VROUWEN ZULLEN HET VOORTOUW NEMEN VOOR DE NIEUWE AARDE
Hoe betekenisvol is het jaar 2012?
Door Klaas Laan
De Maya kalender is precies met het aangeven van een overgang naar een nieuw tijdperk. Die zou
hebben plaatsgevonden op 28 oktober 2011. En rond 21 december 2012 zou het eenheidsbewustzijn
onder de mensen een belangrijke impuls krijgen. Volgens de oude Egyptenaren zou de zon het teken
Waterman ingaan op 16 februari 2016. (1. In het Westen zijn we sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw vertrouwd geraakt met de overgang van het sterrenbeeld Vissen naar het sterrenbeeld
Waterman; “the Age of Aquarius” zou aanbreken. Daarover zegt Wikipedia dat niemand kan
aangeven wanneer precies het Waterman tijdperk begint. Want de sterrenbeelden lopen in elkaar
over, er kan best een speling van 100 jaar in zitten.
Ook al zou de datum geen rol spelen, we kunnen waarnemen dat er veel aan de hand is in deze tijd.
Er heerst verwarring, niets lijkt meer vanzelfsprekend, een nieuwe wijze van denken, van
“aanvoelen” en handelen wordt gevraagd. Er wordt geen autoriteit meer aanvaard die zegt wat je
moet doen. Ieder van ons wordt teruggeworpen op zichzelf, om zelf standaarden aan te leggen.
Boeken en glossy’s verdienen er dik geld aan. Tegelijkertijd is het voor velen duidelijk dat Moeder
Aarde zelf reageert, via haar klimaat, haar natuur en haar geologie.
Als je het positief bekijkt, kun je zeggen dat er een “upgrade” plaats vindt. Of dat een hogere trilling
in de kosmos ontstaat, die de één wel, de ander niet met het bewustzijn oppakt.
Want bewustzijn zal de sleutel zijn. Naarmate de mens zichzelf beter begrijpt, zal hij ook beter
begrijpen wat er buiten hem gaande is. Waarom zou, wat er nu allemaal naar buiten komt, geen
gevolg kunnen zijn van een ontluikend, verhoogd bewustzijn? Alles wordt publiekelijk blootgelegd, of
het nu de banken zijn, of het kindermisbruik, of de waanzin van de regelgeving. Het lijkt wel of er iets
wordt voorbereid, en daar is eerst zuivering, schifting voor nodig. We moeten blijkbaar tot een
bepaald punt gebracht worden voor we tot daden, tot keuzes kunnen komen.
Er is een verschil tussen het menselijk wezen en al datgene wat vóór hem kwam. Het is een
zelfbewust wezen, en heeft door de macht van zijn denken een beïnvloedende rol ten opzichte van
alles waar hij zijn aandacht op concentreert. De mens kan daardoor medeschepper worden in plaats
van willoos slachtoffer; meester over zijn bestemming. (2. Spiritualisten verlangen naar een wereld
van universaliteit en broederschap. De mensheid is echter nog verstrikt in egoïsme en
afgescheidenheid op individueel, regionaal of nationaal niveau, wat alleen maar chaos of vernietiging
schept.
De Britse filosoof Thomas Hobbes beweerde begin 17e eeuw dat de mens een wezen is dat neigt naar
conflict, dat we leven in een oorlog van allen tegen allen. Zou dat dan betekenen dat de mens niet in
staat is tot broederlijk, harmonieus gedrag? Dat hij niet uit eigen keuze, als individu, kan leren gehoor
te geven aan iets dat hem overstijgt? Tachtig jaar geleden zei de psycholoog Carl Gustav Jung iets dat
hoopgevender is; in ieder mens schuilt ten diepste de drang naar het religieuze, het geestelijke, het is
de Godsvonk in hem die wacht tot hij wordt aangesproken. (3. Maar de lagere natuur in de mens is
bang om al wat hij bijeen heeft

vergaard te verliezen… inderdaad, bang. En nu gedragen al die vormen van inferieur bewustzijn in
het menselijk wezen zich als een kat in het nauw; ook dat is een kenmerk van deze tijd.
Jung beweert dat er nu, in deze periode, iets vanuit het collectief onderbewuste van de mensheid
aan de oppervlakte komt, dat in dit verband opmerkelijk genoemd kan worden. De Rooms Katholieke
Kerk verkondigt namelijk als een dogma dat het lichaam en de ziel van Maria “omdat ze haar aardse
levensloop heeft volbracht, zijn opgenomen in de hemelse glorie” Dit dogma is tamelijk recent
ingesteld onder paus Pius XII, op 1 november 1950. Echter, al bijna 2000 jaar wordt deze
tenhemelopneming in Orthodox- en Rooms katholieke kring door haar aanhang gevierd, op 15
augustus.
In de ogen van C.G.Jung vangt het Nieuwe Tijdperk aan in 1950. Hij was van mening dat hier niet
slechts sprake is van een religieus, of symbolisch feit, maar van iets dat van psychologische aard was,
een natuurverschijnsel! Waarom? Om deze verandering in het collectieve onbewuste van de mens te
verduidelijken, verwijst Jung eerstens naar het boek Job in het Oude Testament. (4. Hoe daar het
vrouwelijke aspect van God, Sophia, een rol heeft gespeeeld om mogelijk te maken dat het
goddelijke Zelf, uiteindelijk, zich in ieder bewust individu kan manifesteren. De Evangeliën verhalen
hoe dit innerlijke proces zich eerst in het leven van Jezus heeft afgespeeld. Blijkbaar zijn 2000 jaren
nodig geweest om dit besef in het collectieve bewustzijn een plaats te geven, want het gaat hier om
een universeel archetype.
Wat is een archetype? Het is een onzichtbare factor, die op een bepaald ogenblik van de
ontwikkeling van de menselijke geest gaat werken. Het is dus een kracht die een bepaalde vorm
zoekt die past bij een bepaald tijdvak. En in onze tijd is dit archetype het ontwaken van de Kosmische
Vrouw; Isis bij de Egyptenaren, Maria bij de Orthodox- en Rooms katholieken, Shakti en Savitri bij de
Vedische religie, Sjechina bij de Joden, Gaia en Sophia bij de Oude Grieken…. Zij vormt de verbinding,
de overgangsfactor tussen natuur en cultuur. Zo was Christus 2000 jaar geleden het archetype van
het Zelf dat incarneerde in de ‘Zoon van God” of “Zoon des mensen” terwijl Jezus toen al zei; eens
komt de tijd dat jullie allemaal de dingen zullen doen die ik nu doe. Die tijd breekt nu aan voor steeds
meer individuen. Maar daarvoor moet de kosmische Vrouw eerst haar rechtmatige plaats in onszelf
en in ons collectieve bewustzijn krijgen. Hoe kunnen we ons dat voorstellen?
“Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de
hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het
water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een
bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn
hele aarde en was blij met de mensen.” (Wijsheid spreekt. Spreuken 8:27-30)

Hier spreekt de Wijsheid Gods, een vrouwelijk principe, in het Grieks heet zij Sophia. Maar zij staat
ook voor het Woord van God, zoals de apostel Johannes haar noemt in de eerste alinea van zijn
Evangelie.
HET VERHAAL VAN JOB
Hoe heeft Jung het nogal opmerkelijke verloop van de gebeurtenissen in het boek Job
(diepte)psychologisch geïnterpreteerd? In dit oudtestamentische boek kun je lezen hoe deze
vrouwelijke kracht van Wijsheid de status van Jahwe gaat beïnvloeden, die zich tot dan vooral als de
stamgod van de Israëlieten heeft laten kennen. Wat gebeurt er in het verhaal van Job? Jahwe gaat
een soort weddenschap aan met satan omdat hij twijfelt aan de trouw van Job. (psychologisch
zeggen we dan; die verpersoonlijkte mannelijke entiteit Jahwe wordt zich bewust van zijn eigen
ontrouw) Job is hier dus een soort zondebok.
Volgens Jung heeft zich in Jahwe een individuatieproces voltrokken zoals ieder van ons dit nu ook kan
doormaken. In die tijd (600 – 300 voor Chr.)speelde zich dit proces af in het collectief onbewuste, je
kunt ook zeggen op archetypisch nivo, bij het volk van Israël. Via de dromen en visioenen van de
geestelijk leiders openbaarde zich dit proces zoals we lezen in het boek Job. Kort gezegd, Jahwe had
een plan, en daarvoor gebruikte hij de mens (het verbond met het volk Israël ), maar was daarbij
ontrouw aan Sophia, de Wijsheid (hij was jaloers, opvliegend, onrechtvaardig bij tijd en wijle – over
de aard van die mannelijke Jahwe verwijs ik naar psalm 89) Uit het verhaal van Job komt deze als
morele overwinnaar naar voren. Bij de bezinning die hierop nodig is, grijpt Sophia in, zegt Jung. Zij
ondersteunt de bewustwording van Jahwe, hij maakt hardhandig kennis met het besef van wat
gerechtigheid inhoudt en Sophia, de Wijsheid, maakt het besluit van Jahwe mogelijk om zèlf mens te
worden.
Van drie- eenheid naar vier- eenheid. Van volmaaktheid naar volledigheid.
Eerst heeft het Christendom (de kerkvaders) het archetype van de 3-eenheid (vader, zoon, heilige
geest) hersteld van de Egyptische theologie. Amon, de vader, de geest Ka, en de aardse zoon, de
farao. Dit archetype bestond al 1300 jaar voor Chr.! (5. De maagdelijke moeder is Isis, die als een
zwarte madonna wordt afgebeeld, uit zwart basalt, wat staat voor vruchtbare aarde, het slijk van de
Nijl. De farao was de vertegenwoordiger van haar zoon, Horus. De vergelijking met respectievelijk
Maria en Jezus is gauw gemaakt.
Wat opvalt in de basisidee van de drie-eenheid is, dat wat wordt aangeduid met Heilige Geest, als de
paracleet, de Trooster, wordt aangeduid. (niet als; Zij die troost) Als een mannelijk beginsel. Je krijgt
sterk de indruk dat de Kerkvaders er alles aan hebben gedaan om het idee te vermijden dat God de
Vader een vrouw had; in het Oude Testament wordt alleen het mannelijke principe verpersoonlijkt,
het vrouwelijke principe is tot een element teruggebracht. (5. Pas in de Spreuken van Salomo krijgt
het vrouwelijke principe van God een stem, zoals we zojuist hebben gehoord; Sophia, Wijsheid...
Je zou kunnen zeggen dat Jahwe een relatie heeft met het volk van Israel, maar het aansturen van
een volk als een dictator is iets heel anders dan een individuele relatie. In een relatie met een ander
is het niet zo gemakkelijk meer om alles naar jouw hand te zetten. Je moet water bij de wijn doen, en
dan kun je de perfectie, de controle wel vergeten. Wat je dan moet leren, zegt Jung, is ‘zo volledig
mogelijk’ te worden. Daarbij vergeleken is ‘volmaaktheid’ een steriel iets. Aanvoelen, empathie doet

zijn intrede met Sophia. Dit is een voorafspiegeling van de boodschap van de liefde zoals Jezus die
heeft verkondigd. Daar hoort affiniteit bij, Eros, zoals de Grieken zeggen, maar wel in zijn meest
brede betekenis. Maar om dit te beleven moet Jahwe mens worden… Daartoe moet hij in het
huwelijk treden met Sophia, een hemels huwelijk. En in het Nieuwe testament vinden we Sophia
terug als Heilige Geest, het wezen dat niet een volk, maar een kleine groep, met individuen die dat
willen, zal bijstaan tot in eeuwigheid. Hier is dan niet meer sprake van de Wijsheid, maar van de
“geest der Waarheid”. Deze zorgt ervoor dat wij allemaal Goden kunnen worden, zoals voorspeld in
psalm 82 en in Johannes 10. Christus heeft daarvoor de basis gelegd. Jung zegt dat dit een geweldige
verandering in de status van de mens betekent. “De toekomstige inwoning van de Heilige Geest in de
mens betekent zoveel als een voortschrijdende incarnatie van God`. Echter, de mens heeft van
nature deel aan de duisternis van de wereld. Dit was bij de menswording van Christus niet het geval.
Volgens de kerkleer is hij immers onbevlekt ontvangen uit een maagd! Bij de gewone mens is dat niet
zo. Eigenlijk haal je met de mens de duivel, de heer der wereld, in huis. De mens is een wezen van
licht en schaduw; wat doet een gevoelig mens als hij in een stressvolle toestand komt, of vermoeid is
en toch moet handelen? Hij doet het tegenovergestelde van zijn gevoelvolle aard en gaat op
onvolwassen wijze redeneren en analyseren. Wat doet iemand die het moet hebben van zijn heldere
waarneming in zo’n geval? Hij geeft zich over aan magisch denken, zet de dingen niet meer op een
rijtje, maar laat zijn handelen bepalen door irrationele factoren. Dit noemen we in de psychologie
een omkering van de bewustzijnstoestand. Zo is ook in het collectieve onbewuste, door een
uitbreiding van het Christusbewustzijn met zijn eenheid, harmonie en gerechtigheid, onvermijdelijk
de antichrist binnengehaald! En dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het proces van zuivering waarin
we nu verkeren. Spiritualisten beseffen dat, naarmate het kwaad zich in hun leven manifesteert, het
licht heel dichtbij is. Het zal je nooit verlaten, hoe zwaar je ook wordt bezocht. Het enige wat helpt
om niet door het duister overweldigd te worden is bewustheid, “awareness”…
De verpersoonlijking van deze enantiodromie (vervallen in het tegendeel)) is volgens Jung de
schrijver van het boek Openbaring, Johannes. Deze is zo overtuigd van de goedheid van God, dat hij
slechts Licht kan zijn, dat hij volgens Jung psychisch om moeilijkheden vroeg. In de brieven aan de
gemeenten en met zijn visioen van de Openbaring slaagt Johannes er echter in een soort, wat Jung
noemt, verenigend symbool weer te geven. Zo’n symbool van heelheid bestaat altijd uit vier
delen;zoals in zijn visioen de vier dieren, als symbool van de vier evangelisten. Zo evolueert
uiteindelijk de drie-eenheid tot een quaterniteit, een vier- eenheid, waarbij de twee mannelijke
archetypen bestaan uit de Vader (God) en zijn zoon (Christus), en de vrouwelijke archetypen zijn de
Moeder(Sophia, Maria) en haar dochter, Gaia.
Onze Vader en Onze Moeder
Er wordt wel beweerd dat Jezus’ouders behoorden tot de beweging van de Essenen, die rond het
begin van onze jaartelling nederzettingen bewoonden rondom de Dode Zee. De Romeinse
geschiedschrijver Flavius Josephus vertelt tamelijk gedetailleerd over hun zuivere spirituele filosofie
en leefwijze. De spiritueel leraar Edmond Bordeaux Szekely heeft in onze tijd deze filosofie uit het
Aramees vertaald en in het Engels uitgebracht. (7. Opvallend is dat in zijn geschriften, waarin hij
schrijft over het vredesevangelie van Jezus Christus, blijkt dat Jezus steevast, waar hij spreekt over
“onze Vader in de Hemel” tegelijkertijd spreekt over

“onze Moeder in de Aarde”. Zo zegt hij;“En heb uw Hemelse Vader lief zoals uw geest liefheeft. En
heb uw Aardse Moeder zo lief als zij uw lichaam liefheeft.” Enzovoort. Beide worden dus als het ware
in één adem genoemd. In het Nieuwe testament vind je de vrouw als kosmisch wezen pas weer terug
in het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring, in barensnood!
De zonnevrouw baart daar een kind, het is de volledige mens, zich geheel bewust van goed en
kwaad, die vol verwondering in het leven staat. Door het te boven komen van zijn wereldse
verlangens kan hij inwoner worden van het Nieuwe Jeruzalem, de Stad Gods, die een verlicht besef in
onszelf is, en dat we door ons leven kunnen uitdragen. Jung zegt dat pas in de eindtijd het visioen
van de zonnevrouw vervuld zal worden. En daarbij verwijst hij naar 1950!
Aan de Essenen hebben we ook een vrouwelijke versie van het Onze Vader te danken.
Onze Moeder die in de Aarde zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
gelijk in U, zo ook in ons. Gelijk gij dagelijks uw engelen uitzendt, zend hen ook naar ons. Vergeef ons
onze zonden, gelijk wij al onze zonden tegen U verzoenen. Behoed ons voor ziekte, en bevrijd ons van
alle kwaad, want van U is de Aarde en het lichaam en de gezondheid. Amen.
Via dit gebed wenden wij ons tot Gaia, onze aardse, energetische Moeder. Zoals we ons via het Onze
Vader richten tot onze energetische vader, Helios, hier zichtbaar vertegenwoordigd door de zon, de
brenger van het Licht.
De kosmische Vrouw
De Bulgaarse filosoof en pedagoog Omraam Mikhaël Aïvanhov interpreteert de tijd waarin we leven
geheel in lijn met C.G. Jung; zonder een dieper inzicht in de werking van het vrouwelijk principe
eindigen we vroeger of later in chaos en vernietiging. De kosmische Vrouw openbaart zichzelf nu aan
de mensheid, zowel als aan ieder individu…
Aïvanhov roept ons als het ware toe “Geef de vrouw opnieuw de plaats die haar toekomt!” Stop met
haar te zien als een schepsel met minder kracht en minder verstand. Vrouwen zijn in staat de man op
elk gebied te overtreffen. Jung beweerde dat hij blij is met de uiteindelijke hemelvaart “met lichaam
en ziel’ van Maria omdat dit een doorbraak betekent voor het bewustzijn van de mens. Aïvanhov
zegt onomwonden dat de toekomst van de mens afhangt van hoe men over de vrouw denkt! Net
zoals (de zoon van) God en zijn (moeder)bruid in de Hemel gelijkwaardig zijn, precies zo zou de
schepping onvolledig zijn zonder de vrouw; niets komt tot leven, kan bloeien zonder de twee
principes, mannelijk en vrouwelijk, tegelijkertijd. Ook al beschikt de man over het zaad, de kiem, hij
kan er niets mee zonder de materie, de aarde. Zodra deze gelijkwaardigheid een feit is, zal het leven
totaal veranderen; sociaal, economisch, kosmisch…dan zal het Koninkrijk van God op aarde komen.
Spirituele galvanoplastiek
Om te beginnen, zegt Aïvanhov, laten we er aan werken dat de schoonheid zich weer op aarde komt
vestigen. Want naast het verlangen naar kinderen is schoonheid iets waar vrouwen het meest naar
verlangen. Zij gaan er nu vaak nog onvolwassen mee om; kijk naar de mode, het huidige
schoonheidsideaal, de industrie daar omheen. De vrouwelijke kracht, de kracht van Gaia, is enorm.
En het is een macht waar de man niet over beschikt. De vrouw is namelijk van nature in staat om
subtiele deeltjes , een fluïdum, uit te zenden, een speciaal soort magnetisme, waarmee ze datgene

waarop ze zich concentreert mee kan bekleden. Onbewust of half bewust doet de vrouw dat met het
kind vanaf de conceptie. Aïvanhov heeft daar de naam spirituele galvanoplastiek aan gegeven. Het is
vooral een vormgevende kracht. En daar kan door de vrouw nog heel veel werk gedaan worden,
temeer als zij daar de wijsheid en liefde van Sophia bij kan voegen. (8.
In veel sprookjes en mythen zie je dat meestal de vrouw als heks, of als goede, zorgende fee actief is
met het inzetten van magische krachten. Andere archetypische vormen van de vrouw zijn de schone
verleidster of de kille ijskoningin (zie en hoor Die Zauberflöte van Mozart). Laat de vrouw zich bewust
worden van haar vormgevende kracht. Dit is nodig voor het concipiëren van het Koninkrijk. Aïvanhov
noemt voorbeelden; in plaats van verleidster kan ze de man leren zijn verbeeldingskracht te
gebruiken, hem boven zichzelf uit laten stijgen. In plaats van wraak te nemen voor wat hij haar heeft
aangedaan met zijn egocentrisme en fysieke kracht, zou de vrouw de man kunnen vergeven. Als
moeder, die de man heeft grootgebracht, en omdat ze van nature meer liefde daadwerkelijk kan
geven, kan ze hem opvoeden om toegeeflijk, gul en offervaardig te zijn. Zij kan de man leren zich te
zuiveren, en hoe je een onbaatzuchtig en harmonieus leven leidt. De vrouw beschikt over de
ingrediënten naarmate ze meer in een symbiose verkeert met de krachten van de natuur, de aarde,
en zich openstelt voor de wijsheid.
De vrouw is de opvoedster van de man, op twee manieren; als partner en als moeder. Alleen zij kan
anderen leren zich te beheersen en tot nobel gedrag te inspireren, en kan hen grote idealen
bijbrengen. Dat is haar roeping. Wat dit betreft is deze roeping niet beperkt tot haar ene partner of
haar fysieke kinderen. Aïvanhov zegt dat de grote Ingewijden, waar Jezus Christus toe behoort, of
een Boeddha, of een Lao Tse, de vrouw ook kan bevruchten met verheven Ideeën, en deze
lichtkiemen kan zij met haar kracht tot realisatie brengen, tot spirituele kinderen. Het mannelijk
principe kan voor haar de voorwaarden scheppen door haar te omgeven met het Licht. Dit zal de
beelden voeden die de vrouw koestert….zoals die grootse beelden van het Koninkrijk van God en zijn
Gerechtigheid; een mensheid die samenleeft in broederschap en harmonie. Zo ontstaat het ware
huwelijk, het alchemistische huwelijk, tussen de geestkracht van de man en de verbeeldings- en
vormkracht van de vrouw. Waar vrouwen en mannen zich verenigen met dit doel ontstaat een
spiritueel collectief met enorme mogelijkheden.
De kritische massa
Indien deze gelijkgestemdheid zich zou uitbreiden gaat nog iets anders gebeuren. Er wordt een
kritische massa gevormd. Aïvanhov brengt naar voren dat de mens zijn hoop en inspanning dient te
richten op iets anders dan zijn verstand, namelijk zijn ziel, zijn psyche. Voor zijn dood, in een
interview met de BBC, gaf Carl Gustav Jung gaf ook aan dat, omdat we de ziel, de psyche nog niet
kennen, deze wereld aan een dunne draad hangt. De ziel als middelpunt wordt het kenmerk van deze
nieuwe mens. Moge 2012 de daartoe de overgang symboliseren. Onze ziel kan zich echter dan pas
ontwikkelen, en kiem zijn voor een waarachtige samenleving, wanneer allen leren werken voor iets
dat hun eigenbelang overstijgt, en dat daardoor juist een harmonieuze context schept waar middelen
van het intellect en van het ego zoals techniek, innovatie, democratie of markt niet toe in staat zijn.
En dat kan alleen als voldoende mensen een ideaal delen van harmonie en broederschap. Dit wordt
in de christelijke vocabulaire ook wel het Koninkrijk van God genoemd; de samenleving waarin de
mens tot echte uitwisseling met de ander kan komen.

Het Koninkrijk van God is geen materiële, maar een spirituele realisatie, het is een
bewustzijnstoestand met ook een “verticaal” element, van waaruit je zelf kunt gaan opereren. Je zult
juist door dit geestelijke element vanzelf, op basis van affiniteit, diegenen tegenkomen die met
hetzelfde bezig zijn. Dit merken we aan de oude instituties, structuren, machthebbers,
wetenschappers… Allerlei mensen, vormen en inhouden gaan zich gedragen alsof ze met de rug
tegen de muur staan….ze weten meestal zelf niet hoe dat komt. Enkelen uit de babyboom generatie
zijn de pioniers, maar dit proces wordt vooral in de hand gewerkt door de kinderen die nu in hoog
tempo geboren worden; de hooggevoelige kinderen, de indigo kinderen, de nieuwe tijdskinderen.
Deze zullen problemen echter heel anders gaan aanpakken, hun redeneringen en benaderingen
zullen de oudere generatie op het verkeerde been gaan zetten; de revolutie zal met psychische
wapenen beslecht worden! Lichter van karakter maar toch confronterend… We doen er maar beter
aan om ons alvast te gaan voorbereiden, door bij onszelf naar binnen te gaan en te gaan verkennen
wat het betekent om “out of the box” van ons verstand te gaan. We zullen ontdekken dat het ware
inzicht zich op een andere plaats bevindt, in ons en buiten ons. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
termen als non lokaal bewustzijn, of morfogenetische velden steeds gangbaarder worden. De nieuwe
mens functioneert meer en meer samen vanuit bewustzijnsvelden. Zij organiseren zich niet zoals in
een politieke partij, als een kerkgenootschap of zoals vanouds de vakbonden dat deden, maar vinden
elkaar intuïtief, op basis van affiniteit. Zij zullen zich niet storen aan grenzen of conventies. Zodra wij
daar meer contact mee maken, zullen we ervaren dat de aarde zelf, Gaia, met haar vier elementen
zich direct met ons zal gaan bezighouden, en het zal voor ons niet moeilijk zijn om de aarde en alles
wat erop leeft een veel centralere plaats te geven; het is een uitvloeisel van de liefdevolle werking
van de ziel. Het gaat er niet om dat er iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren in de mensheid op aarde.
Ook de evolutie van de mens kent haar natuurlijke verloop. Wat wel aan de hand is, en dat hebben
zowel de makers van de Maya-kalender voorzien als ook de Egyptische ingewijden, is dat een
beperkte groep individuen, die bewust leven vanuit hun kern, een soort acceleratie tot stand kunnen
brengen. Aïvanhov zegt hierover; “Het volstaat dat een minderheid van geëvolueerde wezens deze
ideeën van de Universele Witte Broederschap*, van het Koninkrijk van God op aarde, van de Gouden
Tijd zou begrijpen. Zij zullen regeren en de anderen zullen verplicht zijn om te volgen, juist zoals de
staart het hoofd volgt”.(9.
2012 - het jaar van de bijen.
Hoe symbolisch! Bijen verzamelen nectar en pollen. Als enige insecten zijn ze in staat honing te
maken. Voor Aïvanhov zijn bijen een symbool van de Ingewijde. De bij laat de bloemen ongemoeid.
Zo vindt de Ingewijde in elke menselijke ziel goddelijke elementen waarvan hij “honing” - liefde,
wijsheid, gerechtigheid, goedheid, waarheid – maakt. Ieder van ons is voorbestemd om die
kwintessens in zichzelf te vinden om zichzelf te transformeren. Met behulp van gedachten versterkt
hij zijn meest verheven Ideaal, met behulp van zijn gevoelens versterkt hij zijn verbeeldingskracht en
met zijn wil versterkt hij zijn concentratie en zijn daadkracht. Dat is de ware alchemie. Door te
worden als de bijen leren we hoe we anderen kunnen verlichten, helpen in droefheid, ervoor kunnen
zorgen dat we ons verenigen en harmoniseren om een universele collectiviteit te vormen. Is er een
mooier programma van actie denkbaar?

*De naam van de beweging die zijn filosofie uitdraagt. “Wit” verwijst hier naar de zuiverheid van de
ziel. Zie www.omraam.nl
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