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De vijf Inwijdingen



De Christus (ook wel: Christusenergie of
Liefde-Wijsheid) is altijd, ofschoon verborgen,
in ieder mens aanwezig geweest, maar op het
juiste moment verschijnt de kind-ziel en is de
eerste van de vijf inwijdingen mogelijk.



De ziel begint zich op aarde te openbaren en
het leven van de discipel en de ingewijde
begint. Hij gaat van het ene stadium naar het
volgende totdat hij meester is over alle wetten
van het geestelijke koninkrijk.



Zie lezing: Samenstelling van de Mens.

De Woestijnervaring

De hele wereld is onderweg



De weg tot in het koninkrijk wordt gevonden
door vragen en eigen antwoorden, door
zoeken en vinden en door gehoorzaamheid aan
die innerlijke stem, die alleen gehoord kan
worden als andere stemmen in onszelf tot
zwijgen zijn gebracht.



Iedere inwijding of uitbreiding van bewustzijn
wordt voorafgegaan door een reis; elk stadium
en elke dramatische gebeurtenis komt aan het
einde van de reis. Het betreden van het Pad is
een bekende manier om de nadering door een
menselijk wezen tot de mysteriën te beschrijven.



Momenteel is de hele wereld onderweg. Iedereen
reist, hetgeen een symbolisch proces is voor een
innerlijk toestand van zoeken en bewegen naar
een vooraf bepaald doel.

De Woestijnervaring
De drie beproevingen (Math.IV,2,3,4).


… En als Hij veertig dagen en veertig nachten
gevast had, hongerde Hem ten laatste. En de
verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide:
Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen
broden worden. Doch Hij antwoordde en zeide:
Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen
niet leven, maar bij alle woord, dat door de
mond Gods gaat.



Er zijn twee interessante feiten met betrekking
tot al deze verzoekingen waar te nemen.



In elk ervan gebruikt de duivel het woord
indien en het antwoord van Christus is
steeds: Er is geschreven.

Woestijnervaring - de Sleutel



Deze twee uitdrukkingen bevatten de sleutel
tot het gehele proces. De laatste verzoeking is
twijfel. De beproeving die we ten slotte allen
zullen moeten ondergaan en die haar
hoogtepunt vond in het leven van Christus is
de beproeving van onze goddelijkheid.



De vraag is, zijn we goddelijk? Hoe moeten
onze goddelijke krachten zich uitdrukken?



Het is de algemene, levenslange drang naar
goddelijkheid die op de proef wordt gesteld.

Wezenlijke Essentie



Voor de zoekers naar het goddelijke of de
wezenlijke essentie van ons bestaan moet
de waarheid iets zijn, waarvan we niet konden
dromen en van zo’n diepe betekenis en
veelomvattendheid, dat het zinloos voor ons is
erover te speculeren, want het is iets dat moet
worden ervaren en niet gedroomd; iets waarin
we binnengaan en geen visioen.



Het antwoord dat de Christus gaf – Er staat
geschreven – moet op een drievoudige
manier (de beproevingen, waarover later
meer) worden beschouwd.

Doop van Water en Vuur
Er zijn 2 soorten doop:
 Johannes de Doper,de doop van water.
 De doop van Jezus Christus, die van de Heilige
Geest en van vuur.

Symbolisch is de doop in de Jordaan de zuivering in
het bewustzijn van de mens (2e inwijdingemotionele aard/water/onderscheidingsvermogen).
Deze gaat vooraf aan de doop van vuur.
De Christus en zijn doop symboliseert voor ons het
goddelijke in de mens (3e inwijding denkvermogen/vuur). De god/mens (de ziel) die
direct werkzaam is door de persoonlijkheid.
Bij de 4e inwijding heeft de ziel de taak volbracht en
werkt de monade direct door de persoonlijkheid. De
Heilige Geest in volle werkzaamheid.

Het Woord van de Ziel


Onnadenkende mensen beschouwen dit als een
bevestiging van de woordelijke inspiratie van
de Heilige Schriften (oude uitspraken uit de
Joodse Heilige Schriften).



Christus bedoelde iets veel diepers dan de
Bijbel zegt. Hij bedoelde dat het teken Gods op
Hem was; dat Hij het Woord was en dat het
Woord de uitdrukking was van de waarheid.



Het Woord betekent: de individuele ziel (die
de instroming van de goddelijke wilsenergie
belichaamt) die onze houding bepaalt bij
beproevingen en die ons antwoord geeft op het
probleem dat door de duivel (Wachter op de
drempel of de verleidingen) wordt
opgeworpen.

Van Geloven naar Weten


Als het Woord (ziel) nog diep verborgen is,
zullen slechts verwrongen klanken het gevolg
zijn en zal de ziel niet bij machte zijn om de
verleidingen te weerstaan.



De tijd is nu gekomen voor de mens om op te
houden te geloven en over te gaan tot ware
kennis door middel van gedachte, bespiegeling,
experiment, ervaring en openbaring.



Het onmiddellijke probleem voor allen, die naar
nieuwe kennis zoeken en die bewust wetenden
willen worden in plaats van trouwe gelovigen,
ligt in het feit, dat ze dit tot stand moeten
brengen in de wereld van alledag.

De rol van Jezus Christus
De geschiedenis van de beproeving in de woestijn
is een grote strijdvraag voor de gelovige
geworden. Hoe de goddelijkheid van Christus en
de duivel met elkaar te verzoenen?.
Was het dan mogelijk dat Christus in werkelijkheid
kon worden beproefd en indien het zo was zou hij
dan tot zonde hebben kunnen vervallen?

De esoterische verklaring ervoor is: Hij was ”in
alle dingen verzocht geweest, zoals wij, doch
zonder zonde” (Hebr. IV, 15).
Hij kwam in een menselijk lichaam en was
onderworpen aan menselijke omstandigheden,
evenals wij. Hij leed en worstelde met de dood;
Hij voelde geïrriteerdheid en werd bepaald door
Zijn lichaam, Zijn omgeving, de tijdsperiode, zoals
wij allemaal.

De rol van Jezus Christus

(2)

 Hij had geleerd meester over Zichzelf te
zijn, door de ervaringen op de lange reis door
de evolutie van bewustzijn. Hij kon deze
ervaring tegemoet treden, het kwaad in de
ogen zien en overwinnen.
 Daarmee onderwees Hij ons hoe wij het kwaad
(stoffelijke substantie of begoochelingen)
tegemoet moeten treden; wat we kunnen
verwachten als discipelen die zich op inwijding
voorbereiden en de methode waarbij het
kwade omgezet kan worden in het goede.
 Hij trad de verleiding niet met een grote
nieuwe techniek of openbaring tegemoet.
Hij greep eenvoudig terug op wat Hij wist, wat
Hem geleerd en gezegd was.

De rol van Jezus Christus

(3)

Iedere keer trad Hij de verleiding tegemoet met:
Er staat geschreven (Matth. IV, 4,7,10) en
gebruikte geen goddelijke of nieuwe vermogens
om de duivel te bestrijden.

Hij gebruikte eenvoudig de vermogens die wij
allen (onbewust) bezitten nl. verworven kennis en
de eeuwenoude regels.
De geschiedenis van de woestijn is een kosmisch
gebeuren waarbij het om de mensheid gaat.

Christus heeft de weg laten zien die elk mens
moet gaan.

Ervaring in uitbreiding van Bewustzijn
Een inwijding omvat dat ogenblik, waarop een
mens in elk deel van zijn wezen voelt, dat leven
(Geest) werkelijkheid is. Voor een kort
ogenblik wordt zijn bewustzijn alomvattend.
Een inwijding is een gloed van verlichting die
geworpen wordt op de rivier (het astrale gebied)
van het bestaan en het is een totale ervaring. De
ingewijde is nooit meer dezelfde in zijn
bewustzijn.
Bij de 2e inwijding: In de wateren van de
Jordaan treedt men de wereld tegemoet als
mens (vrij van stoffelijke en emotionele
gevoelens, gericht op het mentale gebied).
Bij de 3e inwijding: Op de top van de berg der
Verheerlijking staat men tegenover de wereld als
God. In deze inwijding staat men op dezelfde
hoogte als zijn broeders (goddelijk en
menselijk) en ondergaat zuiverheid en vrede.

Vanuit de volmaaktheid de dienst
Bij de 3e inwijding – de Verheerlijking - was
Christus gezuiverd, doch vóór hem lagen de
beproevingen. Hij moest in Zijn bewustzijn
(hetzij opnieuw of door het zich herinneren van
een verleden van moeilijkheid en beproeving) op
alle gebied aan ons gelijk worden; zowel wat
betreft de zonde, slapheid en menselijke
zwakheid maar ook menselijk succes.
Christus moest Zijn morele grootheid evenzeer
tonen als Zijn goddelijkheid en Zijn volmaaktheid
als tot rijpheid gekomen mens. Hij moest
dezelfde beproevingen doormaken waaraan
iedere toekomstige bewoner van het koninkrijk
zich moet onderwerpen.

Het tijdperk van Dienst
 Onmiddellijk na de afdaling van de bergtop
begon Christus weer te dienen. Christus
toonde een nieuwe manier om met de massa
te spreken en zowel afzonderlijk en persoonlijk
Zijn paar uitverkorenen te onderrichten.
 Hij overbrugde het oude en het nieuwe en
bracht een nieuwe waarheid. Hij schonk ons
het nieuwe begrip dat God liefde is.
 Het is van het grootste belang te beseffen, dat
wat Christus in werkelijkheid deed het inluiden
van het tijdperk van Dienst was, al beginnen
we pas na 2000 jaar de betekenis van dat
zoveel gebruikte woord te beseffen. Dienst
krijgt steeds meer betekenis in alle menselijke
aangelegenheden i.p.v. de verlossing van de
enkeling.

Het visioen op de Bergtop
Het visioen van Christus op de bergtop na de
Verheerlijking:

De Zoon der mensen zal overgeleverd worden in
de handen der mensen en zij zullen Hem doden
en ten derde dage zal Hij worden opgewekt.
(Matt.XVII, 22,23,).
Dit visioen van Christus bestaat uit 2 delen:
Hij had het visioen dat iets bereikt wordt. De
bereikte inwijding op de bergtop, (een grote
geestelijke ervaring) lag achter Hem. Nu heeft
Hij een visioen van de stoffelijke vervulling in
de vorm van een triomfantelijke intocht in
Jeruzalem. Doch dit gaat gepaard met een
voorgevoel van het beëindigen van Zijn leven
van dienst aan het kruis.

De vallei van plicht en dienst
Duidelijk zag Hij wat vóór Hem lag en de richting
waarin Zijn dienst aan de wereld Hem voerde.

Verwerpen door de wereld gaat altijd aan het
aannemen door de wereld vooraf.
Ontgoocheling is een stadium op weg naar de
werkelijkheid. De haat van hen die nog niet rijp
zijn de wereld van geestelijke waarden te
herkennen is steeds het lot van hen die dat wel
zijn. Dit besefte Christus, maar toch richtte Hij
Zijn aangezicht om naar Jeruzalem te gaan (Luc.
IX, 51).
Het was een drievoudige beproeving, juist zoals
na de inwijding van de doop, doch van een veel
subtielere aard.

De drievoudige beproeving
Deze beproevingen zijn gelegenheden voor de
goddelijke uitdrukking en het tonen van het terrein
van ongehechtheid.
1e Beproeving: Het verdragen van wereldsucces
en de triomfanteijke intocht in de Heilige Stad kon
Hij maken zonder van Zijn doel af te wijken, zonder
te worden aangetrokken door materiële successen
en door het feit dat dat men Hem tot Koning der
Joden uitriep. Succes vereist een veel drastischer
discipline en biedt veel meer gelegenheden om God
en de werkelijkheid te vergeten dan fouten en
onachtzaamheden. Publieke erkenning en het
schijnbaar bereiken van het aardse doel zijn veel
moeilijker factoren om het hoofd te bieden.
2e Beproeving: Hij moest ook bewijzen voldoende
kracht te hebben het onheil tegemoet te treden.
3e Beproeving: Zoals in de woestijnervaring, de
volslagen eenzaamheid.

De Kruisiging of Verzaking


Het centrale mysterie van het Christendom is
de hoogste inwijding: de Opstanding en
Hemelvaart.



Maar de kruisiging is altijd de voornaamste
episode geweest waarop de gehele structuur
van de Christelijke theologie is gebouwd. Hier
is de nadruk op de dood van Jezus gelegd.
Veel is foutief vertolkt, maar er is ook tot
uitdrukking gebracht dat goddelijk waar is.



Maar het belangrijkste punt is niet Zijn dood,
ofschoon dat een hoogtepunt was in het
evolutionaire proces, doch de daarop volgende
opstanding, die de vorming en het
verschijnen op aarde symboliseerde van een
nieuw rijk, waarin de mens en alle vormen vrij
zullen zijn van de dood, een rijk verlost van
het kruis, dat tot symbool zou worden.

De Kruisiging of Verzaking

(2)

 Vaak is God vals voorgesteld en wat Christus
heeft volbracht is een verdraaid begrip
geweest als gevolg van het punt van evolutie
van de mensheid toen. Onder invloed van de
6e straal van het Vissentijdperk waaronder
het fanatiek opleggen van het ideaal door
middel van angst voor de gevreesde God.
Deze angst is heden ten dage, hoewel velen
zich van de kerk hebben afgewend, nog steeds
in het collectieve bewustzijn aanwezig.
 De orthodoxe godsdienst in zijn geheel kan
worden beschouwd als het kruis waarop we
Christus hebben gekruisigd

De Kruisiging of Verzaking

(3)



Het was een groot kosmisch gebeuren; de
gevolgen ervan betreffen de massa, en niet
speciaal de enkeling.



Intelligent beschouwend, is dat de Christus niet
gestorven is, opdat u en ik naar de hemel
zouden gaan.



Hij stierf als gevolg van de aard van dienst
die Hij bewezen heeft en omdat Hij een
nieuwe eeuw inluidde en de mensen
bijbracht, hoe ze moeten leven als zonen van
God. De Weg van de vijf menselijke
inwijdingen.

De hoop voor de Toekomst

In de ontwikkeling van de mens duidt alles er op,
dat hij die oude stellingen gaat verwerpen die
gebaseerd waren op angst en thans moedig de
feiten en verantwoordelijkheden in het oog vat die
aan zijn geestelijk geboorterecht ten grondslag
liggen.

