DE VERBETERDE WERELDBESCHOUWING DER ROZENKRUISERS
Ik wil u nu een paar citaten voorleggen uit het driedelige boekwerk De Wereldbeschouwing
der Rozenkruisers van Max Heindel. Dat werd gepubliceerd in 1934, althans de druk die ik
heb geraadpleegd. Die citaten zijn bedoeld om aan te tonen dat Max Heindel de leer van de
wortelrassen van Blavatsky integraal heeft overgenomen en die presenteert als de door hem
verbeterde occulte leer van de Rozenkruisers. Ook Max Heindel gaat uit van de reïncarnatie
van geestelijke Ego's (met hoofdletter) in stoffelijke omhulsels. Evenals Blavatsky ziet hij de
rassen als tijdelijke leerfasen van de Ego's.
Heindel: "Wordt een ras geboren, dan worden de Vormen (de lichamen, BM) door een bepaalde groep van geesten bezield en deze hebben een beperkte aanleg om tot een zekere trap
van ontwikkeling te stijgen en verder niet. Daar er geen stilstand is in de natuur, beginnen de
lichamen van zo'n ras, als de grens van het mogelijke is bereikt, te degenereren; zij zinken
lager en lager, totdat het ras tenslotte uitsterft. "
De reden is niet ver te zoeken: “Lichamen van een nieuw ras zijn bijzonder buigzaam en
plastisch en geven de Ego's die in hen incarneren een grote mogelijkheid ze te verbeteren en
daardoor zelf te vorderen.”
Heindel vervolgt: "Deze Ego's zijn echter ook slechts leerlingen en zijn de oorzaak dat de
lichamen langzamerhand kristalliseren en verharden, totdat de grens voor dat bijzondere soort
van lichaam is bereikt. Dan worden Vormen voor een nieuw ras geschapen om de steeds vorderende Ego's nieuwe gelegenheid te geven voor grotere ontwikkeling en meerdere ondervinding. Deze Ego's leggen het oude raslichaam af voor een nieuw, en hun afgelegde lichamen worden de woningen van minder gevorderde Ego's, die op hun beurt deze lichamen als
treden op het pad van de vooruitgang gebruiken. Zo worden de lichamen van een oud ras
door steeds lager Ego's gebruikt; zij degenereren langzaam, totdat er tenslotte geen Ego's
meer zijn die laag genoeg staan om profijt te trekken uit een incarnatie in een dergelijk lichaam. De vrouwen worden dan onvruchtbaar en de rasvormen sterven uit."
Tot zover deze passage. Max Heindel vermeldt over de Semieten (de Joden dus) nog het volgende:
"De oorspronkelijke Semieten regelden tot op zekere hoogte hun begeerte door middel van
hun denkvermogen en in plaats van enkel begeerte ontstond list en sluwheid – middelen
waarmee deze mensen hun zelfzuchtige doeleinden zochten te verwerkelijken."
Over onze rondte, het Arische tijdvak, weet Heindel:
"De verst gevorderden der mensheid ontvingen in het begin van de Arische periode de Hogere Inwijdingen. Zij traden echter niet in het openbaar op de voorgrond en toonden ook niet
door tekenen of wonderen aan dat zij Leiders en Leraren waren. Aan het einde van ons te-

genwoordige tijdvak zal de hoogste Ingewijde in het openbaar verschijnen als een voldoende
aantal mensen dit verlangt en zich vrijwillig aan de Leider onderwerpt. Zij zullen op die manier de kiem van het laatste ras vormen, dat aan het begin van het zesde tijdvak verschijnen
zal".
Aldus Max Heindel. Zijn boek, De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers. wordt door de
esoterische boekhandel nog steeds goed verkocht.

