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“Wie kan een deugdzame vrouw vinden? haar
prijs zijnde ver boven die van robijnen. Het
hart van haar man vertrouwt veilig op haar,
zodat hij geen buit nodig heeft. Ze zal hem
goed doen en geen kwaad alle dagen van

haar leven... Kracht en eer zijn haar kleding;
en zij zal zich verheugen in de komende tijd.
Zij opent haar mond met wijsheid; en in haar

tong is de wet van vriendelijkheid. Zij let
goed op de manieren van haar huishouden,
en eet het brood der ledigheid niet. Haar

kinderen staan op en noemen haar gezegend;
haar [man] ook, en hij prijst haar. Vele

dochters hebben deugdzaam gehandeld,
maar u overtreft ze allemaal. ”1

1 King James Bible version, Proverbs 31:10-31



Deugd2 – conformiteit tot een standaard van 
waarheid, goede kwaliteit van moreel 
karakter.

Moraliteit3 - principes betreffende het 
onderscheid tussen [harmoniseren met 
Natuurwetten]wat goed is, en [niet 
harmoniseren] wat slecht is.

Op de eerste  plaats  is  dit  werk speciaal  gericht
met het grootste respect en de grootste eer aan
het  zusterschap  van  de  wereld  en  aan  de
Rozenkruisers Orde.

Het doel is om hun aandacht, en tegelijkertijd een
breder publiek een illustratie te brengen van wat
velen de afgelopen decennia hebben meegemaakt.
Het  doel  is  niet  om  te  beledigen,  maar  om  te
informeren.  Wat  heeft  u  tenslotte  aan  een
belediging bij het doorgeven van een bericht?

In  lijn  hiermee  is  deze  informatie  niet  alleen
gericht tot vrouwen, maar tot een breder publiek,
waaronder ook mannen. Voor hen, de mannen, is
dit van groter belang. Want zij, de vrouwen, zijn
ons hart – letterlijk. En, zoals u misschien al weet,
is het hart een van de belangrijkste organen in het

2 Merriam Webster Dictionary, www.merriam-webster.com
3 Oxford Dictionary, www.lexico.com



lichaam die belast is met het reguleren en pompen
- dag en nacht zonder te klagen - het levensbloed
door  de  bloedvaten  van  de  bloedsomloop.  Met
andere  woorden,  vrouwen  houden  de  wereld
letterlijk levend en in beweging!

“Dit is waar, en verre van een leugen; wat
beneden is, is als dat wat boven is; en dat wat

boven is, is als dat wat beneden is.”4

Daarom,  wanneer  'hart'  wordt  genoemd  in
verband  met  mystiek,  wordt  de  Goddelijke
Vrouwelijke  Kracht,  De  Maagd,  De  Gezegende
Moeder,  Wijsheid,  pure  Zorg,  of  Liefde,  gebruikt
als illustratie voor de relevantie en het belang dat
wordt  gehecht  aan  vrouwen  binnen  de
meerderheid,  zo  niet  alle,  van  de  mystieke
geschriften.

Aan de  andere  kant  is  de  goddelijke  mannelijke
kracht, het idee, pure gedachte, woord, begrip of
logica  -  dat  is  een  onderwerp  voor  een  andere
keer.

Het is dit hart – de Goddelijke Vrouwelijke Kracht
–  dat  wordt  onderdrukt.  Onderdrukking  van  dit
geheel  zal  resulteren in de onderdrukking van –
het hart van de mensheid. Als we niet oppassen,
zal  dit  de  mensheid  moreel  terugduwen  in  het
stenen tijdperk

4 The Emerald Tablet Of Hermes, verse I



De goddelijke vrouwelijke kracht die verwijst naar
onze  moeders,  vertegenwoordigt  een  kracht  die
van nature altijd klaar en bereid is om het zaad
van de mens tot in de volwassenheid zorgvuldig te
voeden,  door  in  haar  gezegende  baarmoeder  de
machtige ongeboren kinderen van onze toekomst
te dragen.

Ondanks deze aard van bereidheid, klaarheid en
zorg, vecht ze al tientallen jaren, zo niet eeuwen,
voor haar recht om als een gelijkwaardige partner
in  onze  samenleving  te  worden  beschouwd.  Zo
lang dat het een eigen ideologie is geworden, van
generatie tot generatie doorgegeven.

Het  is  op  dit  punt  opmerkelijk  dat,  wanneer
gelijkheid wordt genoemd, de betekenis die het
aan u moet overbrengen, althans in dit schrijven,
is dat u het  potentieel heeft om gelijk te zijn in
menselijke kwaliteit.

Het is  gemakkelijk  te  begrijpen dat  we allemaal
verschillend  zijn  en  dat  Moeder  Natuur  ons  de
zegen heeft  gegeven om verschillende  "smaken"
van dezelfde soort te hebben. Dat wil zeggen, onze
gelijkheid  ligt  in  de  vele  deugden  van  de
menselijke soort.

De ontwikkeling van onze menselijke kwaliteiten is
– de belangrijkste – van de vele doelen die wij als
mystici moeten trachten te bereiken. Als passend



voorbeeld zijn we allemaal  potentieel in staat om
'onze naasten lief te hebben als onszelf'. Dit is een
menselijke kwaliteit, en in kwaliteit is het mogelijk
dat iedereen gelijk is. Dat betekent dat onder geen
enkele  omstandigheid  een  type,  geslacht  of  ras
van  een  bepaald  soort  superieur  zal  zijn  in
vergelijking met een ander. Integendeel, een echte
mysticus  verafschuwt  –  met  het  hele  hart  -  dit
soort gedachten en handelingen.

Niet alle Feministen zijn gelijk

Het  'klassieke'  feminisme,  voortkomend uit  alles
wat  is  gevestigd,  was  een  beweging  met  een
zuivere bedoeling in vergelijking met het huidige
'nieuwe' feminisme. Het 'klassieke' feminisme had
als  doel  om  vrouwen  in  ieder  geval  dezelfde
rechten  te  geven  als  mannen.  Dezelfde  rechten
hebben,  betaling en volledig meewerken als  een
gelijkwaardige  partner.  Dat  wil  zeggen,  geen
patriarchaat  of  matriarchaat.  In  die  zin  is  het
'klassieke'  feminisme  van  een  meer  nobele
oorsprong en heeft het mijn volledige, onverdeelde
steun.  Tot  nu toe  lijkt  dit  een stap in  de goede
richting.



Nu naar  het  heden,  "Nieuwe"  Feminisme is  een
totaal  ander concept.  Het doel  van de "Nieuwe"
Feministen  is  om  extra  "rechten"  voor  vrouwen
boven mannen  te  hebben,  door  gender  in  alle
aspecten gelijk te stellen door de mannelijke rol
van mannen over te nemen, en om het nog erger
te  maken,  willen  ze  dat  het  Matriarchaat  het
huidige Patriarchaat vervangt.

Het is duidelijk dat hun agenda een revolutie is -
die in dezelfde cyclus rondgaat - en niet evolutie -
die  vooruitgaat  voor  de  verbetering  van  het
geheel. 

De agenda van de "Nieuwe" Feministen is om van
de vrouwelijke kracht de overkoepelende kracht in
de  samenleving  te  maken,  wat  in  principe  de
status-quo  is  die  we  hebben,  met  het  enige
verschil  dat  de mannelijke  kracht  momenteel  de
overkoepelende kracht is.

De relevante vraag zou moeten zijn - Wat heeft dat
voor nut voor de mensheid als geheel, als we de
huidige  "duivel"  vervangen  door  een  andere
"duivel"?

Het moet worden begrepen en gericht tot de
mensheid als geheel dat Beide bedrieglijk zijn,
niet  ideaal  en  de  samenleving  in  een
onevenwichtige  toestand  (zullen)  brengen.  Elke



onevenwichtige  toestand  brengt  chaos  met  zich
mee - kijk zorgvuldig en aandachtig om u heen.

Zorg

Het is mij opgevallen dat veel mystici  de status-
quo  een  natuurlijke  ontwikkeling  vinden.  Met
andere woorden, de dynamiek tussen de krachten
van  ‘goed’  en  ‘kwaad’  duwt  de  mensheid
automatisch  in  de  ‘goede’  richting  en  dat  hun
betrokkenheid niet echt nodig is.  Dit  is waar en
toch ook niet waar.

 Waar –  omdat  deze  krachten  de  mensheid
inderdaad in de goede richting duwen.

 Niet Waar –  omdat  de mensheid  een keuze
heeft  uit  twee  paden.  Het  pad  van  pijn  en
lijden en het pad van harmonie en vreugde.

Hun standpunt  is  dat  de occulte5  kennis die ze
verwerven  is  bedoeld  om  hun  "krachten"  te
vergroten  of  alleen  om  zichzelf  te  ontwikkelen.
Ook in de kerk is er een soortgelijk gedrag. Het
idee dat als u eenmaal "gered" bent, we op de een
of andere manier alleen tot De Alles (God) kunnen
bidden om onze problemen op te lossen. De modus
operandi  van  dit  soort  mensen  wordt  duidelijk
passief in relatie tot de mensheid, ook al zijn hun
bedoelingen misschien goed.
5 Note: the word ‘occult’ comes from Latin ‘oculus’ meaning eye. So, basically, the ‘occult’ actually means 
knowledge hidden from the eyes. Has nothing to do with evil, bad or danger as we many times connect these ideas
to this word. Even though it is possible to use the knowledge for malevolent purposes.



“Laat wijsheid niet in de steek, en ze zal u
beschermen; hou van haar, en ze zal over u

waken. Het begin van wijsheid is dit: Verkrijg
wijsheid. Hoewel het alles kost wat u hebt, moet u

begrip krijgen.”6

Passief  zijn  dwingt  de  mensheid  automatisch  op
het pad van pijn en lijden. Het is het recht van de
mensheid om op zijn minst te begrijpen dat ze een
andere  keuze  hebben.  De  keuze  om  te
harmoniseren  met  de  Wil  van  de  Goddelijke
Schepper  of  de  Natuurwetten.  Dit  is  ware
moraliteit  en het Pad van harmonie en vreugde.
Mystici  hebben  het  recht  en  de  plicht om  het
bewustzijn  van  de  mensheid  in  dit  opzicht  te
vergroten.  Het  is  vanuit  dit  perspectief  dat  de
Bijbelse  Schrift  ons  vertelt  om  de  Goddelijke
vrouwelijke kracht, wat Wijsheid is, lief te hebben
en haar niet in de steek te laten.

In  Kabbalah  zeggen  ze  dat  menselijke  correctie
plaatsvindt wanneer elk individu het 'punt in het
hart' bereikt - wat een verlangen is naar harmonie
met  de  Schepper,  ongeacht  het  soort  verlangen
dat  men  heeft.  Allen  die  goed  thuis  zijn  in
Kabbalah  zullen  onmiddellijk  de  "Chokmah"
herkennen, in dit vers, de tweede Sephiroth, wat
Wijsheid  is,  en  de  "Binah",  de  derde  Sephiroth,
6 New International Bible version, Proverbs 4:6-7



wat  Begrip  is.  Dit  wijst  ons  natuurlijk  op  de
dynamiek  tussen  de  Goddelijke  Mannelijke  en  –
Vrouwelijke ‘emanaties’ van onze Schepper

Martinisten noemen dit de 'weg van het hart' - het
tot stand brengen van een alchemistisch huwelijk
tussen  het  verlangen  van  het  individu  -  en  het
verlangen van de Schepper -  dat wil  zeggen, de
Goddelijke  Wil  of  Natuurwetten.  Nogmaals,
wijzend  op  de  dynamiek  tussen  het  Goddelijke
Mannelijke en – Vrouwelijke.

De  geleerden,  de  wijzen,  de  buitenbeentjes,  die
ons  voorgingen,  versterkten  de  behoefte  om  te
Zorgen,  om  Lief  te  hebben.  Het  is  vanuit  het
hart dat men dit allemaal kan doen. Degenen die
erom  geven,  handelen automatisch.  Momenteel
functioneert  de  meerderheid  van  onze
samenleving  voornamelijk  door  alleen  te
redeneren.

We  kunnen  dit  afleiden  omdat  we  in  een
patriarchische  samenleving  leven.  De  vrouwen,
dus  ook  de  Goddelijke  Vrouwelijke  Kracht,  van
onze  samenleving  worden  onderdrukt.  De  reden
waarom  de  Goddelijke  Vrouwelijke  Kracht,  die
'Zorg'  en 'Liefde'  is,  wordt onderdrukt,  is  omdat
zonder dit alchemistische component de harmonie
binnen de Goddelijke Drie-eenheid vernietigd zal
worden  -  Mannelijk  (Logica,  Gedachte,  Woord),



Vrouwelijk ( Liefde, Zorg) en Kind (Actie, Wil). Als
voorbeeld; Logica zonder Liefde of Zorg leidt tot
te  veel  strengheid.  Dit  is  de  reden  waarom  de
huidige patriarchische samenleving zo worstelt om
een duurzaam systeem te zijn. We weten nu dat dit
systeem niet zal zegevieren. Combineer logica met
zorg en de acties van deze fusie zullen resulteren
in gerechtigheid, vrede en vreugde.

Doe niets, en u kunt zien dat onze wereldevolutie
gebeurt  met  pijn  en  lijden.  Wees  actief in  het
vergroten van het bewustzijn van onze wereld, dan
hebben  we  misschien  een  kans  om  de
wereldevolutie te zien als een mooie en heilzame
ervaring.

"Voor onze persoonlijke vooruitgang in deugd en
waarheid is één eigenschap voldoende, namelijk,
liefde; om de mensheid vooruit te helpen, moeten
er twee zijn: liefde en intelligentie; om het Grote
Werk te volbrengen moeten er drie zijn: liefde,
intelligentie en actie. En toch is liefde altijd de

wortel en de bron." 

- Louis-Claude de Saint-Martin

Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen.



____________________________________________________

Voor de wereld bent u misschien gewoon een
individu, maar voor mij, als een individu, bent u de

wereld. Wij zijn Een en dezelfde.

Met liefde geschreven,

 Diepe Vrede.

____________________________________________________


