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DE TEMPEL DER GENEZERS
Wilt gij medewerken

in het groote werk van

het genezen van zieken

en het versterken van

dezwakken, doorhetuit-

zenden van gedachten

vanLiefde enMoed, om

6.30 n.m. zonnetijd op de

volgende datums?Stelü

daarbij dan voor, hetßo-

zekruisers Embleem

op den Westeiyken

muur van het Ecclesia

(Tempel der Genezers)

te Oceanside Cal. U.S.A.

met de reine witte roos

in het midden van het

Kruis. Richt Uwe ge-

dachten daarheen en

de zegeningen, welke

gij zendt aan anderen

zullen tot u in veel-

voud terugkeeren.

Sept. 6, 13, 20, 27

Oct. 3, 10, 17,24, 30

Het genezingsdepartement van het Rozekruisers Genootschap is bereid iedereen,
zonder onderscheid van richting, stand, of ontwikkeling, gratis en geheel belangeloos

bij te staan.

Aanvragen om inlichtingen of hulp

ROZEKRUISERS GENOOTSCHAP

(Ned. Vertegenw.)

Hyacintenlaan 42, Haarlem.

ZONNEMAAND LIBRA.

(24 Sept.-23 Oct.)

Millioenen van jaren, zij gingen voorbij.

zij komen, zij gaan, zonder missen.

geruischloos verdwijnend, gansch zonder een

[spoor.

of stampend, of sleepend, of groevend een

[voor.

die eeuwen niet uit kunnen wisschen.

De jaren zoo licht en de jaren zoo zwaar.

zij gipgen, om nimmer te keeren.

Toch zijn zij niet doelloos voorbij ons gegaan.

zij droegen een lichtende stralenkrans aan.

geschenk uit de hoogere sferen.

Zij brachten een gift uit den hemel ons mee;

ook wij worden nimmer vergeten.

Dozijnen van stralen vol kleur en vol gloed.

zij brachten de aarde een hemelschen groet,

eens zullen wij allen het weten.

Wij blijven niet eeuwig in duisternis hier,

elk jaar brengt ons kracht om te hopen.

De jaren die komen, ook zij doen hun plicht.

en eenmaal zal duister verkeeren in licht.

dan gaat ons de hemel weer open.

En hij, die als eerste dan binnen zal gaan

deed niet als de meesten der menschen.

Hij wachtte niet op wat voor hem wordt

[gedaan.

hij is een veel korteren weg opgegaan.

hij kende het doel zijner wenschen.

Hij volgde steeds Venus getrouw op den voet.

zij lichtte hem voor, bij zijn streven.

zij baande door distels en doren een pad.

haar handen, zij hebben de twijgen gevat

om hem een tapijt van te weven.

Want hij wist, wat velen vergeten weer zijn.

dat „liefde” ten goede zal leiden.

En wie maar het pad van de liefde wil gaan,

hij treft steeds eeen opene hemeldeur aan,

—want liefde kan allen bevrijden.—
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SUGGESTIES VAN HET HOOFDKWARTIER.

„De oudere Broeders zijn altijd bereid ons op

alle mogelijke manieren te helpen, onder voor-

behoud, dat wij hen niet met onze „persoonlijkheid”

verbinden, zooals velen gedaan hebiben. Bedenk

goed, de oudere Broeders stellen geen belang in

persoonlijkheden, evenmin geven zij leering aan

persoonlijkheden, doch zij helpen ons het licht van

onze ziel te ontwikkelen en zijn daarom leeraren

der ziel.”

„In den tempeldienst komen vijftien eigenschap-

pen van liefde voor, die wij moeten ontwikkelen.

In dezen dienst zult ge een mijn van helpende sug-

gesties vinden voor een systeem van innerlijke my-

stieke oefening.”

„Een wereldomwenteling is aanstaande.”

Niet langer zal men eer en aanzien afmeten naar

bezit, maar naar de mate van dienst.”

„De Russische kerk verried het volk en bracht

het in de macht van de zelfzuchtige, tirannieke

aristocratie. Tegelijk met deze verloor zij in de

groote omwenteling haar macht. Nu zal een zuiver-

der aanzicht van geestelijke waarheid verrijzen.

„God is licht en stralende energie. God is liefde,

wijsheid en dienst. Laat uw licht schijnen, opdat

God in U moge worden verheerlijkt.

De uwe in het groote werk,

The Rosicrucian Fellowship.

„ledere lezer van Het Rozekruis Propagandist”.

Wij danken onze vrienden van ganscher harte. Onze leus heeft wonderen

verricht. „Het regent abonné’s”.

Het P. B. zal al het mogelijke doen om het onze propageerende vrienden

zoo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Zie nogmaals onze bekend-

making op pag. 104. Ons abonnementental verdubbeld worden.



HOOFDARTIKEL

DE „MAX HEINDEL-STICHTING”

WIJ BOUWEN.

De Liefde is het eerste en het laatste. Zonder

Haar komt niets tot stand en gaat niets ten gronde.

Want ook een verlossing uit wat tot verstarring

is geworden, is uit de liefde.

Indien wij dus iets tot stand willen brengen, dat

werkelikheid is, d. i. werking heeft, dan ,is dat

alleen mogelrk door de liefde, die onze daden in-

spireert.

Wij hebben ons tans als doel gesteld: het bouwen

van de zichtbare Tempel in Nederland. Hiertoe in

de eerste plaats kwam de Max Heindel stichting

tot stand. Een belangrijk deel van het werk nu

zal bestaan in het scheppen van de materieële

mogelikheid om het plan, dat nu nog maar in

tekening en op papier bestaat in tastbare werke-

likheid om te zetten.

Er moeten dus giften verzameld worden en dit

is een ontzaggelik gevaar. Er is niets moeiliker

dan geven, omdat het zo licht passief geschiedt.

„Men” geeft om verder met rust gelaten te worden,

uit gemakzucht, uit mode, uit hoogmoed, uit eer-

zucht, ja, uit plichtsgevoel maar moeiliker uit

spontane Liefde.

De Zichtbare Tempel echter kan alleen tot

stand komen uit en in de sfeer der innigste en de-

vootste Liefde. Het gaat er niet om een stuk steen

of een gebouw neer te zetten, maar een uitdruk-

king en steun te geven aan het Kosmiese Liefde-

bewustzijn, dat in de heilige leringen der Roze-

kruisersfilosofie werkt. Het gaat om beter, meer

en vollediger te kunnen dienen.

Wanneer wij ons dus tot U wenden, vrienden,

om te spreken over dit dan is het niet om

U een bijdrage te vragen. Niet Uw geld, maar Uw

Liefde is nodig, voor dit, gelijk voor ieder ander

werk des Geestes. Wij willen alleen Uw aandacht

vestigen op een mogelikheid tot dienen.

Allen kennen wij de onzekerheid, de twijfel, die

voort kan vloeien uit igeven. Maar, gelijk hier ons

afstand doen van bezit uit de hoogste motieven

moet voortspruiten, is het hoge doel ook een hulp-

middel om ons geven vrij van egoïstiese, onedele

of halfslachtige motieven te maken. De verheven

idee een Tempel te bouwen in de hoge zin van

het woord is in staat ons geven te zuiveren en te

maken tot een biddend offer. Dat hierbij de vraag

naar de hoegrootheid van onze gift op zichzelf van

geen betekenis is spreekt vanzelf.

De gelegenheid tot waarlik
geven

is daar. Moge

zij allen ten zege strekken!

■■

De nieuwe kracht van den toekomstigen

tijd. (III)

(Vervolg van pag. 76.)

Zoo zien wij hoe onjuist het is, dit concrete be-

staan te verachten en in de wolken van hoop en

aspiraties te leven, die betrekking hebben op het

hoogere leven en de hoogere sferen, terwijl wij

onze plichten in het tegenwoordige, concrete, mate-

rieële leven verwaarloozen. Het zal echter evenzeer

duidelijk zijn, dat het ook onjuist is, ons tot de

zuiver materieële zijde van het leven te bepalen,

met uitsluiting van de geestelijke zijde van onze

natuur, zooals wij gedurende eenigen tijd in een

gevaarlijke mate hebben gedaan. Uitersten zijn

gevaarlijk. Indien wij met de twee polen van ons

bestaan rekening houden en trachten ons materieële

bestaan te leiden bij het licht van onze geestelijke

perceptie, zullen wij de lessen, waarvoor op zoo

wonderbaarlijke wijze in de school der ondervin-

ding gezorgd is, in een veel korter tijd leeren, dan

noodig zoude zijn, indien wij één der uitersten

zouden volgen.

Materialisme openbaart zich aan de menschheid

op
vele manieren op eene onpleizierige wijze. Eén

van deze is vulkanische uitbarstingen en hoe gees-

telijker de toestanden worden, des te minder zullen

zulke rampen de wereld opschrikken. Deze be-

wering is voor velen moeilijk te controleeren en

zoude niet geuit zijn, indien het niet mogelijk ware

om ten minste omstandige aanwijzingen voor hare

juistheid te geven. Deze aanwijzingen zijn uit eene

studie verkregen van den gedachtengang ten tijde,

dat uitbarstingen van de Vesuvius hebben plaats

gehad. De lijst der rampen die in ons tijdperk

hebben plaats gehad, begint met de uitbarsting.
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die Herculanum en Pompeji verwoestte en waarbij

Flinius de Oudere omkwam, 79 n. Chr.; daarna

203, 472, 512, 652, 982, 1036, 1158, 1500, 1631,

1737, 1794, 1822, 1855, 1872, 1885, 1891, 1906.

Br hebben 18 uitbarstingen plaats gehad in 1900

jaren. De eerste helft geschiedde in 1600 jaren,

gedurende de zoo (genoemde „donlkere tijden”, toen

zooals de materialist zoude zeggen de mensc”

onwetend was en bijgeloovig genoeg om in God te

gelooven en zelfs in feeën en dergelijke nonsens!

Sedert de opkomst van de moderne wetenschap,

met haar materialistischen invloed, zijn de cataclys-

mische reacties dien overeenkomstig talrijk ge-

weest. Er hebben 9 erupties plaats gehad gedu-

rende de 300 jaren, dat de mannen der wetenschap

de overbodigheid van God begonnen aan te toonen

en de onbeduidendheidvan iets zoo voorbijgaands

als Geest, tegenover de andere 9 uitbarstingen,

die in 1600 jaren gedurende de zgn. „donkere

tijden” plaats grepen. De eerste 6 geschiedden

in de eerste 100 jaren van onze jaartelling, de

laatste 5 binnen een periode van 51 jaren! Indien

wij den vooruitgang nagaan van de wetenschap in

de laatste eeuw en in het bijzonder in den laatsten

60 jaren, dan ligt de gevolgtrekking voor de hand,

dat de vulkanische uitbarstingen talrijlker worden,

naar mate het materialisme toeneemt. Naar gelang

dit zich uitbreidt, des te grooter deel der aarde

wordt geteisterd.

Deze beweringen met betrekking tot de weten-

schap hebfcen niet de bedoeling te verklaren, dal

wetenschap nadeëlig is. Zij heeft haar wettige

plaats als opvoeder van het menschelijke ras, maar

wanneer zij zich van den godsdienst los maakt en

materialistisch wordt, zooals tot in de jongste tijden

het geval is geweest, wordt zij een gevaar voor de

imenschheid. Er is een tijd geweest, zelfs nog in

Griekenland, dat godsdienst, kunst en wetenschap

vereenigd waren en in Mysterie-tempels onderwezen

werden, maar aangezien het thans een tijd van af-

scheiding en specialiseering is, zijn zij voor eenigen

tijd gescheiden en ofschoon de uitslag daarvan

voorloopig ongunstig is, zullen zij tot grootere

volmaaktheid komen, dan mogelijk was, indien zij

vereenigd waren gebleven. Te zijner tijd moeten

zij weer één worden; en dan, maar ook dan alleen,

zullen wij volmaakte voldoening krijgen door het

hart, het verstand en de zinnen. Het hart zal het

godsdienstige ceremonieële aspect genieten, het

verstand zal voldaan worden door de wetenschap-

pelijke zijde en voor de esthetische kant van

’s mensohen natuur zal gezorgd worden door de

verschillende kunsten, zooals die in den toekomsti-

gen godsdienst zullen worden toegepast. Gelukkig

zijn er thans reeds aanwijzingen dat de wetenschap

godsdienstiger en godsdienst wetenschappelijker

en artistieker wordt. De leidende geleerden van

thans geven de noodzakelijkheid en de klaairblijke-

lijkheid toe van een opperwezen en de enge ge-

loofsbelijdenissen en leerstellingen der orthodoxie

maken plaats voor een ruimere opvatting van God

en het Heelal.

Wanneer de mensch zijn wezen vergeestelijkt

heeft onder den invloed van den wetenschappelijken

en artistieken godsdienst der toekomst, zal hij

zelf-contróle geleerd hebben en 'onzelfzuchtig be-

hulpzaam voor zijne medemenschen geworden zijn;

hij zal dan een veilige bewaarder van de gedacli-

te-kracht zijn geworden, en in staat zijn nauw-

keurige en juiste denkbeelden te vormen, die dade-

lijk geschikt zijn om in bruikbare dingen te kristal-

liseeren. Dit zal geschieden door middel van het

strottenhoofd, dat het scheppende Woord zal uiten.

Alle dingen in de Natuur zijn ontstaan door het

spreken van het Woord dat tot vleesch is geworden

(Johannesl) Geluid of gesproken gedachte zal onze

volgende kracht in manifestatie zijn, een kracht, die

ons tot scheppende God-menschen zal maken, zoo-

dra wij door onze tegenwoordige schooling ons

hebben bekwaamd zulk een ontzettende kracht tot

nut van allen te gebruiken, zonder eenig zelfbelang.

Het is vooir ons van onmiddellijk belang en noodig,

dat wij in ons dagelijksch leven het geestelijke

boven het materieële stellen en levens leven van

„dienen” in het ibelang van onze mede-menschen.

I DE TIJDSPIEGHEL |

De Astrologie der Toekomst»

(Voordracht, uitges|proken tijdens de Aug-

weekend-conferentie te Haarlem.)

Waarde vrienden. De tijd nadert snel waarin

verschillende elementaire dealen der occulte weten-

schap, waarover de massa niet anders dan min-

achtend en schouderophalend wist te spreken,

algemeen ingang zullen vinden. De dusgenaamde

officieële wetenschap, die vroeger heftig fulmi-
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neerde over alles wat naar occultisme zweemde,

maakt zich zoo langzamerhand meester van het

occulte weten en ze doet dat zonder het minste

excuus en met dezelfde brutaliteit die onze ortho-

doxe broeders zal kenmerken als straks onze eco-

nomische verhoudingen zich geheel en al zullen

wijzigen en de wereld met verschillende groote

maatschappelijke wanverhoudingen zal afrekenen.

Men zal zich dan voegen met een gebaar van „dat

heU>en wij altijd wei gezegd.”
U krijgt nu misschien het gevoel, alsof er eenige

wrevel bij ons aanwezig is tegen hen, die zich

onvoort>ereid en onwaardig meester maken van

het geestelijke goed van andere, zonder scrupules.

Dbch u zult straks begrijpen, dat onze beden-

king niet voortspruit uit wrevel, maar als een ge-

volg van een aanwezig groot en ontstellend gevaar,

dat door insiders duidelijk wordt ingezien.

Het deel der occulte wetenschap, dat zoo lang-

zamerhand gemeengoed wordt, is de astrologie.

Men past deze wetenschap reeds toe op weten-

schappelijke instituten, men experimenteert er mede

in den familiekring en men vermaakt elkander met

astrologische foefjes.
In de groote pers kunt ge tegenwoordig her-

haaldelijk astrologische beschouwingen aaantreffen

en het wordt „bon ton” om er iets van te weten.

Het is een stuk maatschappelijke positie geworden

en talrijken probeeren er wat aan te verdienen.

Het is u bekend.

En oppervlakkig gezien, zou men zich moeten

verheugen dat deze wetenschap zich zoo popula-

riseert.

Maar het is slechts schijn. Men tracht met man

en macht de astrologische wetenschap te dringen

in het kader van de aarde-aardsch.

Het wordt een handig en bruikbaar middel in

de handen van materialisten. Men wordt straks

astrologisch getest bij de Philips fabrieken en der-

gelijken. Men wordt astrologisch belaagd met

stikgassen en vlammenwerpers, want het is u mis-

schien nog niet bekend dat tijdens den grooten

oorlog de Duitsche generale staf gebruik maakte

van astrologie.

Men zoekt astrologisch zijn betrekking en den

weg met behulp waarvan met het spoedigst mate-

rieël zal slagen.

Men tracht astrologisch een diagnose te stellen

van mogelijke lichamelijke ongemakken, zoodat

een bestrijding met eenig succes mogelijk is, en

later het gewone leven weer kan worden geconti-

nueerd.

.Men zoekt straks astrologisch verloren voorwer-

pen op; ik heb thuis een boek, hoe u dat moet

leeren.

.Men gaat met astrologisch advies straks alle

levensuitingen, wenschen en dingen controleeren,

m.a.w. de astrologische wetenschap als hulp in de

wereldhuishouding in het groote en in het kleine.

Doordat men met behulp van de astrologie elkaar

beter leert kennen, zal de strijd zich toespitsen, de

middelen worden geraffineerder, de wapenen dui-

velscher en bereid onder gunstige planetaire be-

stralingen, totdat de hel zelve is neergedaald, mede

met behulp van de andere populair occulte instel-

lingen als daar zijn het bedrijf der magnetiseurs,

de helderziende juffrouwen, en de spiritisten.

U meent dat we overdrijven, doch u moet zich

baseeren op de realiteit. De vertegenwoordigers

der officieele wetenschap stellen ons niet gerust

in hun bedrijf.

De theologie is beschavingremmend, ze tolereert

al het negatieve en onvolkomene van den staat en

we kennen zegeningen van oorlogschepen en be-

ëedigingen van officieren onder de preekstoel. We

kennen legerpredikanten en het bloedige christelijke

caricatuur waar Heindel over schrijft.

De heeren medici geven ons evenmin onze rust

terug. Ze lappen onze stuk geschoten jongens in

de oorlogslazaretten op, en zenden ze ten spoe-

digste weer terug naar het front. De germ'ddelde

dokter is een uiterst conservatief mensch, die als

de grootste vijand optreedt van zijn collega’s

natuurgeneeskundigen. Als u Dr. Hettema hier-

over hoort spreken kunt ge uw winst doen.

De heeren medici waren tot voor kort onder de

oude Leidsche school ernstige materialisten, en

allen teerden zij op het weten van de oude Roze-

kruisers.

De heeren scheikundigen en ingenieurs, zij

bouwen de forten, en de kanonnen, zij puzzlen de

stikgassen uit en kweeken de bacillen.

„Holland bouwt bruggen,” zooals ge weet, maar

niet voor het verkeer doch voor het troepenvervoer

dat men verwacht, straks als de botsing komt.

„Holland bouwt bruggen in contract met Frank-

rijk,” zegt men.

De heeren juristen. Ach vrienden zij vullen onze

regeeringsbanken en onze departementen. Het is

Mr. die en Mr. die. Het zijn onze gezanten en onze
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onderhandelaars, kortom onze vertrouwens-

menschen.

Onze economen bouwen voort aan het oude

stelsel en trachten het oude, het verwordene, het

absoluut slechte, het onchristelijke te continueeren.

Kijk waar ge kijken wilt, zoo is het. En achter dat

alles staan onze grootmachten de oorlogsindu-

strieën en de groote cartels en oligarchieën. Allen

eten uit die ruif. „Wiens brood men eet, wiens

woord men spreekt”, zeggen onze vaderen, niet

erg vleiend, maar niet minder waar.

En als u nu deze wereld ziet, in eerlijkheid, en

in feite, en als u iets, ook maar iets van de ver-

hevenheid der astrologie hebt gevoeld, en weet

wat het is, zoudt
ge dan deze goddelijke verheven

wetenschap durven toevertrouwen aan dergelijke
menschen? Dat zoudt ge niet vrienden. Allereerst

zoudt ge trachten allen op te wekken tot een gees-

telijk reveil en de menschen willen stellen voor de

astrologie als religie.

Dat zoudt ge willen!

Maar waarom doet ge dat dan niet? Waarom

wilt ge dan niet met ons strijden tegen een der-

gelijke grove en ontstellende uiting van zwarte

magie? Men ziet in onzen dagen hoe twee groot-
machten elkander grijpen in laatste worsteling,
witte en zwarte magie, en het is ontzettend.

Want reeds eenmaal het>ben de witte broeders

schijnbaar verloren.

En zij zullen steeds schijnbaar verliezen totdat

de mensch geleerd heeft zelf de hand aan den

ploeg te slaan, en zelf te doen dat wat moet en

waarachtig is.

In de verglommen eeuwen was de astrologische

wetenschap geklommen tot een ontzaggelijke

hoogte, tot een vervaarlijk weten, tot een inzicht

en een klaarte van bovenaardschen glans en ziet,

we hebben alles verloren, deze wetenschap is ten

onder gegaan aan zwarte magie, we hebben niets

meer over. Het is ons afgenomen, zooals ons meer

afgenomen werd omdat men er een onwaardig

gebruik van maakte. Het oude weten

en kennen, de oude Chaldeesche en Babylonische
kennis, het is weggevaagd en met groote moeite

en stugse doorzetting moet alles weer tot stand

gebracht worden.

De occulb'sten hebben na ontzaggelijke inspan-

ning weer mondjesmaat, na verguizing en marte-

ling den mensch weer wat wijsheid gegeven en

verrukkelijk inzicht en wat doet men er mee? De

een veegt zijn voeten in het hartebloed van Ma.x

Heinde], de ander geeft generaie-staf-adviesen, en

de astrologie als hulp in de huishouding doet haar

intrede.

Ziet vrienden, dat doet pijn, ontstellend pijn.

Dat is de astrologie der toekomst? Zullen wij

opnieuw den tijdelijken ondergang beleven? Wilt

ge dat niet, dan behoort ge met ons te werken in

een arbeid zonder ophouden om het gevaar te

herauten en te stellen in de wereld een andere astro-

logie als beeld der toekomst.

Over die toekomst-astrologie willen wij u tevens

spreken.

Astrologie vrienden is sterrenfluistering. Astro-

logie is Godentaal.

.Astrologie beoogt uw opheffing uit de aardsdie

gebondenheid tot uiteindelijke vrijheid.

Astrologie spreekt ons van liefde en menschen-

min, van alles in allen zijn, als cosmisch doel.

Astrologie toont in verheven weten, het doel van

het Al en van uzelf.

Astrologie is een directe stem uit het onvergan-

kelijke, welke indaalt in u%v hart en in uw verstand

en u opwekt en dwingt in de richting van het on-

stoffelijke.
Denk nu niet dat de occulte student bedoelt, dat

ge moet zw’even in de ruimte zonder maatschappe-

lijk taak, maar hij bedoelt dit, dat hij wil zijn een

geestelijk mensch hier in de stof en dat alles wat

die geestelijke uiting belemmert opgeruimd moet

worden!

De Rozekruisers-astroloog tracht bij voortduring
den mensch te doordringen van de astrologie als

religie.
De horoscoop vertolkt ons een goddelijke bood-

schap en het spreekt vanzelf dat zoo gezien en zoo

gebruikt de toekomst ons geen zorg behoeft te

baren.

Als ge het verstaan van deze goddelijke bood-

schap als ideaal naderen wilt, met geheel uw hart,

geheel uw verstand en geheel uw ziel, dan wordt

alle astrologische praktijk tot een zegen.

Ge zult de karakterhoroscopie bestudeeren om

beter Gods wil te leeren verstaan. Ge zult de op-

voedingsastrologie bestudeeren om uw kinderen in

die richting op te voeden. Ge zult de beroepskeuze

astrologisch fjeinvloeden om uw taak gedreven
door dit ideaal beter te kunnen verrichten. Ge zult

de medische astrologie toepassen om mv lichaam

te vormen tot een tempel Gods en ge zult de voort-

gezette fioroscopie toepassen om steeds in over-

eenstemming met uw ideaal te kunnen leven.
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Zoo zal de wereld met behulp der astrologie met

sprongen vooruit kunnen gaan, met behulp van

een gerichte, wit-magische, geconcentreerde actie.

Dat is de astrologie der toekomst vrienden welke

wij prediken.

Daar is al ons pogen op gericht.

Als ge verlangt naar het beheerschen van de

astrologie, naar een astrolpgisch advies, naar

astrologische hulp, op welke manier dan ook, vraag

u dan steeds af: Wat is mijn motief?

Dan zult ge onveranderlijk weten of ge zwart-

magis-ch of wit-magisch zijt.

Alle weten vrienden, zoowel het occulte als het

exoterische, moet, wil het goed zijn, onveranderlijk

gedragen worden door de universeele liefdewet.

Dat is het aanvangspunt van alles, daarin culmi-

neert alles!

Laat deze Liefdewet ons doortrillen met zijn

zegenenden gloed, dan bouwen wij met elkander

de astrologie der toekomst, hecht en sterk.

De Liefdewet wat is dat, hoe kan ik haar vinden?

Zij vervult het gansohe universum en straalt uit

[het kleinste beginsel van leven;

Zij is het slapende vuur in ons wezen of de schoone

[slaapster uit het sprookje;

Zij heet de goddelijke vonk in ons hart;

Zij heet „het wapen des geestes” en zij siert den

[waren overwinnaar!

Haar te wekken in ons diepste wözen noemt men

[het tegentreden van den Geliefde;

Haar te vervullen is het laaiende vuur, het sieraad

[der geestelijke bruiloft.

Ontzaggelijk is de strijd om dezen geliefde te

[vinden.

Maar als zij gevonden wordt dan glijdt het brui-

[sende Hooglied over de wereld.

Dan spreken de stemmen:

Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn?

Het is de vuurgodin, mijne zuster en mijn bruid.

Gij hebt mij het hart genomen.

En uwe liefde behoor ik tot in der eeuwigheid.

Het licht van uw glorie is als het paradijs.

Als gij komt zullen de schaduwen vlieden.

Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn?

Het is de volheerlijke en de alvervullende.

Met smart hdb ik^u voortgebracht.

Maar nu ben ik als een muur, als een rots in de

[branding.

En vele wateren kunnen mij niet uitblusschen.

Nu treed ik op in mijn strijdwagen.

En de raderen van bet Lot zullen de duisternis

[verteren.

Dat vrienden is het zegelied der overwinning

dat eenmaal het baanbreken van de ware astrologie

zal vergezellen.

Izzi FEUILLETON

INRI-EMMANUÉL

Een Rozekruisers-geschiedenis over

Christus-Jezus.
Ile Deel.

(Het eerste deel werd opgenomen in jaargang 1932.)

(Vervolg van pag. 79).

Ofschoon het hem niet geoorloofd was dfeze macht

op zelfzuchtige wijze in zijn eigen belang te gebruiken,

zoude hij niet alleen de broederen der Orde te zijner

hulpe hebben kunnen roepen, op wier gewillige en blij-

moedige gehoorzaamheid hij kon rekenen, doch ook de

machtigen legioenen van Rome, daar de keizer zelf de

Orde beschermde en bevreesd was iets te doen tegen den

wil van haar onzichtbaar Hoofd, terwijl hij den gewonen

godsdienst der Joden verachtte ais eene dwaze en nutte-

looze overlevering. Ofschoon Jezus arm was en voor

zichzelven geen plaats had, waar hij zijn hoofd kon

nederleggen, omdat hij al het zijne had afgestaan ten

bate der Orde, was hij in werkelijkheid rijker dan de

rijkste Romein. Hij deejlde in het gejmeenschappelijk

eigendom der Orde, ook beheerschte hij de macht der

volmaakte liefde en door het bezit van deze macht was

hij bovenmenschelijk. De belofte des hemels was vervuld

geworden, dat hij groot zou zijn.

In het vijftiende jaar der regeering van Tiberius, toen

Pilatus landvoogd van Judea was en Herodes Vier vorst

van Galilea, ontving Johannes, zoon van Zacharias die

toen als een kluizenaar in de woestijn leefde, eene

boodschap, dat de lang verwachte tijd eindelijk was aan-

gebroken, waarop Gods Zoon Zichzelf aan de wereld zou

openbaren. Johannes trok daarop door de geheele land-

streek van den jordaan, predikende en verkondigende,

dat een nieuw geestelijk tijdperk spoedig zou worden

ingewijd en dat de menschen vergeving van zonden

konden verkrijgen, door zich af te wenden van het pad

des kwaads en door zich te laten doopen en inleiden in

het nieuwe koninkrijk van den Messias.

De kluizenaar ging rond dit nieuws verkondigend met

eene kracht, welke alleen kon ontstaan uit eene sterke

overtuiging van de waarheid zijner boodschap. Gelijk

oudtijds Elia was hij armelijk gekleed in een kemelsharen
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VAN DEN ARBEID

ADRESSEN.

MOGEN WIJ UW AANDACHT VESTIGEN OP

DE VOLGENDE ADRESSEN? ALS GE OP DE EEN

OF ANDERE WIJZE MET HET ROZEKRUISERS

GENOOTSCHAP IN VERBINDING STAAT, HEBT

GE ZE HERHAALDELIJK NOODIG!

Algemeen secretariaat en Vertegenwoordiger van

het Rozekruisers Genootschap in Nederland en

Koloniën, de heer J. Leene, Hyacintenlaan 42 te

Haarlem. (Alle verzoeken om inlichtingen, mede-

deelingen, lessen, aanvragen voor genezing, propa-

ganda, redactie „Rozekruis”, enz. te richten aan

bovenstaand adres.)

Penningmeesteresse van het Publicatiebureau en

het A. S. F., mevrouw E. Roland—Retera, Adm. de

Ruyterweg 193*" te Amsterdam. (Alle bijdragen

voor het werk in Nederland te zenden aan boven-

staand adres. Gironummer 213288.)

Genootschaps-Boek- en Brochurehandel, de heer

K. H. SCHALKERS, KLEVERLAAN 100 TE HAAR-

LEM. (Gironummer 38280.)

Administratie tijdschrift „Het Rozekruis”, de heer

C. A. Honig, Orionweg 52 te Haarlem. (Alles voor

abonnements- en advertentieadministratie aan

bovenstaand adres. Gironummer 135460.)

„Max Heindel Stichting”, Secr. Hyacintenlaan 42;

Penn. Kleverlaan 100, Haarlem, Giro no

GEEFT BIJ VERHUIZING TIJDIG UW NIEUW

ADRES OP AAN DE ADMINISTRATIE.

Centrum Amsterdam. Secretariaat: Adm. de Ruyterw. 193.

Studiegroep Alkmaar. „
Kerked. 7, Bergen N.H.

Centrum Haarlem. „
Hyacintenlaan 42.

studiegroep Apeldoorn. „ Arnhemscheweg 54.

Centrum Den Haag. „
Zeestraat 65 a.

Studiegroep Schiedam
„

Pr. Fr. Hendrikstr. 1 B.

Studiegroep Rotterdam.
„

Rauwenhoffplein 23 c.

Voor de „Max Heindel Stichting” zijn reeds enkele be-

langrijke giften binnengekomen. De volgende maand

zullen nadere bijzonderheden worden gepubliceerd.

HET ROZEKRUISERS GENOOTSCHAP

Het Rozekruisers Genootschap is de geauthoriseerde

vertegenwoordiger voor dezen tijd van de oude Roze-

kruisers-Orde, waarvan Christian Rozenkreuz het Hoofd

is. Deze Orde, de Mysterieschool voor het Westen, be-

schikt over leerlingen, die een helder licht werpen op de

levensraadselen en die leiden tot een volkomen oplossing

ervan.

Eenige jaren geleden machtigde deze Orde Max

Heindel tot het stichten van het Rozekruisers Genootschap,

met het doel de Westersche Wijsheidsleeringen aan de

Westersche rassen te brengen. In vroegere eeuwen werkte

de Orde door middel van verschillende geheime genoot-

schappen, thans is voor de uitbreiding van haar werk

een centrum in de stoffelijke wereld noodzakelijk.

Het Rozekruisers Genootschap is de manifestatie daar-

van.

Allen, die op een of andere wijze geestelijke kennis of

krachten voor belooning beschikbaar stellen, worden uit

het ROZEKRUISERS GENOOTSCHAP geweerd.

gewaad met eenen lederen gordel om zijne lendenen en

voedde hij zich hoofdzakelijk met sprinkhanen en wilden

honing.

Tengevolge zijner prediking maakten groote menigten

uit Judea en uit de geheele landstreek van den Jordaan

zich op om hunne zonden te beleiden en zich door hem

in de rivier te laten doopen. Jezus zelf kwam aan den

Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden.

Doch toen hij vroeg om gedoopt te worden, zeide

Johannes tot hem: „Mij is noodig van u gedoopt te

worden en komt gij tot mij?”

Doch Jezus antwoordde: „Laat het geschieden als een

voorbeeld, want aldus betaamt ons ieder gebod van God

te vervullen. Toen gaf Johannes toe. Nadat Jezus gedoopt

was en uit het water opsteeg, werd de hemel voor hem

geopend en hij zag den Geest Gods op hem nederdalen

in de gedaante eener duif. En eene stem uit den hemel

komende zeide: „Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik

een welbehagen heb.”

Bij den doop trad de Groote Christus Geest het

lichaam van Jezus binnen, om dat lichaam te kunnen

gebruiken voor de vervulling van Zijne taak. De mensch

Jezus verliet zijne laagste twee voertuigen, het levens-

en het stoffelijk lichaam en trok zich in de onzichtbare

wereld terug in zijn hoogere twee voertuigen, het ver-

stands en het begeertelichaam. Van dien tijd af tot aan

de kruisiging was het Christus en niet Jezus, die in

gelijkenissen sprak en de verschillende daden verrichtte

in de drie jaren van Zijn leeraarsambt. Des anderen daags

na den Doop zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide

tot het volk: „Zie, het Lam Gods, dat de zonde der

wereld wegneemt! Deze is het van welken ik gezegd

heb. Na mij zal Een komen, die grooter is dan ik, opdat

hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik

gekomen doopende met water. Eerst wist ik niet, dat

Hij die Eene was, doch nu heb ik den Geest Gods ge-

zien in de gedaante eener duif en ik heb eene stem van

den Hemel over Hem gehoord. Hij, die mij gezonden heeft

om met water te doopen, zeide tot mij:

„Degene op wien gij den Geest zult zien nederdalen

en op hem blijven. Hij is het, die met den Heiligen Geest

zal doopen! Dit heb ik gezien en ik heb getuigd, dat hij

de Zoon Gods is.”

(Wordt vervolgd.)
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TWEEDE BEKENDMAKING

„DE COSMOLOGIE DER ROZEKRUISERS",

het bekende standaardwerk van Max Heindel,

gratis voor de lezers van ons blad.

Door een belangrijke gift daartoe in staat gesteld, zal het P. B. zeer

binnenkort aanvangen met het in gratis bijlagen uitgeven van Heindel’s

Cosmologie, een werk dat tot nu toe uitsluitend voor ƒ 10.— in den handel

verkrijgbaar was.

Het boek is opnieuw uit het Engelsch vertaald door een bevoegd
literator en zal

op uiterst fraaie wijze worden uitgegeven, vermeerderd

met den uitgebreiden index welke tot nu toe alleen in de Engelsche uit-

gave voorkwam.

Bovendien zal het werk in den handel worden gebracht in drie

deelen, tegen den prijs van ƒ 0.65 per deel („paper-bound”).

Het behoeft geen betoog, dat deze unieke uitgave, voor onze lezers

dus gratis, de propaganda voor ons werk en ons blad tot het uiterste zal

bevorderen, immers het zal nu niemand meer eenige moeite behoeven te

kosten nieuwe lezers voor ons blad te werven en daarom verwachten wij

uw aller medewerking om ons lezerstal met sprongen te doen stijgen. De

Rozekruisers Cosmologie van Max Heindel bevat de volledige filosofie der

Rozekruisers zooals deze op het moment door de Oudere Broeders van de

Westersche Mysterieschool wordt geleeraard.

Op déze wijze wenscht het P. B. zijn seizoenactie te beginnen!

Alle financieële belemmeringen, tot nu toe als barrières voor de

Rozekruisersfilosofie opgesteld, zijn weggeruimd en dus: „iedere lezer

een propagandist.’'

In het Octobernummcr van ons blad verschijnt de eerste bijlage
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ESOTERISCHE BIJBELSTUDIE

Het meer van Genezareth*

Ais Christus in het hart van den mensch is geboren,

heeft de overtocht plaats op het meer Genezareth, het meer

waar natuur en geest elkander ontmoeten. Hierbij wordt

voor den strevende op het pad de kern van zijn diepste

zelf gjeopenbaard, tot aui toe, diep in het droomenland van

onbewustheid gelegerd, waar de hartstochten, de oerin-

stincten en driften gehuisvest zijn en de persoonlijkheid

zucht onder de boeien van den rasgeest. Voordat van zelf-

verbetering en zelfbeheersching eenige sprake kan zijn, is

eerst zelfkennis een vereischte. Diep driingt de Christus in

het hart van den neofiet tot de geestelijke schoonmaak,

want dat is ZIJN kenmerk; Dat hij onze duisternis tot

oplenbaring brengt alvorens haar in licht om te wenden.

Zoo moeten wij den eersten brief van johannes verstaan;

„Zoo wij zeggen, we hebben geen zonde, verleiden we

onszelf en de waarheid is niet in ons. Zoo wij echter onze

zonden bekennen, zoo is hij trouw en gerechtvaardigd, dat

hij ons onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle on-

deugden. Zoo we zeggen; wij hebben niet gezondigd, zoo

maken we hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons.”

De persoonlijkheid, aan het rijk van den vorm gebonden,

heeft geen toegang tot het rijk van den geest, dat het rijk

van de waarheid is. Zij moet zich omvormen tot zelfbe-

wustzijn, het schip dat ons aan den anderen kant zal

leiden. Een zware strijd, die hier plaats vindt. „En het meer

werd bedreigd door een zwaren storm en de golven drei-

gen het schip te doen zinken.” Want Christus zit nog

achteraan in het schip en slaapt nog. Torenhoog gaan de

golven onzer begeerten en onzer emoties, want water en

wind betwisten elkanders gebied. En daar aan den oever

staat de menschheid als kuddedier, die meent dat voor haar

andere wetten gelden en vervolgt met smaad en min-

achting het schip, dat zich van haar heeft losgemaakt.
Maar als de nood op zijn hoogst is gestegen dan maken

de inzittenden Christus wakker en smeeken hem; „Heer,

help ons want wij verdrinken?” En hij bedreigt den wind

en het water, zooidat het weer vredig wordt op het meer

en wijst hum den weg door te vragen; ~Waar is uw ge-
loof?” Er is geen geloof zonder de basis van offering en

de spits van waarachtig, positief, verstandelijk willen.

Duidelijker zal ons de beteekenis van het verhaal aan

de hand van diagram een en twee van de Rozekruisers-

cosmologie worden. De hoogste afdeeling van de sfeer

der concrete gledachte, de sfeer van ons denkvermogen,

vormt de schakel tusschen de rijken van den geest en de

rijken van den vorm. Hier ligt het veld van ’s menschen

evolutie, het meer van Genezareth, het groote veld van

zelfgenezing, dat ons zal brengen aan den anderen kant

van het meer, tot het rijk van den geest. Hier brengt de

leider, die zijn volk lief heeft, de hem toevertrouwde schaar,

opdat zij moge leeren op eigen voeten te staan. Opdat

zij door de genezende kracht van de waarheid de per-

soonlijkheid leere overwinnen, welke de grootste belem-

mering van den geest vormt. Ver achter hen liggen de

muren van Egypte, waar de steenen heerschen inplaats

van het brood en waar de menschheid nog ronddwaalt

tiisschen doodiloopende gangfen en muren.

Er wordt dlikwijls geklaagd over de verwarring welke

de begripppen ziel en geest hebben gesticht. Nog chaoti-

scher is het met de begrippen persoonlijkheid en zelfbe-

wustzijn gesteld, zoodat een kfeine explicatie misschien

niet heelemaal overbodig is.

De persoonlijkheid beslaat de rijken van vorm. Diagr.

een en twee van de Cosmologie laten dit duidelijk zien.

Zij is noodzakelijk voor het opdoen van ondervinding in

de grofstoffelijke wereld, omdat ondervinding tot ziele-

groei leidt. Haar drijfveer is echter altijd begeerte. Om

verlossing te vinden in het rijk der vorm en tevens toe-

gang te hebben in de geestelijke wereld is een andere

kracht noodig, die tevens in staat moet zijn de persoon-

lijkheid in zichzelf te absorbeeren. Deze kracht is zelfbe-

wustzijn. Zelfbewustzijn is het uitvloeisel van den

nnenschelijken geest, welke de drie hoogste sferen van de

gedachte wereld inneemt. Zelfbewustzijn steunt op wil,

die niets voor zich zelf eischt, maar zich geheel geeft

voor anderen.

In het begin van den tocht is het zelfbewustzijn nog

vaag, want de begeerten zijn nog niet heelemaal gewijzigd

en het schip staat nog nader bij de rijken van vorm.

Naarmate de tocht echter voortgaat en Christus in den

mensch overheerscht, zal hij de voorkeur geven aan wil

inplaats van begeerte, aan geven inplaats van eischen,

aan kennis inplaats van ondervinding, totdat hij de redden-

de oevers van dien anderen kant, het rijk van den gieest

heeft bereikt.

En als het schip daar stil houdt, als ze komen in de

omgeving van Qardara?

Is het niet hetzelfde land, zijn het niet nog dezelfde

menschien? Dat zijn het, doch het panorama van eigen

innerlijk is veranderd, omdat ze alles geleden hebben,

waaraan de menschheid lijdende is. En die zich daarom

scharen aan den kant der verdrukten en zondaars, het

eenigste kenmerk van den Christus in hen. Geen culmi-

neeren in een geveinsde volmaaktheid neen, doch uit-

gespreidle vriendenarmen voor hen, die hun kruis willig

op zich nemen; Omdat zonder kruis geen rozen kunnen

bloeien en zonder kruis Hij niet tot openbaring komt,
die zich achter elk kruis verborgen houdt.

De geloofsbelijdenis van de

Rozekruisers Broederschap»

gericht tot de geleerden van Europa.

De vertaling van dit handschrift, dat op de Famai)

volgt, in den vorm zooals die aan den grooten Eugenius

Philalethes wordt toegeschreven is langdradig en onnauw-

keurig, daar zij niet van het Latijnsche origineel, maar van

eene latere Duitsche vertaling afkomstig is. Ik heb het

wenschelijk gieacht het als aandenken aan Engelsche Roze-

kruisers letterkunde te bewaren; daar ik het geheel aan

een nauwkeurig onderzoek heib onderworpen, stemt het nu

voor alle practische doeleinden voldoende nauwkeurig

1) In deze jaargang reeds opgenomen,
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overeen met het oorspronkelijke. De „Confessio Fraterni-

tatis” verscheen in het jaar 1915 in een Latijnsch werk, ge-

titeld: Secretiores Philosophiae Consideratio Brevio a

Philippo a Qabella, Philosophiale studioso, conscripta; et

nunc premum una cum Confessione Fraternitatis R.C. in

lucem edita Casselis, excudebat G. Wesselius a 1615

Quiarto. Het werd door de volgende aankondiging voor-

afgegaan.

Hier, welwillende lezers, zult gij in onze geloofsbe-

lijdenis zeven en dertig redenen opgenomen vinden voor

ons doel en voornemens, die gij naar uw genoegen

kunt onderzoeken en met elkaar vergelijken en in Uzelf

nagaan of zij U voldoende aantrekkelijk toeschijnen. Waar-

lijk, het kost geen geringe moeite om iemand iets te laten

gelooven, dat onzichtbaar is, maar wanneer het in het

volle daglicht geopenbaard zal worden, vermoed ik wel,

dat wij beschaamd zullen zijn over zu'lken twijfel. En zoo-

als wij thans met beslistheid den Paus den Antichrist

noemen hetgeen vroeger overal een doodzonde was

weten wij zekerlijk dat wat wij hier geheim houden, wij

in de toekomst met stemverheffing zullen verkondigen,

hetgeen naar wij hopen, gij lezer met ons van ganscher

harte zult wenschen, dat dit spoedigst zal mogen ge-

schieden. Broeders R.C.

Confessio Fraternitatis R,C, ad Eruditos

Europae,
HOOFDSTUK I.

Wat gij ,
O stervelingen, over onze Broederschap door

het klaroengeschal van Fama R.C. gehoord moge hebben,

geloof het niet haastiglijk of wantrouw het niet hals-

starrig. Het is jehiova, die, ziende hoe de wereld bezig is

te vergaan en bijna haar dnde is genaderd, het opnieuw

naar het begin doet ijlen, daarbij den loop van de Natuur

omkeerende en hetgeen tevoren met groote moeilijkheden

en dagelijksche moeite gezocht is, openbaart hij thans

aan degenen, die daaraan niet denken, het aanbiedende aan

hen, die willig zijn en het opdringend aan den onwilligen,

opdat het voor de goeden worde datgene, hetwelk de moei-

lijkheden des menschenlijken levens zal vereffenen en het

geweld van onverwachte slagen van het Noodlot breken,

doch voor de goddeloozen datgene, hetwelk hunne zonden

en hun straffen zal vermeerdieien.

Ofschoon wij gelooven op voldoende wijze in de Fama

aan U den aard van onze orde bloodgelegd te hebben,

waarbij wij den wil van onzen aller uitmuntendsten

Vader opvolgen en door niemand van ketterij kunnen

worden verdacht noch van eenigen aanslag tegen den

staat, veroordeelen wij het Oosten en het Westen (daarbij

doelende op den Paus en Mohamed) voor hunne godslaste-

ringen tegen onzen Heer Jezus Christus en bieden het

hoofd van het Romeinsche Rijk onze gebeden, geheimen

en schatten van goud aan. Verder hebben wij gedacht, dat

het belang der geleerden zoude zijn iets er aan toe te

voegen en datgene duidelijker uilt te leggen, indien het in

de Fama te diep verborgen of te veel gesluierd mocht zijn,

dan wel om bepaalde redenen geheel weggelaten waar-

door naar wij hopen, de geleerden ons meer toegewijd

zullen worden en te eerder met onze raadgevingen in-

stemmen. (Wordt vervolgd.)

HET CHRISTENDOM DER

ROZEKRUISERS

No. 10.

Astrologie; haar Doel en haar Beperkingen,

van Max Heindel.

(Vervolg van pag. 94).

Dat voorspellingen soms niet uitkomen, is te wijten

aan een factor, waarmede de astroloog geen rekening
kan houden ’s menschen vrijen wil. Zoolang de men-

schen doelloos met den tijd en op ’s levens getij mee-

drijven, her- en derwaarts gevoerd door den wind van

toevallige omstandigheden, is de taak van den voor-

speller gemakkelijk, en een nauwgezet, bevcnegd astro-

loog kan voor de groote meerderheid nauwkeurige

voorspellingen doen, want de horoscoop geeft de

neigingen aan, en individueel pogen daargelaten

volgt de menschheid onweerstaanbaar die neigingen

na. Hoe verder ontwikkeld de mensch echter wordt, des

te meer kans loopt de astroloog om te falen, want hij
kan alleen maar de neigingen zien; de wil van den mensch

zelf is een factor, die aan zijn berekening ontsnapt. Dit

element van ongewisheiid moet in de natuur der dingen

liggen. Als de omstandigheden zoo vast en onverzettelijk

waren, dat geen vergissing mogelijk was, zou dat een

bewijs zijn, dat een onwrikbaar noodlot het menschelijk

leven beheerschte, en dan zou het geen zin hebben, of

men zich al inspande om de omstandigheden te wijzigen;

juist het feit dat voorspellingen falen, werkt bezielend,

want het wijst erop, dat de vrije wil tot op zekere hoogte

bestaat.

Er is één soort voorspellingen, waarbij de astrologie

wellicht onfeilbaar en van groot nut is; dat is bij het

bepalen van de affiniteit tusschen menschen, zoodat in

plaats van een soort loterij van het huwelijk te maken,

mien tevoren kan vaststellen, hoe groot de hoeveelheid

geluk of lijden zal zijn, die uit een dergelijke vereeniging

zal voortvloeien. Er zou stellig geen reden tot echt-

scheiding zijn in gevallen, waarin een behoorlijk bevoegd

astroloog de vereeniging aangeraden had.

In de vorige brochures hebben wij gezien, dat het

menschelijk leven door een machtige natuurwet be-

heerscht wordt: de wet van Oorzaak en Gevolg of van

Causaliteit; dat elke daad van ons causaal is en haar

onvermijdelijk gevolg zal teweeg brengen, even zeker

als een opgeworpen kiezelsteen naar de aarde terugkeert.

Ginder de werking dezer Machtige Wet ontmoeten wij

telkens weer vrienden en vijanden, en het schijnt een

onmogelijkheid om den nauwste aller banden een

huwelijk •
met een vreemde aan te gaan. Daaruit blijkt,

dat de invloeden die de menschen toch daartoe drijven,

tot de r ij p e causale uitkomsten behooren, die men niet

vermijden kan. Schrijver dezes heeft opgemerkt, dat wan-

neer menschen om een astrologische prognose van een

voorgenomen huwelijk vragen, en de voorspellingen

gunstig zijn, zij dan gewoonlijk met de plechtigheid haast

maken, omdat dit met hun wenschen strookt, terwijl zij.
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wanneer de astroloog zich genoodzaakt ziet onheil te

voorspellen, onveranderlijk tot de conclusie komen, dat

„hij er toch niet zooveel van af weet als hij wel denkt,”

en dan trouwen zij óf toch, óf zij raadplegen iemand

anders, die voorspelt wat zij graag willen hooren en dan

volgen zij diens raad op.

Het grootste van da vele voordeelen der astrologie

heeft men bij zieke menschen, en schrijver dezes maakt

er alleen nog maar in dit verband gebruik van. Wij heb-

ben gesproken over de Wet der Causaliteit, die aan een

ieder op den bestemden tijd de gevolgen van zijn daden

in het verleden brengt, hetzij in dit of in een volgend

leven. Die sterren zijn als het ware de Klok van het Lot;

de twaalf teekens van
den Zodiak komen overeen met de

wijzerplaat van de klok met haar twaalf cijfers; de Zon

en Planeten met haar langzame bewegingen duiden het

jaar aan, waarin een bepaalde gebeurtenis valt, terwijl

de snel bewegende Maan ons de maand aangeeft.

Er is een bepaald soort menschen, die in het bijzonder

onder den invloed van Luna de Maan staan. L u n a-

ti c i noemen wij hen daarom. In hun levens zijn de

wisselingen der Maan speciaal voelbaar en een astroloog

kan niet alleen den dag, maar zelfs het uur bepalen,

waarop een crisis valt. Een typeerend geval uit de erva-

ring van den schrijver kan dit toelichten.

De vrouw van een vriend werd geestelijk ziek en aan

de zorg van twee verpleegsters toevertrouwd. Men gaf

enkele waarschuwingen in verband met bepaalde crises

op verschillende tijdstippen en de genomen voorzorgs-

maatregelen voorkwamen ernstig onheil. De echtgenoot

van de vrouw in kwestie zorgde er steeds voor bij de

hand te zijn om de verpleegsters te helpen, en soms

maakte men gebruik van een dwangbuis. Op zekeren

nacht was men gewaarschuwd tegen twee uur goed op

te passen. De man was als gewoonlijk in de kamer bij

de patiënte. Hij lag geheë gekleed op bed, terwijl zijn

vrouiw het eerste gedeelte van den nacht in bed opzat,

veel praatte, meestal logisch en erop aandrong,

dat men de polsbanden van het dwangbuis losmaakte.

Daar zij zoo normaal scheen, gaf haar echtgenoot toe,

en een oogenblik later maakte zij zelf de riemen los,

waarin haar onderste ledematen gevangen zaten.

Omstreeks 2 uur stond zij op en liep in de kamer

rond om iets te zoeken, terwijl zij nog altijd rustig en

normaal praatte, maar de heer X. kreeg het idee dat zij

op zoek was naar een mes; daarom stond hij ook op om

haar in het oog te houden, maar terwijl hij dit deed,

sprong zij op hem toe, en beet hem in de wang, terwijl

een mes op den grond viel. De vereenigde krachten van

echtgenoot en verpleegsters waren noodig om haar weer

in het dwangbuis te krijgen.

Een paar dagen later ontdekte de heer X. dat zijn broek

op twee plaatsen door een schampschot van het er langs

scherende mes geraakt was. De aanval had precies op

den voorspelden tijd plaats.

(Wordt vervolgd).

PODIUM VOOR ZOEKERS

Het Rozekruisers Embleem.

De Vijf'puntige Ster.

Aan de vijfpuntige gouden Ster van het Rozekruisers

Embleem werd door Schrijvers en Leeraren vele beteeke-

nissen gegeven, maar voor de ernstige Student is de

meest inspireerende van al deze uitleggingen toch „het

Gouden Bruiloftskleed'’.

De vijf-puntige ster duidt de ziel aan, de substantie, die

wij uit den drievoudigen lageren mensch trekken, dat een

kleed wordt ten gebruike van den drievoudigen geestelijken

mensch als een schakel om het Ego met al zijn voertuigen

te verbinden.

De bovenste drie punten van de ster symboliseeren de

drie groote Hierarchiën, die in de vroegste tijden van s

menschen oorsprong, in- en met den mensch werkten uit

eigen vrijen wil. De twee lagere punten vertegenwoordigen

de twee groote Hierarchiën, di'e op dezen dag van evolutie

op het punt staan zich terug te trekken van actief werk

met de menschheid. >

De vijf punten van de ster beteekenen de vijf zinnen en

het bewustzijn dat verkregen wordt door het gebruik van

de zinnen. Door waarneming bouwen wij intellect en intel-

lect leidt ons langzamerhand tot het licht van begrijpen.

Dit licht wordt mettertijd zielelicht en is de hoofdsubstan-

tie, waaruit ons zieDeliohaam is samengesteld. De ziel is

in werkelijkheid driekleurig; het blauw van den Vader, de

gloeiend rosé kleur, de kleur van de genezing, van den

Levens Geest en van den Christus; en het goud van de

intellectueele ziel.

Door de ziel komt de mensch in contact met den geest.

De heiliglen verkregen de vereeniging met den Christus

door hun dienstvaardig leven. De substantie van hun dienst-

baarheid en opoffering werd gereedelijk herkend door hen

tot wien zij den dienst verrichtten als een welriekende

geur, die uit hen scheen voort te komen. De myrrhe, die

als een geschenk aan het kind Jezus werd gebracht door

een van de drie wijze mannen was een symbool van de

ziel.

Zielebeschaving is noodzakelijk. Wij beschaven landen.

Wij beschaven onzen geest door studie. Wij beschaven

ook onze ziel wanneer wij door retrospectie de substantie

van al onze ondervindingen gedurenden den dag er uit

halen en de aldus geleerde lessen in ons opnemen.
In de

materieële wereld verzorgen en oefenen wij onze lichamen,

terwijl wij tegelijkertijd krachten in ons karakter daarbij

opbouwen. In onze emotioneele uitingen leeren wij even-

wichtigheid, verdraagzaamheid en liefde. Door studie en

observatie bouwen wij ons intellect. De substantie van al

deze activiteiten vormt de ziel.

De ziel iis de quintessence van al onze ondervindngen.

Hier is weer onze vijf-puntige ster. Quintessence is de

essence, die tot de vijfde graad of macht wordt opgevoerd.

De Ouden erkenden vier elementen; vuur, lucht, aarde en
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wate-, Pythagoras voegde er een vijfde element aan toe,
hetwelk hij ether noemde.

Wanneer wij deze quintessence vergelijken met de voer-

tuigen van den mensch, ontwaren wij, dat het grofstoffe-
lijke physieke lichaam heel wat essence uit zichzelf voor

het levensiichaam produceert. Het levenslichaam produ-
ceert essence len gebruike van het begeertelichaam; het

begeerteiichaam voorziet den concreten geest van het
noodige voedsel en deze maakt op zijn beurt een essence

vrij voor den abstracten geest. Hier vindt h,e,t Ego een

essence, dat gebruikt kan worden als zijn kleed. Het Ego
is de drievoudige geest en geest is vuur. Om te kunnen

manifesteeren moet het vuur gesluierd worden dan wel

gekleed in een substantie, die dichter is dan hijzelf. De ziel
is voldoende dicht om dienst te dben als deze sluier of

dit kleed.

Hoe zuiverder de ziel is hoe helderder de geest er door
heen schijnt. Het wordt het Gouden Bruiloftskleed, waar-

bij alles wat het beste is in den mensch, zich met het

Hoogere Zelf vereemlgt. De ziel wordt vermengd met den

geest en wordt gezien als een lichaam van het zuiverste

goud. Door dit gouden huwelijkskleed behouden wij een

gemeenschap met ons Ego, dat ons auitomatisch in ver-

binding brengt met onzen Vader in de wereld van God.

Niemand anders dan wijzelf kunnen deze essence uit onze

ondervindingen trekken. Elke sinaasappel brengt zijn eigen
sappen voort, leder individu bouwt zijn eigen ziel op. In

het verleden brachten wij stoffelijke lichamen voort door

het proces van involutie, doordat wij in dier mate geinvo-
lueerd zijn, dat wij slechts stoffelijke bewustheid hadden.

Nu zijn wij in het proces van evolutie, waarbij wij ons

ontdoen van alle materie, die wij in het verleden hebben

vergaard, waarbij wij slechts het zuiverste van de essence

gebruiken, die door deze ontbinding wordt voortgebracht
voor den opbouw van zielesubstantie.

Wanneer wij in de toekomst naar het Embleem kijken,
laat ons dan steeds in gedachten houden, dat ziele-essence

van dag tot dag bewust verkregen kan worden door

de eenvoudige oefening van retrospectie, die een ieder met

voordeel kan beoefenen en die, wanneer men volhoudt,
tot resultaat kan hebben het weven van een schitterend

Gouden Bruiloftskleed.

De Witte Roos.

„De Witte Roos vertegenwoordigt het hart van den

Gnzichtbaren Helper”. Wit is altijd het symbool geweest
van zuiverheid. Niet vóórdat het hart van den aspirant
op het Pad gezuiverd is van alle onzuivere motieven; niet

vóórdat afstand is gfcdaan van alle zelfzuchtige doeleinden

en eerzucht en deze omgezet zijn in een onzelfzuchtig ver-

langen om God en de menschheid te dienen, zal de aspirant
een bruikbare Onzichtbare Helper worden. Niettemin is

het waar, dat enkel hef aanbod van ons om als zichtbare

helper welk werk ook te doen hier in de stoffelijke wereld,

een groote stap is op den goeden weg. De poging om het

levenslichaam te zuiveren door goede daden, door

zuivere voeding, door herhaling, door overpeinzing van

door dienst geleerde lessen, is een wondervolle hulp om

te leeren dienst te doen als Onzichtbare Helper.

(Wordt vervolgd).

I VERHALEN VOOR DE JEUGD |

DWERGNEUS.

(Vervolg van pag. 84).

„Uwe kunst is te eeren,” zeide hij tot den kok, die altijd
voor het ontbijt zorgde, „gij zijt een ervaren kok, maar

zoo heerlijk heeft U de Klösse nooit kunnen maken.”

Ook de kok nam er een hapje van en schudde eerbiedig
de hand van den dwerg. „Je bent een meester in deze

kunst, kleine man. Het kruidje maagtroost geeft er een

heerlijkie smaak aan.”

Op het zelfde oogenblik kwam de dienaar van den hertog
in de keuken en zeide, dat deze het ontbijt wilde hebben.

De spijzen werden op zilveren schotels gelegd en naar

den hertog gestuund. Reeds na een korte poos kwam de

dienaar weer terug met de leege schotels en zeide tegen
den opperkeukenmeester, dat de heitog wou weten wie

vandaag het ontbtijt klaar gemaakt had, want zoo lekker

had het hem nog nooit gesmaakt. De keukenmeester trok

vlug zijn feestkleeren aan en haastte ziich naar de kamer

van den hertog. Men kon het reeds met den eersten

oogopslag zien, dat de hertog zeer goed gestemd was.

„Hoor eens keukenmeester,” zeide hij, terwijl hij zich

met een doek den mond afveegde, „ik wil weten wie de

kok is, die vandaag het ontbijt klaar gemaakt heeft. Zoo

heerlijk heb ik nog nooit gegeten sinds «k op den troon

van mijn vadenen zit. Hoe heet de kok ik wil hem een

zak ducaten cadeau geven.”

„Dat is een wonderlijke geschiedenis, heer,” zeide de

keukenmeester en begon alles te vertellen wat hij van

den dwerg afwist

De hertog verbaasde zich zeer over het gehoorde en

liet den dwerg ro,:pen. Hij vermaakte zich over de leelijke

gedaante en vroeg hem of hij bij hem wou blijven en een

beetje toezicht over de keuken wilde houden. „Je moet

dan dagelijks mijn ontbijt klaar maketi en zeggen hoe het

middageten klaar gemaakt moet worden; in één woord,

een beetje toezicht over alles houden. Je krijgt dan vijftig
ducaten van mij, e/en feestkleed en twee broeken per jaar.

En omdat elk van mijn personeel een eigen naam van mij

krijgt, zal je Neus heeten en het ambt van een onder-

keukenmeester bekleeden.”

Zoo was voor de kleine gezorgd en de hertog at van nu

af vijf keeren inplaats van drie, omdat hij die kunst van

zijn nieuwe kok zeer te waardeeren wist.

De dwerg was het wonder, van heel de stad. Men ver-

zocht de bovenste keukenmeester om den dwerg in de

keuken te mogen zien en eenigje van de voornaamste

families in het land vroegen den hertog om de bewilliging

of hun dienaren bij den dwerg koken mochten leeren. Elk

van hun betaalde voor het onderwijs een halve ducaat

per dag, zoodat veel geld in kwam. Om de andere koks

niet jaloersch te maken, liet de dwerg het geld heelemaal

aan hen. Zoo leefde hij ongeveer twee jaren in een uiterlijk

goed leven en veel eer; alleen de gedachtei aan zijn
ouders bedroefde hem. Toen gebeurde op een goeden dag

iets merkwaardigs.

(Wordt vervolgd).
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Th. ROOS AMSTERDAM CW.)

Speciaalhuis
VOOR VEG. LEVENSMIDDELEN.

Zochepstpast 54 - Tel. 91767

„EDEN”-Notenboter, geheel zuivelvrij en zonder dierlyke of

kunstmati|r geharde vetten f 0.70 per pond.

Vermicelli, ongeverfde . .
- 0.25 -

Macaroni, -

. .
- 0.30

Spaghetti, - . .

- 0.30

Winterwerk* vervolg.) I

Nu de winteraktie vrijwel in alle centrum-plaatsen is

ingezet en de l)oekhandei een levendige belangstelling
waarneemt voor de Rozekruisers geschriften, willen wij

allen, die de propoganda met de daad willen steunen,

het werk vergemakkeliken met lage prijzen. Als aan-

vulling op de verlaging van de vorige maand volgt hier

een nieuwe prijslijst.

Brochures (lezingen van Max Heinde!) nrs. I—9 en 11

per serie ƒ I.

per stuk „
0.15

Hoe de Rozekruisers de zieken genezen . . . „
0.05

Voornaamste regelen voor een natuurlijke voeding „
0.10

Het ontstaan van het Rozekruisers genootschap „
0.25

Hoe zullen wij Christus kennen hij zijn komst
„

0.25

Christus of Boeddha 0.40

Mystiekei heteekenis van Kerstmis „
0.50

Vrijmetselarij en Katholisisme 1-—

Leeringen vani een Ingewijde 2.90

In het Land aan Gene Zijde 2.90

Ook de uitgever van de Kosmologie heeft zijn prijzen

verlaagd en wei de getwnden exemplaren van ƒ 10.— tot

ƒ 5.
— ein de ingenaaide van ƒ 7.50 tot ƒ 3.90.

De uitgave van een goedkopere kosmo is bitmenkort te

verwachten, zie de mededeling elders in dit blad.

F. G. POTHOFF ÜP. I

VALERIUSSTR. 81 - AMSTERDAM - TEL. 27671 I
Wordt lid Tan ons speciaal crematiefonds H

orerlijden geen onkosten H

Op de oproep tot een intensieve propaganda, gedaan
in het vorige nummer van het Rozekruis is door velen

met daden geantwoord. Maar ongetwijfeld zullen er, voor-

al onder de nieuwere studenten, velen zijn die het propa-

ganda maken moeilijk valt, omdat zij meenen dat dit

op enigerlei wijze zou overeenkomen met „zieltjes winnen”.

Zelfe zijn er studenten geweest, die inderdaad moeite

deden om een zieltje te winnen voor de wijsbegeerte der

Rozekruisers, maar het gevolg hiervmi is zonder uitzon-

dering veel narigheid geweest. Het is daarom goed een

woord van waarschuwing te richten naast de opwekking
om voort te gaan of aan te vangen met het maken van

zooveel propaganda, ais het U maar mogeiik is. .
Het publicatiebureau verstaat onder propaganda maken

het op liescheiden wijze aan zeer velen bekend maken

van de Westerse Wijsheidsieringen, opdat onder hen, die

zoekende zijn en rijp voor de verheven wijsbegeerte
der Rozekruisers, deze dan zelf zuilen herkennen en kun-

nen gaan bestuderen. Elk geesteiik waakzaam mens weet

hoe een verlangen er op het ogenblik bestaat, naar een

logise religieuze levensbeschouwing en daarom is het

nodig dat de Rozekruisers-wijsbegeerte onder de aan-

dacht van zooveel mogeiik mensen komt. Het doei van

het genootschap is het verspreiden van een logiese

reiigieuse wereld aanschouwing. Hieraan bestaat t>e-

hoefte, dus aan het werk!

Nogmaals: bestelt per glrobiljet en vergeet daarbij de

verzendkosten niet.

P. B. Haarlem

Giro 38280. Boekhandel.

Vraagt
het Vlugschrift „Nadere Inlichtingen...

gratis verkrijgbaar

ATTENTIE!

Er zijn nog

slechts enkele exemplaren

verkrijgbaar van

„De Blijmare van de Gave Gods*’

Mattheus-Evangelie deel L

Herdruk vindt niet plaats

Haast U dus» met

UWE BESTELLING

voor het te LAAT is

Prijs f 3.90 in prachtband

Uitgevers Maatschappij

„HORA ES T”

Mr. Cornelisstr. 2, Tel. 13404

Giro 97780




