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aan de lezer

9

INLEIDING

11

Uiterlijke geschiedkundige gegevens blijven meestal onvolledig.
Alles wat in de tijd ontstaat vindt zijn oorsprong in het eeuwige;
dit is niet toegankelijk voor de zintuiglijke waarneming. Sluimerende vermogens in de mens. Wie zijn kenvermogen uitbreidt kan doordringen tot de onvergankelijke geschiedenis: de
Akashakroniek. Geestelijke aanschouwing niet onfeilbaar. Maar
wat ingewijden meedelen stemt in wezen met elkaar overeen. In
onze taal kan men van de Akashakroniek slechts een zwakke
voorstelling geven.

1. ATLANTIS
Het geheugen van de Atlantiërs. Denken in beelden. De ingewijden. Het beheersen van de levenskracht. ‘Zweefvliegtuigen’;
water en lucht. Het verband tussen geheugen en taalontwikkeling. De Atlantiërs vormden het vierde tijdperk, voorafgegaan
door de Lemuriërs en opgevolgd door de Ariërs; aan deze drie
tijdperken gingen nog twee tijdperken vooraf en er zullen er nog
twee volgen (totaal zeven). Elk tijdperk doorloopt zeven stadia,
de zogenoemde kultuurperioden. Aan de zeven kultuurperioden van de Atlantiërs, hun opkomst, bloei en ondergang, is duidelijk af te lezen hoe de aanvankelijke gevoelsonschuld plaats
maakt voor eerzucht, zelfzucht en ten slotte misbruik van de
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oerkrachten. Ontwikkeling van de denkkrachten als rem op de
zelfzucht. Rmoahals; Tlavatli-volkeren; Tolteken; Oer-Toeraniërs; Oer-Semieten; Akkadiërs; Mongolen. Beheersing van de
levenskrachten ging verloren. Waar eerst lust en begeerte de
toon aangaven, treedt nu het verstand op.

2. DE OVERGANG VAN ATLANTIS
NAAR ONS HUIDIGE TIJDPERK

33

Het belang van de ontwikkelingsidee. Verering van de ‘boden
der goden’. De vijfde atlantische kultuurperiode (de Oer-Semieten) werd door hun leiders voorbereid voor een door het
denken geregelde levenswijze. Aan het einde van de atlantische
tijd werden de meest begaafden door de leider Manoe afgezonderd in Midden-Azië voor verdere ontwikkeling, namelijk het
zichzelf leiden door een eigen gedachtenleven, gericht op het
goddelijke. Goddelijke geboden en offerhandelingen. Kennis en
vaardigheden in dienst van het eigenbelang. Gebruik van het
vuur. Vrije keus. Slechts weinigen vormen de kiem voor het
nieuwe tijdperk. Afgezanten van Manoe trekken de wereld in.
Velerlei nieuwe kulturen en beschavingen. Menselijke ingewijden: priesterkoningen. De godsgezanten trokken zich steeds
meer van de aarde terug.

3. LEMURIË
Het derde tijdperk. Het lemurische kontinent. Voorstellingen,
maar nog geen geheugen, dus ook geen taal. Alleen een soort
natuurgeluiden. Grote invloed van de voorstellingen op de omgeving. Gedachtenlezen. De Lemuriër was volmaakt meester
over zijn wil: de geboren magiër. Hogescholen voor wilskracht
en helderziende voorstellingskracht: heilige plaatsen waar de
goddelijke wijsheid werd behoed. Lucht nog dikker, water nog
dunner dan in de atlantische tijd. Diermensen. Een wilsreligie.
Een verkeren met de goden. De man schouwde en hanteerde de
natuurkrachten, de vrouw gaf er uitleg aan. Afzondering van
een kleine groep als stamouders van het atlantische tijdperk.
Het ontwaakte zieleleven van de vrouw werkte louterend op de
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wilsnatuur en de grote macht van de man. ‘Wijze’ vrouwen,
enorme invloed. Een soort zingen als natuurtaal. Kracht van de
gedachte werd hoorbare kracht van de klank. Vaste nederzettingen. Dominantie van de vrouwenziel. Lichaamsbouw soepel en
buigzaam, door de vrouw ingeprent.

4. LEMURIË – DE SPLITSING IN GESLACHTEN

61

Vóór het midden van de lemurische tijd de gehele natuur, ook
de mens, nog week en soepel, de aarde vochtig en vol bronnen.
De ziel maakte het lichaam tot afdruk van haar eigen wezen: de
ziel zowel mannelijk als vrouwelijk tegelijk (wil en voorstelling),
dus het lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. Zelfbevruchting. In een bepaald verdichtingsproces de splitsing in man en vrouw. Het deel van de zielekracht dat niet in
het nu eenzijdige lichaam kan worden uitgestort, komt vrij voor
het innerlijk en verbindt zich met de kracht van de geest. Droombewustzijn. Liefdewezens, dragers van oeroude wijsheid, leiders
van de nog in dolheid gevangen jonge mensheid. In de mens
ontwaakt het verlangen om te weten. Egoïsme. De taak van liefdewezens: eigen liefdekarakter inprenten aan de naar buiten gerichte menselijke zielekracht: de zinnelijke liefde ontstaat. De
naar binnen gerichte zielekracht geaktiveerd door halfbovenmenselijke wezens, de lichtbrengers (Lucifer); hierdoor werd de
mensenwijsheid opgewekt. Het geheim van geboorte en dood.

aantekeningen
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