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Voorwoord
Over de gehele wereld luisteren vele mensen naar de innerlijke
stem. De inspiratie vanuit de hogere geestelijke sferen, waar
liefde de basis van het universum vormt, daalt tot de aarde en
verdicht zich in de materie als uiting van creativiteit in de mens.
Het is het eigen onderbewustzijn van de ontvangende mens,
dat vorm aan deze creativiteit zal geven.
Deze gedichten, verhalen en legenden zijn geschreven vanuit
een diepe kinderlijke eenvoud, waar de beperking van het verstand niet meer de horizon van vormt. Zij spreken van een totale
overgave aan het hogere in de mens. In deze mystieke gedichten, verhalen en legenden, neemt de geest de leiding, opdat de
mens boven de gebondenheid aan de materie kan uitstijgen. Dit
boekje is geschreven in een Oosters beschouwende stijl, die de
lezer meeneemt naar verre oorden, waar onze hedendaagse
efficiency en techniek nog nooit zijn doorgedrongen.
In de gedichten, verhalen en legenden, komen de esoterische
waarheden, de mystiek, nog versluierd door. Een ieder kan vanuit zijn eigen bewustzijnsniveau een deel van de sluier oplichten, opdat juist dié esoterische begrippen, dié mystiek voor hem
belicht zullen worden, waar hij affiniteit mee heeft, waar hij aan
toe is.
René Bertrand
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I. In het fluisteren van de wind
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Verlangen
Verlangen hoor ik in het fluisteren van de wind
Zie ik in de kleuren van de regenboog
Hoor ik in het schreien van een kind
Zie ik in de traan in een mensenoog
Verlangen voel ik in alle ongeziene dingen
Verlangen is overal om mij heen
Is dat waar de vogels over zingen
Zelfs in een woestenij van steen?
Verlangen is weten, Gods aanwezigheid
in ieder mens, in alle dingen
Verlangen is dansen naar de eeuwigheid
De zilveren fluit roepend horen zingen
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Ik zoek u
Wanneer ik u zoek vind ik u niet
Wanneer ik u roep hoor ik u niet
Wanneer ik u wil zien zie ik u niet
Wanneer ik met u praat antwoordt u niet
Maar als ik stil zit en aan u denk
Moe ben van alles en niets meer wil
Is het soms of u mij zachtjes wenkt
De vinger op de lippen legt: wees stil!
In mijn hart bent u een koning
Als het leven te druk is en te schel
trek ik mij terug in die kleine woning
want daar vind ik u zeker wel
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In het park
Trillend om mij heen nieuw leven
In een wolk van lawaai, eiland van rust
De vijver rimpelend, eenden spelen
Stille natuur, verwachting bewust
Mussen kwetteren, duiven koeren
Knoppen zwellen, alles groeit en wacht
Luister, hoor het zachte roepen
van hernieuwde levenskracht
Diep in mij een stil beven
wacht ik op zijn stem?
Wat is verborgen in het leven
Verlangen, terugkeer naar hem?
In alles wat leeft, voel ik zijn almacht
Verborgen in het klein, machtig in het groot
Zijn wij niet allen Zijn goddelijke kracht?
Donder en bliksem, zon en avondrood?
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Winter
Wijde witte wereld waarin ik loop
Het suizen van stilte om mij heen
is het teken van innerlijke hoop:
Leven kan in een wereld van steen
Van lawaai geweld verdriet en pijn
Van schieten en bommen, van kindergeschrei
Er meer is om volledig mens te zijn
Ook als angst zijn koude handen lei
om mijn hart en roept: waar is hij?
Waar vind ik zijn liefde, die ons samenbindt?
Wanneer, o wanneer antwoordt u mij?
Waar is het, dat mijn hart een rustpunt vindt?
In de kleine dingen die ik zoek
een klein gebaar, een luisterend oor, een woord
van liefde, dat ik u zoekend roep?
Zal dan de stem van hoop zijn verhoord?
In de wijde witte wereld waarin ik loop
zie ik uw gelaat in de ondergaande zon
Ondanks alle geweld en pijn, toch de hoop
U bent hier, om mij heen, oneindig als de horizon
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'Al vich mohone'
(In het oude huis)
In een kleine stad in een klein land, woonde eens in een oud
huis een aardig gezin. De vader was in een vreemd land opgegroeid. Hij verdiende zijn brood met les geven aan jonge mensen uit verre landen. Hij schreef ook mooie verhalen om de
mensen te leren in zichzelf in te keren. Hij was een ernstig, maar
heel blijmoedig mens, die de goedheid van het gezicht straalde.
Alle mensen die hem kenden hielden van hem.
De vader en de moeder waren beide eerder gehuwd geweest.
De vader had een tweeling (meisjes) uit zijn eerste huwelijk. De
moeder had zeven kinderen uit haar eerste huwelijk. Vier zonen
hadden alle vier een beroep, waarin ze andere mensen moesten helpen. De oudste dochter studeerde natuurgeneeskunde.
De jongste zoon en dochter van de moeder en de tweeling van
de vader waren nog thuis. Zij studeerden hard op school en hielpen veel in huis, omdat de moeder daar niet zo veel tijd meer
voor had.
De moeder, in een Oosters land geboren, had de gave van genezing te leen gekregen van de Heer van het leven, op voorwaarde dat zij die alleen ten gunste van haar medeschepselen
zou gebruiken. De gave van genezing gaat vaak samen met de
gaven van het kunnen zien achter de sluier van materie en het
horen van de taal der engelen. De taal der engelen onderscheidt zich van de taal der dieren, van de bloemen en planten
en van de engelen zelf. De bron van deze drie talen is wel dezelfde, maar zij wordt verschillend waarneembaar door vele
mensen verstaan.
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Want de engelen moeten ieder mens die zo'n gave te leen heeft
gekregen van de Schepper, helpen en begeleiden, opdat die
mens geen fouten zal maken. Soms zijn de mensen eigenwijs
en hoogmoedig, willen niet luisteren naar de goede raad van de
engelen, die dan verdrietig worden. Maar de moeder van dit gezin wist, dat zij maar een klein mens was met een grote opdracht, die zij in een korte tijd moest afmaken. Gelukkig waren
er andere mensen die haar hielpen met haar opdracht en haar
het werk verlichtten, want alleen zou zij dat nooit kunnen doen.
De vader, werkend aan zijn eigen opdracht, hielp daarnaast
toch ook de moeder overal mee. Toch zouden de vader en de
moeder en alle andere mensen die hen hielpen, deze opdracht
niet kunnen uitvoeren, als er niet een mooie, grote engel was
geweest die hen de richtlijnen aangaf. Deze engel was in zijn
laatste leven een grote Oosterse wijsgeer geweest en had een
prachtige orde gesticht. Die orde had als doelstelling alle religies en godsdiensten te verbinden, zodat de mensen, hoewel
verschillend van aard en religie, toch slechts één doel zouden
hebben.
Dat doel is en blijft eeuwig hetzelfde: het dienen van de Schepper door de liefde tot elkaar. De engel die aan de moeder vertelde dat hij Hazrat Inayat Khan heette, wilde, zo vertelde hij,
hetgeen hij in zijn laatste leven aan de mensen had geschonken, weer een stukje verder brengen. Want alles vernieuwt zich
in de kosmos, groeit steeds verder. Zo ook de mens.
De engel zei dat in ieder tijdperk er weer een nieuw stukje van
de sluier die over alle dingen ligt, opgelicht mag worden. Want
de mens kan nooit in één keer de gehele kosmische waarheid
weten, dan zou hij of sterven of krankzinnig worden. De Heer
van het leven schenkt zijn gaven met milde hand.
13

Iedere grote meester die tot de mensheid gezonden wordt, mag
slechts één tip van de sluier oplichten en één facet van de totale
waarheid brengen. Hij mag altijd een poort openen, die de weg
naar het licht laat zien. Soms is die poort heel groot, soms maar
klein. Het ligt aan de mensen zelf om de weg te zien die er achter ligt. Als de mensen slim zouden zijn, zouden ze ieder klein
poortje ook gebruiken.
De grote gouden poort heeft in het verre verleden, maar ook nu
nog, veel leed veroorzaakt, omdat de mensen zich er allemaal
tegelijk doorheen wilden dringen. In hun haast en zelfbedrog
sloegen ze maar als razenden om zich heen, om toch maar de
eerste te zijn die door de poort mocht gaan. De gevolgen waren
dan ook droevig voor de grote meester, die die poort gegeven
had. Door hun haast, onbegrip en egoïsme, wreedheid en
machtswellust belemmerden de mensen elkaar zo erg, dat
slechts een enkel mens door die poort heen, op de weg naar
het licht wist te komen.
Die poort was namelijk een betoverde poort.
Hij had de vreemde eigenschap, dat hij een piepklein poortje
werd, zodra een mens daar werkelijk doorheen wilde gaan.
Want ieder mens die werkelijk vol deemoed door die poort wil
gaan, zal zijn broeder helpen en zelf ter zijde treden. Dit vertelde
de engel aan de moeder en ook dat hij vaak verdrietig was over
de halsstarrigheid van de mensen, die niet wilden begrijpen dat
hij zijn eigen opdracht steeds verder wilde vervolgen.
Overal ter wereld had hij zo zijn lichtbakens, waar zijn boodschappen opgevangen konden worden en verder gebracht. De
moeder was verbaasd dat zij ook zo'n lichtbaken was, waarop
de engel zei, dat hij juist met haar zijn speciale plannen had.
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Na haar dood zou de uitvoering daarvan weer door iemand anders worden voortgezet.
Zo begeleidde de engel haar vier jaar lang en leerde haar vele
dingen. Hij leerde haar hoe zij de boosheid, de jaloezie, het verlangen naar macht en belangrijk willen zijn van de mensen, kon
onderscheiden. Dat het zo lang duurde kwam omdat de moeder
hier niet zo veel van begreep. Zij was eigenlijk een droomster
die liever gedichten en verhalen schreef, dan daadwerkelijk met
de door haar geleerde kennis en wijsheid te werken.
De engel wist haar toch van haar verantwoordelijkheid te overtuigen, zodat de moeder zich helemaal aan zijn leiding overgaf
en zijn richtlijnen volgde. Zij kreeg gelukkig van de vader, haar
kinderen en de mensen om haar heen veel liefde. Al haar vrienden vormden een grote groep en volgden de richtlijnen die de
engel haar doorgaf. Maar ook van de wezens om haar heen,
die leefden achter de sluier van materie, had zij veel hulp door
hun liefde.
In de tuin van het oude huis woonden ook kabouters, elfjes en
plantenzielen. Zij hield van hen allen en kende een ieder bij zijn
naam. Zo heette de oude appelboom: Tlata, de den: Istaria, de
blauwe spar: Uria, de berkenboom: Guldi en de hulstboom:
Ridji. Het oude vrouwtje in de jeneverbes heette Thula en de
kleine vlierboom heette lzdla. De kabouters waren vrolijke Fransen, die altijd plezier maakten.
De moeder had het zeer moeilijk in deze vier jaar, want haar
menselijke persoonlijkheid was eigenlijk niet voor zo'n zware
taak berekend.

15

Maar daar in haar onderbewustzijn alles al aanwezig was om
deze opdracht te kunnen volbrengen, hoefde de engel alleen
maar alles wat al klaar lag naar haar bewustzijn te halen.
De grote moeilijkheid voor de moeder was om daarmede te
leren werken.
Gelukkig was er veel vrolijkheid om haar heen met de mensen
waar zij mee werkte, maar ook met de kabouters in de tuin. Zij
waren altijd erg vrolijk en grappig, hoewel zij erg wijs en oud
waren. Nicolo was driehonderd vijftig jaar oud, Darwin driehonderd jaar en Ridèl was nog maar een jongetje van honderdvijftig
jaar. Dan waren er de elfjes, die 's zomers in hun blauwe kleedjes dansten in de maneschijn op het grasveldje achter het huis.
Myrlia was de koningin en Elfriede haar hofdame.
Als de elfjes een voorstelling gaven, zat de moeder altijd te kijken met om haar heen alle wezens die bij de mensen, het huis
en de tuin van het oude huis behoorden.
De moeder wist dat de vier lange jaren van voorbereiding nu
voorbij waren en hoewel die jaren haar veel moeite en pijn hadden gegeven, waren zij toch de gelukkigste jaren van haar leven
geweest. De jaren die zij en haar gezin hadden gewoond in
'Al Vich Mohone'.
(Dit is Waals en betekent: In het oude huis)
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Windekind
Diep rood glanzend in de zonneschijn
wiegelt de roos van tederheid
Ruw geplukt, schreit zij van pijn;
zacht geraakt, geurt zij van genegenheid
Op haar glinsterend bed van rood satijn
zit trillend in de zachte wind
zich koesterend in warme zonneschijn
een witte vlinder, kleine windekind
Waar voert de wind hem heen
Wat brengt hem dag of nacht?
Slechts de zon die op hem scheen
doet hem leven door zijn kracht
Zou mijn ziel ook zo wezen,
stil koesterend in zonnekracht?
Zou ik in mij rustig weten
God’s warme liefdesnacht?
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Het sterke riet
De wind blaast met kracht door het riet
De riethalm buigt en richt zich weer op
Hoe plat zij ook ligt, breken zal zij niet
Na de storm, richt de zon haar weer op
De kracht die het zwakke riet in zich vindt
Ligt niet in het weerstreven van de storm
Maar in het meegeven met de harde wind
Buigend tot de grond, teder opgericht door de zon
Als mijn geest zo zou kunnen wezen
Buigend tot de grond, doch nimmer gebroken
Zou ik komen tot het hoogste leven
In vuur en loutering, opnieuw geboren
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Vreemdeling
Mijn huis staat in de sterren
Op aarde ben ik een vreemdeling
Ik hoop en kijk in de verte
Gouden horizon in avondschemering
Op vleugels, voeten die zweven
Niet rakend de harde grond
Werkend in dit leven
Met een glimlach om mijn mond
Het leven neemt, geeft ook schone dingen
Akker, waarop ik zal zaaien
Waarom mijn hart juichend zal zingen
Wanneer zijn tijd zal maaien
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Lotusbladeren
In een land ver in het Oosten, woonde eens een oude wijze
man, die een jonge, goedige, hardwerkende knecht had. De
wijze man die de taal der engelen kon verstaan, hoorde in het
suizen van de wind de boodschappen die tot heil van de mensen konden dienen, als ze maar wilden luisteren.
Eens op een warme middag zat de wijze man op zijn binnenplaats in een hoekje bij de lotusvijver. Een jonge wilg spreidde
daar beschuttend tegen al te felle zonnestralen, zijn takken uit.
De oude man zat op een bankje onder de boom te kijken naar
de lotusbloemen in de vijver.
Plotseling werd de wijze opgeschrikt uit zijn gepeins door zijn
knecht, die juist dit ongelegen moment had uitgezocht om de
gevallen bladeren bijeen te vegen, die overal verspreid op de
grond lagen. De wijze man glimlachte en vroeg: 'Waarom mijn
zoon, wil je juist nu de bladeren vegen terwijl ik hier zit te mediteren?' De jonge knecht, die eigenlijk meer als een aangenomen zoon werd beschouwd dan als een knecht, antwoordde:
'Meester, het verdriet mij soms zeer, u zo in gepeins verzonken
te zien. Ik voel mij dan zo eenzaam. U bent zo ver van mij vandaan. U zei eens tegen mij, dat u mij liefhad. Maar hoe kan ik
weten dat het waar is, o meester, als u zich voor mij afsluit?'
De wijze man antwoordde na even te hebben nagedacht: ‘Mijn
zoon, niet de woorden van genegenheid die ik tot je spreek,
noch de gebaren waarmede ik die genegenheid zou kunnen tonen, zijn de ware vertolkers van die genegenheid. Ware liefde
moet zijn als een vuur, waarbij men zich behaaglijk kan warmen
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in een koude nacht. Zij moet niet laaiend zijn, zodat men zich
zal verschroeien, maar ook niet zo zwak, dat men zou huiveren.
Zij zal zeer zorgvuldig onderhouden moeten worden, opdat zij
de mens zal warmen met haar gloed. Ik zeg je mijn zoon, dat
alleen zulk een genegenheid bestendig zal zijn.’
De knecht knikte en ging aan de voeten van de meester zitten.
De wijze vervolgde zijn betoog: 'Zo heb ik jou geleerd, mijn jongen, dat je je vrij als een vogel in de lucht zult voelen, als je
zorgt dat het diepste kamertje in je hart door niets en niemand
aangeraakt kan worden. Want dat diepste kamertje maakt een
mens onafhankelijk als een koning, heer en meester in, maar
ook óver zichzelf. Als je beeft om het harde woord, of danst van
geluk om het vriendelijke gebaar van een ander, zul je eeuwig
je eigen slaaf, een gevangene zijn. Zie hoe de lotus bloeit en
geurt in de warme zon. Zij opent haar kelk en trekt die bijen aan
die bij haar geur horen, want alleen die bijen kunnen haar stuifmeel verder brengen. Begrijp, mijn zoon, dat je innerlijk vrij en
onafhankelijk van anderen moet zijn om je eigen speciale trillingen (geur) uit te kunnen zenden. Want alleen zo kunnen die
bijen, dus die trillingen bij je komen, die werkelijk bij je horen.'
'Ongewenste bezoekers, zoals emoties die anderen je geven,
moet je leren te weren. Alleen dan zal de kelk van de lotus zich
helemaal kunnen openen; zal zij haar doordringende zoete geur
verspreiden, opdat er steeds weer nieuwe bloeiende lotusbloemen zullen komen. Denk ook aan het vuur waar ik je over sprak.
Het vuur moet blijven branden, doch het mag de mens noch
verschroeien, noch doen huiveren.
Kom, bezin je, op de diepere betekenis van deze woorden, opdat je hiermede in je eigen leven zult kunnen werken!'
21
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Droom
Twee kleine witte vlinders in de nacht
vliegen, gestuurd door de hemelse wind
Trachtend op vleugels van eigen kracht
de sterren te vinden, ondanks de wind
De wind rukt en blaast, streelt en vleit
De vleugels zijn soms zwak en moe
Heel ver en dicht bij de eeuwigheid
Naar dat licht willen de vlinders toe
De liefde die hen samenbindt
is de kracht waarop zij vliegen
De hemel is ver en ruw de wind
Ook lieflijk als op gouden wieken
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Raga
Laat mij zijn die zilveren tonen van de fluit
die jij bespeelt, laat mij zingen als een luit
Ik ben als het fluisteren van de wind
als het verlangend huilen van een kind
Zoals kleine vogels roepen en piepen heel zacht,
de natuur haar geheimen geeft in de nacht
zal mijn geest dansen op jouw zilveren tonen
In jouw verlangend zingen wil ik wonen
Speel dan mijn Meester met de tedere mond
Speel en zing Gods liefde eeuwig rond
Dansen zal ik op de tonen van je fluit
In blauwe sluiers, de wereld uit
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De zilveren fluit
Op de zachte tonen van de zilveren fluit
op de open plek in het nachtelijk bos
danst de kleine nimf haar dromen uit
Rondom haar de elfen en geesten op het mos
In haar gouden sluier gekleed
danst zij in de maanlichte nacht
de dromen, waarvan een ziel slechts weet
die lang op Zijn roep heeft gewacht
De dans spreekt over de liefde die wacht
wanneer de ziel moe is van het zoeken
het worstelen en opstaan op eigen kracht
Wanneer de mond moe is van het roepen
Zo danst de kleine nimf, wat nimmer wordt gezegd
de dromen van iedere kleine, bange ziel
Hopend dat de gouden sluier wordt gelegd
over iedere kleine bange ziel
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Dans der zeven sferen
In het zachte ruisen van de stilte hoor ik de vleugels van engelen om mij heen. Ik strijk het witte laken glad en kijk naar de
stilte van de nacht. Vanaf mijn ziekbed kan ik juist door het raam
de tuin inzien. Winter in de tuin is als een sprookje. Berijpt staan
de struiken als grillige wachters in de zilveren glans van de
maan. Hoe stil is de tuin. Waar wacht zij op?
Een gevoel van iets onaards, van een niet te begrijpen schoonheid, bevangt mij. Ik richt mij op en wacht, wacht op iets wat zal
komen. In de sneeuw vormen zich vage gestalten, het zijn de
natuurgeesten, de elfen en kabouters. Zij vormen een kring in
de sneeuw.
In het midden rijst een vage gestalte op. Het is de kleine nimf,
een welbekende uit mijn dromen. Zij zal de dans der zeven sluiers dansen. Ik zie haar gezichtje sereen en kuis, haar ogen stralend als sterren, om haar hoofd een sterrenkroon met zeven
edelstenen. In het midden de stralende diamant, geflankeerd
aan de ene kant door de koninklijke amethist en de hemelsblauwe saffier. De dieprode robijn als een druppel hartebloed.
Als een ondoorgrondelijk meer glanst de diepgroene smaragd,
waarnaast de goudgele topaas spiegel is van de zonnekracht.
De doorzichtige bergkristal die de schaduw der andere kleuren
weerspiegelt.
Zie, zij buigt voor mij, haar handen tesaam gevouwen.
Kabouters hebben een offersteen neergelegd, waar zij straks
haar sluiers zal draperen. Zij danst nu de kosmische dans der
zeven sferen; een voor een legt zij haar sluiers op het altaar.
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Voor iedere sluier had zij een mensenleeftijd nodig voor zij zich
ervan kon bevrijden. Zo was zij gebonden en gedeeld. Zij danst
in het zilveren licht van de maan, ademloos gevolgd door de
hele tuin. Nu staat zij daar met haar armen omhoog geheven in
een zo grote eenheid met het werkelijke zijn.
Een zilveren toon klinkt door de nacht, zij doorboort het hart van
de kleine nimf. Rode druppels vormen een hart in de witte
sneeuw. De kleine nimf staat met haar armen omhoog wachtend op de kus van de Meester die alle wonden heelt.
Een gouden licht omringt haar, de Heer van het Licht geeft haar
de zeven Ordetekenen des Hemels.
Zuiverheid, blijmoedigheid, barmhartigheid, bescheidenheid,
verdraagzaamheid, onwankelbaarheid en dankbaarheid voor
het leven.
Het hartebloed zal niet meer kunnen vloeien, daar het gouden
licht ondoordringbaar maakt voor kwetsuren. De kleine nimf
knielt nu, haar handen gevouwen, het gezichtje omhoog geheven. Leven na leven heeft zij haar zeven sluiers vergaard. In
deze maanlichte winterse nacht heeft zij in de kosmische dans
der zeven sferen afstand kunnen doen van haar sluiers.
Nu zal zij komen tot de werkelijke eenheid van de vrede in haar
geest, haar ziel en haar stof.
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De kleine nimf
Zilveren manestralen glijden door de bomen
over de open plek in het nachtelijk bos
In wijde kringen er omheen, allen in dromen
zitten geesten, nimfen en elfen op het mos
Op de zachte tonen van de zilveren fluit
danst de kleine nimf in sluiers gehuld
Al dansend deelt zij haar zes sluiers uit
zodat het eigen haar, slechts het lichaam verhult
Zij danst in een kring van vuur
Op het hoofd een kroon
van gouden sterren, tot vóór het heilig hoofd
De fluit speelt een lange, teder zilveren toon
Twee gouden stralen raken hart en hoofd
Zijn ogen, als een laaiend vuur in de nacht
De kleine nimf geeft hem alles wat zij heeft
Haar laatste bezit, de lange donkere harenpracht
Vuurflits van het weten, dàt wat eeuwig leeft
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Goud-elfje
In een land hier ver vandaan, stonden eens aan de rand van
een diep, geheimzinnig bos, aan de voet van een hoge berg,
vele schone, bloeiende bloemen. De bloemen waren van een
onaardse schoonheid, van diep glanzende kleuren tot zachte
pasteltinten. Vlinders van verschillende kleuren vlogen gelukkig, onbezorgd van bloem tot bloem. Zachte geuren vermengden zich tot een paradijselijk parfum.
Midden tussen dieprode, helblauwe en felgele bloemen stond
één enkele zuiver witte lelie. Iedere ochtend als de eerste zonnestralen doorbraken, opende zich de kelk van de lelie. Haar
bladeren straalden een lichtgevend wit. Het was een zeer bijzondere lelie, want zij was het paleis van Goud-elfje, een mooi
klein elfje, met lang gouden haar en een huidje als een donzige
perzik. Haar ogen waren groen als de bladeren van de berkenboom in het voorjaar. Zij droeg nooit kleren, want haar lichaam
was zo onaards schoon, dat zij geen kleding nodig had. Drie
roze kelkjes vormden haar lichaam.
Iedere dag zodra de zon was opgekomen, zat Goud-elfje in haar
lelie en weefde haar kleed. Want hoewel zij zeer wijs was en de
wijsheid van eeuwen in haar zieltje droeg, was zij een werkzaam elfje. Door haar wijsheid en schoonheid niet bedorven,
zag zij als haar enige levenstaak ieder ander schepsel te dienen
en vreugde te geven. Zij weefde iedere dag aan een kleed,
waarin zij alle kleuren en wijsheid legde, die zij zelf kende en
bezat.
Een enkele keer kwam er een verdwaalde reiziger op dit schone
plekje en zag haar zitten.
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Was de reiziger een onzuiver mens, vertroebeld door haat en
begeerte, dan sloot zich de witte lelie. Het was een zeer bijzondere lelie, want geen mensenhanden konden haar plukken of
openen.
Bij de nadering van een onzuiver mens kwamen er steeds zeven stralend-gouden engelen om haar heen staan met getrokken gouden zwaarden. De onzuivere mens schrok dan en
vluchtte weg. Was zijn hart echter zuiver en zijn wezen niet bedorven door de jacht naar macht en genot, dan mocht hij haar
aanschouwen. Goud-elfje keek hem glimlachend aan en
schonk hem haar levenskleed.
Wanneer de reiziger eerst aarzelend, doch dan vol vreugde het
kleed aanvaard had en het omsloeg, zag hij plotseling dat de
wereld heel anders was. Dan zag hij dat achter iedere slechte
daad, achter iedere lelijke gedachte of lelijk woord een geheim
schuil ging. Vaak was het een ongeweten verlangen naar liefde.
Soms was het een grote pijn door anderen veroorzaakt.
Wanneer de reiziger peinzend verder ging, trok hij het geschonken kleed stevig om zich heen. Het kleed had een wonderbaarlijke eigenschap, want het gaf zoveel innerlijke warmte, dat het
hem beschermde tegen alle pijn, verdriet en teleurstellingen
door anderen hem aangedaan.
De reiziger die steeds verder trok op zoek naar zijn innerlijk
huis, kreeg door het levenskleed van Goud-elfje meer liefde,
geduld en begrip voor ieder ander levend wezen, zodat zijn
zware tocht hierdoor wat werd verlicht. Hoewel zijn pelgrimstocht niet verkort of verlengd kon worden, werd het voor hem
ook een vreugdevolle tocht.
31

Goud-elfje
Eens zag ik een lelie zuiver wit
dromend in de warme zon
haar kelkje wijd open naar het licht
drinkend van de gouden bron
In het hart zat een elfje, heel klein
met gevouwen handjes en gesloten ogen
stralend van goud, uiterst fijn
verstild, verzonken in dromen
Het gezichtje is wachtend en stil
Drie roze kelkjes vormen haar lichaam
Gesloten, heel zuiver en verstild
luistert zij naar haar naam
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De droomtuin
Diep verborgen ligt de droomtuin
in de menselijke geest
Een tuin van bloemen
somtijds een barre woestijn
Spelen er elfjes en vlinders
somtijds een verscheurend beest
Gedachten bepalen het wezen
en het werkelijke zijn
De droomtuin ligt te wachten in gouden glans
op de Meester, Die in licht zal komen
Goud-elfje wacht en vlecht haar bloemenkrans
Peinzend stil zit zij, vervuld van dromen
In de droomtuin vlecht goud-elfje haar krans
van kleine witte bloemen met een gouden hart
Zeven tronen, voor elk legt zij een krans
van kleine witte bloemen met een gouden hart
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Fluistering
Waar voer je mij heen, fluisterende wind
Wat hoor ik in je ritselende bladeren
Dichter en dichter, tonen van je fluistering
Wat ritselt en fluistert, dwingend laat razen?
Ik hoor je fluistering in mijn hart
Ga mee, hoor mijn stem, ik breng je jezelf
De verleiding fluistert in mijn dwaze hart
Neem mij mee, waar jij bent, vind ik mijzelf
Hoor dan mijn lied, de fluistering in je hart
Ik ben de aarde, heel diep in jezelf
Ik ben de hemel die op je wacht
want ik ben het licht, heel diep in jezelf
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In het fluisteren van de wind
De wind fluistert een lied van verlangen
De bladeren ritselen het refrein
Ik sta hier, zo ongeduldig en bang;
wie zal mijn innerlijke begeleider zijn?
In alles hoor ik zachtjes zingen
Ben ik niet de kosmos gelijk?
Voel ik niet in alle levenstrillingen
het enige weten, ik ben aan alles gelijk
Geen angst of pijn kan mij meer vangen
nu ik in mijzelf ben geweest
waar de wind zong een lied van verlangen
van liefde en huwelijk tussen stof en geest
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In het fluisteren van de wind
In een ver land in het Oosten woedde eens een hevige oorlog.
Alle jonge mannen werden opgeroepen hun land te dienen.
Huis aan huis waren de luiken gesloten en schreide menige
moeder, vrouw of verloofde bittere tranen over haar geliefde. In
de grote tuin van het oude huis aan de rand van de stad, ritselde
de wind door de bomen en de bladeren dwarrelden op het gras.
Het was er zeer koel en zeer schoon in de oude tuin.
In de eeuwenoude waringin met zijn meters lange luchtwortels
en knoestige takken, was het kleurige kleedje van Adinda een
fleurige flits tussen het groen. Zij zat daar vaak uit te kijken over
de oude muur naar de rijstvelden in de minderende middaghitte.
Haar vader was een welgesteld man en bezat grote rijstvelden
die goudgeel glansden, tot aan de weg die naar de blauwe bergen voerde.
Adinda zat op haar gewone plaatsje. De wind hield zijn adem al
in om te luisteren naar de liedjes die Adinda altijd zong, in de
oude takken van de waringinboom, maar hij luisterde tevergeefs. Adinda keek heel verdrietig en zong al lang niet meer.
Ardjuna haar geliefde, die zij al vanaf haar vroegste kinderjaren
kende, waar zij deze maand met volle maan mee zou huwen,
was ook ten strijde getrokken. Hij had haar zijn prachtige
poesaka-kris laten zien, zijn sterke boog en boordevolle pijlenkoker en haar vol trots verteld dat hij binnen deze maand nog
op tijd voor hun huwelijk terug zou zijn. Zoveel vijanden als hij
dan zou hebben verslagen, zou Adinda niet meer kunnen tellen.
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Zij had hem met een wijze glimlach op haar mooie zachte gezichtje als een lotusknop aangehoord en zedig haar ogen neergeslagen. Want zo betaamde het in haar land.
De maand was bijna om, de maan zou over drie dagen vol zijn.
De wolken zouden dan voor haar oogverblindende schoonheid
vluchten en de oude tuin zou baden in haar geheimzinnige stralen. De kembodja zou geuren met haar zoete doordringende
geur, de melatti zou heel bescheiden haar zachte kruidengeur
hiermede vermengen. Alle bloemen zouden uitbundig bloeien
om dit grote feest van hun Adinda te vieren.
Maar Ardjuna, de lichtvoetige, waar was hij? De oude doekoen
(heelmeester) die een grote vriend was van Adinda had haar
beloofd dat haar geliefde Ardjuna, de lichtvoetige, precies met
volle maan bij haar zou terugkomen. Hij was oud en wijs, deze
doekoen. Hij verstond de taal der engelen welke hij in het fluisteren van de wind kon horen.
Adinda wachtte vol ongeduld. Eindelijk was het zover. Het was
volle maan, de bloemen geurden, de oude tuin baadde in het
maanlicht. De waringin rekte zijn takken om te zien of Ardjuna,
de lichtvoetige, er al aankwam. Want hier in zijn oude takken
zou het weerzien plaatsvinden tussen hem en Adinda, juist zoals de wijze doekoen het had gezegd. In de verte klonken de
monotone klanken van de gamelan, de krekels voegden hun
gesjirp toe aan het nachtelijk concert.
Adinda luisterde stil, haar hart klopte zo zwaar in haar borst.
Waarom voelde zij zich vandaag alsof Toean Allah (de Heer van
het licht) naar haar gekeken had? Het werd stiller en stiller in de
oude tuin, de bloemen geurden met een doordringende geur,
zo anders dan anders. De krekels hadden hun gesjirp gestaakt.
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De wind stak op, de bladeren ritselden en fluisterden om Adinda
heen. Wat zou Ardjuna, de lichtvoetige, haar geliefde hiervan
genieten. Hij was een dichter en had haar al menig gedicht geoffreerd.
Hoorde zij daar niet Ardjuna's stem? Haar hart klopte zwaar.
Een ster verschoot en viel in de donkere nacht.
Weer hoorde zij het fluisteren van de wind in de bladeren,
maar het was Ardjuna's stem die zij hoorde!
'Want ik ben als een blad
meegevoerd door de wind
De bladeren sterven niet
stof wordt weer geest
Ik kom terug, Adinda geliefde
hoor mijn fluistering
Eens zullen wij weer samen zijn
stof en geest'
Adinda wist, dit was Ardjuna's stem;
hij is nu een lichtvonk van de Heer van het licht, Toean Allah.
Hij zond mij zijn laatste groet en hield zijn woord.
Terug te zijn met volle maan.
Want de geest sterft nooit, zij overwint de stof.
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II. Bewustwording
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De mens
Ogen kijken mij aan
Mensen trekken voorbij in een lange rij
Zij kijken met verwondering, zien mij staan
Wie zijn zij, herkennen zij mij?
Mensen, schaduwen van voorbije levens
als beelden langs mij heengegaan
Ieder van hen, herkenning van mijn wezen
Was ik, die zij nu zien staan?
Voorbije levens, een snoer aaneengeregen
Ik ben die ik ben, levend in het mijn
Een mens, de som van al zijn levens
een enkele schakel, om mens te kunnen zijn
Mensen van nu, levend in het heden
hoe lang nog is de weg, die wij gaan?
Emoties, karma, demon van het verleden
Herken de levende mens, zie hem nu staan
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Maskers
Maskers lopen mij gehaast voorbij
Ogen die niet zien, kijken mij niet aan
Wat beweegt hen, waarheen gaan zij
Wie verbergt zich, ziet mij niet staan?
Mens, herken mij in je eigen wezen
ik ben je broeder, niet je schaduwbeeld
Kijk mij aan, wil je dan niet weten
Ik ben een ander mens, geen schaduwbeeld?
Werp je masker af, ik toon je mijn gezicht
Wees niet bang, ik ben je spiegelbeeld
Zonder maskers hebben wij een aangezicht
Spiegelbeeld, maak van mij geen schaduwbeeld
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Sjablonen
Heldere dag van stralend licht
Een lach en een eenzame traan
Mensen met maskers voor het gezicht
Uit welke wereld komen zij vandaan?
Sjablonen van een bizarre wereld
waar elk masker verbergt een wezen
Geen herkenning vanuit de innerlijke wereld
Schaduwen dragen maskers zonder leven
Soms, in een flits van herkenning
valt het masker, een schaduw gaat leven
Een schaduw vraagt om erkenning
Is hij niet een mens, een geestelijk wezen?
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Het ziekenhuis
Mijn weg voerde mij door lange, stille gangen
Langs witte zalen, waar pijn en leed
als ongehoorde kreten zijn blijven hangen
De beklemming hiervan, mij huiveren deed
De onmacht om zoveel pijn te verzachten
als een schuld brandde in mijn hart
Laat mij toch op een wonder wachten
geen duizend handen en slechts één hart!
Zoals de witte ganzen roepen 'ik kom terug'
zo zal ik eens met meer handen komen
Tussen verleden en heden staat de brug
Van een duizendvoudig hart wil ik dromen
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De Zoeker
In een ver land dat Introspectos heet, woonde eens een man,
die De Zoeker heette. Hij trok van stad tot stad, lelijke steden
vol lawaai en steen en haastige mensen die geen aandacht voor
een ander hadden. Hij kwam ook langs kleine dorpen waar de
mensen vriendelijk waren en met hem praatten.
Door bossen, over bergen en langs rivieren ging zijn tocht.
Waar zocht hij toch naar?
Hij was al jaren op zoek naar zijn eigen ik, maar had het nog
steeds niet gevonden. Hij had geweld gezien en soms meegedaan, hij had begeerte gezien en gevoeld. Momenten van haat
en macht hadden ook hem gevangen gehouden, maar hij had
zich aan dit alles ontworsteld en was gaan reizen. Hij zocht naar
zijn eigen ik, maar het was nergens. Overal waar hij kwam vond
hij wel iets van zijn eigen ik, maar nooit helemaal.
Op een dag kwam hij bij een meertje aan de rand van een bos.
Het was er heel mooi en stil. Het water was rimpelloos en helder. Waterlelies groeiden langs de kanten, libellen vlogen af en
aan. Het leek op een stukje van het paradijs, zoals De Zoeker
het zich altijd had voorgesteld. Hij ging vermoeid zitten om zich
wat te verfrissen. Hij boog zich voorover om zijn gezicht te bekijken, maar deinsde geschrokken terug. Het heldere water was
plotseling troebel geworden, het begon te golven en kreeg een
nare donkere kleur. Teleurgesteld dat het water in dit zo mooie
meertje plotseling zo troebel was geworden, dat hij er zijn eigen
gezicht niet meer in kon zien, trok De Zoeker weer verder.
Na lange tijd gelopen te hebben, zag hij aan de voet van een
berg een klein hutje staan. Blij liep hij naar het hutje toe.
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Hij zag daar een oude man in een wit kleed met een lange witte
baard op een bankje voor het hutje zitten. Hij groette de oude
man vriendelijk en ging aan zijn voeten zitten. De oude man zei
niets, maar bleef peinzend voor zich uit staren.
Na een poosje, de zon ging reeds onder, zei de kluizenaar, want
dat was hij: 'Blijf hier maar een poosje, want datgene wat je
zoekt ligt in jezelf. Hier is je rustpunt, want van hieruit zal je de
weg terug moeten gaan. Alles zal je opnieuw moeten beleven,
alles moet je opnieuw gaan doen, maar nu in positieve zin. Alles
wat je ooit verkeerd hebt gedaan, gezegd of gedacht, zal je nu
precies andersom moeten doen. Alleen op deze manier zal je
je eigen ik kunnen vinden. Maar om dit te kunnen doen, moet je
eerst wat sterker worden. Het is niet voor niets dat je hier bent
gekomen, want nooit gebeurt iets zonder doel in het leven. Dat
zou verspilling van energie zijn, wat tegen de kosmische wet is.
Ik zal je leren hoe je in jezelf moet keren. Hoe je kunt gaan zien
wat de werkelijke waarden zijn in dit leven. Als je hier wat over
geleerd hebt, ga je weer de wereld in, om alles wat je tegenkomt
in je verdere leven op een positieve manier te beleven. Voor
iedere slechte daad van weleer stel je nu een goede daad. Dit
moet je ook met de woorden en gedachten doen. Dan zal je na
een lange tijd hier weer terugkomen en je eigen ik vinden.'
Aldus geschiedde.
De kluizenaar leerde De Zoeker mediteren en naar zijn eigen
hart te luisteren. Hij leerde De Zoeker in de eenvoudige dingen
om hem heen de grootheid en de macht van de Schepper te
herkennen. Na een lange leertijd mocht De Zoeker zijn weg terug gaan.
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Vele jaren bleef hij weg en voerde zijn opdracht uit. Zijn werk
voerde hem na jaren opnieuw in de richting van de kluizenaarshut. Op weg daarheen passeerde hij wederom het mooie
blauwe meertje. Wat aarzelend en ook wat nieuwsgierig of het
water weer vertroebeld zou worden als hij er in zou kijken, zette
De Zoeker zich aan de rand van het meertje neer.
Heel langzaam boog hij zich over het water heen en ... het wonder geschiedde. Het water bleef helder blauw, hij kon tot op de
bodem zien, waar kleine visjes zwommen.
Hij keek en keek en zag toen tot zijn grote vreugde zijn eigen
gezicht in het water weerspiegeld. Zijn gezicht was veranderd.
De harde lijnen waren mild geworden.
Begrip, geduld en warmte straalden hem tegen.
De Zoeker begreep, dat hij, dank zij zijn eigen harde werken
aan zichzelf, zijn eigen ik eindelijk had gevonden.
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Animus
Vrouw, durf jij mijn gelijke zijn
Wie heeft jou dat recht gegeven
Is niet al wat leeft het mijn?
Jij hebt geen gezicht, dat is vergeten
Hoe kan ik jou nu zien aan mij gelijk
wanneer ik slechts zie mijn spiegelbeeld
Ben ik dan nooit van mijzelf bevrijd
Waar is de vereniging, die mij werd toebedeeld
Werd niet man en vrouw geschapen en gedeeld
opdat verenigd zou worden, Animus en Anima
Laat jezelf zien mijn Vrouw, niet mijn spiegelbeeld
Na eeuwen van eenzaamheid, kom terug mijn anima
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Anima
Wie ben ik? Ben ik niet de vrouw
Man, waar sta jij, heb jij een eigen plaats?
Waarom ontneem jij mij mijn vrouw
Weet jij niet, dat ik naast jou sta?
Hoe blind is de man die niet weet
dat juist de vrouw zijn inspiratie is
Waarom zo blind dat je het paradijs vergeet?
Naast jou sta ik, die jij eeuwen hebt gemist
Kan de nacht zijn zonder de lichte maan?
Kan de zee zonder haar grote water
de dag zonder de warme zon bestaan?
Zijn wij niet een onverbrekelijk paar?
In het heilig heelal heeft ieder ding
haar eigen gezicht en grote taak
Animus o animus, luister naar wat ik zing:
‘Ik ben de vrouw, jouw anima’
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Woorden
Woorden zijn als ijle boden
van liefde, haat of tederheid
Zij kunnen strelen, wonden of doden
brengen van droom tot werkelijkheid
Verscheurd door een enkel woord
wordt soms het web van dromen
Niemand die het stemmetje hoort:
‘Laat het zover niet komen’
Woorden zijn als bladeren die vallen
Zij blijven liggen of waaien weg
Die blijven liggen zijn diep gevallen
zijn scherp en kunnen niet weg
Als woorden boden zijn van het hart
plaats het hart dan voor de poort
Geen wrevel, pijn of smart
Het hart staat toch voor het woord?
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Liefde
In een wereld van haast en geweld
ligt een eilandje, van jou en mij
Het is er groen, niets anders telt
want de wereld, dat ben jij
Die momenten van geluk, als kralen
glanzend in de werkelijkheid
Hou ze vast; ze zijn niet te betalen
Eilandjes in de zee van de tijd
In je ogen voel ik mij verzinken
In je hart is mijn huis
Als er tranen in je ogen blinken
weet ik: hier ben ik thuis
God, U die weet wat liefde is
Geef ons één weg om samen te lopen
Samen te werken en te bouwen
Samen te leven en te hopen
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Kamati, eiland van begeerte
In een gordel van smaragdgroene eilanden, ver weg in het Oosten, ligt een eiland dat Kamati heet. Het is er zeer schoon,
zachtgroene rijstvelden, blauwe bergen met diepe kraters en
hemelsblauwe meren vormen een wisselend decor.
Wuivende palmen, die een geheimzinnig lied ruisen, omzomen
de witte stranden, waar de branding haar golven tot rust kan
brengen. De mensen die hier wonen hebben een bruine huid,
grote donkere ogen en vriendelijke gezichten. Zij leven een zeer
eenvoudig leven, werken hard en leven hun dromen uit in het
mooie houtsnijwerk dat zij maken.
Dromen, zijn het wel dromen? De Godsdienst van de oude Goden heeft een zo rijk geschakeerde achtergrond van verhalen
en legenden, dat geen mens daar meer aan kan ontkomen. De
voorvaderen worden vereerd, offerandes gebracht op elk uur
van de dag, iedere minuut van het leven is vol van geheimenis.
Achter iedere boom, in iedere hoek schuilen de tot leven geroepen goden en godinnen. In iedere tempel voor ieders huis worden zij aanbeden, deze goden en godinnen van illusie.
Op dit wonderschone eiland woonde ook Kunti, een jonge
mooie tempeldanseres en Baronga, een jonge edelman.
Baronga, wiens voorvaderen reeds vele eeuwen de heersers
van het eiland Kamati waren, leidde een dromerig leven. De
wrede hanengevechten en zijn vele liefdesverwikkelingen vormden de enige verbindingen met het werkelijke leven. Ook Kunti,
de jonge danseres, droomde haar leven voort. Dansen was
haar leven. In aanbidding voor de goden en godinnen, in vereniging met de voorvaderen, zo leefde hier ieder mens.
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Op een maanlichte nacht in het jaar van de hond, was er een
feest ter ere van de vreugdevolle hereniging van een gestorven
man met zijn voorvaderen.
Zo'n hereniging is altijd de aanleiding tot een groot eet- en dansfestijn. De liefde die men hier voor zijn gestorven geliefden
heeft, neemt grootse vormen aan. Maar wie vraagt zich af, of
de geliefde doden wel altijd van zo nabij hun voorbije leven willen blijven beschouwen?
Groei naar het licht van hoger bewustzijn voor deze overgegane
zielen is niet mogelijk. Zij zitten onontkoombaar vast aan hun
aardse levens, aan alle aardse emoties, daar de aardse geliefden hen niet los willen laten. Zij leven immers in Maya, de sfeer
van illusie.
In deze heldere maanlichte nacht, wordt aan het strand het
grote feest gevierd. Alle inwoners van het dorp zitten op het
strand; al etend en pratend, wachten zij op de rituele dansen,
die de tempeldansers en -danseressen zullen brengen.
De vuren laaien hoog op evenals de emoties.
Baronga zit vooraan; hij lacht en schertst met zijn vrienden, onderwijl onrustig kijkend naar de voorbereidingen voor de dans.
Zijn vrienden merken dit op en plagen hem.
Kunti is zeer geliefd. Kamal, officier in het leger en vriend van
Baronga, begeert haar ook.
Eindelijk komen de dansers. Zij dansen de oude dansen van
leven en dood, van haat en afgunst, van offers en begeerte.
Uiteindelijk zal de liefde overwinnen, nadat er offers zijn gebracht. Na het einde van de dans komen de toeschouwers in
vervoering om de dansers heen staan. De trommels roffelen en
de bamboefluiten spelen hun tonen. De toeschouwers deinen
mee op de muziek.
Nu klinkt een schrille toon. De jonge mannen, de ogen begerig
op de mooie danseressen gericht, stoten wilde kreten uit en beginnen te dansen. Baronga en Kamal dansen om Kunti heen.
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Steeds wilder wordt de dans, de onrust stijgt, de twee rivalen
dansen niet meer, maar sluipen om elkaar heen. De maan
schijnt haar zilveren stralen; Baronga's ogen staren glazig.
Plotseling trekt hij zijn kris en valt Kamal aan. Kunti gilt, slaat
haar handen voor haar ogen en roept: 'De voorvaderen, zij hebben verdriet, zij schreien!' Het wordt doodstil, de muziek zwijgt,
de dansers staan stil.
Dan geeft ook Baronga een gil, laat zijn kris vallen en omarmt
snikkend zijn vriend Kamal. De oudsten komen er aan, zij manen de mensen tot rust en laten weer voedsel rond gaan. Wanneer de gemoederen gekalmeerd zijn vraagt de oudste aan
Kunti wat zij heeft gezien.
Kunti staart met bange ogen de nacht in, zucht diep en vertelt
haar verhaal: 'Ik zag, toen Baronga en Kamal om elkaar heen
dansten, boven Baronga's hoofd een oude man met grijs haar,
die heel verdrietig keek! Naast Kamal's hoofd zag ik het gelaat
van een jonge vrouw. Zij schreide. Zij droeg mooie gouden oorsieraden met rode stenen erin. De oude man hief waarschuwend zijn hand omhoog.'
In de doodse stilte die volgde op haar woorden, hoorden de toeschouwers Baronga in zichzelf mompelen: 'Zou hij mijn vader
zijn; ik voel hem zo nabij soms.'
'Die jonge vrouw moet mijn zuster zijn. Zij is twee jaar geleden
naar de Grote Geest gegaan.'
Kamal vertelt dit met tranen in zijn ogen.
De tempelpriesters en de oudsten van het dorp zitten ernstig na
te denken. Dan staat Kunti op, heft haar armen omhoog en zegt:
'Zij staan daar allen; zij steken smekend hun handen naar ons
uit. Kijk, daar staan Dewi en Sura en daar is Kiri en o, daar is
mijn grootmoeder Loro. Wat zeggen zij toch?
Het lijkt een gezang.
Hoor wat zij zingen’
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Zwanenzang
Geef ons de vrijheid, houd niet tegen
hetgeen voorbij is en geweest
Laat ons gaan naar de lichtende zegen
in de eeuwige liefde van de Grote Geest
Laat ons gaan naar hogere sferen
Geef ons een lamp voor onze voet
Na loutering zullen wij wederkeren
Het is uw verlangen, dat ons blijven doet
In uw tranen als kralen aaneen geregen
zijn wij ontworteld, gebonden en gedeeld
Werkend in het licht voor het nieuwe leven
is die éne liefde, die alle wonden heelt
Hef uw handen omhoog, geef ons de zegen
Maak vrij de weg naar het grote licht
Al wat leeft keert terug, leven na leven
ontbonden en vernieuwd voor Gods Aangezicht
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Geliefde
Achter de sterren staat het huis van mijn dromen
Ik sta hier, als een vreemdeling in de nacht
Wind, breng mij naar het huis van mijn dromen
waar de laatste hereniging mij wacht
Hoe lang heb ik gezocht en nimmer kunnen vinden
Was mijn hart zo vol van vreugde of leed
Geliefde, hoe heeft angst mij zo kunnen binden
Geliefde, zag ik u niet in mijn spiegelbeeld?
Want ik ben als een blad, meegevoerd door de wind
De bladeren sterven niet, stof wordt weer geest
Geliefde, ik kom terug, hoor mijn fluistering:
Eens zullen wij samen zijn, stof en geest
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De lotus en de zwaan
In het heden ligt nog verborgen
het grijs verleden, tranen vielen in de nacht
Licht straalt hoopvol achter de wolken
Wat is het wat op mijn tranen wacht?
Het snoer van kralen leek verbroken
Angst spreidt haar bitterzoete geur
De knop van het innerlijk zijn is ontloken
verbreekt de zegels van de gesloten deur
Leven na leven, kralen aaneengeregen
Zeven witte zwanen trekken de wagen
waarop de lotus bloeit van het weten
Leven na leven, slechts een snoer van kralen
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Dood is leven
Ik kus je bleke lippen rood
Liefdeskracht ontrukt je aan de dood
Ga op weg naar Gods licht
met een glimlach op je geest-gezicht
Ik wil je ontrukken aan de draak
die dreigt met angst, zijn wraak
Ik trek je uit dat duister oord
met als wapen het liefdeswoord
Witte zwaan, laat ons samen rusten
opdat de dood van ons zal vluchten
De Lotusknop zal nu open gaan
Dood is leven, de Lotus en de zwaan
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De priesteres van de berg
Er was eens in een ver land een dorpje, dat hoog in de bergen
lag. Op de hoogste top was altijd sneeuw. In het dorp woonden
mensen die groot en sterk waren, gebruind door de zon. Zij
werkten hard voor hun dagelijks brood. Zij waren niet van het
land zelf afkomstig. Lang geleden waren zij uit een ander land
gekomen, dat geheel overstroomd was door de zee. Slechts
een klein gedeelte van de mensen had zich kunnen redden.
Zij waren naar de onbekende bergen gevlucht, waar zij vredig
leefden en hun akkers bebouwden.
Geboorte en dood volgden elkaar op.
Eens in de maand was er feest met al de oude riten en gebruiken. Op de helling van de hoogste berg, precies in het midden
tussen de top en de vlakte, stond een tempel. Deze tempel was
van het fijnste hout gemaakt en versierd met mooie sierstenen,
die men overal in de bergen kon vinden.
In de tempel was maar één priesteres. Deze priesteres werd
gekozen door de twaalf oudsten van het dorp, eerbiedwaardige
oude mannen, die de aardse uitvoerende macht waren. Zij werden geleid door de hogere machten. De priesteres moest genezende gaven hebben, de taal der engelen spreken, maar ook
een groot hart hebben. Dat hart moest als een grote voorraadkamer zijn, opdat zij daar alle liefde die zij voor de mensen
voelde, in kon bewaren.
Iedere eenzame, verdrietige mens vond bij de priesteres juist
die troost, die hij nodig had.
Het was een grote eer om aangewezen te worden als priesteres, maar het was ook een groot lijden.
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Want om werkelijk een goede priesteres te zijn, zodat de twaalf
van de hogere macht die boven de wolken woonden, tevreden
zouden zijn, moest zij leren alles af te staan.
Zo mocht zij wel aan een ieder liefde geven, maar zij mocht,
omdat zij de priesteres was, nooit een aards wezen tot in haar
diepst verborgen kamertje toelaten. Hierdoor werd zij een zeer
eenzaam wezen. Zij moest de taal der engelen steeds beter leren verstaan. Slechts dan was het mogelijk dat zij met de leider
van de twaalf van de hogere macht een zo diepe verbinding zou
krijgen, dat alleen hij in haar diepste harte-kamertje zou kunnen
wonen.
Als zij hem daar niet liet wonen, zou zij zijn boodschappen misschien niet goed verstaan.
Zij zou dan fouten kunnen maken, de mensen verkeerde raad
geven of hen verkeerde dingen laten doen.
Hoewel zij wel van de priesteres, die hen altijd hielp, hielden,
begrepen zij haar niet helemaal. Niet iedere priesteres wist haar
leven zo totaal in dienst van de twaalf van de hogere macht te
stellen.
In het jaar van het teken van de hond was er een nieuwe priesteres die jong en heel mooi was. Zij was duizenden eeuwen
oud, maar dat wisten maar weinig mensen. Deze priesteres probeerde werkelijk zo te leven als van haar werd verwacht. Zij had
een zeer liefdevol hart en zij wilde eenieder die haar nodig had
liefde geven. Soms was er iemand die zij wat meer liefde wilde
geven. Maar dan zag zij tussen de wolken het gezicht van de
leider van de twaalf van de hogere macht. Zij wist dan dat zij de
liefde die zij voelde wel aan die mens mocht geven, heel zuiver
zoals de Schepper het bedoeld had, maar dat zij hem niet in
haar allerbinnenste kamertje mocht toelaten.
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Vlak voordat de priesteres op aarde was gekomen had zij dit
aan de leider van de twaalf van de hogere macht beloofd. Haar
taak was andere mensen te vertellen over de twaalf van de hogere macht; hen de liefde van de twaalf van de hogere macht
te beschrijven; hen uit te leggen wie de leider was en hoe hij
hen hielp.
Zij leerde aan de mensen dat zij door de ervaring van het lijden,
door het uitstijgen boven hun persoonlijke verlangens en gevoelens, konden leren vliegen. Dat in ieder mens een gouden vogel
woont, die pas dan omhoog kan stijgen tot achter de sterren,
als hij door lijden heeft geleerd zijn eigen verlangens en emoties
in de hand te houden.
Het leren hiervan kan alleen door lijden gebeuren. De leider van
de twaalf vertelde de priesteres dat de mensen bijna altijd de
gemakkelijkste weg zochten. Dat ze niet wilden lijden en hun
geluk vaak wilden kopen over de rug van hun medemens.
'Dat komt', zei hij haar, 'omdat de mens van nu, die leeft in het
teken van de hond, slechts vanuit zijn verstand leeft. Hoewel dit
verstand een grote zegen kan zijn, moet de mens toch ook leren, dat niet zijn verstand hem kan leren vliegen. Dat kan alleen
het contact met zijn eigen gouden vogel hem leren. De gouden
vogel van de ziele persoonlijkheid, die hem weer terug kan
brengen naar zijn huis achter de sterren.'
Dit alles moest de priesteres de mensen leren, want zij was door
de leider van de twaalf van de hogere macht boven de wolken,
uitgezonden. Eén keer in de tweeduizend jaar zendt de leider
van de twaalf van de hogere macht een heel grote boodschapper en verlosser uit. De priesteres was ook een gezondene,
want zij moest zijn komst voorbereiden.
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Niet iedere priesteres was een gezondene.
De meeste priesteressen werden door de onderhoofden van de
twaalf van de hogere macht begeleid. Doch deze priesteres had
de opdracht door haar woord en geschrift, door haar gaven en
persoon, maar vooral door de kracht die haar door de leider van
de twaalf van de hogere macht was geschonken, de mensen te
helpen contact te krijgen met hun eigen gouden vogel van de
ziele persoonlijkheid.
Over een paar honderd jaar, als ze dan hadden geleerd naar de
stem van hun eigen gouden vogel te luisteren, waardoor zij konden leren in liefde met elkaar te leven, zou de verlosser kunnen
komen, de nieuwe Avatar.
De priesteres had nog maar weinig aardse tijd tot haar beschikking, zodat zij de mensen opwekte naar haar te luisteren.
Het lijden, de grote kracht, maar vooral de eenzaamheid van
haar innerlijke wezen, teerden haar uit, als een vlam die zichzelf
opbrandt.
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Sneeuwvlokjes
Kleine witte vlokjes voortgestuwd door de wind
dwarrelen als kleine zielen langs mijn raam
Ik kijk en zit in een vreemde mijmering
de vlokjes dansen, allen vrij en toch tesaam
Ieder vlokje heeft een eigen sneeuwgezicht
Zij vormen los van elkaar, toch één geheel
Elk vlokje is op zijn eigen kleine taak gericht
Klein zijn is grootheid in het kosmisch geheel
Hoe lang heb ik gezocht naar mijn gezicht?
Zocht ik mijzelf teveel in mijn persoon?
Herken ik nu eindelijk mijn ware gezicht
Begrijp ik nu Heer, waar ik woon?
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Mijn Lied
Ik wacht en zing mijn lied
Ik wacht en voel mij heel stil
Voor uw wil buigt mijn ziel
verwachtend uw heilige wil
Als een bloem in de zonnestralen
opent zich mijn zielekelk
Een bloem wil niets vragen
slechts uw warmte voor zij verwelkt
Laat mij niet begeren wat niet wordt gegeven
Laat mij zijn een rode roos
geurend, trillend van uw leven
dieprood de bladen van de open roos
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Leven is liefde
Wanneer ik niet meer leven wil
al het verlangen in mij is verstild
ik wil zweven naar een veiliger oord
waar geen disharmonie mij meer verstoort
dan zie ik mijn engel met het stil gelaat
en weet, hoe ik zijn opdracht verzwaar
Hoe scherp is het glas onder mijn voeten
het steeds weer verder moeten
Wezen, mijn wezen, laat het verlangen gaan
wil nu je ware opdracht verstaan
Engel met het stil gelaat, geef mij het weten
dat offer is liefde en daarom leven
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Vertrouwen
Wanneer de sterren schijnen te doven
de zon haar stralen verduistert
mijn hart u niet meer kan loven
en angst mijn blik versluiert
leg ik mijn hand in die van de Meester
want zijn schild zal mij beschermen
Zo luiden de woorden van de Meester
die éne liefde zal ik dan beërven
Zo mijn wezen gelijk is aan de kinderen
mijn geest een lelie van zuiverheid
zal de Meester mij, kleine mens, verbinden
met die éne, alles omvattende waarheid
Ligt dan mijn hand veilig in zijn hand
wandel ik in zijn stralend licht
dan is óók de wereld het beloofde land
schijnt de zon op mijn aangezicht
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Bewustwording
Wanneer het leven lijkt een kale vlakte
Een grijze mist van stof mijn blik verduistert
Angst en ongeloof mij doet beven van zwakte
Ik niet begrijp, dat materie mijn geest versluiert
dan is het, dat in het ongeziene leven
al wat leeft mij stil laat voelen
dat leven slechts is liefde geven,
ook naar hetgeen mij niet kan boeien
De weg van liefde is offer en strijd
voert naar de oase van innerlijke vrede en rust
Nu ik mijn geest van alle banden heb bevrijd
is het weten, slechts leven geeft de liefde bewust
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Aeylesol, een Keltische sage
Staand naast een menhir aan het strand van Bretagne, fluisterde de wind mij een verhaal uit lang vervlogen eeuwen toe:
In de jaren vijfhonderd na de komst van de grote Verlosser,
woonden de Kelten in het land van Bretagne. Zij vormden een
hechte gemeenschap met hun eigen gebruiken en ritualen. Zij
leefden vanuit een diep innerlijk beleven van deze ritualen, die
de basis vormden voor hun gemeenschap.
Op bepaalde tijden, steeds met volle maan, hielden zij hun inwijdingsrituaal aan het strand. De nacht scheen dan te wachten
op datgene waar de hele gemeenschap al maanden op had gewacht.
TONEEL
1e Bedrijf
De maan schijnt haar zilveren stralen, de branding ruist, het
vuur brandt in een laaiende gloed. Stil zitten de mensen in drie
kringen er om heen en wachten op wat zal gebeuren.
De eerste kring om het vuur heen wordt gevormd door mannen
en vrouwen in losse witte gewaden, met sandalen aan de voeten. De tweede kring wordt gevormd door mannen en vrouwen
in een loshangend wit hemd tot aan de knieën. De derde kring
wordt gevormd door mannen en vrouwen in gewone gekleurde
lange klederen.
In de eerste kring staat een oude man op met een witte baard;
hij is de eerste Druïde, hij heet Guldee.
Hij staat heel stil, heft zijn beide handen omhoog met de handpalmen open, het gezicht naar het Oosten gekeerd en zingt of
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zegt een ritueel gebed. Guldee, de Druïde, heft dan een schaal
op in zijn beide handen, hij maakt een buiging naar het Oosten
en neemt een slok van de wijn die in de schaal is. Daarna geeft
hij het door aan de mannen en vrouwen van de eerste kring en
gaat weer op zijn plaats zitten.
Ieder neemt een slokje; de laatste geeft de schaal door aan de
tweede kring en zij verder aan de derde kring. Bij het doorgeven
van de schaal buigt men zittend even voor elkaar. Na de schaal
met wijn, wordt een houten bord met tarwekorrels en zout doorgegeven. Ieder neemt een tarwekorrel en een paar korrels zout.
Zo wordt alles doorgegeven tot de laatste kring.
Na het gezamenlijk eten en drinken, komen er drie mensen, één
vrouw en twee mannen uit de eerste kring dicht om het vuur
heen staan. Uit de tweede kring komen een vrouw en een man,
uit de derde kring komen er nog een man en een vrouw bij, zodat er nu zeven mensen nog binnen de eerste kring om het vuur
heen staan. Zij gaan langzaam en plechtig dansen. terwijl de
muziekinstrumenten (in een hoek van het toneel) spelen.
Dan speelt de muziek het refrein; de dans wordt wilder, totdat
de muziek eindigt. De zeven dansers gaan vlak om het vuur
heen zitten.
2e Bedrijf
Guldee staat weer op. Een van de zeven dansers, de man die
uit de eerste kring kwam, heeft een krans van gevlochten eikenbladeren om zijn hoofd. Guldee laat hem knielen, geeft hem een
eikentak in de hand en reikt hem de schaal met wijn aan, waar
de man uit moet drinken. Dan wordt de houten schaal met de
tarwe en het zout aan hem voorgehouden; de man pakt drie
tarwekorrels, eet ze op, pakt een paar korreltjes zout en legt die
op zijn tong.
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Nu neemt Guldee de schaal met het restje wijn en giet dat over
het hoofd van de man, terwijl hij het gebed zegt of zingt. De
anderen zijn stil. Nu neemt Guldee de schaal met resterende
tarwekorrels en zout, werpt de tarwekorrels over de rechterschouder van de man in het vuur. Daarna werpt Guldee het zout
over de linkerschouder in het vuur. Dan houdt Guldee de beide
handen boven het hoofd van de man en zegt:
'Gij zijt Aeylesol, drager van de Zonnekracht. Ik groet U en bevestig U als hoofd van deze gemeenschap. Moge de Zon U
kracht en macht geven, moge de maan U met haar wijsheid en
bescherming omhullen.'
Aeylesol staat op, reikt Guldee de linkerhand en heft zijn rechterhand met de eikentak omhoog. De muziek valt in, de zes dansers gaan weer dansen.
3e Bedrijf
Decor: Een pleintje in een dorp met een eikenboom; daaronder
zit Guldee op een houten verhoging. Het is zonsopgang.
Rijen van mensen zitten in een U-vorm om hem heen: eerst de
mensen in de lange witte gewaden, dan de mensen in de korte
witte gewaden, dan de mensen in de gewone gekleurde kleren
uit die tijd.
De oude Druïde Guldee staat op en zingt of zegt een gebed met
omhoog geheven handen. Dan kruist Guldee zijn handen over
zijn borst, rechts over links en blijft zo staan.
Langzaam en plechtig loopt Aeylesol het toneel op in een lang
wit gewaad, met de eikentak in zijn rechterhand. Twee vrouwen
in lange witte gewaden lopen achter hem. Hij gaat naast Guldee
staan, met de twee vrouwen achter hem.
Een voor een komen enkele zieken en gewonden naar voren.
Zij knielen, een voor een, terwijl de trommels roffelen,
voor Guldee en Aeylesol neer op de rechterknie.
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Aeylesol raakt met de eikentak in de hand de zieke of gewonde
aan en houdt zijn rechterhand met de eikentak boven hun
hoofd, terwijl hij bidt tot de Zonne-Logos:
'0 machtige Logos van licht en leven
Wij smeken om uw Goddelijke kracht
Richt Uw stralen op dit nietig wezen
opdat hij zal leven door Uw macht'
Drie mensen zijn geweest. Een jonge vrouw komt naar voren
met een klein slap hangend kind in haar armen. Naast haar lopen twee mannen, die een jonge vrouw vasthouden, die schel
loopt te lachen. Allen staan voor Guldee en Aeylesol.
Guldee heft zijn beide handen met de palmen omhoog weer op
en zingt of zegt: '0 machtige Logos etc.', terwijl Aeylesol het kind
met de eikentak aanraakt en daarna de rechterhand met de eikentak boven zijn hoofd houdt. De trommels roffelen zachtjes.
Het kind beweegt zich en is helemaal genezen. De jonge vrouw
buigt en gaat weg, met het kind.
Nu leiden de twee mannen in witte hemden de jonge vrouw die
heel mooi is voor Guldee en Aeylesol. Zij zeggen: 'Deze vrouw
Thula heeft uit afgunst het kind van Elfriede behekst en ziek gemaakt met haar magische krachten.'
Aeylesol heft zijn rechterhand met de eikentak op en zegt: 'Gij,
Thula, eens zo wijs en machtig, door de Logos bemind en geroepen, gij hebt uw magische krachten verspeeld. Hoogmoed
heeft u de liefde doen verliezen. Zie, ik ontneem u uwe kracht,
want uit stof zijt gij gekomen, tot stof zult gij ontbinden, zo de
liefde u niet zal geleiden.'
Thula zinkt snikkend op haar knieën, zij verandert voor de ogen
van alle mensen in een stokoude vrouw. Even stilte, dan wordt
door iedereen plechtig een gebed met refrein gezongen, terwijl
de trommels roffelen.
Guldee en Aeylesol blijven staan met hun handen over de borst
gekruist, rechts over links.
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Geluk
Rose wolken, een gouden schijn
dansen gevleugelde voeten
Volheid is alles, ook pijn
na levens lang zoeken
Het hart te vol van levensvreugd
dank en dans op gouden stralen
Een meisjeshart als in de jeugd
witte rozen in zwarte haren
Niets zal ooit te veel of weinig zijn
alles is alleen steeds meer geven
Leegte en vervulling, de gouden schijn
Goddelijk weten, de Bron van Leven
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Aanvaarden
Waarom een nietig mens zoveel gegeven
zo het niet is om uw naam te bezingen?
De pijn die het gaf, het werkelijke weten
zal een hymne zijn: uw naam zal ik zingen
Door een dal van duisternis, leeg en koud
ging de lange weg naar het eeuwig licht
Alles waar een mens van houdt
vervaagt in dat eeuwig stralend licht
Zo kniel ik dan en vraag om kracht
opdat ik slechts in licht zal geven
Uw naam bezingen en door uw macht
ieder wezen in uw licht zal leven
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Overgave
Wanneer is de mens een tempel
is zijn zielevonk een helder vuur?
Slechts hij, die stapt over de drempel
van zijn ego, in het beslissend uur
Wanneer verlangen niet drijft zijn diepste wezen
Geluk niet meer is zijn uiteindelijk doel
Hij onuitputtelijk, zich steeds vernieuwend kan geven
Zichzelf niet tellend, vanuit zijn diepst gevoel
Slechts dan heeft hij zich totaal gegeven
Is zijn zielevonk een helder stralend vuur
Gaat zijn ego op naar het hoogste leven
in de oneindigheid van het kosmisch vuur
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Inwijding
In een ver land, Pentagram geheten, woonde eens een volk dat
de 'Zuiveren' heette. Het land, van de ene kant omsloten door
de zee, had door zijn woeste bergen aan de andere kant, een
merkwaardig afgesloten en verstild beleven.
Op de toppen van de bergen stonden indrukwekkende kastelen.
De mensen van het land Pentagram waren echter zeer vreedzaam; zij leefden geheel volgens de eigen geloofsovertuiging
en gebruiken.
Hoewel zij door een Koning geregeerd werden, die zij 'De Volmaakte' noemden, verschilde deze regeringsvorm toch veel van
die van andere landen. Waar in andere landen de macht van
een vorst bepaald werd door zijn kracht, beheerste deze vorst
de macht alleen door zijn innerlijke wijsheid en kennis.
Zo beheersten de mensen van dit zonnige, vrij onherbergzame
land, in verschillende niveaus van bewustzijn de macht van het
innerlijk. De kinderen werden vanaf de vroegste jeugd reeds geleerd respect en liefde te hebben voor alles wat leeft.
In de kastelen van de 'Goeden' werden vele lezingen gegeven,
op geestelijk als wel op ambachtelijk gebied.
Op een zonnige dag in het voorjaar, was het feest in het grootste kasteel op de hoogste berg. Honderden mensen waren aanwezig in de prachtige tempel, die 'De Boog van Osiris' heette.
De oudste zoon van de koning, prins Chela, zou vandaag zijn
derde inwijding ondergaan. Wanneer de zon zijn hoogtepunt
zou bereiken en aldus de halve boog van Osiris had doorlopen,
zou de jonge prins Chela ingewijd worden in de oude mysteriën.
Ingetogen stond hij daar te luisteren naar de innerlijke stem.
78

Een diepe ontroering was over de menigte gekomen bij het aanschouwen van de jonge prins, die daar zo stil en eenzaam
stond. Prins Chela luisterde in diepe eerbied naar de innerlijke
stem, die zei:
'Zijt gij bereid uzelve in mijn dienst te stellen, o Chela?
Weet dat het pad, smal en zeer onherbergzaam, u eenzaam
door duisternis tot het Licht zal voeren. Wij begeleiden u, wij
helpen u, wij verlichten uw pad, doch gij, Chela, zult zelf steen
voor steen dit pad moeten volgen.
De heilige schaal met water, u over enkele momenten aangereikt, zal uw persoonlijkheid zuiveren.
Op de bodem van de schaal, ziet gij het verborgen juweel schitteren, de robijn van de zonnegloed der liefde in uw hart. Het
zwaard des onderscheids, u na de heilige schaal met zuiverend
water aangereikt, zult gij, Chela, hanteren, opdat gij het kaf van
het koren zult onderscheiden.
Ziet, hoe de drie stenen schitteren en fonkelen. De eerste steen,
de amethist, de koningssteen, zal uw koningschap weerspiegelen. Hoedt u voor laagstaande gedachten en daden, want de
koningssteen zal, gelijk uw koningschap, versplinteren tot
grauwe kiezelstenen.
Ziet hoe in het midden van het gevest de zuiver witte diamant
straalt en schittert. Zij weerspiegelt de waarachtigheid van uw
onbezoedelde geest. Laat uw ziel zijn als een rimpelloos meer
opdat Gods aangezicht daarin weerspiegeld zij. Deze zuivere
diamant zal versplinteren tot grauw gruis, zo gij Gods aangezicht niet zult beschermen in uw ziel.
De derde steen in het gevest is de robijn van de zonnegloed der
liefde in uw hart. Hebt immer de liefde in uw wezen, uw gedachten en uw daden.
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Herken mij in uw broeder, laat nimmer de toorn de schittering
van deze robijn doen breken. Bedenk, Chela, dat begrip voor
uw broeder de drempel moet zijn vóór het oordeel.
Bedenk, dat na de drempel van het begrip, er geen oordeel
meer kan zijn.
De liefde is uw bloed, zij is het voedsel van de geest.
Nu ziet gij voor u het vuur van Osiris, waardoor gij gewapend
met het zwaard des onderscheids, gezuiverd door het rimpelloze meer der ziel waar gij Gods aangezicht verborgen houdt,
gelouterd zult worden. Het vuur van Osiris is de kracht en de
macht van de persoonlijkheid, die, indien zij gevoed wordt door
de ziel, de discipel zonder het gevaar der verbranding door de
hoogste vlammen zal geleiden. Bidt tot de Moeder Gods om
haar bescherming, vraag haar u te willen beschermen met de
blauwe mantel van liefde en mededogen.
Zo gij deze woorden in uw verstand wilt opnemen, met de gloed
van het hart wilt voeden, geleid door uw gezuiverde emoties wilt
verwezenlijken, zijt gij, prins Chela, onze werkelijke en waarachtige discipel. Zo kniel dan neer en ontvang het geheiligde
rituaal van de derde inwijding.'
Prins Chela knielde, het rituaal werd gegeven door de oude hogepriester 'Het Derde Oog'. Deze oude heilige man, die de taal
der Engelen sprak, het rijk der geesten kende als geen ander
en de gave der profetieën bezat, had de jonge prins vanaf zijn
vroegste jeugd opgevoed in de wereld van de geest.
De zon had de boog van Osiris tot op de helft volbracht toen het
rituaal zijn hoogtepunt bereikte. Op het teken van de hogepriester besprenkelden drie priesters prins Chela met het water der
zuivering. Daarna gaven zij hem het zwaard des onderscheids
in de rechterhand.
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Na nog éénmaal de blik naar de hemel gericht te hebben, in
zichzelf de belofte van de discipel herhalend: 'Ik beloof te leven
in liefde, trouw en waarachtigheid', stapte prins Chela fier, met
opgeheven hoofd, het zwaard recht voor zich uit houdend,
dwars door het vuur.
In de doodse stilte tijdens het gehele rituaal, was de harteklop
der mensen duidelijk te verstaan. Indien de prins ongedeerd uit
het vuur zou treden, was hij werkelijk gerechtigd de derde inwijding te ontvangen.
Een honderdvoudig gejuich verscheurde de doodse stilte.
Daar stond prins Chela doodsbleek, doch ongedeerd en fier
rechtop met de blik op de vlammende zegekar van Osiris gericht. Langzaam zakte de discipel, het zwaard steeds voor zich
uit houdend, op zijn knieën. Buigend, met het voorhoofd de
aarde, moeder der wereld rakend, onderwierp de discipel zich
aan de Heer van het Licht.
Een stem klonk: 'In nederigheid en dienstbaarheid
zal mijn discipel het licht uitstralen.’
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Weten
Hoe dichter ik bij u ben, Heer
hoe grootser en stralender zie ik U
Hoe meer ik Uw macht begrijp, Heer
hoe klein en nederig ben ik naast U
Zo in uw straling te mogen leven
als een vuurvlieg naast de zon
Alles wat van U is, te mogen geven
steeds meer puttend uit Uw bron
Zal eens ieder wezen mogen weten
dat alles slechts is in U?
Hoelang nog duurt dit weten
Het zijn, is het zijn in U?
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Mijn hart roept
In de stilte hoor ik
het roepen van mijn hart
Ik nu mag zijn
mens die ik werkelijk ben
Geen verleiding van mijn denken
geen dwang van mijn emoties
kan mij weerhouden te zijn
Mens die ik werkelijk ben
Maya heeft haar kracht verloren
Schijn is de droom te boven
Werkelijkheid, het leven doorleven
Mens die ik werkelijk ben
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Rustpunt
Ik ben een stofje in Uw hand, Heer
Een kleine vlinder vliegend naar de hemelboog
Vlieg ik al te hoog, dan val ik neer
maar U houdt ook een vlinder in het oog
U kijkt en ziet toe, hoe hoog ik vliegen wil
U glimlacht en reikt mij Uw machtige hand
Hoe hoger en verder ik wil, hoe meer ik verstil
tot ik moe gevlogen neerstrijk op Uw machtige hand
Ach, kleine vlinder, wat zijn je vleugels moe
Geef je neer en tracht rustig te zijn
Sluit je ogen en vouw je vleugels toe
Eeuwig zul je leven in al het Mijn
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Wil ik?
Wat is de vrije wil?
Instrument van het leven
Ongeweten en stil
of bewust doorweven
met het diepste gevoel?
Liefde draagt het leven
Hart wat open bloeit
kan ik mij, mijzelf geven?
In de bloei van mijn zijn
wacht mijn zelf heel stil
Liefdesbron, het hoogste zijn
eenheid met mijn wil?
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De lege spiegel
U hield mij eens een lege spiegel voor
Ken jezelf, zei U, en wordt zo leeg
Nu heb ik uw stem gehoord
Het is vervuld, nu ben ik leeg
U zendt uw stralen, Heer
De lege spiegel reflecteert hen
Wilde ik eerst meer en meer
Nu versta ik U, zo ik slechts leeg ben
Wat deert mij zorg of verdriet
wanneer ik mag weerkaatsen uw stralen?
Vreugde of pijn beroeren mij niet
In Uw handen een snoer van kralen
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Het zielemeer
Het meer ligt glanzend en stil
in de zilveren maanlichte nacht
Alles wat mijn ziel vragen wil
verstilt in deze zilveren pracht
Geen rimpeling die de rust verstoort
Geen zucht, geen kreet, geen wil
Alles werd immers reeds verhoord
toen de ziel zich boog naar Zijn wil
Zo ligt het meer in hemelse rust
Slechts Zijn hand die het beroert
Van niets anders dan van Zijn Liefde bewust
ligt daar het meer, onberoerd
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Prinses Morgenster en de
Koningin van de nacht
Ver over de zee van begeerte, achter de zeven bergen van verleiding lag het land Asram. In dit land woonden twee volkeren,
de Asramieten van de Koningin van de Nacht en de Asramieten
van Prinses Morgenster. Reeds duizenden jaren leverden deze
twee volkeren strijd met elkaar, hoewel zij helemaal niet buiten
elkaar konden leven.
Zoals uit duisternis licht wordt geboren, zo kwam Prinses Morgenster voort uit de Koningin van de Nacht. Vele duizenden jaren geleden, toen déze Koningin van de Nacht nog maar een
heel gewoon volksmeisje was, leefde déze Prinses Morgenster
als Koningin van de Nacht. Want alle Morgensterprinsessen
werden altijd gekozen uit de Koninginnen van de Nacht. Om een
Morgenster-Prinses te kunnen worden, moest zij eerst door de
hele cyclus van de duisternis zijn gegaan. Maar eens in de vijf
duizend jaar werd er een Morgenster-Prinses gekozen. Vaker
ging dat niet, want het levenswiel draaide niet vlugger en alle
stations van de lange route moesten worden bezocht.
De Koningin van de Nacht was altijd een schone vrouw, die haar
volk zeer goed bestuurde. Zij had de taak om haar volk zichzelf
bewust te laten worden. Bewust van alles wat in hen, de mens
zelf leefde. De mensen die in haar gebied woonden, moesten
zichzelf leren ontdekken en daardoor begrijpen. Want ieder
mens woont in zijn hart eigenlijk op een ster. Slechts weinig
mensen weten dat, omdat de weg naar iemands eigen ster altijd
door de duisternis heen gaat, waar de Koningin van de Nacht
regeert.
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Prinses Morgenster had de taak om de weg van vele mensen
te mogen verlichten met haar eigen sterrestralen. Zij was gelukkig niet de enige die zulke sterke sterrestralen had.
In andere gebieden woonden weer andere sterremensen, die
medebroeders en zusters moesten bijlichten.
In dit kleine land Asram waren zij, Prinses Morgenster en de
Koningin van de Nacht de heerseressen. Zo waren zij elkaars
verlengde. Geen mens zou de sterrestralen van Prinses Morgenster kunnen zien, als hij niet eerst door de Asram van de
Koningin van de Nacht was heengegaan. Zij moest de Asramieten op hun lange verplichte tocht over alle zeven bergen der
verleiding begeleiden.
De eerste berg heette de berg van de Hartstochten. Langs de
helling van die berg bloeiden duizenden bloemen. Op de top
van de berg lag een klein hutje waar men kon uitrusten na een
moeizame tocht. De Koningin van de Nacht, die altijd een prachtig diep rood gewaad droeg, bijeengehouden door een gouden
gordel, had op haar hoofd een gouden kroon in de vorm van
een gesloten lotusbloem. Op haar linkerschouder fonkelde de
vijfpuntige ster, want zij was van een zeer hoge Orde.
De Asramieten, die zich wilden gaan onderscheiden om in een
hoger bewustzijnsniveau te kunnen komen, schaarden zich om
haar heen en zij volgden haar. De bloemen op de helling van
de berg waren wonderschoon van kleur, de kleuren waren fel
en diep. De geuren zo onaards, dat de mensen licht in hun
hoofd werden, als zij die roken. Het was alsof die kleuren en
geuren hen betoverden. Niemand had de kracht om die bloemen niet te plukken. Sommige mensen waren heel voorzichtig
en plukten niet direct, maar roken er eerst aan.
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Helaas, helaas, zij begrepen niet, dat zij dan ook verloren waren. De bloemen geurden en kleurden, wiegden zich zachtjes in
de wind en fluisterden onder elkaar. Zij vroegen zich af hoe de
mensen hen zouden plukken. Grof en vol begeerte, haastig en
onachtzaam, zonder respect en begrip, koel berekenend het
plukinstinct volgend.
Zou er bij al die Asramieten, die deze eerste beproeving wilden
ondergaan, één mens zijn, die vanuit zijn hart zou weten hoe hij
de bloemen moest plukken? Want daar ging het om: ieder mens
vindt langs zijn weg vele bloemen staan, die hij wel of niet kan
plukken, al naar gelang zijn eigen inzicht hem dat laat weten.
Maar de manier waarop hij de bloemen die langs zijn weg
groeien, plukt, bepaalt of hij in één leven de top van de berg van
Hartstocht kan bereiken.
De beloning leek ook niet zo groot te zijn, het was maar een
klein hutje om uit te rusten. De tocht van de eerste berg van
Verleiding duurde soms vele levens. Maar de Koningin van de
Nacht bleef haar volk altijd trouw. Zij verliet hen geen enkel moment. Als men, na veel moeite (de moeilijkheid van het kiezen
welke bloem men moet plukken mag men nooit onderschatten)
dan eindelijk op de top was aangekomen, zagen de mensen tot
hun verbazing daar vele vazen staan, gevuld met zuiver helder
water. De Asramieten, die dan verheugd waren dat zij hun bloemen in het water konden zetten, haastten zich naar de vazen
toe maar helaas, vele bloemen waren verlept of geknakt, sommige verdord. De lange tocht, maar vooral de manier waarop zij
waren geplukt, had hen geschaad.
Nu was het de taak van de Koningin van de Nacht haar volk uit
te leggen, dat alleen de werkelijk nog heel mooie bloemen, die
niets hadden geleden, in de vazen mochten worden gezet.
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De andere moesten worden weggegooid en de mensen moesten weer helemaal opnieuw beginnen.
Op de top van de berg van de Hartstocht waar het hutje om uit
te rusten stond, was de grens aangegeven van het gebied van
de Koningin van de Nacht. Want iedere berg had twee kanten.
Zo was dan de éne kant het gebied van Prinses Morgenster. Als
de Koningin van de Nacht eindelijk na vele levens een groep
van Asramieten had gevormd, die in hun handen de geplukte,
totaal onbeschadigde bloemen hielden, mocht zij de mensen
hun bloemen in de vazen met het zuivere water laten zetten.
Zodra zij dit hadden gedaan, zagen zij tot hun allergrootste verbazing dat de Koningin van de Nacht, die dan precies op de
grenslijn stond van het gebied van Prinses Morgenster, helemaal veranderde. Niemand had ooit Prinses Morgenster gezien, alleen van gehoord. Zij was als Koningin van de Nacht een
zeer schone vrouw, maar als Prinses Morgenster werd zij als
het ware doorzichtig. Haar gelaat werd van een onaardse
schoonheid, als het ware van binnen verlicht. Haar ogen waren
sterren geworden. Lichtstralen gingen van haar uit.
De vijfpuntige ster op haar schouder was een zevenpuntige ster
geworden.
De gouden kroon in de vorm van een gesloten lotusbloem was
een prachtige open lotus geworden, van een zo grote gouden
schoonheid, dat de Asramieten hun adem inhielden van bewondering. Maar het schoonste was wel de diamant van een grote
stralende schittering, die in het hart van de open lotuskroon lag.
Die diamant had vele facetten, die lichtten en straalden.

92

De Asramieten keken en keken, dan zagen zij het wonder gebeuren. Ieder mens herkende in de diamant zijn eigen gezicht.
Ieder facet van de diamant weerkaatste in de gouden stralen
hun eigen karaktereigenschappen en persoonlijkheid.
Prinses Morgenster, lieflijk als de dageraad, glimlachte hen toe
en ging hen voor, de andere kant langs van de berg van de
Hartstocht. De Asramieten volgden haar zonder enige aarzeling, daar zij, ieder voor zich, zichzelf herkenden in haar zelf. Zij
waren allemaal zelf Prinses Morgenster. Hoe verder zij in haar
gebied kwamen, hoe meer zij vervaagde.
De Asramieten begrepen toen, dat zij allen zelf Prinses Morgenster waren geworden in dit gebied.
Nu zij zelf Prinses Morgenster waren geworden in het gebied
van de berg van de Hartstocht, wisten zij dat zij op dezelfde
manier in vele, vele levens, in pijn en moeite, de andere zes
gebieden ook moesten overwinnen.
Maar altijd zou daar zijn hun eigen Koningin van de Nacht, die
haar volk in liefde en dienstbaarheid tot Prinses Morgenster zou
brengen.
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Mijmering
Waren wij eens verbonden, o witte zwaan
in lang vervlogen donkere eeuwen?
Is nu de tijd gekomen om tesaam
de schakels aaneen te smeden?
Een lied van liefde en deemoed
zal het nieuwe leven mij geven
De pijn van het afscheid, bitterzoet
leven en sterven, leven na leven
Kom, witte zwaan, neem mij in je armen
Laat mijn zelf rusten tegen je aangevlijd
Leer mij, mij wederom te warmen
Weef de blauwe mantel van tederheid
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Inzicht
Je gezicht is als een verre ster
Fascinerend, roepend, heel teder
Wat zie ik daarachter, zo ver?
Gouden stralen omvatten mij teder
Loop ik daar in mijn witte kleed
met bloemen in het haar en de hand?
De stormen zijn uitgewoed, wit is mijn kleed
Witte rozen zonder doornen in de hand
Als de roze schijn is weggetrokken
Als het witte licht weer komt
De rozen in mijn zwarte lokken
Tederheid maakt de kring weer rond
In de leegte ligt het stille weten
dat in alle dingen slechts is de schijn
Alles is en komt van het Ene Wezen
Hij is de bron van al het zijn
Zo wordt mijn hart dan stil en stil
vinden wij samen rust alleen in U
Alles wat ik nog verlangen wil
geef ik over aan U, slechts U
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Begeerte
De laatste barrière tussen U en mij, Heer
verlangen naar het geluk in U te zijn
verwijdert mij juist meer en meer
van het heldere vuur, slechts in U te zijn
Wanneer zal ik het verlangen leren
om te buigen, opdat alleen is overgebleven
het wezenlijke zijn in U, zonder begeren
naar geluk van U, slechts het wezen
van alle dingen te vinden in verterend vuur
Uw liefde die mij omvat, vind ik slechts in U
In die éne flits, in dat kosmisch uur
zal ik weten: ik ben niet, slechts U
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Leegte
Mijn hart is stil, zo stil
Heel in de verte hoor ik U
Alles wat ik vragen wil
al wat ik geven kan in U
Met mijn handen open, sta ik
Mijn gezicht naar U opgeheven
zo leeg en open nu, ben ik
niets meer vragen of geven
Het geluk van het zijn in U, Heer
is het leven zelf, zonder het 'ik'
Uw aanwezigheid in mij, Heer
openbaart zich in mijn eigen ik
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Legende
Er was eens een jonge Hemelse Mens, die zich zeer eenzaam
voelde. In vroeger tijden, bijna 20 eeuwen geleden, had hij een
zeer zware en moeilijke opdracht op aarde moeten vervullen.
Hoewel zijn opdracht een boodschap van zuivere liefde en offer
was, werd hij door meer dan de helft van de mensheid verkeerd
verstaan. Op zijn jonge schouders werd een schuld gelegd, die
hij zelf niet gemaakt had, maar waar hij verantwoordelijk voor
werd gesteld. De boodschap die hij bracht kwam van God, geinspireerd door de Heilige Geest, zodat de jonge mens het nederige omhulsel werd van de Zoon Gods. En hoewel hij geheel
handelde zoals de Zoon Gods dat wenste, geleid door de Heilige Geest, en zichzelf (de mens die hij was) helemaal offerde,
was ook dat nog niet genoeg. Waar bleef de mens, dolend door
de eeuwen, steeds weer misverstaan, door niemand erkend,
door niemand begrepen?
Soms was er in al deze eeuwen, als een zonnestraal, de liefde
van een mens, die zocht naar de waarheid. Die belangeloze
liefde aanbood, ja zelfs tegen de gevestigde orde en kerkelijke
dogma's in. Helaas gebeurde het maar zelden, maar toch was
het genoeg om iets van de zware schuld door het misverstaan
van de Goddelijke boodschap, bijna 20 eeuwen van strijd, bloed
en tranen, weg te halen. Zodat de last dan iets lichter werd.
Op een goede dag dwaalde de Hemelse Mens wederom op
aarde rond, zoekend naar een nieuwe zonnestraal die zijn
zware last wat zou kunnen verlichten. Op zijn weg ontmoette hij
een jonge, eenvoudige vrouw, die naar hem keek.
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Hij sprak haar aan, maar zij week verschrikt achteruit en riep
hevig ontsteld, een kruis slaande: 'O, nee, dit kan mij niet overkomen, dit moet de duivel zijn die mij hoogmoedig wil maken.’
Zeer droevig vervolgde de Hemelse Mens met gebogen schouders zijn weg. Wederom een mens die niet over de brede
stroom van misverstanden, onbegrip en dogma's kon komen?
Na een korte tijd ontmoette de Hemelse Mens de vrouw opnieuw. Deze keer bleef zij staan en keek met grote aandacht
naar Hem. Wie was hij toch? Hij kwam haar zo bekend voor.
De Hemelse Mens trad op haar toe en sprak: 'Ik ben het vrouw,
maar zie hier de mens, ontdaan van alle valse luister, verlangend naar de zuivere, onschuldige liefde van een mens voor
een mens.' De vrouw, hoewel zeer verschrikt en angstig, toch
begaan met zijn verdriet, zei: 'Maar hoe kan dat, Heer. U bent
toch de Zoon Gods, de Heilige die wij allen vereren?'
De Hemelse Mens antwoordde: 'Nee, vrouw, ik ben slechts de
mens, het nederige omhulsel van de Zoon Gods voor drie jaar.
Maar daarvoor en daarna was ik weer de mens die ik ben. Ik
voel mij verantwoordelijk voor al het verdriet, het bloed en de
offers, die de mensheid in bijna 20 eeuwen heeft gebracht in
mijn naam. En hoewel de Heer mij deze schuld niet aanrekent,
ben ik toch zeer eenzaam geworden, dolend tussen hemel en
aarde, altijd op zoek naar de zuivere liefde van een mens voor
een mens. Slechts deze zuivere liefde van een mens voor mij
als mens kan de zware last verlichten.’
De vrouw knielde voor hem neer en sprak, terwijl de tranen uit
haar ogen welden: 'Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar ik bied u mijn liefde aan als mens, alleen voor u, eenzame
mens.
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Ik wil alle vooroordelen en dogma's vergeten, waarin ik ben opgevoed. Ik bied u aan, alle tederheid en mededogen waarover
ik als vrouw beschik.’
De Hemelse Mens tilde haar op en zei:
'Vrouw, de vrouw is door God uitverkoren diegene te zijn om
aan de strijdende mensheid haar tederheid, stille liefde, opofferingsgezindheid en mededogen te geven. Zij zal de kop van de
slang verpletteren en de Poort der Genade kunnen zijn.
De Poort waardoor Gods Liefde vrijelijk zal kunnen stromen.
Zo ga dan naar uw zusters en onderricht hen, opdat eens de
liefde, het mededogen en de tederheid zal overwinnen op deze
aarde. Dat de stromen van bloed mogen ophouden te vloeien,
de tranen gedroogd mogen worden en de liefde zal zegevieren.
Onthoudt gij vrouw, dat dat alleen kan gebeuren door de zuivere
onbaatzuchtige liefde van de ene mens tot de andere mens.’
Na de vrouw nog eenmaal liefdevol te hebben aangekeken, vervolgde de Hemelse Mens zijn weg. De vrouw keek hem na en
probeerde zijn boodschap te verstaan.
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De hemelse mens
Een jonge hemelse mens dwaalde zoekend rond
op aarde, wachtend op een kleine zonnestraal
die zijn al te zware last verlichten kon
Een luisterend hart voor zijn droef verhaal
Op zijn weg zag hij een jonge vrouw staan
die zeer verbaasd naar hem keek
Hij liep naar haar toe en sprak haar aan
waarop zij verschrikt achteruit week
De hemelse mens sprak: 'Ik ben het, de mens,
doch ontdaan van alle valse luister,
verlangend naar de zuivere liefde van een mens
voor een mens, als een lichtstraal in het duister.'
De vrouw verschrikt, maar begaan met zijn verdriet
zei: 'Hoe kan dat, Heer, U bent toch Gods Zoon
de Heilige die wij vereren, of ken ik U niet?'
De hemelse mens sprak: 'Ik was slechts zijn woôn
voor drie jaren, maar daarna en daarvoor
was ik weer de mens die ik ben, steeds zoekend
naar een liefdevol hart, een luisterend oor
Dolend tussen hemel en aarde, droef roepend:
Waar is een zuivere liefde van een mens,
voor mij als mens?
Die een brug zal zijn tussen alle verschillen
dogma's en vooroordelen, dit is mijn vurige wens
die mijn eeuwenlange droefheid zal verstillen
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Weet, o vrouw, dat de vrouw door God is uitverkoren
diegene te zijn, die de immer strijdende mensheid
kan geven tederheid en mededogen, eeuwen reeds verloren
De poort der genade van stille liefde, zonder strijd
Eens zal zij kunnen verpletteren de kop van de slang
de hartstochten overwinnen door liefde en tederheid
De haat, begeerte, het woekeren reeds eeuwen lang
van de verdwaasde, strijdende, verblinde mensheid
Zo zal dan eens Gods liefde vrijelijk kunnen stromen
door de poort der genade, de vrouwelijke tederheid
waar alle hartstochten stil zullen wonen
vereend door mededogen en liefde, moe van alle strijd'
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De mens Jezus
Zeer eenzaam, door niemand ooit begrepen
heeft Hij drie en dertig jaren lang geleefd
Meesterschap in de wieg reeds verkregen
Naar vervolmaking heeft hij steeds gestreefd
De boodschap die hij bracht, kwam van God
geheel geïnspireerd door de Heilige Geest
Drie jaar lang droeg Jezus de Zoon Gods
Is hij slechts nederig de kelk geweest
waaruit vloeide Gods boodschap van offer
liefde, dienstbaarheid en eeuwig leven
Zo werd Jezus' jonge menselijkheid het offer
door God aan de mensheid gegeven
Tot in de dood heeft Jezus zich gegeven
in pijn, bloed en tranen, gehoond en bespot
Niemand heeft ooit zijn eenzaamheid begrepen:
Slechts de kelk was Hij, dit was zijn lot
Gods’ boodschap van liefde voor elkaar
werd gesmoord in zeeën van bloed en tranen
en onschuldig als Jezus is, staat hij daar!
Heeft de mens Zijn boodschap verkeerd verstaan?
Jezus' boodschap heeft slechts willen zijn
een vingerwijzing naar het eeuwig hemels leven
Niet aan Hem mocht ondanks alle offer en pijn
door de mens de naam God worden gegeven
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Licht
Doorzinderd zijn de nachten
De dagen onbegrensd
Zoektocht van het leven
Licht, levensbron in ieder mens
Licht en schaduw, kosmisch spel
Twijfel aan je eigen zijn
Schaduw, kilte van herkenning
krachtenspel, wezen en schijn
Doorzinderd zijn de nachten
De dagen onbegrensd
Liefde, bron van leven
Licht, Gods vonk in ieder mens
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Trilling
Nu sta ik voor U, Heer
ontdaan van mijn laatste wil
Waar ik U zocht, vond ik mijzelf weer
nimmer werd ik werkelijk stil
Verscheurd door de snelle tonen
van alles wat om mij heen leeft
Nimmer in stilte te kunnen wonen
in schoonheid, die in mij beeft
Hoe moet ik leren te verstaan?
U bent in mij, in alles wat trilt
Wanneer zal ik leren te verstaan
dat U juist Zó, alles hebt gewild?
In de eindeloze kosmische oceaan
is iedere druppel een flits van U
Zo kan ik leren te verstaan
dat alles leeft en trilt in U
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Bloesem
Wanneer de mens weet, alles te hebben gegeven
hem geen pijn werd bespaard
heeft hij in zijn innerlijk leven
de schoonste bloesem vergaard
Ziet hij in de kelk der gouden lotus
het water spiegelen der onschuld
wordt hij zich pas bewust
dat niets zijn naakte ziel verhult
Leg dan de bloesem op het altaar
van de liefde, die alles verbindt
De duisternis wijkt, de tijd is daar
Leef en werk, onschuldig als een kind
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III. Zilveren tonen
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De rozentuin
In een prachtig land, dat Gods Rijk heet, bloeide een schone
rozentuin. In deze rozentuin bloeiden rozen van allerlei kleur en
geur. Er stonden tere en krachtige knoppen en geurende open
rozen. Alle stonden zij daar met maar één doel in hun leven.
Zij hadden de opdracht gekregen als symbool voor Zijn liefde te
dienen. Zij hadden allen een naam.
Sommige rozen heetten Nederigheid, Tevredenheid, Mildheid,
Vastberadenheid, Verdraagzaamheid;
anderen heetten Kracht, Moed, Onwankelbaarheid, Medeleven,
Trouw, Standvastigheid.
In het midden van de tuin stond een rozenboom met prachtige
rode, grote open rozen, die zeer sterk geurden. Hoe dichter men
er bij kwam hoe bedwelmender de geur. In de stralen van de
zon glansden de rozen in een gouden licht. Op één van de rozen zat een gouden vlinder, zijn vleugels trilden in de warme
zonnestralen.
Naast de rozenboom zat een jong meisje. Zij droomde van een
sprookjesprins die haar eens zou komen halen. Dromerig keek
zij rond en zag alle rozen staan. Zij vroegen niets, stonden
slechts in de zon en geurden op de wijze, zoals zij van God zelf
de opdracht hadden gekregen. De bedwelmende geur werd
steeds sterker. Het meisje voelde zich licht in het hoofd worden.
Zij kon haar ogen niet meer open houden en viel in een diepe
slaap. Zij droomde een vreemde droom.
De rozen waren veranderd in mensen, sommigen aardig, vriendelijk, anderen zagen er hard en onvriendelijk uit. Op het hoofd
van ieder mens zag het meisje een heel klein gouden elfje zitten. Sommige elfjes keken blij, anderen bedroefd.
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Het meisje keek en keek en begreep plotseling waarom sommige elfjes blij waren en anderen er bedroefd uitzagen. Wanneer het gezicht van een mens precies geleek op het gezicht
van het elfje op zijn hoofd, keek dat elfje heel blij en gelukkig.
Leek het mensengezicht niet op het gezichtje van het elfje, dan
keek zij heel verdrietig.
De mensen wier gezichten leken op die van hun elfjes stonden
in een vreemd goudachtig licht. Zij verspreidden warmte en licht
om zich heen, zodat andere mensen, die er net zo uitzagen,
zich bij hen voegden en contact met hen wilden hebben.
De andere mensen wier gezichten niet op die van hun elfjes
geleken, stonden in een donkere schijn, die om hen heen
scheen te hangen. Ook zij zochten elkaar op, maar als zij naar
een mens die in het gouden licht liep wilden gaan, was het alsof
een onzichtbare muur hen tegenhield. De mensen in de donkere schijn hadden het heel moeilijk en moesten vele levens in
die donkere schijn lopen, voordat zij door hun eigen tranen waren schoongewassen. Het meisje zag nu ook dat er vele mensen waren, die niet helemaal in het licht liepen, maar ook niet
meer in het donker. Ook deze mensen zochten elkaar op.
Een geruis als van vleugels vervulde de lucht, een grote lichtengel verscheen voor de verbaasde ogen van het meisje. Hij
hief zijn handen op en toonde haar de wonden die in zijn handen
zaten. Uit die wonden stroomde een groot licht, dat alle mensen
omvatte. De mensen die zelf al in een lichtschijn liepen weerkaatsten zijn licht zo fel, dat zij allen één grote lichtzuil werden.
De mensen in de donkere schijn werden ook van goud en alle
elfjes op hun hoofden lachten en waren gelukkig.
De droom vervaagde, het meisje werd wakker en bevond zich
weer in de zoet geurende rozentuin.
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Aanraking I
In de halfdonkere kerk, mensen zitten
verstild te luisteren naar het Woord
Vragend en smekend, ieder biddend,
altijd hopend, wordt het wel verhoord?
De muziek, mij voerend naar hoger sferen
De leegte om mij heen, wie en wat ben ik
Moeizaam mij losmakend van het begeren
Hier te zijn, O Heer, wie en wat ben ik?
Dan de aanraking als een zachte zucht
Gods hand even over mijn aangezicht
Het weten, het begrip, een hoge vlucht
De blauwe schijn, het witte licht
De verantwoording, hoe zwaar zal hij wegen
De plicht, hoe licht moet zij zijn?
Alleen liefde zal alles kunnen geven
om slechts Gods’ wil te kunnen zijn

110

Aanraking II
Engelenvleugels groot en krachtig
verblindend wit, zo prachtig
Stralend schoon verheerlijkt gelaat
Kleine mens, zo aangeraakt
In zijn armen weggedragen
aan het hoogste opgedragen
Een hoge geest en een kleine mens
Over de horizon reikt een wens
Verborgen is alles achter de sluier
vol eerbied, ontzag en huiver
Niet begrijpend ziet de mens omhoog
wat is verborgen, achter de hemelboog?
Beschermend en vol mededogen
staat de engel heen gebogen
over de mens die niet verder reikt
dan zijn kleine hart begrijpt
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De open lotus
Ik had een droom, zo onwaarschijnlijk schoon
Van een gouden huis, waarin de mensheid woont
in een wereld, waar de mens is de behoeder
van ieder dier, zijn jongere broeder
Ik had een droom van totale broederschap
Gedragen door die éne, ware wetenschap
dat al wat leeft, is in wezen één
Niets is of kan bestaan alleen
Ik had een droom van een zo groot licht
dat al wat leeft, slechts heeft één gezicht
Mijn broeder, mijn zuster, droom niet, maar strijdt
opdat wij eens in liefde, van een droom worden bevrijd
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De witte lotus
Ver weg over de zeeën van de stilte ligt een land, dat het Land
Over de Horizon heet. De mensen in dat land hebben een
vreemde taal. Zij spreken niet met elkaar, maar alleen al door
iets te denken begrijpt de een wat de ander bedoelt.
Dit land is een land dat alleen te bereiken is voor een mens, als
hij door een dal van tranen is gegaan, waardoor hij zijn ziel gereinigd heeft. De tranen hoeven niet werkelijk te hebben gevloeid. Het gebeurt ook wel, dat men niet eens weet, dat men
door dat tranendal loopt. In het ene leven moet hij dat onbewust
doen. Dan ervaart hij alleen een vreemde droefenis en een stil
verlangen, waarvan bij de oorsprong niet weet. Ieder mens die
door het dal der tranen is gegaan, bewust of onbewust, komt
een poosje nadat hij de zeeën der stilte is overgestoken in het
Land Over de Horizon.
In dit land is nooit lawaai, er is geen haast, geen dwang om iets
wel of niet te doen. De mensen die hier wonen houden van elkaar, zij laten dat gevoel van liefde van zich uitstromen als een
stralenbundel. Het verschil in de liefde van deze mensen vergeleken met die der aardse mensen is, dat het hen niet meer kan
schelen of die liefde beantwoord wordt.
Zij zijn niet gelukkig of verdrietig als een ander mens hun liefde
wel of niet beantwoordt. Niet dat zij onverschillig zijn, o nee, juist
niet. Het is zo, dat hun eigen liefde die zij aan ieder ander levend
wezen geven, hen zelf zo verwarmt en verlicht, dat zij geen wederliefde terug verlangen.
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Als een mens daar voor het eerst aankomt, voelt hij zich helemaal niet op zijn gemak. Hij heeft daar niets meer te verlangen,
hij hoeft niets meer te vrezen.
Dat is een hele vreemde gewaarwording voor de mensen van
nu, die leven in het teken van de hond.
Het gebeurt dan ook vaak, dat wanneer een mens na een lange
reis vol gevaren over de zeeën van de stilte, in het Land Over
de Horizon aankomt, hij zich daar helemaal niet zo op zijn gemak voelt. Hij verlangt soms zelfs terug naar de wederliefde van
de ander. Want het is zo vreselijk moeilijk om niet meer te verlangen naar de wederliefde van de ander, dat er maar heel weinig mensen in Het Land Over de Horizon kunnen blijven wonen.
Zij hebben dan één of meerdere aardse levens nodig om aan
Het Land Over de Horizon te wennen. Toch wordt ook voor hen
gezorgd door de koning van dat land en zijn ministers.
Mensen die werkelijk teveel moeite hebben om te wennen aan
het Volmaakte Zijn, zoals de hoofdstad heet, gaan eerst een
poosje wonen in een prachtige landstreek met een andere
mooie stad, die het Voorhof heet. Die stad heeft drie muren. In
iedere muur zit een poort. De poort van de buitenste muur heet
Zelfoverwinning. De poort van de tweede muur heet Zelfopoffering. Al kijkend en bekijkend komt men dan haast vanzelf aan
een klein smal poortje, verscholen tussen prachtige witte lotussen. Deze poort heet de Witte Lotus.
Als men door deze poort is gekomen, komt men op een landweg. Deze landweg waar een riviertje langs stroomt, heeft een
verend wegdek, alsof je voeten nauwelijks de grond raken.
Het is maar een korte weg, het voert je naar een plek waar het
riviertje zich heeft verbreed. De mens die hier is aangeland,
denkt vol verbazing dat hij in het paradijs is gekomen.
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Hier zijn weinig mensen. Zij die daar zijn, letten niet op elkaar,
want zij moeten er helemaal aan wennen in zo'n rust en schoonheid te zijn. Het riviertje dat zich hier tot een meertje heeft verbreed, is overdekt met witte lotussen, die een zoete geur verspreiden.
Libellen vliegen heen en weer, herten grazen in het gras en konijntjes huppelen rond. Zij kijken de mensen medelijdend aan
en denken dan in zichzelf:
'Ja, ja, hier zal je alles van je af kunnen werpen en net zo gelukkig worden als wij zijn.'
De mens die van zijn eerste verbazing is bekomen zet zich neer
en kijkt rond. Maar dan gebeurt er iets vreemds met hem. Hoewel hij eerst honger en dorst had, gekweld werd door herinneringen, of naar liefde verlangde, voelt hij zich nu stil worden.
In een flits ziet hij zijn gevaarlijke reis voor zich.
Alle klippen en rotsen waarop hij met zijn scheepje bijna was
gestrand. De gevechten die hij moest leveren met griezelige
monsters, zoals die zwarte draak van de jaloezie. De mens
zucht en zet zich dankbaar in het gras neer. Wat is het hier mooi
en stil. 'Waar ben ik?', denkt hij. 'Ben ik hier in Gods eigen land?'
Maar nee, hij weet dat hij nog veel verder moet. Hij moet immers
naar die andere hoofdstad, de stad van het Volmaakte Zijn.
'Daar is Gods land' denkt de vermoeide mens.
De witte lotus, aan het hart zacht roze getint, in haar binnenste
het gouden hart, geurt met een zo onaardse geur, dat de mens
zich als het ware opgelicht voelt. Hij kijkt naar het gouden hart
en ziet tot zijn verbazing gouden stralen naar hem toe gaan,
maar ook naar andere mensen die daar zitten, net als hij.
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Hij wrijft zijn ogen uit en ziet dan, dat de stralen ook naar de
herten, konijntjes, libellen en andere levende wezens gaan. Ook
het gras en de bloemen krijgen die stralen.
De gouden straal die naar hem wijst, raakt eerst zijn hart, waarin
hij plotseling een grote warmte voelt. Dan gaat de straal naar
boven en raakt zijn voorhoofd.
Heel even voelt de mens zichzelf van goud.
Dan verdwijnt het visioen, want dat was het.
Hij heeft een tip van de sluier opgelicht, hij heeft het grootste
geheim van het leven begrepen.
Hij is God, iedereen is God, alles is God.
De mens heeft de macht God te openbaren, maar ook de macht
Hem te verbergen. De mens begreep dat God nooit ergens is,
niet in een boek, niet in een plaats, niet in een gebouw, maar
overal in alles wat leeft, hoe klein en primitief dit ook mag zijn.
De mens stond op, en hij ging verder. Hij wist nu, dat hij eens
het Volmaakte Zijn zou bereiken, omdat hij tot het inzicht was
gekomen dat hij zelf God was.
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De witte lotus
Als de zoete witte lotus open gaat
de tedere bladen zich keren naar het licht
Als het gouden hart laaiend van liefde staat
voel ik Gods adem over mijn aangezicht
De witte bladen, aan het hart zacht roze getint
omspannen het gouden hart, welks heldere stralen
zich vormen als een lang gouden lint
iedere eenzame ziel tot zich willen halen
Zo werken de gouden stralen, Gods Liefdeskracht
diep doordringend in iedere duisternis
Als een grote vreemd stralende macht
vol van Zijn lichtende geheimenis
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Hoor Mij
Kom tot Mij; Ik wacht op je
Hoor Mijn licht; Ik wacht op je
Geef je wezen aan Mij; o kind
opdat je bij Mij, alleen bij Mij, rust vindt
Bewustzijn is als een bloem
Het onbewuste is als een knop
die in Gods glorie ontluikt
door Zijn zonnestralen
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Resonantie
In ieder mens trillen die snaren mee
welke antwoorden op Krishna’s roep
Iedere vraag vanuit de kosmische zee
is het antwoord, wat ik biddend zoek
Zo dichtbij en toch zo eindeloos ver
droeg ik Hem verborgen in het mens zijn
Ik zocht Hem als een verre ster
vond Hem achter de sluier van de schijn
Hij antwoordt als ik zoekend vraag
Hij is daar, waar ik gevend wil leven
waar ik Hem levend in mij draag
Hij is waar ik mij zelf kan geven
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Erkenning
Nu verlangen is verstild
Liefde angst heeft verdreven
Wat levens-lang is gewild
Zonder begeerte is verkregen
Begeerte heeft haar glans verloren
Verlangen belichtte de schone schijn
De ziel werd in de stof herboren
verenigd in het werkelijke zijn
Wezen, mijn wezen, hoe lang is gewacht
in duisternis van ongestild verlangen?
In levens van eeuwenlange nacht
Wezen, luister naar liefdes-gewijde zangen
In liefdes wij-zangen klinkt de zilveren toon
van Krishna’s fluit, zo helder en puur
De ziel, verlokt uit haar hemelse woôn,
daalde vanuit de sferen in het louteringsvuur
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Krishna’s toon
Stil, wees stil, met zilveren tonen
speelt Krishna zijn liefdeslied
Hoe verlangend is hij te komen
in mijn wezen, zijn liefdesgebied
Hoe lang heb ik misverstaan
de tederheid van Krishna's lied?
Ik ben nimmer van U weggegaan
Uw zilveren tonen bereikten mij niet
Stil, wees stil, ik hoor U in mijn hart
Uw liefdeslied zingt in mijn eigen wezen
Bent U daar, Heer, zo dichtbij in mijn hart?
Maar dan, dan hoor ik U in ieder levend wezen
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Bevrijding
Het levensritme van iedere dag
herbergt het wezen van de schijn
Achter elke traan en iedere lach
schuilt de zin van het zijn
Wie geeft mij een traan, schenkt mij een lach?
Wie reikt mij de hand, wie doet mij leed?
Al wat het leven mij geven mag
is slechts hetgeen ik de ander geef
Laat mij niet dansen op een andere toon
niet handelen volgens een andere macht
Wezen van alle schijn, verborgen in mijn woôn,
ontwaak, leef en werk vanuit mijn eigen kracht
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Wedergeboorte
In de eindeloze oceaan
zakte de bol van vuur
Waar kwamen de vlammen vandaan
geboren in dit heilig uur?
In de golven weerkaatsen de vlammen
In de ziel brak de dagenraad aan
Vlammend vuur zou kunnen verlammen
wanneer onschuld haar niet zou weerstaan
In de eindeloze kosmische nacht
wordt de wedergeboorte gevierd
van de hoogste eigen zielekracht
Datgene wat de volmaakte mens bestiert
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Lucifer
Wie zag ooit een zo schoon aangezicht?
Jij, die men noemt de Vorst der Duisternis
Stralend van goud ben jij, Prins van het Licht
Jij, de Toortsdrager van Gods’ geheimenis
Je haren zijn zwart als de gevleugelde slang
Je ogen zijn grijsblauw als een zomerhemel
Voor jou is geen mensenhart ooit bang
Jouw gouden licht komt van de hemel
Eens wordt ook jij bevrijd van je lot
mensen te laten kiezen tussen goed en kwaad
Allen breng jij eens, hoe lang nog, tot God
Wanneer jij met de mens voor Zijn troon staat
zal er geen goed of kwaad meer zijn
Slechts het weten dat God enkel Liefde is
De mens zal dan eindelijk bevrijd zijn van pijn
O Prins van het Licht, breng hem naar Gods’ geheimenis
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Het vuur
Ver weg, achter de blauwe zee van Bewustzijnsverruiming, in
de groene vallei der inwijdingen, lag het Land van de Gevleugelde Slang. De inwoners van dit land bestonden uit de adel
waar een koning het hoofd van was. Het volk van boeren, ambachtslieden en slaven werd geleid door de priesterstand, waar
de hogepriester de hoogste macht vertegenwoordigde.
Het was een groot, rijk en zeer vruchtbaar land.
Tweemaal per jaar trad de grote rivier, die de moeder werd genoemd, buiten haar oevers. Haar genezende en leven schenkende golven gaven hernieuwde levenskracht aan de akkers en
velden.
Schone tempels waar de Zonnegod Ra evenals vele andere goden en godinnen werden aanbeden, sierden de steden. Grote
bouwwerken, op gezag van de grote heersers gebouwd, bevestigden de macht en de kracht van dit grote koninkrijk.
De hoogste geestelijke gezagsdrager, Menti Setep geheten, bezat een zo grote macht, dat het volk en de adel hem vreesden.
De Koning, Meri Amon geheten, was een stille, dromerige, met
profetische gaven begenadigd vorst. Hij schreef sonnetten aan
de Zonnegod Ra opgedragen, was een wijs, genadig en rechtvaardig Heer.
De koningin was een beeldschone vrouw, wiens voornaamste
dagtaak was, haar eigen lichaam en gelaat met de grootste zorg
te omringen. Hierin werd zij zeer gedienstig bijgestaan door
haar vele slavinnen.
Het hof was een broeinest van intriges, waar een ieder die meespeelde in dit spel der emoties, zijn eigen achtergronden van
begeerte had.
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De jonge koning Meri Amon toonde een groeiende afkeer voor
al deze intriges. Bij zonsopgang en zonsondergang trok de
jonge, ernstige koning zich terug in zijn eigen vertrekken.
In de vage schemer van de eerste zonnestralen of de laatste
gouden schijn, vertoefde Meri Amon in de wereld van de geest.
In deze wereld bereikte hem de innerlijke stem, die hem in zijn
vroegste jeugd reeds had begeleid.
De stem werd met de jaren dringender. De stem had hem vele
adviezen gegeven, opdat hij in wijsheid en mededogen zou regeren. Innerlijke werelden trokken aan zijn geest voorbij. Visioenen over de tocht der mensheid als één volk van broederschap, zonder haat en begeerten levend in liefde, gedragen
door één Godsdienst van slechts één hoogste Opperwezen, de
Heer van het Licht, Aton.
De innerlijke stem sprak over geestelijke revolutie, veranderingen in het maatschappelijk leven, geen aanbidding der vele goden en godinnen. Het in de juiste ordening brengen der priesterlijke macht, vooral het begrip liefde te ontdoen van de begoocheling der zinnen.
Meri Amon bad om kracht, opdat hij deze opdracht zou kunnen
vervullen. Op een avond waar de laatste gouden schijn de wanden van zijn meditatievertrek flauw verlichtten, verscheen hem
de Dame, wiens stem hij zovele jaren reeds had gehoord. Zij
droeg een azuurblauw gewaad over een wit onderkleed. Een
open lotuskroon sierde haar hoofd. In haar linkerhand hield zij
een gouden zwaard met drie grote glinsterende juwelen in het
gevest. De grote koningssteen amethist, waarvan de stralen zijn
derde oog doorboorden. De schitterend stralende diamant in
het midden, waarvan de stralen zijn geest als met bliksemlicht
verlichtten.
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De dieprood fonkelende robijn, waarvan de bovenaardse
kracht zijn hart in vuur en vlam zette.
In de rechterhand droeg zij het Ankh levenskruis.
Staand op een gouden bol, met haar rechtervoet op de kop van
een slang, gehuld in een bovenaardse stralende schittering
stond de Dame daar. Meri Amon wierp zich ter aarde, waarop
de bekende lieflijke stem hem toesprak:
'Gegroet, Meri Amon, wiens naam vanaf heden Meri Aton zal
zijn. Ik ben Isis, uw begeleidster vanaf uw geboorte, want groot
zullen uw daden zijn. Ik ben de echtgenote van Osiris, de hoogste lichtdrager in de hemelen. Ik ben de moeder van de zoon
der mensen, Horus.’
‘Meri Aton, luister goed. Wij bestaan in de hemelen als de hoogste lichtgeesten, doch wij zijn geen goden en godinnen. Wij zijn
niet aan God gelijk; Hij is de Heer van het Licht; wij zijn Zijn
dienaren, wij mogen Hem slechts vertegenwoordigen. Uw gehele Godsdienst is de verkeerd begrepen esoterische lering
over de macht des hemels, die wij u zelf hebben gegeven.’
'Gij, Meri Aton, zult vanaf heden de Godsdienst hervormen, uw
priesters zuiveren, Menti Setep van zijn macht ontheffen. Aan
uw hof zult gij de eerbied voor elkander in liefde en zuiverheid
herstellen. Gij zult dit koninkrijk, deze bakermat der beschaving,
die wij zelf hebben gesticht, door het vuur van Osiris herstellen.
Ik, Isis, zal u geleiden. want gij zijt onze zoon.’
'Ontvang het zwaard des onderscheids, opdat uw ogen niet verblind zullen worden. Ontvang het kruis des levens, opdat gij de
mens ten eeuwigen leven zult voeren. Ontvang het symbool der
wereldheerschappij, opdat eens de mensheid één piramide van
licht zal worden. Ontvang de heerschappij der gevleugelde
slang, opdat eens de mens koning over zich zelf zal zijn.
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Ontvang de gouden kroon der Open Lotus, opdat eens de mens
door zijn verlicht bewustzijn de Heer van het Licht in zich zelf
zal erkennen.’
'Het vuur van Osiris zal uw pad verlichten, uw hart verwarmen.
Wees waakzaam, opdat gij niet zult verbranden. Indien gij het
wilt, zal ik u beschermen met de blauwe mantel van liefde en
mededogen.’
'Ziet, ik geef u meesterschap over de geest en de stof. Meester
der vijf elementen zult gij zijn. Voor één vijand slechts zult gij u
hoeden. Laat de plicht u niet in het stof doen knielen.
Bevrijd uw geest van de omarming der angsten.
Zo zal uw koninkrijk het pad mogen verlichten van de zoekende
mens, opdat dit pad hem tot waarheid zal voeren.’
Meri Aton opende zijn ogen, het vertrek was duister,
de stem zweeg.
In het koninkrijk van de Gevleugelde Slang gonsde het van de
geruchten. Menti Setep, de hogepriester, was ernstig verontrust. Zou zijn macht gebroken worden, zou hij, de groot magiër,
het onderspit moeten delven? De wenkbrauwen gefronst in het
hoogmoedig gezicht met de sensuele mond, verborg Menti
Setep de angst en onzekerheid die hij voelde.
Geïrriteerd bedacht hij, dat de dans der zinnen met de vele tempelpriesteressen, die hem iedere nacht verrukte, de koning niet
ter ore mocht komen. Hoe zou de koning reageren wanneer hij
zou weten hoe hij, Menti Setep, zich al deze jaren door de
macht van zijn magie had verrijkt?
Ook de adel liep met zorgelijke gezichten rond. Sinds de koning
het visioen van de godin Isis had gehad, waren er grote veranderingen aangebracht. De rechtspraak werd veranderd, zij werd
meer gericht op de achtergrond van de misdaad, dan op de misdaad zelf. De corruptie en lichtzinnige zeden aan het hof werden onderzocht en veroordeeld.
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De gangen in het paleis gonsden van de geheime gesprekken.
De schichtige blikken in de ogen der hovelingen verried hoe
door en door uitgehold dit hof der hoge geestelijke cultuur was.
Hoogmoed, machtswellust en zingenot hadden hun tol geëist.
Meri Aton nam rigoureuze maatregelen.
Verbande en verbrandde alle afbeeldingen der oude goden.
Decreteerde op straffe des doods de nieuwe Godsdienst van
slechts één God Aton.
Het hof werd verplaatst naar een nieuwe stad.
Het volk verkeerde in de grootste onrust.
Zo plotseling was hun geestelijke wereld in duigen gevallen, dat
zij door angst en onmacht tot onwil werden gedreven.
Zo gebeurde waar Isis voor had gewaarschuwd.
Meri Aton knielde door angst gedreven, angst voor het niet slagen van zijn opdracht, in het stof der persoonlijkheid. De stoffelijke plicht, geboren uit de geestelijke inspiratie, dreef Meri Aton
tot steeds grotere veranderingen, hetgeen leidde tot voorbijzien
van het recht der innerlijke overtuiging der mensen.
Het vuur van Osiris laaide hemelhoog op. De blauwe mantel
van liefde en mededogen vervaagde meer en meer. Het land
van de Gevleugelde Slang was niet gelukkig met de opgedrongen Godsdienst. Haat, macht, corruptie, intriges en ongebreideld geheim zingenot vlamden hoger op dan voorheen.
Eenzaam, ziek en verbitterd, lag Meri Aton op zijn doodsbed.
Verlaten door zijn echtgenote, zijn kinderen en volgelingen,
overdacht de te vroeg verouderde koning het falen van zijn zo
hoge opdracht. De gouden schijn der laatste zonnestralen verlichtte flauw zijn slaapvertrek. In een schitterende straling verscheen Isis voor de tweede maal aan de oude, vermoeide, ontgoochelde koning. Zij stond daar in haar azuurblauw gewaad
over het witte onderkleed.
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Op haar hoofd de gouden kroon der Open Lotus, op de bol der
wereld, haar rechtervoet op de kop van de slang.
Haar handen waren leeg, naar Meri Aton geheven.
'Ik groet u, Meri Aton, met lege handen.
Gij hebt het zwaard des onderscheids gebruikt, doch de straling
der juwelen versluierd. Het levenskruis hebt gij uw volk getoond,
doch hen niet medegevoerd. De gevleugelde slang hebt gij niet
kunnen overmeesteren.
Over de wereld is uw boodschap niet gegaan.
De gouden kroon der open Lotus van het bewustzijn, hebt gij op
uw hoofd geplaatst. Helaas de bloem van de Lotus is niet tot
volle bloei gekomen.’
'Ik ben hier niet om recht te spreken, doch om u de liefde te
doen gevoelen van de Heer van het Licht. Zo zeg ik u, in dit
leven zijt gij door de vlammen van Osiris zodanig verhit, dat gij
mijn blauwe mantel van liefde en mededogen te kil vond voor
uw grote verhitting.’
'In naam van de Heer van het Licht zeg ik u, dat gij eens zijt
geweest Hij, die men in de historie Het Vuur noemt. Eens zult
gij zijn Hem, die men de Verlichte zal noemen, de boodschapper van het verlichte bewustzijn voor miljoenen gelovigen. Vanuit deze verlichting zult gij in totale dienstbaarheid de redder van
een nomadenvolk worden: gij zult hen leiden naar het beloofde
land van werkelijke broederschap.’
'In eenvoud zult gij wederom geboren worden als degene, die
in totale liefde en offer zal worden: de Verlosser. In dit leven zult
gij geheel gehuld zijn in mijn blauwe mantel van liefde en mededogen. Het vuur van Osiris zal u in dat leven slechts zeer mild
en weldadig verwarmen, opdat gij uw grote taak zult kunnen
volvoeren.’
Isis hief haar handen omhoog, tranen schitterden in haar
smaragdgroene ogen.
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'Bloed en tranen zullen door uw liefdesoffer de wereld teisteren;
te vuur en te zwaard zal uw boodschap van liefde gevestigd
worden. Na enkele eeuwen zult gij wederom in het Oosten de
grote boodschapper van licht in de duisternis van het veelgodendom zijn.’
'Deze verlichting zal er een zijn van de kracht van de ene ware
God in gestrengheid en discipline, in mystiek en schoonheid.
In dit leven zult gij opgaan in de vlammen van Osiris.
Mijn blauwe mantel zult gij wel aan de mensheid geven, doch in
de plichtsvervulling zal zij door de mens vergeten worden.
Eeuwenlang zullen wij boodschappers van het licht zenden,
waar gij er velen van zult vertegenwoordigen. Zo zeg ik u, wanneer de mensheid gelouterd zal worden door het grote vuur der
hemelen, gezuiverd zal zijn door het water der aarde, zult gij
wederkeren als de Heer Maitreya.’
'Door de ervaringen van het lijden tot verlichting gebracht, zal
de mensheid de Heer Maitreya erkennen in zichzelf, Hem herkennen in zijn naaste. Geef uw geest terug aan de Heer van het
Licht, ga met mij mede, terug naar uw oorsprong, alwaar gij u
zult voorbereiden op uw nieuwe taken.
Liefde is de enige verbinding waarop de eenheid van mens en
universum gebaseerd kan zijn.’
'Eens zal een straal van licht de hele mensheid omvatten, dan
zal zij zijn een piramide van licht, waarvan de top zal reiken tot
in de sferen. Zo zult gij werken aan het herstel van het plan op
aarde, door het licht, de liefde en de macht van de menselijke
persoonlijkheid.’
Het visioen verdween, de stem zweeg. Meri Aton sloot de ogen
en gaf zijn geest aan de Heer van het Licht.
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De ster
Wanneer zal de mens eens de boodschap verstaan
die de lichtende ster ons heeft gegeven?
Zal hij dan niet meer in duisternis hoeven gaan
als hij eindelijk begrijpt, liefde is leven?
De ster die in een donkere nacht is verschenen
bracht ondanks haar grote licht, slechts strijd
Hoewel zij nu al duizenden jaren is verdwenen
vraagt de mens nog steeds, waar is de eeuwigheid?
Eens zal hij toch begrijpen dat de lichtende ster
heeft willen zijn, de verbinding met alle mensen
die reikt tot over de horizon, zo wijd en ver
stil vervullend, de grote vredeswensen
Eens zal hij begrijpen, alleen liefde kan geven
een brug tot aan de horizon, zo wijd en ver
De pijlers van de brug heten liefde en leven
Wie verstaat de boodschap van de lichtende ster?
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Kerstkind
Wat lig je daar mijn kleine pop
Wat zal er nog komen in je leven?
Eenzaam zul je zijn, mijn kleine pop
Smart en pijn zal het leven je geven
Maar vreugde ligt in iedere traan
Jij zult het gouden lint tussen de harten
zijn, zodat elk hart zijn lichtweg kan gaan
naar Hem, op wie wij allen wachten
De stralen van de ster zullen nimmer doven
Hoe je arme voeten ook zullen bloeden
Als een mantel van goud is het licht van boven
In pijn en eenzaamheid zal het je behoeden
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Kerstnacht
In de halfdonkere stal zitten bleek weggedoken
Josef en Maria, tussen hen het kind verborgen
Naast hen mensen, van huis en haard weggelopen
Bleek van angst, verdriet en zorgen
Wat tweeduizend jaar geleden is gebeurd
hebben zij hier nu opnieuw beleefd
Alles wat toen de mens heeft verscheurd
is wat in ieder mens nog altijd leeft
Geen tijd, geen hart, geen oor, geen woord
voor zijn naaste, die vlak naast hem gaat
Alsof er van liefde nooit werd gehoord
Men nimmer de roep van de ander verstaat
Doch plots klinkt er een klein geluid
van een kind, liggend in een voederbak
De mensen luisteren naar het zacht gehuil
vergeten hun eigen zorg en ongemak
Is dit het teken waar de wereld op wacht
de mens zal stuiten in zijn tomeloze vaart?
Dat er altijd zal zijn een lange donkere nacht
waar grote kracht ligt in een klein gebaar
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Voetstappen in het zand
In een ver land, achter de blauwe bergen van herinnering, over
de horizon van de kosmische oceaan, ligt een land dat Wedergeboorte heet. In dat land hebben de mensen een schimmig
uiterlijk. Zij vertegenwoordigen soms levens die vele duizenden
jaren behelzen.
Het vreemde van dit land is, dat alleen die mensen hier kunnen
leven, die hun verdrietige herinneringen hebben doorleefd. Die
herinneringen hadden zij meegenomen uit het land van materie,
want verdriet bewaart men, omdat vreugde vervliegt. De mensen die in het land van Wedergeboorte leven, zijn heel gelukkige mensen. Zij hebben hun verdrietige herinneringen omgetoverd in glanzende kralensnoeren van de mooiste kleuren.
Iedere kraal was als een spiegel waarin zij zichzelf herkenden
in een leven met alle emoties van dat leven.
Omdat deze mensen bevrijd zijn van materie, dus ook van emotie, leven zij in liefde en harmonie met elkander. Voordat zij in
het land van Wedergeboorte, achter de blauwe bergen van herinnering waren aangekomen, hadden zij eerst lange tijd door de
barre woestijn der Angsten rondgedwaald. Hier hadden zij een
onmenselijke dorst geleden. Soms kwam er wel eens een lichtwezen langs, die hen een gouden schaal met nectar aanbood.
Wilden de dorstige mensen drinken van de nectar in de gouden
schaal, zagen zij tot hun grote schrik hun eigen gezicht zo vol
zorg, angst en pijn in de nectar weerspiegeld, dat zij niet van de
nectar durfden drinken.
Een enkele keer gebeurde het dat een dorstig mens toch de
moed had om uit de gouden schaal te durven drinken. Op dat
moment gebeurde er een kosmisch wonder.
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Deze moedige mens zag dan allemaal engelen om zich heen,
hoorde prachtige muziek en zag de mooiste kleuren voor zijn
ogen verschijnen.
Dit ene moment van vrede met zichzelf, van herkenning van de
Heer van het Licht in zijn eigen geschonden gezicht in de nectar
van de gouden schaal, was zijn kosmische wedergeboorte.
Deze zeer moedige mens werd, onder het zingen van het Te
Deum Laudamus, door de engelen naar het land van Wedergeboorte gevoerd. De engelen zijn altijd heel blij met deze moedige mensen, die zij dan hun broeders in de geest noemen.
Een korte poos van rust in het land van Wedergeboorte om
nieuwe inspiratie en kracht te vergaren, maakt deze dienaren
dan zo sterk, dat zij zelfs verlangen om weer terug te gaan naar
het land van materie om de mensen daar te helpen vanuit hun
eigen doorleefde lijden. Als het lijden helemaal is doorleefd en
verwerkt, maar vooral als de mens zichzelf heeft geaccepteerd,
kan hij een dienaar worden.
Sommige van deze dienaren worden zelfs werelddienaren.
Deze dienaren, die zelf lichtwezens zijn geworden, mogen ook
gaan werken in de woestijn der Angsten. In die woestijn der
Angsten zijn vele gebieden zoals: het gebied der wroeging, het
gebied van de levensangst, de angst om als een engel in zuiverheid gelukkig te zijn met de grootste kosmische levenskracht, de seksualiteit.
In dit gebied van de levensangst dwalen zeer vele dorstigen
rond. Ook het gebied van de wroeging is dicht bevolkt. Er zijn
nog vele kleinere gebieden, maar deze twee gebieden zijn de
voornaamste. De mensen die hier ronddwalen begrijpen niet,
dat zij zich al hun lijden en verdriet zelf hebben aangedaan. Dat
zij alleen tot harmonie in een leven kunnen komen, wanneer zij
niet meer door hun emoties gevangen worden gehouden. In het
gebied van de wroeging kan door het lijden het begrip komen,
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dat men hetgeen men die ander heeft aangedaan, zelf op zich
moet nemen en ondergaan dóór die ander. Zo gaan de vele levens verder als voetstappen in het zand.
De dienaren die zelf lichtwezens zijn geworden, willen altijd
eerst een bepaalde tijd werken in de barre woestijn der Angsten
om de anderen te helpen, voordat zij terugkeren naar het land
van materie. Zij mogen dan zelf met de gouden schaal met nectar rondgaan en proberen de door angst, wroeging en pijn gekwelde mensen daaruit te laten drinken.
Hoewel het soms heel ontmoedigend is, houden zij het altijd
dapper vol, want hierdoor krijgen zij de kracht om in het land
van materie sterk te staan en bestand tegen verleidingen te zijn.
Gelukkig ligt er in de dorre woestijn der Angsten ook een oase
van prachtig groen gras en statige ceders. Er stroomt een helder zingende rivier, die de rivier der Zuiverheid heet. In het midden van de oase ligt een hemelsblauw meer, die de Spiegel des
levens heet. Naast dit meer staat de gouden troon waar de Licht
Engel zetelt, die Karma heet. Hij let altijd goed op en zoekt uit
de vreselijk vermoeide en gekwelde mensen hen eruit, die al
vele, vele ontelbare voetstappen in het zand hebben gezet. Hen
wijst hij aan en zegt hen, dat zij zich een nieuw leven in een
nieuw lichaam moeten zoeken.
Vol liefde legt de Engel van het Karma dan uit, dat het mogelijk
is om in de stof zijn lijden opnieuw te beleven, vanuit dezelfde
omstandigheden met dezelfde mensen om zich heen. Door het
opnieuw beleven in strijd en lijden, zou het verdriet of de frustratie positief omgebogen kunnen worden. Door hetzelfde te ondergaan wat men in een vorig leven zijn medemens, bewust of
onbewust, heeft aangedaan, is het mogelijk zijn schuld te delgen en zo zijn wroeging kwijt te raken.
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Vele gekwelde mensen luisterden naar zijn woorden en leefden
zich in een nieuw stoffelijk leven en een nieuw stoffelijk lichaam
in. Vele van de lichtwezens die zich de dienaren noemen, besloten met deze mensen mee te gaan in de stof. Zij waren immers altijd met hen verbonden geweest in de stof.
Met de hulp van de dienaren zouden de gekwelde mensen in
de stof alle mogelijkheden opnieuw beleven. Gezamenlijk konden zij dan dezelfde opdracht dienen, ieder vanuit zijn eigen
hart. Op deze manier komen er grote groepen van mensen, die
ieder vanuit hun eigen licht van het bewustzijn, de gezamenlijke
opdracht kunnen uitvoeren.
De Engel van het Karma legde hen ook uit, dat er altijd zulke
grote groepen van mensen geweest waren in verschillende kosmische tijdperken. De dienaren zochten altijd dezelfde mensen
waar zij al in zovele levens mee waren verbonden, om iedere
keer dezelfde opdracht uit te voeren.
In ieder volgend leven iets positiever, door de ervaringen uit het
lijden en de strijd die aan de opdracht was verbonden. Het enige
werkelijke doel van iedere opdracht, zowel in de hemelen als
wel in de wereld van materie, is om de mens door de bittere
ervaringen van strijd en lijden in duizenden levens tot de totale
verlichting te brengen.
De totale verlichting is het bewustzijn, waarin de mens waarlijk
de Heer van het Licht in zichzelf herkent en daarom ook in zijn
medemens. Dit bewustzijn moet hem helemaal doordringen en
verlichten, zowel in zijn brein als in zijn gevoel. Want dan pas
kan de mens de liefde beleven, waardoor hij een lichtbaken zal
zijn voor zijn medemens.
De duizenden levens als glanzende kralen aaneengeregen,
vormen de weg die ieder mens moet gaan. Zij zijn voor de mens
vanuit het verleden tot het heden, werkend aan de toekomst,
als voetstappen in het zand.
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Een ster viel
Een lichtstraaltje werd een menselijk wezen
Een mens die het licht uitstralen zal
Wat brengt hem dit nieuwe leven?
Slechts dát, wat hij zelf belichten zal
Een ster viel in de donkere nacht
Somtijds is het levenslicht van korte duur
Te donker het leven dat hem wacht
Bevrijd keert hij terug tot het kosmisch vuur
Geef hem de vrijheid naar hoger sferen
Houd niet tegen uit angst en leed
Eens zal hij stralend wederkeren
in die ene liefde, die alle wonden heelt
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Het woord
Uit het woord werd het licht geboren.
Myriaden lichtvonkjes dansten naar hun levensweg.
De lichtvonkjes scheidden zich, vormden aparte trillingen.
Het verlangen om de liefde te geven, die de oorsprong was van
hun wezen, bracht hen weer tot elkander.
In liefde werden zij één grote lichtstraal. De warmte die hen samenbond, deelde hen weer. En zij werden weer lichtvonkjes.
Hoewel zij als één grote lichtstraal naar beneden gleden door
de sferen, had ieder vonkje zijn eigen weg. In iedere sfeer stond
een lichtengel hen op te wachten en gaf ieder vonkje datgene
mee, wat precies bij hem paste.
Toen zij in de laatste sfeer waren aangekomen, werden zij door
een grote lichtengel, die Karma heette, vol liefde opgenomen
en in een warme, zachte moederschoot gelegd.
De lichtvonkjes, nu een mensenkind, kwamen in het aardse
licht. Bij het uiten van de eerste kreet, het woord, kwam levenslicht dat Prana heette, in hem.
Hij groeide op tot volwassenheid, vervulde zijn karmische lot,
kwam een andere lichtvonk tegen, en verenigde zich. De stoffelijke vereniging, die met de juiste trillingen werden uitgevoerd
bracht de twee lichtvonken in de sferen, wederom tot één grote
lichtstraal van alle lichtvonken.
Dit herhaalt zich iedere seconde opnieuw. In ieder mens zijn
bepaalde trillingen aanwezig. Wanneer een mens in liefde,
maar dan ook alleen in liefde, zich verenigt, zullen de trillingen
één geheel kunnen worden. Dit ene geheel, deze harmonie bestaat in de sferen uit licht.
Dit licht is de zich steeds herhalende scheppingsdaad van de
eerste lichtstraal, die voortkwam uit het Woord.
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Afscheid
Waarheen voert de wind mij mee?
Nu de wolken jagen en de bladeren vallen
hoor ik een stem fluisteren uit alle hoeken
Ga mee, ga mee, ga met mij mee
Hoe verleidelijk streelt de wind mijn aangezicht
Hoe teder ritselen de bladeren hun afscheidslied
Vol hoop straalt de zon achter de grijze wolken
Nieuw leven ligt verborgen in ieder afscheid
Mij zal geen afscheid meer deren, geen traan meer geven
Het nieuwe leven lacht mij toe in ieder sterven
Vol majesteit verheft zich de herrezen koning
De zuivere ziel, verlost door het afscheid, werd herboren
Sluier na sluier werd van mij afgenomen
De liefde, onveranderlijk, slechts bleef
Wat heeft zij in eerbied onthuld?
Het stralend ego, vernieuwd herrezen
in innige omarming met de zuivere ziel
Uit duisternis werd het licht geboren
Slechts liefde kan verbinden licht en leven
Slechts liefde
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De naam Zohra, die "Brengster van Licht", "Morgenster" betekent,
werd aan mevr. E. W. Bertrand-Noach door de Meester Hazrat
Inayat Khan gegeven. Hij verscheen haar in een iriserend groen
gewaad, met een vijfpuntige gouden ster op de linkerschouder. Om
zijn hals droeg hij een gouden keten met een ronde, gouden plak
eraan. Hij werd omgeven door een stralend licht.
Deze gedichten, verhalen en legenden zijn geschreven vanuit een
diepe kinderlijke eenvoud, waar de beperking van het verstand niet
meer de horizon van vormt. Zij spreken van een totale overgave
aan het hogere in de mens. In deze mystieke gedichten, verhalen
en legenden, neemt de geest de leiding, opdat de mens boven de
gebondenheid aan de materie kan uitstijgen. Dit boekje is
geschreven in een Oosters beschouwende stijl, die de lezer
meeneemt naar verre oorden, waar onze hedendaagse efficiency en
techniek nog nooit zijn doorgedrongen.
In de gedichten, verhalen en legenden, komen de esoterische waarheden, de mystiek, nog versluierd door. Een ieder kan vanuit zijn
eigen bewustzijnsniveau een deel van de sluier oplichten, opdat
juist diè esoterische begrippen, diè mystiek voor hem belicht zullen
worden, waar hij affiniteit mee heeft, waar hij aan toe is.

