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PATIËNTEN, STUDENTEN, VRIENDEN VAN HET ROZEKRUISERSGENOOTSCHAP.

Wilt gij medewerken in het groote werk van het genezen van de zieken en het versterken van de

zwakken, door het uitzenden van gedachten van Liefde en Moed, om 6.30 n.m. op de volgende datums?

Stel U daarbij dan voor het Rozekruisers Embleem op den Westelijken 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 gedachten daarheen en de zegeningen, welke gij zendt aan anderen, zullen tot U in veel-

voud terugkeeren.

Januari 4, 10, 17, 24, 31.

Februari 6, 13, 20, 27.

Maart 6, 12, 20, 27.

April 2,8, 16, 23, 29.

Mei 6, 13, 20, 27.

Juni 2,9, 17, 23, 29.

Juli 7, 14, 20, 27.

Augustus 3, 10, 17, 23, 30.

September 7, 13, 19, 27.

October 4, 10, 17, 24, 31

November 7, 13, 20, 28.

December 4, 10, 17, 25, 31

MEDEDEELINGEN.

Men wordt vriendelijk verzocht de abonnementsgelden voor den nieuwen jaargang ten spoedigste

te storten op giro No. 135460. ■

Vraag voor Uw 3e Jaargang een stempelband aan bij de Admini-

stratie. Kostprijs f 1.25. Spoed s.v.p.

Aanvraag open tot en met 20 dezer.

GREPEN UIT DE COSHOLOGIE VAN MAX HEINDEL.

Onze moderne, materialistische wetenschapsmannen hebben nog

heel wat te leeren en af te leeren. Hoewel zij tot het uiterste bestrijden,

wat zij minachtend de „waanbegrippen van denocculten geleerde” noemen,

worden zij er onweerstaanbaar toe gedreven, zijn waarheden te erkennen

en een voor een te aanvaarden.

Mesmer, een afgezant van de Oudere Broeders, werd meer dan

belachelijk gemaakt, maar toen de materialisten den naam van de door

hem ontdekte kracht veranderden, en het nu „hypnotisme” in plaats van

„mesmerisme” noemden, werd het op eens „wetenschappelijk”.
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DE GLORIE VAN GOD.

door de Christelijke Mystieke Inwijding

door MAX. HEINDEL.

Naast de Inwijdings-methode der Rozekruisers,

welke voor hém geschikt is die het pad moet gaan

dat verlicht wordt door het verstand, bestaat ook

een methode voor hen, die alleenlijk gelooven. Om-

dat er groote voordeelen aan kennis verbonden zijn,

is het beredeneerde, bewuste proces van de Roze-

kruisers Inwijding van zeer groote waarde doch

ook de Christelijke Mystieke Inwijding is

aandoénlijk en schoon. Slechts zij, die zich

hebben vrijgemaakt van het domineerendeverstand,

zij die opdringende vragen weten te beheerschen en

alles in een eenvoudige, kinderlijk geloovende wijze

opnemen, kunnen dit pad gaan.

De geheele Bijbel is een boek dat verschillende

systemen van Inwijding bevat, benevens beschrij-

vingen van de lichtglanzen van verschillende fasen

van ontwikkeling. Er valt niet aan te twijfelen dat

Christus Jezus leefde en dat Hij de verschillende

gebeurtenissen meemaakte, welke vervat zijn in

de vier Evangeliën, doch het is tevens waar, dat

deze evangeliën formulen tot Inwijding zijn. De

Christelijke Mysticus volgt Christus Jezus op dat

pad, ofschoon hij altijd onbewust is, dat hij occulte

vooruitgang maakt.

De grondslag, gelegd in vroegere levens, doet

hem in de wereld geboren worden uit ouders van

reine natuur, en aldus wordt zijn lichaam onbevlekt

ontvangen.

Toen de menschheid oprees uit de wateren van

Atlantis, verloor zij den geest van liefde en broeder-

schap. De mensch werd egoïstisch en zocht zich-

zelven. De geest van liefde en universeele broeder-

schap daalt opnieuw op den Christelijken Mysticus

neer, wanneer hij onderdompelt in het Doopwater,

en hij voelt de klop van het Groote Hart van

God, kloppende in zijn boezem.

Egoisme en zelfzuchtigheid maakten een sluier

tusschen God en den mensch, maar wanneer de

liefde weer is hersteld, verlicht zij den weg tot de

geheime plaatsen.

Op de berg der verheerlijking ziet de Mysticus

de voortzetting van het leven door wedergeboorte in

verschillende lichamen. Mozes, Elia en johannes de

Dooper waren uitdrukkingen van denzelfden, on-

sterfelijken geest. Vormen worden door het evolu-

eerende leven als treden gebruikt. Het mineraal

wordt ontbonden om de planten te voeden en daar-

om is de plant dankbaarheid schuldig aan het

mineraal. Planten worden g,ebruikt om menschen en

dieren te voeden en derhalve zijn wij hén iets schul-

dig. Als het lagere het hoogere dient, moet er een

wederdienst komen. Om de balans te herstellen,

moeten de hoogere wezens de lageren dienen

als leeraars en om duidelijk te maken, dat

de leerlingen recht op een wederdienst hebben,

wascht de Mysticus de voeten zijner leer-

lingen. Voor hem is niets dienstbaar, indien oen

onaangename taak moet worden verricht, doet hij

dit gaarne om anderen te redden.

Doch ofschoon hij anderen met blijdschap dient,

moet de Mysticus leeren zijn lasten alleen te

dragen. Wanneer hij door het Gethsemané gaat,

slapen zelfs zij die het nauwste aan hem verbonden

zijn.

Wanneer hij ter dood wordt veroordeeld, verraden



zij hem, die hem het liefst zijn. Op deze manier

wordt hem geleerd op niemand te zien maar enl<el

en alleen op den geest te vertrouwen. Dan wordt

het hem duidelijk, dat hij een geest is, en het li-

chaam een kruis, hetwelk hij geduldig moet dragen.

De door zijn geestelijke daden en oefeningen ont-

wikkelde centra in zijn fijnere lichamen, scheiden

langzaam maar zeker het levenslichaam van het

stoflichaam, en dan stijgt de gekruisigde op in de

hoogere sferenmet den blijden kreet „Consummatum

est” „Het is volbracht.” Hij is dan een bewoner

van de zichtbare en onzichtbare wereld,

ais de aspirant die het Rozekruisers Pad van ont-

wikkeling volgt, want „beide scholen icomen

bij het tcruis bijeen” en beiden werken tot Orooter

Glorie van God.

ESOTERISCHE BIJBELSTUDIËN.

De Offering van IzaaJc.

Toen Christus De Groote Zonnegeest, als Hooge

Priester van de religie van Het Lam verscheen, hief

Hij ihet dieroffer op,
door zich zelf als een voort-

durendoffer te geven. Ziet hier, de diepe beteekenis

die aan de geschiedenis van de offering van Izaak

door Abraham, ten grondslag ligt.

Een olfer, is de godsdienstige handeling waarbij

de toepasser iets van zijn persoon, of bezit aan

een hoogere macht toewijdt. Zoo kennen we als

het meest primitieve, een offer ter verzoening en

om verlossing. Zoo offert Kain, zoo offert Abel,

zoo offeren Noach en de Patriarchen.Zoo offeren de

Mineralen, Het Plantenrijk en het Dierenrijk zich.

Zoo zal de mensch zich moeten offeren, zooals

Christus zich offert.

Een vorig maal hebben we gezien welk een strijd

Abraham streed, toen hij Hagar, het lichamelijke,

te boven moest komen, om uit Sara te bouwen den

Koning, die overwonnen had, de lagere drift naar

de natuur. Ziet hier het volgend offer. „Ga naar

den Moria, den berg dien Ik U wijzen zal en doe

afstand van al dat U bindt aan deze aarde, opdat

ik U zal kunnen gebruiken op
deze aarde.”

Zooals de leerling eener geestesschool met vasten

tred zijn weg gaat, wat deze ook brengen moge.

hij houdt het hoofd omhoog. Hij leert het af

voor zichzelven schatten van kennis te verzamelen,

en zal het geleerde in dienst stellen van de wereld.

Daar waar we onder gaan in ons zelf, kunnen we

een schrede voorwaarts gaan. Offer al wat gij hebt,

want het gaat om hooger goed dan dat, wat naar de

aarde is. Abraham moet offeren op den berg Moria,

daar waar Jer-U-Salem (Er zal Vrede zijn) ge-

bouwd zal worden. Moria ligt nog drie dagreizen

van Berseba, de woestenij die hij reeds te boven is,

de openbaring der scheppingskracht naar de natuur.

Hij is de donkere vloed reeds doorgetrokken die

hem omlaag sleurde. Hij moet voort naar hooger

doel, den Moria op. O, welk een heidengang, want

Moria ligt nog drie dagreizen verder.

Vele beproevingen zullen zijn deel nog worden,

want waar we den berg bestijgen willen, baat geen

halfheid, dan dienen we te toonen wie we zijn en

of we wel sterk genoeg zijn om verder te stijgen.

Hier heeft Abraham wel den schamperen laöh ver-

leerd. Hij heeft gelachen toen hem voorzegd werd

dat aan Sarai een zoon geboren zou worden. Hij

heeft gelachen, omdat hij niet gelooven kon dat

het hoogere levensbeginsel zou zegevieren o/er het

lagere. Waar de leerling eener geestes.Hhool den

Berg Moria nadert, dient hij zich te bezinnen dat de

offering volledig moet zijn. Waar men m de rij der

Pioniers plaats wil nemen, daar geeft men alles,

daar offert men alles, daar offert men meer dan zijn

zoon naar hoogste begrip. Het gansch aardsch-

gezinde leven is niet anders dan verlokking, betoo-

vering, en ook Abraham zal straks in het doolhof

dezer verlokking nog eenmaal zijn oor te luisteren

leggen, als z'in zoon roept dien hij lief heeft met

z’n gansche wezen. Abraham klooft het hout tot het

brandoffer. Hout is het symbool voor stof, zoo leert

ons de Profeet Jesaja in de symboliek der metalen.

„En hij nam het vuur en het zwaard in zijn hand”

het sluimerend vuur, het onzichtbare vuur dat zal

oplaaien tot een geestesbrand welke niet meer fe

blusschen valt. Dit is het wezen van Den Vader, het

Onzichtbare Vuur. Hij neemt het vuur en zijn geest-

kracht „het zwaard des geestes,” en zij beiden

gingen samen.” En als hij ziöh sterk weet in deze

wapenrusting is dit het moment waarop hij zegt

„Ziet hier ben ik Heer.” Maar als zijn zoon roept

en spreekt ~Mijn vader,” dan antwoordt Abraham,

„Zie, hier ben ik mijn zoon.” Een held is hij, die de

natuur overwint, zóó overwint, dat al het denken,

voelen en willen, ook zelfs waar onzen zoon roept.
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zich heeft losgemaakt van ons physieke lichaam.

Zoodat het niet langer door dit lichaam wordt gere-

geerd. Want dit lichaam kan slechts woonsteê voor

den geest zijn, fundament, maar nimmer doel. En

waar het hoogere bewust doorbreekt voor den

leerling, daar moet hij vrij zijn van de wetten van

het stoffelijke.

Nu gaat Abraham den berg op, den Moria alwaar

hij zijn altaar bouwt, waar hij onttogen is aan de

wereld der zinnen. Nu breekt de tijd aan dat hij

verder moet werken met de ontbonden krachten,

werken aan de wereld. Hiertoe heeft hij zich zelf

verlost, bereikt de vrijheid naar den geest in de of-

fering van zijn zoon. Want nogmaals zegt Abraham

„Zie, hier ben ik,” nu volkomen bereid om te doen

wat van hem verwacht wordt.

En het gloriepunt van deze heidengeschiedenis

lezen we in vers 13 van hoofdstuk 22 in Genesis.

Hier ontdekt Abraham de bedoelingen Gods. Het

Ram dat nog
verward zit met z’n hoornen in de

struiken, in de dorre struiken.

Dat is het symbool van den Godsdienst dat hem

zal leeren niet alleen zijn zoon op het offerblok te

leggen. Grootscher nog zijn de bedoelingen Gods.

„Niet alleen Uw zoon, maar ook U zelf zult gij

offeren,” en dit zal de Godsdienst van Het Lam hem

leeren verstaan.

„DE TIJDSPIEGHEL”.

Bovenaardsche Interviews H. P. van 17 Jan. 1931

We gelooven dat geen lezer van de Haagsche

Post de artikelen geschreven door Mr. C. P. van

Rossem overslaat. Deze zeer geachte heer beschikt

over een kostelijke pen en heeft onmiskenbare jour-
nalistieke

gaven. De man beschikt over een verruk-

kelijk sarcasme dat in zijn genre niemand, ook de

lijdende partij niet, behoeft boos te maken. Hij kan

heerlijk tekeer trekken en heftig fulmineeren op

zeer origineele manieren en onwillekeurig zal men,

als men het genoemde blad in handen krijgt, Mr R’s

rubriek opzoeken met de gedachte: „Even zien.

Wie krijgt er nu weer.”

Toch zijn Mr. R’s artikelen niet altijd even on-

schuldig. Hij veroorzaakt wel eens schade en niet in

het minst aan zichzelf.

Mr. V. Rossem doet ons denken aan die zekere

groep jonge menschen, die soms hevig tekeer gaan

TEGEN iets, pm het volgende moment met het-

zelfde élan er VOOR te zijn. Hij kan niet hebben,

dat er iets zou zijn, wat ihij niet weet of begrijpt, en

vooral heeft bij hem het supernormale, het occulte

’t gedaan.

We herinneren ons den tijd, toen Mr. v. Rossem

heftig uitvoer tegen het spiritisme en we zijn niet

vergeten, hoe hij plotseling een terzake „overtuig-

de” werd en zijn pen in dienst stelde van de des-

betreffende pers. Met evenveel smaak en kracht

trok hij nu van leer tegen de ex-van Rossem’s.

Nu heeft zooals schrijver zegt, „eten zekere

mijnheer Heindel” het gedaan. Deze mijnheer

waagt het, om iets te schrijven over occulte cos-

mologie, over het Saturnustijdperk en het Zonne-

tijdperk, over natuurgeesten, enz. Mijnheer van

Rossem weet daar niets van en dus kan het niet

en is het de grootst mogelijke stommiteit en zeer

vriendelijk noemt hij allen die Heindel’s leer

bekendmaken ~idioten”. Dank ui

Het spiritisme heeft mijnheer van Rossem

blijkbaar nog zeer weinig spiritueel gemaakt en

zit hij nog midden in het materialistische kamp.

Als wij met verlof van mijnheer v. Rossem ook

eens een keer „’n plagieerende idioot” mogen

zijn, zouden wij iets willen citeeren van Heindel.

„Mesmer, werd meer dan belachelijk gemaakt.

Later noemde men de door hem ontdekte kracht

„hypnotisme” en werd het op eens „wetenschap-

pelijk.”

„Dertig jaar geleden toonde Mw. Blavatsky aan,

dat de aarde nog een derde beweging had. Deze

beweringen werden met hoon begroet.

Veel later werd deze theorie op eens „weten-

schappelijk.”

„De atoomtheorie wordt reeds in de Grieksche

Wijsbegeerten en later in de „Geheime Leer”

bepleit. Ze werd in 1897 door prof. Thompson

„ontdekt.” (?)

Zoo zullen velen de Leer van Max Heindel, door

schrijver smalend „bovenaardsche interviews”

genoemd, evenals hij, „waanzinnige fantasieën” en

„een ziekelijke vlucht van het onderbewustzijn”

vinden, doch de tijd zal komen, welke aan allen de

kennis van de in de occulte filosofie der Rozekrui-

sers neergelegde feiten zal brengen.

Voor het tegenwoordige, is deze Leer alleen

voor de weinigen, die hun denkvermogen van de
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boeien van de orthodoxe wetenschap en gods-

dienst hebben bevrijd. Zoover is Mr. v. R. nog

lang niet.

We weten niet uit welk blaadje Mr. v. R. zijn

citaten heeft gehaald, wel is het duidelijk aan de

manier waarop hij ze gebruikt, dat hij niets van

deze dingen begrijpt en dus allerminst de onju'st-

heid er van kan bewijzen. Inderdaad geeft het H.

P. artikel een juist tijdbeeld. De schrijver heeft

het over den mensch en zegt zeer terecht: ~Hij

weet niets; en wat hij weet, blijkt altijd foutief te

zijn. Hij leeft en hij weet niet wat levenskracht is,

hij spreekt over zijn ziel en hij weet niet wat een

ziel is, hij denkt en hij weet niet wat het denkpro-

ces is, liefde blijft voor zijn verstand een onbeken-

de en gevaarlijke energie, de begrippen persoon-

lijkheid, wil, karakter zijn hem een immens

mysterie, hij slaapt en valt flauw en wordt

geboren en gaat dood als een verrassend imbeciel

mechaniek
”

tenzij men de moeite wil nemen, de occulte

filosofieën te bestudeeren en te onderzoeken zonder

een vooropgezette meening, zonder spot, onaf-

hankelijk van wie ook, ook van die „zekere mijnheer

Heindel.” Dan komt het inzioht in het levens- en

wereldmysterie.

Dan is men waarlijk mensch.

Met spot komt men er niet, dat heeft Mr. v. R.

al menigmaal ondervonden. Ook hij, zal eenmaal

„met zijn spot als vriend verkeeren.”

VRAGENRUBRIEK.

Vraag:

Max Heindel zegt, dat de mysterie-scholen

verdeeld zijn in 7 stralen en dat ieder Ego den weg

tot Inwijding moet zoeken door bemiddeling van

de straal, waaronder hij valt. Waar zijn deze 7

scholen, welke overeenstemmen met de 7 stralen

gevestigd? Hoe weet iemand, tot welke straal hij

behoort? Hoe weet iemand bijvoorbeeld, dat het

Rozekruisers Genootschap de straal is, welke hij

moet zoeken?

Antwoord:

Er zijn 7 mysterie-scholen die de negen kleine

mysteriën, en 5 mysterie-scholen, welke de vier

groote mysteriën hebben. Deze 12 myste-

rie-scholen zijn niet hier in de stof, doch zijn ethe-

risch. Men kan deze niet bereiken alvorens men

zoodanige vooruitgang heeft gemaakt, dat men in

zijn fijnere voertuigen het stoffelijk lichaam bewust

kan verlaten. Dan pas is men in staat de bijeenkom-

sten bij te wonen van de school waarbij men is aan-

gesloten, want deze bijeenkomsten worden in den

etherischen tempel gehouden. Er zijn in de wereld

echter verschillende exotherische organisaties,

welke verbonden zijn aan de mysterie-scholen.

Het Rozekruisers Genootschap is zulk een organi-

satie en het staat in verbinding met dc Orde der

Rozekruisers op de onzichtbare gebieden.

leder individu heeft drie stralen of heeft verwant-

schap met drie stralen. Ten eerste: de horoscopi-

scihe straal, aangeduid door de heerschende planeet

in den geboorte-horoscoop. Ten tweede: zijn

persoonlijke straal, welke hem wordt geopenbaard

als hij zijn discipelsohap in de Orde der Rozekrui-

sers opneemt. Ten derde: zijn Vader Ster, welke

hem niet wordt ontsluierd dan bij zijn laatste In-

wijding in de mysteriën.

Vraag:

Wilt U de oorzaken en werking van nachtmerrie

uitleggen?

Antwoord:

Nachtmerrie is gewoonlijk het resultaat. van

ondervindingen van het Ego, wanneer het uit zijn

lichaam is tijdens den slaap.

Dan kan het in aanraking komen met wezens of

toestanden van een afschrikwekkend karakter welke

vrees veroorzaken, wat zidh dan uit in den vorm

van nachtmerrie of benauwde droomen.
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VOEDING EN GEZONDHEID.

Kanker door juist dieet te vermijden.

Alle goed onderlegde diagnose-stellers weten

thans, dat kanker een ziekte in het stelsel is en dat

het gewas tevoorschijn komt waar irritatie is. Er

is een ~voor-kankerachtigen” toestand en deze

toestand kan worden vastgesteld reeds jaren voor-

dat het gewas verschijnt.

De vrees voor kanker doodt ongeveer even veel

menschen als de werkelijke kankerziekte.

De natuurlijke behandeling van kanker is, om

zoolang mogelijk de ingewanden actief te houden

en de andere lichaamfuncties normaal.

Een streng vruchten-diëet, waarbij rauwe

vruchten worden gebruikt, zal veel doen om een

„voor-kankerachtigen” toestand te normaliseeren,

op deze manier de kankeroorzaak verdrijvend uit

het stelsel.

Gewoonlijk geloofden wij, dat slechts vleesch-

eters kanker hadden, doch wij weten dat personen

uit alle klassen, wat dieet betreft, kanker kunnen

hebben, indien de gewoonte van het individu ab-

normaal zijn en daardoor bevordelijk voor een

verminderde weerstand, of, zooals dit thans

genoemd wordt, een ~verminderde” alkali reserve.

Wacht niet totdat er een gewas is om te zien of

gij een ~voor-kankerachtige toestand hebt. Zoodra

deze toestand wordt ontdekt, poog dan alle op

komende oorzaken te verdrijven en maak U zelf

normaal.

Snijden in eenig gewas om te zien of het al dan

niet kwaadaardig is, is gevaarlijk en onbetrouw-

baar. Het snijden in een onnoozel gewas zal vaak

veroorzaken dat ihet kwaadaardig wordt, speciaal

indien de kankerziekte aanwezig is.

Er is geen speciale kanker-kuur bekend, en er zal

ook nooit zulk een kuur kunnen bestaan, daar het

een kanker ziekte in het stelsel is welke tegenwoor-

dig moet zijn om een kankergewas mogelijk te

maken. De oorzaak moet worden verwijderd. Dan

kan er geen kanker meer zijn.

RECEPTEK

Vegetarische jus:

50 gram (1 blokje) Delfia of Delfrite

50 gram Plantenboter

1 afgestreken theelepeltje „marmite”

1 theelepeltje zout

scheutje melk

1 uitje

Delfia of Delfrite met de boter en het klein

gesneden uitje bruinbraden, indien mogelijk hier

nog bij voegen en tevens bruin laten worden 1 a 2

eetlepels velletjes van gekookte melk.

Vervolgens een scheutje melk bijvoegen. Roeren

tot dat de jus wat gebonden is, daarna wat water

bij voegen om het zaksel op te lossen. Ten slotte

zout en marmite toevoegen en de jus op een zacht

vuur nog een kwartiertje laten pruttelen.

Vermicelli soep:

1 V 2 Liter water

3bouillon blokjes (Vitamin-Bouillon-Wurfel

„Cenovis”)

klont boter (ca Vi ons

3 theelepeltjes selderij-zout

lons vermicelli

een weinig nootmuskaat

Water met boter en selderij-zout laten koken.

Dan de bouillon blokjes toevoegen en daarna ver-

micelli en nootmuskaat. Op zacht vuur c. 1 kwartier

laten koken.

Aardappelen:

IK.G. aardappelen

2 ons boter of: 1 ons boter met 50 gram (1 blokje)

Delfia of Delfrite.

De aardappelen stevig afboenen en desgewenscht

in stukjes snijden. Boter (of boter met vet) met de

aardappelen in een liefst ijzeren potje met goed

gesloten deksel op een zeer zacht vuur laten stoven

en de aardappelen daarna eruit halen. Het over-

gebleven vet kan een volgende maal weer worden

gebruikt.
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ASTROLOGIE. VOORLOOPIGE EPHEMERIS VAN PLUTO, (II).
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R. kl. Lengte Deel.

Hr. M. Sec. Deg. Min. Deg. Min.

Jun. 8, 1931 7—24—43 Cancer 19—32 North 22—18

Mei 7, 7—22—09 18—56 22—21

Apr. 5, 7—21—05 18—41 22—22

Mrt. 4, 7—21—47 18—52 22—18

Febr. 8, 7—23—19 19—13 22—14

Jan. 7, 7—26—07 19—53 22—06

Dec. 30, 1930 7—26—50 20—02 22—04

Dec. 6, 7—28—42 20—30 21—59

Nov. 4, 7—30—13 20—52 21—53

Oct. 3, 7—30—01 20—48 21—52

Sept. 1, 7—28—09 20—22 21—54

Aug. 0, 7—25—03 19—38 21—58

Hr. Min.

Mrt. 10, 7—14—1 17—30 22—10

Nov. 10, 1929 7—22—7 19—32 21—46

Mrt. 9, 7—08—7 16—17 21—56

Nov. 9, 1928 7—17—2 18—18 21—23

Mrt. 8, 7—03—3 15—03 21—42

Nov. 9, 1927 7—ll—B 17—04 21—20

Mrt. 7, 6—58—1 13—50 21—27

Nov. 7, 1926 7—06—5 15—50 21—07

Mrt. 6, 6—52—9 12—38 21—12

Nov. 6, 1925 7—01—3 14—38 20—53

Mrt. 4, 6—47—8 11—28 20—56

Nov. 4, 1924 6—56—1 13—27 20—38

Mrt. 3, 6—42—7 10—17 20—41

Nov. 4, 1923 6—51—0 12—16 20—24

Mrt. 3, 6—37—7 9—07 20—24

Nov. 3, 1922 6—46—0 11—06 20—08

Mrt. 1, 1921 6—32—8 7—59 20—07

Nov. 1, 1921 6—41—0 9—56 19—53

Febr. 28, 6—28—0 6—51 19—50

Oct. 31, 1920 6—36—2 8-^8 19—37

Febr. 28, 6—23—2 5—45 19—33

Oct. 31, 1919 6—31—4 7—41 19—20

Febr. 26, 6-18—5 4—37 19—15

Oct. 29, 1918 6—26—6 6—33 19—04

Febr. 25, 6—13—8 3—30 18—57

Oct. 28, 1917 6—21—9 5—25 18—47

Febr. 24, 6—09—2 2—24 18—39

Oct. 27, 1916 6—17—3 4—20 18—29

Febr. 23, 6—04—7 I—2o 18—20

Oct. 26, 1915 6—12—7 3—14 18—12

Febr. 22, 6—00—2 o—l4 18—01

Oct. 25, 1914 6—08—2 Cancer 2—09 17—54

Febr. 21, 5—55—8 Gemini 29—10 17—42

Oct. 24, 1913 6—03—7 Cancer I—o4 17—36

Febr. 20, 5—51—4 Gemini 28—07 17—23

Oct. 23, 1912 5—59—3 29—59 17—18

Febr. 19, 6—47—1 27—03 17—04

Oct. 22, 1911 5—55—0 28—56 16—59

Febr. 18, 5—42—8 26—00 16—44

Oct. 21, 1910 5—50—6 27—52 16—40

Febr. 17, 5—38—6 24—58 16—24

Oct. 20, 1909 5—46—4 26—48 16—20

Febr. 16, 5—34—4 23—55 16—05

Oct. 19, 1908 5—42—2 25—45 16—01

Febr. 15, 5—30—3 22—54 15—45

Oct. 18, 1907 5—38—0 24—45 15—42

Febr. 14, 5—26—2 21—52 15—24

Oct. 17, 1906 5—33—9 23-^5 15—21

Febr. 13, 5_22—1 20—50 15—03

Oct. 16, 1905 5—29—8 22—44 15—01

Febr. 12, s—lB—l 19—50 14-^2

Oct. 15, 1904 5—25—8 21—44 14—41

Febr. 11, 5—14—2 18—50 14—21

Oct. 14, 1903 5—21—8 20—42 14—21

Febr. 10, 5—10—2 17—50 14—00

Oct. 13, 1902 5—17—8 19—41 14—02

Febr. 9, 5—06-4 16—51 13—39

Oct. 12, 1901 5—13—9 18—39 13—41

Febr. 8, 5—02—5 15—50 13—18

Oct. 11, 1900 s—lo—o 17-^0 13—21

Febr. 6, 4—58—7 14—51 12—57

Oct. 9, 1899 5—06—1 16-^2 13—01

Febr. 5, 4—54—9 13—53 12—36

Oct. 8, 1898 5—02—3 15—42 12—41

Febr. 4, 4—51—2 12—55 12—15

Oct. 7, 1897 4—58—5 14—42 12—21

Febr. 3, 4—47—5 11—56 11—54

Oct. 6, 1896 4—54—8 13—44 12—01

Febr. 3, 4—43—8 10—57 11—32

Oct. 6, 1895 4—51—1 12—46 11—40

Febr. 1, 4—40—1 9—59 11—10

Oct. 4, 1894 4-^7—4 11—49 11—20

Jan. 31, 4—36—5 9—03 10—50

Oct. 3, 1893 4—43—7 10—50 11-00

Jan. 30, 4—32—9 B—os 10—28

Oct. 2, 1892 4—40—1 9—52 10—39

Jan. 30, 4—29—3 7—06 10—07

Oct. 2, 1891 4—36—5 8—53 10—18

Jan. 29, 4—25—8 6—lo 9—45

Oct. 1, 1890 4—32—9 7—57 9—56

Jan. 28, 5—12 9—24

Sept. 30, 1889 6—58 9—34

Jan. 27, 4—14 9—02

Sept. 29, 1888 5—59 9—14

Jan. 26, 3—15 B—4o

Sept. 28, 1887 s—oo 8—53

Jan. 25, 2—16 B—l9

Sept. 27, 1886 4—oo 8—32

Jan. 24, I—l7 7—58

Sept. 26, 1885 3—ol B—ll

Jan. 23, o—l9 7—36

Sept. 25, 1884 2—02 7—50

Jan. 22, Taurus 29—20 7—14

Sept. 24, 1883 Gemini I—o3 7—28

Jan. 21, Taurus 28—21 6—52

Sept 23, 1882 Gemini 0-4)4 7—07

Jan. 20, Taurus 27—22 6—29

Sept. 22, 1881 29—05 6-45



MEDITATIE VOOR DE ZONNEMAAND PISCES.

(19 Febr. tot en met 21 Maart.)

De waarheden, die God’s Ministers willen inprenten

op den geest van den mensch gedurende deze maand, zijn

de volgende:

1. Er is geen leven buiten God; daarom zijn we één

met Hem en met alle andere wezens. Als wij dit weten,

hebben wij mededongen zoowel met vriend als met vijand,

want wij weten, dat beiden bewust of onbewust strijden,

om Zijn Macht en Schoonheid uit te drukken.

2. Het is alleen door te gehoorzamen aan God’s groote

wetten, zooals geleerd is door Christus, dat wij voor altijd

bevrijd kunnen worden van pijn, armoede en zorg.

Laat ons daarom dagelijks gedurende deze maand medi-

teeren op de woorden: Vereeniging, mede-

doogen, dienst va ardigheid en vrij-

m a k i n g, zoodat wij grootere vorderingen zullen maken,

om het Hooge Doel te bereiken.

(Genezings dep., Oceanside.)

JEUGDWERK.

De eerste zeven levensjaren.

(Vervolg.)

De vorige aflevering bespraken wij de twee motto’s:

voorbeeld en nabootsing. Max Heindel geeft deze sleutel-

woorden tot opbouwing van het levenslichaam. De eerste

zeven jaar die hieraan besteed worden, acht hij van di

meeste waarde. In overeenstemming hiermede is de school

aan ’t Hoofdkwartier, een internaat voor kleine kinderen.

Nog enkele opmerkingen tot besluit van de bespreking

dezer periode.

Men moet het kind speelgoed geven, waarmede het zijn

nabootsende neigingen kan bevredigen. Geen speelgoed,

dat af is. Het heeft geen nut. De geest ontplooit zich niet.

Klei en gereedschap: poppen, die aangekleed moeten wor-

den, enz. is beter speelgoed. Ook hier moet de opvoeder

als leider optreden. Niet op den voorgrond tredend,

maar met veel geduld en tact moet hij hun leeren zich met

iets bezig te houden. Hun energie moet ontwikkeld wor-

den. Zij moeten ’t werk, dat zij onder handen hebben eerst

leeren afmaken, voordat zij aan iets nieuws beginnen. Het

kind moet het prettig vinden te werken, om het werk zelf.

Deze eigenschap, die beslist bij de meeste kinderen aan-

wezig is, wordt dikwijls verstikt door de dwaze vermen-

ging van z.g. opvoeders. Onder goede leiding kan deze

eigenschap tot een vaste karaktereigenschap gevormd

worden.

Montessori bouwt hierop haar systeem van zelfwerk-

zaamheid. Laten de kinderen hun aandacht leeren bepalen

op hun werk. Weinig concentratievermogen levert oneven-

wichtige menschen in de toekomst en vooral dan heeft de

menschheidzoozeer behoefte aan menschen, die weten wat

zij willen.

Daarom niet te veel speelgoed om hen heen. Dit leidt

de aandacht af. ’t Kind vindtzijn spel in zich zelf, ’t speel-

goed is maar een hulpmiddel voor hem. Maar geen in-

grijpen van een volwassene. Een opmerking op zijn tijd

kan natuurlijk dikwijls de energie prikkelen tot volhouden,

maar laat het kind zijn eigenonafhankelijkheid

bewaren. Wees zeer sober met op- of aanmerkingen. Men

doodt zeer snel het spontane in ’t kind, door steeds rich-

ting te willen geven aan zijn gedachteleven; door o p te

willen voeden. Men vergeet dat de goede opvoeder

meer passief dan actief moet zijn. Hij plaatst zich geheel

op den achtergrond en grijpt pas in, als hij ziet, dat zijn

pupil zich schade zal berokkenen aan lichaam of geest. Dit

lijkt zoo gemakkelijk, maar is in werkelijkheid heel moei-

lijk. Later komen we hierop nog wel eens terug.

Een tweede waarschuwing betreft de kleeding.

Laat nooit te nauw goed dragen. Er kan hiertegen

niet genoeg gewaarschuwd worden. Menig onzedelijke

karaktertrek bij den volwassene vindt zijn oorsprong in

wrijving van te nauwe kleeding bij kleine kinderen.
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Jan. 19, 26—23 6—07

Sept. 21, 1880 28—06 6—24

jan. 18, 25—25 5—45

Sept. 20, 1879 27—07 6—02

jan. 17, 24—26 5—23

Sept. 19, 1878 26—08 5—41

Jan. 16, 23—27 s—ol

Sept. 18, 1877 25—09 5—20

Jan. 15, 22—28 4—39

Sept. 17, 1876 24—10 4—57

Jan. 14, 21—30 4—16

Sept. 16, 1875 23—12 4—36

Jan. 13, 20—31 3—54

Sept. 15, 1874 22—14 4—15

Jan. 12, 19—33 3—32

Sept. 14, 1873 21—16 3—54

Jan. 11, 18—35 3—lo

Sept. 13, 1872 20—17 3—32

Jan. 10, 17—37 2—lB

Sept. 12, 1871 19—18 3—09

jan. 9, 16—38 2—25

Sept. 11, 1870 18—19 2-^7

jan. 8, 15—40 2—03

Sept. 10, 1869 17—21 2—26

jan. 7, 14—42 I—4o

Sept. 9, 1868 16—23 2—04

jan. 6, 13—44 I—l3

Sept. 8, 1867 15—26 1-42

jan. 5, 12—46 0—56

Sept. 7, 1866 14—29 I—2o

jan. 4, 11^9 0—34

Sept. 6, 1865 13—32 o—sB

jan. 3, 10—53 o—l2

Sept. 5, 1864 12—35 North 0—36

jan. 2, 9—56 South o—lo

(Wordt vervolgd.)



Onzedelijkheid, zegt M. H., is één van de ergste en meest

voorKOiiiciiae piagcn, uie onze evomtie beioertii. Vvij moeten

traeiucn onze Kiiiueren zoo sierK mogenjK te wapenen

tegen ueze zoo sieiKe macht, Qoor gepasie vooilicnung,

maar in oeze penoue moet alles wat nierop oetreKKing

heeic zeer verre van 't Kind woruen geliouuen. uaaroni

ook; geen licnameiijKe sirat. Het is geolCKen, uat ae

sexuceie naiuur, uie latent aanwezig is oij ue Kinueren,

sieiK opgeweKt woiui ooor licliaiiieiijKe siiai. Lnt is een

van ue voornaamste reuenen, om op te Komen tegen een

soort van stiai, uie onteeieiiü is voor uen gestraite zoowel

als voor uen strauer.

'len Slotte nog eene opmerking ten opzichte van het

toepasseii van Kiceren als opvoeumgsmiddel. Uit is een

geheel nieuw geoied, uat achier veie simeis vei borgen

hgt. tien klem stukje wijdt ivl H. aan dit onuerwerp m

zijii handboek voor astrologie, üok in „Cosmos en micro-

cosnios' van C. Aq. Libra wordt er op gezinspeeld. Maai

alles IS zoo vaag en te weinig bestudeerd in verband met

ons onderwerp. Uaaiom zijn wij zeer schroomvallig in t

aanroeren van deze Kwesue. Ook hier geldt weer; stu-

deeren, experimuiieeren en gevoigdekkingeii masen. Ue

kleuren en vooral ue aanvullende Kleuren, uie invloed uit-

oeienen op het temperament, te vinueii in aansluiting met

den ho.oscoop is een bion van uitgeoreiue studie, uie de

moeite zal loonen.

t,n thans besluiten wij dit onderdeel van de opvoeding

met een gedichtje van beeis.

OPVOEDING.

Wat zoekt gij voor uw kinderen? Veiligheid,

Zooals op aard geen’ mensch is weggeleid?

Aisnijding van verzoeking en gevaren,

In stiue werkzaam en alom verspreid?

Neen, zoek hun wijsheid, kracht, zelfstandigheid.

En leer hen zich te wachten en te waren.

Bestel hun moed en waapnen, tegenwicht.

Gevoel van verantwoordelijkheid en plicht.

En pient hen in, het oog dat, altijd open.

Ook voor hun welzijn waakt, gelijk zij hopen.

Als ’t Alziend oog te ontzien! Waar dit niet baat.

Baat niets, en wat gij anders aanvangt, schaadt.

Een dwaas houdt, als besmettingen regeeren.

Zijn deur en vensters dicht, om ze af te weren,

En (wanende dat hij zijn kroost behoedt)

Vergiftigt, door vervuilde lucht, hun t’ bloed.

De wijze zorgt voor lucht, geregeld leven.

Goed voedsel, en een onbezwaard gemoed

De rest blijft biddende in Gods hand gegeven.

VOOR DE KINDEREN.

De familie sterren, waar we het ditmaal eens samen

over zullen hebben, heet „de Visschen”. Met een vreem-

den naam heet zij „Pisces”. Twee groote boodschappers

komen tot ons door Pisces. Het zijn de afgezanten Jupiter

en Neptunus. Jupiter kunnen wij heel diKWijls 's avonüs

aan uen hemel zien staan, maar Neptunus staat zoover van

ons at, uat wij heel groote Kijsers noouig heouen, om deze

planeet te zien. Keeus vioeger vertelue iK jelui, uat de

Dooüschappers ons ook werKeiijK wat te vertellen heODen,

want zij helpen Oou, om ons goed en rein te maKen. Om

ons uaaruoor in staat te stellen het „Uouuen tSruiloits-

kleed” te weven. Weten jelui nog, wat het (jouüen

bruiloftskleed isy ja toch zeker. Het is het stralende Licht,

dat om ons gaat schijnen, als we altijd goed en vriéndelijk

zijn Het Licht, waaiaan Christus Kan zien, dat wij ons

best gedaan hebben, /.oo vertelt jupiter ons, dat wij vrien-

delijK moeten zijn. „Wees vrienuelijk” zoo iluistert hij,

want dan kunnen wij alleen geluKKig zijn. hn als wij ons

dan tevreden en opgeruimd gevoelen, uan hooren wij nog

een andere stem in ons spreKen. Dan hooren wij de verie

planeet Neptunus. Hij spreekt zoo zachtjes nog, want pas,

als wij steeds ons best doen, kan hij duideiijKer aan ons

vertellen, hoe goed Uod is en hoe Hij ons altijd weer met

volle heide tot onzen plicht terug roept, als wij verkeerd

doen. Maar net zooals ik al zei, wij moeten eerst pro-

beeren goed en vriéndelijk te zijn, aan hooren wij hoe

Neptunus ons toeiluistert: Sst, luister, Uod is roepende.

Lieve kinderen, ik hoop zoo, dat jelui zal luisteren naar

de twee stemmen, die deze maand tot je komen. Als

andere kinderen niet vriendelijk tegen je zijn, prooeer dan

eens liet aan hen te denken. Uan zul je bemerken, dat de

twee stemmen luider in je gaan spreken en dat het je

gcmakkelijker aigaat om goed en vriéndelijk te zijn. Wees

moedig, want meestal is het moeilijker vriéndelijk te zijn,

dan om iemand eene afstraffing te geven.

MEDEDEELZAAMHEID.

Wie geduldigheid heeft geleerd is als de eigenaar van

een kostbaren steen, welke alle licht trekt, of een zeld-

zame plant, welke alle vocht vergadert. Want geduldig-

heid trekt alle goede eigenschappen aan en verzamelt

ze in haren schoot.

Wie het ware geduld heeft geleerd, heeft veel weg te

schenken, veel om te ver-geven. Wie onzer brengt dit in

praktijk bij onze kinderen?

Er zijn kinderen, die gaarne geven, als het ware van

nature. En er zijn kinderen, die gaarne behouden, voor

wie het is als scheurden zij met ieder ding, dat zij los-

laten, een stuk van hun ziel. Het eerste moge aantrekkelijk

zijn, het tweede draagt grootere belofte in zich.

Slechts wie weet wat bezitten is, kan beseffen wat

afstaan heet. Veroordeel uw kind daarom niet om hetgeen

het, als het ware, bij geboorte heeft al dan niet, maar leer

het kind, dat hevig begeert, de heerlijkheid van een over-

wonnen drift.

L. DE HARTOG—MEYES.

(Het Kind en God.)
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VOOR CREMATIE

F. G. POTHOFF Jr.
VALERIÜSSTRAAT 81 - AMSTERDAM - TELÉF 27671

Wordt lid van ons speciaal crematiefonds.

Bij overlijden geen kosten.

VEGETARISCH PENSION

AMSTELLAAN 37 AMSTERDAM

TEL. 29479

TRAMLIJNEN : 4-9 -12 -20- 25

Mevr. WOUTERS

OCCULT WETENSCHAPPELIJKE

BIJBELANALYSES

PROSPECTUS OP AANVRAAG

POSTBOX 88 - HAARLEM

AQUARIUS PROPAGANDA COMITÉ

De „Pindakaas" van TH. ROOS

). VAN LENNEPKADE 16, AMSTERDAM (W.)

overtreft aUe bestaande merken

zoowel in kwaliteit als prijs. Scheikundig rapport

op iedere pot. V 2 pot f 0.35, Vi pot f 0.60

VACANT

VACANT

== VERSCHENEN;

DE ZEER ACTUEELE BROCHURE;

GEESTELIJK GEZICHT EN INZICHT

VAN MAX HEINDEL

(Serie: CHRISTENDOM DER ROZEKRUISERS No. 11)

Op algemeen verzoek laat het

P.B. deze brochure voorgaan

Absoluut noodzakelijk voor hen, die zich volgens de richtsnoeren der Rozekruisers,

voor geestelijk gezicht willen bekwamen

In artistieke uitvoering 20 cent per stuk

Bestelling'en worden ingewacht bij den Boekhandel van het Publicatie-Bureau

Stuyvesantstraat 36, Haarlem, Giro 38280




