jullie dit echt willen en daarop willen
vertrouwen, dan gebeurt het, maar vraag me niet hoe
want dat weet ik niet.
Toen ik pas begon, ik had nog nooit van m’n leven een
lezing gehouden, kwam ik met klapperende knieën dat
podiumpje op en toen zei ik in mezelf:
“Nou Heer, hier ben ik dan."
En ik deed mijn mond open en het kwam vanzelf, dus
dat stuk vertrouwen moet er dan toch wel zijn. En ook de
blijdschap dat jij daarin jouw stuk mag doen in zo’n vreselijke turbulente tijd als we nu hebben waarin al die
verschrikkingen plaatsvinden, dat is gewoon ontzettend
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wat er gebeurt. En het is steeds meer dat de materie dus
steeds groter er sterker wordt in het bewustzijn van de
mensen en dat zit hem in hebben en zijn en macht,
vooral in macht. En vertrouwen is jezelf overgeven, dat
is precies de andere kant ervan.

Het lijden én de vreugde
--- Ik zit nog in over de muziek, want het is zo zoeken
iedere keer.
Z: Ja, ik vind toch die mechanische muziek ook niet zo
geweldig. Ik heb altijd, twintig jaar of langer, gesmeekt
om een koor. Is er nooit gekomen, maar oké. Ik laat het
nu maar los hoor.
--- Jij geeft dan aan van blij en muziek die raakt, maar
dat is vaak toch klassieke muziek.
Z: Daar wacht niemand meer op hoor, dat moeten jullie
niet meer doen. Ik heb een keer een CD gehoord met
zulke mooie liederen. Ik dacht, goh, dat is mooi en eigentijds, dat willen de mensen.
--- Maar je hebt natuurlijk heel veel, ik noem het dan
maar New Age muziek en dat is heel veel harp muziek
en dat is het ook niet.
Z: Dat is heel erg zweverig en zo. Maar dit was een stem
van een jonge vrouw en die zong écht het leven, het
148

lijden, de vreugde, dat zat er allemaal in, ik zat helemaal
stil te luisteren.
En je moet niet vergeten, klassieke muziek is toch vrij
zwaar voor de mensen en dat valt gewoon niet. Ik zou
dat maar niet doen.
Zoek nu naar mooie eigentijdse muziek, die is er toch
ook wel, behalve 'House' en dat soort dingen.

Kosmisch perspectief
Z: Als jullie willen lees ik de doorgeving voor van 13 mei
2008. Die is echt heel mooi.
“Zo zeg ik u
dat het bewustzijn van de westerse mens
nu op een zo grote tweesprong staat:
Zal zij zich kunnen handhaven
vanuit het eigen goddelijk perspectief
wat in de mens zelf aanwezig is
of zal zij zich verliezen in de verleiding, de verdoeming
die ontstaat wanneer het bewustzijn
zich overgeeft aan de materie.
En ik zeg u, mijn broeders en zusters
dat juist ditgene wat ik u zojuist heb gezegd
het doel is van onze begeleiding met Zohra.
Zij zal met uw hulp
uw realisatie van hetgene wat zij zal geven
en als consequenties
over dit uw land, Nederland zal gaan
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datgene tot stand brengen
waardoor er een vernieuwing
een transformatie kan plaatsvinden
in het bewustzijn van de mens hier in Nederland.
En ik zeg u, dat dit verder zal gaan dan uw grenzen
dat het internationaal zal worden.
Op welke wijze kunnen wij u nu nog niet mededelen
daar zij afhankelijk is van vele, vele vormen
vormgevingen van bewustzijn
en consequenties daarvan.
Onderzoek uzelve, kijk hoever u hierin mee wilt gaan.
Doe niets tegen uw eigen wil in
doe niets alleen uit vriendschap of liefde
zelfs dat niet.
Doe dit omdat u in uzelve voelt
dat u bent geroepen
door datgene wat in uzelve aanwezig is
namelijk de geest Gods
en wees dan zo de creator
van uw eigen heilige Geest
in uzelve aanwezig.
En ik vraag u dit zo diep en zo open
in volle eenheid
met hetgeen u is gegeven
te willen onderzoeken
opdat hierdoor een werkelijke ruimte kan komen
waardoor dit kosmisch perspectief
zoals wij dit willen noemen
over deze, uw wereld kan gaan.
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Dan vraag ik u, zo dit in uzelve aanwezig is
in uzelve tot realiteit kan komen
steun haar dan, die wij hiervoor hebben uitgezocht
want gij zult niet alleen blijven met haar.
Velen, velen zullen zich bij u voegen
doch nu is het van cruciaal belang
dat juist in dit begin hiervan
díe mensen naast haar zullen staan
die het mede willen dragen”
Ik groet u in liefde, El Morya

In wezen was het hetzelfde wat hier allemaal is gezegd,
op een andere manier dan natuurlijk.
--- Neemt Nederland een speciale plaats in hierin?
Z: Heeft een speciale plaats hierin, ja, juist omdat het
hier zo geseculariseerd is, er eigenlijk ook zoveel atheisme is en toch verlangt een mens daarnaar.
‘Ik geloof niet in God, maar er is toch wel iets.'
De vrijheid hier en de vrijheid van meningsuiting die, vind
ik, misbruikt wordt vaak, maar goed, dat is ook je eigen
vrijheid wat je daar mee doet.
Maar als het besef gaat komen dat in ieder mens, in iedere schepping van het geheel de geest Gods aanwezig
is, dan zul je je vrijheid van meningsuiting niet meer gebruiken om de ander te kwetsen.
Want dat staat in de doorgevingen in het boekje
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‘Mens en kwantumsprong’ *
“Alles wat u de ander doet lijden, dat is voor uzelve”
Ik denk dat het goed is om die doorgevingen niet achter
mekaar te lezen, dat kan niet. Maar zo nu en dan, net
zoals bij het boek: ‘Zie de leliën...’ ** open te slaan.
Dan krijg je precies dat naar je toe wat je op dat moment
nodig hebt.
--- In hoeverre is het van belang, want er is een grote
smeekbede, zoals je het net hebt uitgesproken.
Z: Ik wil het niet een smeekbede noemen, dat is niet
gelijkwaardig. Het is een duidelijke aanzet:
‘Denk erom, het gaat om de mens zèlf’
Volkomen in vertrouwen
--- In hoeverre is het belangrijk om een concrete verbinding te hebben in het maatschappelijke bestel, zoals het
hebben van een baan?
Z: Natuurlijk! Dat is van het allergrootste belang.
* Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief. Zohra Noach
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/mensen-kwantumsprong-in-kosmisch-perspectief/
** Zie de Leliën. Zohra Noach
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/zie-delelien-2/
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--- Wat ik bij mezelf voel is het dienen van twee meesters, én het maatschappelijk én het spirituele.
Z: Dat is niet zo.
--- Maar dat vraagt wel heel veel inzet, dus het is een
worsteling. Is het dan nu het moment om te zeggen oké
ik laat die baan voor wat het is en ik ga in het andere.
Z: Nee, nee, nee, niet doen. Nee, absoluut niet!
Je moet juist staan in wat je doet vanuit het diepste vertrouwen in jou zelf en dan gaat het.
Echt waar, dan straalt het gewoon uit.
--- Dus én de contacten met de ouders én alle vernieuwing, ik kan bijna niet meer terug naar mezelf om vanuit
die rust te werken. Er is zoveel.
Z: Ja, hier zit de kronkel. In jou zelf zit die rust niet omdat
je niet volkomen in het vertrouwen met dit alles bent.
--- Ja, ja, maar hoe kan ik dan weer in dat vertrouwen
terug komen?
Z: Jij hebt het idee, vanuit jouw verantwoordelijkheid en
plichtsgevoel en allerlei oude andere dingetjes dat jij van
alles moet doen er mee. En dat is niet zo.
Je moet jezelf in vertrouwen geven. Geef jezelf nou en
dan komt het vanzelf. Maar jij hebt teveel het gevoel dat
jij iets daarvoor moet dóen, dat is oud.
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‘Mea culpa. Mea maxima culpa.'
Oud! En dat past precies in wat die man die hier was
vertelde van de preek: “Wij zijn de schuld, wij hebben het
gedaan, wij zijn verdoemd."
Als we niet oppassen, worden we dat ook, snap je?
Niet meer doen, loslaten.
Je hebt oude schuldgevoelens, oude plichtgevoelens.
Ergens ben je niet helemaal klaar met uit het katholieke
geloof te zijn, er is nog een staartje wat daar kriebelt.
Jezelf afvragen: "Doe ik wel goed?"
Misschien niet bewust hoor.
--- Nee, het is niet bewust nee.

‘Hier ben ik’
Z: Maar om dat dan toch maar te doen vind je dat je veel
meer moet doen, veel meer moet zijn, veel meer moet
geven. Niet: "Hier ben ik." Klaar.
En hoe het ook gaat en wat er ook gebeurt: "Hier ben ik."
Want als je er steeds maar tegenin gaat door alles wat je
wílt en alles wat je zúlt, dan ben je met wat er gezegd
wordt, met die materie bezig.
--- Ja, dat is wat ik er bij voel. Dat is die zuiging van de
materie.
Z: Nee. Je moet in jezelf zeggen:
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"Hier ben ik, met alles wat ik heb en ben, meer kan ik
niet, ik geef het aan het Hoogste" en dan komt er rust.
Dan krijg je rust.
--- Ja want ik ben me suf aan het werken, daarboven en
die zin en weer opnieuw.
Z: Je wilt teveel, je wilt alles tegelijk, je hebt een commitment met dit alles gesloten dus je wilt ook daarin werken
en dat lukt dan niet omdat de manier waarop je dat wilt
teveel op de materie lijkt en daar ben je al mee bezig.
--- Maar dat is wel zoals het bij iedereen werkt toch?
Z: Ja, natuurlijk. Maar het wil dus pas werkelijk écht werken wanneer je in je vertrouwen komt:
"Hier ben ik dan, meer heb ik niet, meer ben ik niet."
Dat geld ook voor mij, precies zo en ik ben daar ook nog
mee bezig, want ik vind dat ik nou niet bepaald de vormgeving heb om zoiets te brengen. Tachtig jaar, klein mevrouwtje, we lijken wel gek, ja toch? Daar heb ik heel
veel mee geworsteld hoor.
En al die mensen die dan gaan komen die allemaal ik
weet niet wat voor kennis hebben. Dat vind ik best wel
eng. Hoe kan ik dat? Ik kan dat alleen wanneer ik zeg:
"Hier ben ik dan, meer ben ik niet, meer heb ik niet."
En dan gaat alles vanzelf.
Maar om dàt punt te bereiken!
155

156

Nawoord
De volledige liturgie van de tempelvieringen staat
beschreven in het boekje:

TEMPELORDE VOOR UNIVERSELE EENHEID
Een eigentijdse liturgie
voor een spirituele
persoonlijkheidsontplooiing
Zohra Noach, 2009
https://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/eeneigentijdse-liturgie/

Niet alle gebruiken in de vieringen zijn hetzelfde gebleven zoals in de jaren van de hier beschreven gesprekken tussen Zohra en de functionarissen. Toch zijn zij in
dit boekje opgenomen vanwege de grote symbolische
waarde.

“De teksten van de vieringen dienen
in eenvoud gebruikt te worden”
Zohra
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De oprichting van de Tempelorde voor Universele Eenheid in de beginjaren ‘80 en gerealiseerd in een stichtingsvorm is mij vanuit geestelijke dimensies aangereikt.
De beleving van de ceremonie kan de herkenning van
het eigen zijn verduidelijken.
In deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen lidmaatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig.
Dogma’s, geboden, verboden of regels hebben geen
macht om de eenheid van de mens met de eigen geest
en lichtkracht te bepalen.
Wisselende functionarissen vieren met de aanwezigen in
een gezamenlijke ceremonie de innerlijke beleving van
het eigen zijn door een nieuwe liturgie van verbinding, in
de vrijheid van de eigen geest van de mens.

