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Dag van het weerzien

 Morgen is het groot feest in het Koninkrijk. Massaal 
trekken de bewoners er goedgemutst op uit. Concertzalen 
lopen vol en musici spelen dat het een lieve lust is. Op 
straten en in parken wordt uitgelaten gedanst tot in de 
kleine uurtjes. Theaters puilen uit, acteurs geven het beste 
van zichzelf en sporters vertonen hun bovenmenselijke 
prestaties in overvolle stadions. Iedereen, niemand 
uitgezonderd, is op die bijzondere dag in het jaar een 
gelukkig mens. Dat is niet altijd zo geweest. In de 
geschiedschrijving van het Koninkrijk staan ook hele 
andere verhalen opgetekend. Over een duister verleden 
waar niemand meer gelukkig was en waar verdriet, angst 
en somberheid hoofdrolspelers waren. Dat is nog niet eens 
zo gek lang geleden. Het Koninkrijk was in een diepe crisis 
weggezakt. Alles ging verkeerd. Vreselijke natuurrampen 
deden zich voor. Maar dat niet alleen. Op alle fronten 
dreigde het heel erg mis te gaan en elke dag voegde zich 
duisternis toe aan de rampzaligheid. 



5

 Morgen wordt herdacht en gevierd dat het nu allemaal 
anders loopt. Gelukkig maar! Het is de dag van het weerzien 
met de magiër. Waarom deze dag zo genoemd wordt, is een 
inspirerend verhaal. Voor het eerste hoofdstuk moet je ver 
terug in de tijd. Toen geluk nog heel gewoon was. Het is de 
tijd waarin deze magiër nog een vanzelfsprekende gast aan 
ieders tafel is. Hij helpt waar hij kan en leert de mensen 
wijze lessen over het leven, het universum en waarom de 
dingen zijn zoals ze zijn. Maar dan, op een hele gewone 
dag wordt alles ineens anders. Heel anders. De magiër 
is weg. Plots is hij verdwenen, als een dief in de nacht. 
Niemand die hem kan vinden. Na lang zoeken, geeft men 
het op. Nooit is meer iets van hem vernomen. Slechts een 
afscheidsbriefje wordt gevonden met de mededeling dat hij 
ooit, in een verre toekomst, zal terugkeren. Niet dat iemand 
dat nu nog weet. En al helemaal niet in die bange dagen 
van het grote onheil. 
 
 Nu is er wel iets eigenaardigs aan dit Koninkrijk. Het 
bestaat namelijk uit twee aparte deelrijken. Dit was niet 
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altijd zo. Lange tijd was het één rijk en pas veel later werd 
er een tweede deel aan toegevoegd. Maar dat is nog niet 
alles. Wat het nog een tikje vreemder maakt, is dat het 
grootste deel onzichtbaar is. Je kunt het niet zien en toch 
bestaat het. De vele volken die er wonen, noemen hun 
deel de magische geesteswereld. Het is een bijzonder slag 
bewoners. Altijd vriendelijk en behulpzaam. Het is in 
hun rijk dan ook goed toeven. Altijd pais en vree. Men 
staat elkaar niet naar het leven en iedereen is zijn of haars 
gelijke. Iedereen is er gelukkig en tevreden. Het andere deel 
van het rijk daarentegen kun je wel met je eigen ogen zien. 
Het is het zichtbare deel van het Koninkrijk. Zoals gezegd 
is dit deel later aan het rijk toegevoegd met een wel heel 
speciale bedoeling. Welke? Daarover gaat dit verhaal. 
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Magische geDachten

 Voor het begin moeten we ver terug in de tijd en komen 
we uit bij de almachtige magiër met wie het allemaal 
ooit is begonnen. Zijn geschiedenis gaat zo ver terug dat 
niemand zich daar maar iets bij voor kan stellen. Het is de 
tijd waar zelfs de tijd nog niet bestaat. Sterker nog, er is nog 
helemaal niets. Het is één grote leegte. Waar je ook kijkt, je 
ziet niets. Het enige dat bestaat is de absolute stilte. Hoe dat 
kan is een mysterie waar niemand kennis van heeft. Je kunt 
je de magiër voorstellen als één hele grote gedachte die 
alles omvat. 
 Met een diepe zucht laat de magiër zich achterover 
zakken in zijn eigen oneindigheid. Hij heeft de hele dag 
zijn magische geest gebroken over die ene brandende 
vraag. Maar nu weet hij het antwoord. De gedachte is niet 
nieuw maar hij merkt dat het hem niet meer loslaat. Het is 
niet dat hij zich verveelt. Hij heeft het meer dan goed met 
zichzelf. Alles wat hij wil, kan hij met zijn magische geest 
voor de dag halen. Hij hoeft maar aan iets te denken en het 
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is er. Maar dat bevredigt uiteindelijk niet. En dan overvalt 
hem die éne gedachte. 
Waarom zou ik het niet doen? Waarom niet nóg krachtiger 
worden en met nóg meer liefde en nóg meer energie mijn ding 
doen? 
 Net als topsporters kunnen wegdromen bij het idee van 
een gouden olympische medaille, zo droomt hij weg bij 
deze gedachte. Maar het kan natuurlijk niet bij wegdromen 
blijven. Het komt niet aanwaaien. Je moet er keihard voor 
werken om dromen tot werkelijkheid te smeden. Dat is wat 
onze magiër zich ook terdege realiseert. Krachtiger worden 
kan alleen als je in actie en beweging komt. Zo werkt het 
met energie. Als je meer energie wilt om sterker of sneller 
te worden, dan moet er getraind en geoefend worden. 
Anders gaat het je echt niet lukken. De magiër weet wat 
hem te doen staat. In beweging komen. Plannen maken. 
Tijdschema’s opstellen en hulp zoeken om het gouden plan 
tot een succes te maken. Hij is nog wel even bezig geweest 
om het allemaal goed uit te werken. Het is ook niet zomaar 
een klusje, maar na een tijdje zijn de plannen af en kan hij 
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met de uitvoering starten. ‘Operatie verdubbeling magische 
geesteskrachten’ staat op het punt te beginnen. En net als 
topsporters hun gouden droom niet alléén kunnen realiseren 
en over een heel team van adviseurs, trainers en begeleiders 
beschikken, zo stelt de magiër ook een team van adviseurs 
samen. Zij helpen hem om de eerste voorbereidende stappen 
te zetten. Er wordt als eerste een groot onzichtbaar rijk 
gesticht, waar tal van geesteskrachten en volken hun plekje 
vinden. Omdat de magiër niet over één nacht ijs gaat, 
neemt het bouwen van deze onzichtbare geesteswereld wel 
wat tijd in beslag. Maar dat geeft niet. Hij kent geen tijd. 
Het kan ook niet te gehaast. Je kunt de olympische top niet 
‘overnight’ bereiken. Tijd is een noodzakelijke voorwaarde. 
Er moet getraind en geoefend worden, elke dag weer. Het is 
de enige route en mogelijkheid om nieuwe energie aan te 
boren om de gouden droom waar te maken. Alleen zo kun 
je sterker en krachtiger worden. Iedere sporter weet dat. Het 
is in de zoektocht naar nieuwe energie een absolute vereiste. 
Goud halen betekent het vinden van nieuwe energie om de 
sterkste en de beste te worden. 
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 Hetzelfde principe geldt voor de magiër. Met zijn wens 
om in magische kracht toe te nemen, weet ook hij dat hij 
op zoek moet naar die nieuwe energie die er nog niet is. 
Dus moet ook de magiër aan de bak. Maar energie laat zich 
niet zomaar aanmaken en vinden. Energie werkt op een 
heel specifieke manier en gehoorzaamt energiewetten die 
niet genegeerd kunnen worden. Alles moet zich binnen 
die energiewetmatigheden voltrekken. Een andere route 
is er niet. Hij komt er al snel achter dat hij daar niet 
in gaat slagen binnen de grenzen van het geestenrijk. 
Het zijn waardevolle helpers, die zeker hun steentjes 
bijdragen, maar de geestelijke energiewetten bieden niet de 
mogelijkheid om die nieuwe energiesoort te produceren. 
Eigenlijk is dat wel logisch ook. In die geesteswereld is zo’n 
beetje alles mogelijk. Je denkt aan iets en hup daar is het. 
Je hoeft er nagenoeg geen enkele moeite voor te doen. 
Dat heeft ook een nadeel. Als alles vanzelf gaat, dan word 
je niet uitgedaagd. Dan hoef je geen pas extra te zetten. 
De magiër heeft al snel door dat het zo niet gaat werken. 
Op deze wijze gaat het ook hem niet lukken om nieuwe 
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krachten te vinden en te produceren. Er moet een ander 
plan komen. 

 Er is slechts één oplossing voorhanden: ‘weerstand’. Zo 
werken de wetten van energie. Hoe groter de weerstand 
is, hoe krachtiger het effect en hoe meer ‘nieuwe’ energie 
vrijkomt. Denk maar eens aan botsing in de ruimte met 
meteorieten die met hoge snelheid op elkaar botsen. De 
energie die daarbij vrijkomt is gigantisch, met een nieuwe 
werkelijkheid die uit die botsing voortkomt als resultaat. 
Maar hoe doe je dat als magiër? Hoe organiseer je je eigen 
weerstand en tegenstanders? 
 
 Dit vraagstuk bespreekt de magiër met zijn belangrijkste 
geestelijke adviseurs, die hij voor overleg heeft uitgenodigd. 
Met weinig woorden schetst de magiër het vraagstuk en de 
door hem bedachte oplossing. Zijn belangrijkste adviseur 
neemt het woord: 
Begrijp ik je goed dat je overweegt een tweede deel aan het 
Koninkrijk toe te voegen? 
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De magiër knikt instemmend en nodigt hem uit om verder 
te gaan. 
En dat die werkelijkheid met een ander soort energetisch 
materiaal wordt gebouwd? 
Een kort magisch knikje bevestigt zijn woorden. 
Een energiesoort waar jouw magische geestesenergie nagenoeg uit 
weggehaald is. Heb ik dat goed begrepen? 
De adviseur heeft het heel goed begrepen. Om aan die 
nieuwe energie te komen en zijn plannen tot een succes 
te maken, moet er een hele nieuwe werkelijkheid komen. 
Eentje die gemaakt is van een andere energiesoort dan 
de zuivere magische geestesenergie. En zo is het gegaan. 
Vanaf dat moment bestaat het rijk uit twee delen. Een 
onzichtbaar magisch deel en een zichtbaar niet-magisch 
deel, gemaakt van stoffelijke energie in plaats van 
geestesenergie. 

 Een andere adviseur neemt het woord.
Dat van die weerstand begrijp ik en dat de wetten van de energie 
zo werken, snap ik ook. Maar wie of wat gaat voor jou het werk 
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doen om die nieuwe energiesoort te vinden en te produceren?  
Wie gaat jou helpen? 
De magiër is niet verrast door de vraag en heeft het 
antwoord al klaar staan. Hij tovert een plaatje van een 
nieuw wezen op het grote scherm: de mens. Zij gaan 
het belangrijkste werk voor hem opknappen. Zij zijn de 
helpers die in het zichtbare rijk op zoek gaan naar die 
nieuwe energie. Voorwaarde is natuurlijk wel dat deze 
mens uit beide energiesoorten is gemaakt: van stoffelijke 
én geestesenergie. Zo werken de wetten van energie nu 
eenmaal. Als het nieuwe wezen niet ook uit ‘zijn’ energie 
bestaat, dan kan hij daar geen relatie mee aangaan. Er 
moet iets van herkenning zijn. Daarom zorgt hij ervoor 
dat zijn oorspronkelijke magische energie deel wordt van 
de mens zelf. In de nacht van zijn verdwijning verstopt 
hij onopgemerkt zijn magische energie in alle harten van 
de bewoners. De bedoeling is duidelijk. Als de mensen 
deze magische energie vinden dan worden ze als vanzelf 
ook magisch en – dat is waar het hele plan op is gericht – 
producenten van nieuwe geestesenergie waar het de magiër 
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uiteindelijk om te doen is. Hoe meer van deze nieuwe 
energie in het zichtbare rijk wordt geproduceerd, hoe 
dichterbij het moment komt dat hij die nieuwe energie 
tot de zijne kan maken en hij kan terugkeren naar het 
zichtbare mensenrijk. 

 Nadat de magiër is uitgesproken, gaan vele vingers de 
lucht in. 
Hoe weten die helpers straks wat hun rol is? Wat gaat hen 
bewegen om op zoek te gaan naar jouw magische energie om  
zo die producent te worden? 
Geen gekke vragen natuurlijk en de magiër legt verder uit. 
Ik heb daarvoor een mechanisme bedacht dat de mens in 
beweging brengt om daarnaar op zoek te gaan. Het sleutelbegrip 
is ‘crisis’. 
In een korte monoloog licht de magiër zijn adviseurs dit 
mechanisme toe. Hij legt uit dat het leven in die nieuwe 
stoffelijke wereld heel anders wordt dan in de magische. 
In de magische geesteswereld is van weerstand geen 
sprake. Daar kan de geestesenergie vrijelijk stromen met 
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als gevolg dat daar alles koek en ei is en eenieder een 
zorgeloos en magisch leven leidt. In die nieuwe zichtbare 
‘weerstandswereld’ wordt het leven heel anders. Het is 
heel hard werken en de mensen komen tal van problemen 
en tegenslagen tegen die ze moeten oplossen. Denk aan 
ziekten, groot verdriet, verlies van baan en inkomen, 
rampen, het ontvallen van dierbaren en duizend-en-een 
andere tegenslagen. Vergelijk het met een sportschool of 
een hindernisbaan in het bos. De apparaten en constructies 
staan daar niet zomaar. Ze nodigen uit om je conditie te 
verbeteren en zo meer nieuwe energie aan je systeem toe 
te voegen. Zo werkt ook het ‘crisismechanisme’ van de 
magiër: weerstand als startpunt om de zoektocht naar de 
magische energie te beginnen. 

 Er gaat opnieuw een vinger van een van de adviseurs in 
de lucht en nog voordat de magiër hem het woord geeft, 
begint hij al te praten. 
Je schept dus een zichtbare werkelijkheid waar het niet altijd 
goed toeven is en waar crises het levensritme meebepalen. Maar 
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juist deze crises dienen een doel. Ze zetten de bewoners aan tot 
actie. En zo zet je de zoektocht naar jouw magische energie in 
gang en als zij die vinden dan gebeurt waar het je om te doen is: 
dan wordt er een nieuw soort geestesenergie aangemaakt.  
Zo moet het toch gaan werken? 
De magiër knikt bevestigend. 
Dat heb je heel goed begrepen! Vergelijk mijn magisch-geestelijke 
evolutie maar met die van een bloem. Neem de klaproos. Het 
begint met een zaadje dat, eenmaal op de goede plek, aan een 
heel evolutionair ontwikkelingstraject begint met een vastliggend 
einddoel: een bloem te worden. In die evolutionaire groei van 
zaadje tot bloem wordt een heel traject afgelegd. En elke keer 
wordt hetzelfde bepaald door vastliggende wetten van energie. 
Buiten deze wetten om gaat het eenvoudigweg niet. De groei 
naar het uiteindelijke doel, het ontluiken van de bloem, verloopt 
altijd hetzelfde, bepaald door wetten van energie. Alles ontvouwt 
zich volgens een vastliggend spoorboekje van natuurlijke groei. 

 Op dit punt beland, houdt de magiër even stil om te zien 
of eenieder het begrijpt en gaat dan verder. 
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Met mijn evolutie is het niet anders. Ook ik kan niet toveren en 
heb mij te houden aan diezelfde energetische wetmatigheden 
en de energiewetten te gehoorzamen. Met één groot verschil: 
in tegenstelling tot bij de klaproos gelden niet alleen stoffelijke 
energiewetten, maar moet ik ook rekening houden met 
de wetten van mijn eigen geestesenergie en hoe het in de 
geesteswereld energetisch werkt. Maar er is geen verschil in het 
uiteindelijke evolutionaire doel. De klaproos werkt toe naar haar 
‘hoogtepunt’: het moment waarop de bloemknop openbarst en 
een klaproos wordt. 

 Hij laat een korte stilte vallen en vraagt aan de 
aanwezigen of hen iets opvalt bij het plaatje van de 
klaproos dat hij op het scherm laat zien. Deze keer gaan er 
geen vingers in de lucht en de magiër gaat verder. 
De uiterlijke vorm van de bloemknop ziet er voor het oog heel 
anders uit dan de bloem die het uiteindelijk wordt. De zichtbare 
werkelijkheid van de klaproos is radicaal getransformeerd en 
oogt na het opengaan onherkenbaar. Stel je voor als ik met mijn 
evolutieplannen straks op een vergelijkbaar punt aankom.  
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Dan wordt de zichtbare werkelijkheid, net als bij het opengaan 
van bloemknop naar bloem, ineens heel anders. 
Opnieuw laat hij een korte stilte vallen om zijn adviseurs 
even de tijd te gunnen om het allemaal in hun eigen geest 
te laten landen om vervolgens weer verder te gaan. 
Maar er is een groot fundamenteel verschil. De klaproos heeft 
in zijn evolutionaire groei alleen te maken met energiewetten 
van het stof. Voor mijn eigen evolutie-ontwikkeling heb ik ook 
rekening te houden met de energiewetten van de geest. Dat 
maakt het allemaal een tikje gecompliceerder. Mijn ‘klaproos-
moment’ is precies dat moment waarop de energiewetten van 
het stof én de geest zo samenkomen, dat alle energetische 
randvoorwaarden vervuld zijn. Maar zonder hulp van de mensen 
in het zichtbare rijk gaat dat niet lukken. Voor mijn evolutie en 
groei zijn de mensen een onontbeerlijke schakel. Begrijpen jullie? 

 Niet al zijn adviseurs knikken direct volmondig ‘ja’. Ze 
wegen ieder voor zich de woorden van de magiër om te 
overdenken. Het klinkt vrij logisch. Alles ontwikkelt, groeit 
en evolueert. Niets tegenin te brengen. Dus begrijpen ze 
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wel dat ook de magiër in zijn evolutieproces zich naar de 
energiewetmatigheden van zowel het stof als de geest moet 
voegen. 

 Eén vraagstuk is nog onbeantwoord en het is de jongste 
van het adviseursstel die het woord neemt. 
Wie of wat gaat die weerstand vervolgens organiseren? Of in 
uw beeldspraak te blijven, wie zijn de sporttoestellen of de 
hindernisbaan in het bos in het stoffelijke rijk? 
De magiër legt ze uit dat in het zichtbare rijk, na zijn 
vertrek, machthebbers het voor het zeggen gaan krijgen 
die zich vervolgens tegen hem gaan keren. Nog sterker, 
zij zullen alles wat aan hem en de geesteswereld doet 
herinneren wegvagen. Niets zal nog gehoord worden 
over de magische geest en over zijn geestesenergie. Geen 
woord meer over zijn grote evolutieplan en de cruciale 
rol van de mensen in die plannen. Zo zal het gaan in 
het weerstandstheater van het zichtbare deelrijk, als 
noodzakelijke stap in de evolutie-ontwikkeling van de 
magiër zelf. 
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tegenMacht en weerstanD

 In de eerste dagen van het nieuwe zichtbare rijk valt 
het met die weerstand nog reuze mee. Dat komt omdat de 
magiër niet direct de deur achter zich heeft dichtgedaan. 
Hij heeft niet onmiddellijk zijn macht aan de tegenstanders 
overgedragen. Daar is nog wel wat tijd overheen gegaan. Er 
moeten voor zijn vertrek nog een aantal belangrijke zaken 
geregeld worden om het eindspel tot een succes te maken. 
Hij weet dat als hij straks wel de deur achter zich dicht doet 
zijn kennis, wijsheid en inzichten verloren zullen gaan als 
de nieuwe machthebbers aan de touwtjes gaan trekken. Met 
het oog daarop neemt hij de nodige voorzorgsmaatregelen. 
Hij moet het de toekomstige zoekers ook weer niet te 
moeilijk maken. Dus zorgt hij ervoor dat er teksten komen, 
waarin al zijn wijsheden over het mechanisme, de zin van 
het leven en over zijn evolutieplannen worden beschreven.  

 Hij ziet erop toe dat vooral twee onderwerpen veel 
aandacht krijgen. De werking van het crisismechanisme 
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en teksten over hoe het in het zichtbare rijk zal zijn, zo 
vlak voor zijn terugkeer. De magiër ziet er zelf scherp op 
toe dat dit ‘crisismechanisme’ uitvoerig wordt beschreven 
en uitgelegd. Hij noemt het zelf: de oproep tot het avontuur 
of de mythologische heldenroute. Deze kennis is cruciaal. 
Gaat het op dit punt mis, dan valt alles in duigen. Als de 
bewoners van het stofrijk straks niet begrijpen dat crises 
geen noodlottig toeval zijn, maar een oproep om de weg 
naar de verborgen magische, geestelijke energiekrachtbron 
te vinden, dan gaat dat rampzalige gevolgen hebben. 
Dus wordt dit mechanisme in duizend-en-een verhalen 
opgeschreven en verspreid over alle windstreken en 
culturen van het rijk. 
 
 Zelf heeft hij een lichte voorkeur voor de sprookjes, 
mythen en sagen. In talloze sprookjes worden het 
mechanisme, de werking en het waarom uitvoerig 
behandeld. Alle schrijvers hanteren hetzelfde script om 
de werking van het mechanisme uit te leggen. Het script 
verloopt altijd in drie stappen. De eerste is de oproep tot 
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avontuur. In één van zijn favoriete sprookjes van een 
prinses met de naam Doornroosje, laat de schrijver deze 
eerste stap beginnen met het moment dat de prinses 
Doornroosje zich prikt aan een spinnenwiel. Paniek in 
de tent. Ineens staat in het paleis de tijd stil. Alles is als 
een donderslag bij heldere hemel anders geworden. De 
onbezorgde tijd die was, is voorbij. De prinses valt in een 
diepe slaap. Met dit beeld duidt de schrijver op de tijd 
waar alle wijsheid van de magiër verloren is gegaan en zijn 
tegenstanders in het zichtbare rijk de macht overnemen. 
Het is het weerstandstheater. Het is crisistijd! Nu moet 
er ‘strijd’ worden geleverd. Dat is de tweede stap op de 
mythologische heldenweg. Het is de tijd van bezinning en 
het groeiend besef dat alles anders is geworden en er geen 
weg meer terug is. Er moet iets nieuws worden gevonden. 
Nieuwe energie om weer verder te kunnen. Aan de oproep 
tot het avontuur gehoor geven en zo de zoektocht te 
beginnen om die nieuwe energie te vinden. En wordt die 
gevonden – in Doornroosje gesymboliseerd door de kus van 
de prins die haar weer wakker maakt – dan ontvouwt zich 
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de derde stap waar, met de vondst van de magische energie, 
‘ze nog lang en gelukkig leven’. 

 Het tweede onderwerp waar de magiër nauwgezet op 
toeziet, zijn de verhalen over de Eindtijddagen vlak voor 
zijn terugkeer. Deze teksten zijn nodig zodat straks, als het 
kritische punt in zijn evolutie nadert, de bewoners van het 
zichtbare rijk de tekenen des tijds verstaan en begrijpen 
wat zich afspeelt. Hij is onder de indruk van de teksten. 
Zonder uitzondering leest hij in al die verhalen dat hij ooit 
terugkeert en er dan een nieuwe, gelukkige tijd aanbreekt. 
Maar ook hoe duister en somber het zal zijn, zo vlak voor 
het weerzien, waar alles kapot dreigt te gaan en ziekten, 
oorlogen en hongersnoden het dagelijks nieuwsbeeld 
bepalen. En zo verschijnen er in die eerste dagen van het 
zichtbare rijk tal van deze verhalen. Bedoeld voor later. Veel 
later. 

 Nu dit werk is gedaan, kan er doorgeschakeld worden 
naar de volgende fase van de plannen. Het samenstellen 
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van de tegenmacht. Deze weerstandsmacht, in zijn 
plannen aangeduid als ‘de knappe koppenmacht’, gaat 
na zijn vertrek met grote voortvarendheid aan de slag. 
Ze laten er bepaald geen gras over groeien. Alles wat aan 
de magiër doet denken belandt op brandstapels en gaat 
achter slot en grendel. Hele bibliotheken vol boeken en 
geschriften worden in brand gestoken. Tot nagenoeg niets 
meer aan hem doet herinneren. Alle mensen die de magiër 
vereren en nog weet hebben van zijn grootste plannen 
worden gevangengenomen, tot slaaf gemaakt en onder 
het gezag van de weerstandsmacht geplaatst. Er wordt 
een ‘omgekeerde’ wereld geschapen met anti-magische 
inzichten en wijsheden. De gedachte aan een onzichtbare 
wereld verdwijnt uit het denken. De geestesenergie en 
de wijsheid hoe de energiewetten van de geest werken, 
worden verbannen en de magiër voor dood verklaard. De 
evolutieleer beperkt zich tot slechts het zichtbare stofrijk en 
de mens wordt slechts een wezen zonder magische energie. 
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 Zo krijgen in de loop van de tijd de knappe koppen 
het hoogste woord en trekken zij de absolute macht 
naar zich toe. Ze gaan de wereld over met leuzen dat de 
geest en geestesenergie niet bestaan; dat alles stoffelijk 
is. Bij hoog en laag houden ze vol dat er geen ander rijk 
is dan slechts hun stoffelijk rijk. Over het mechanisme 
van de oproep tot het avontuur zullen ze kromliggen van 
het lachen. Wat een gekkigheid! Zij weten beter. Crises, 
ziekte, lijden: het is allemaal een tragisch noodlot. Botte 
pech! Maar een oproep tot het avontuur om de schat van 
de nieuwe energie te vinden? Lachen! En als iemand ze 
vertelt over de oude teksten die het einde der tijden en de 
terugkeer van de magische geesteskrachten profeteren, dan 
biggelen de tranen over hun wangen van zoveel kinderlijke 
onnozelheid.

 Het kost zijn adviseurs moeite om zich bij z’n toekomst 
iets voor te stellen. Opnieuw gaan er vingers in de lucht.
Is er dan in die dagen geen enkel tegengeluid meer? 
Jawel, antwoordt de magiër.
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Natuurlijk lopen er in die tijd nog tal van vertegenwoordigers 
van mij rond, maar die hebben het niet makkelijk. Zij zullen 
door de knappe koppen bespot en weggehoond worden en 
uitgemaakt worden voor complotdenkers. Als melaatsen worden 
ze behandeld, bestraft en beboet wanneer zij over de magiër en 
zijn magische krachten spreken. 
De adviseurs zijn geschokt en kunnen het zich bijna niet 
voorstellen dat het werkelijk zo zal gaan. 
Het wordt nog erger. Zelfs in de taal, zo gaat de magiër verder, 
zullen de woorden ‘geest’ en ‘geesteskracht’ in die tijden niet 
meer gehoord worden. Het zullen taboewoorden zijn. Alternatieve 
woorden zoals onderbuik, brein, bewustzijn, onderbewustzijn, 
zelfbewustzijn en mentaal worden aan de taal toegevoegd. 

 Na deze woorden valt het weer even stil. Een van zijn 
meest naaste adviseurs stelt de vraag die op ieders lippen 
ligt: 
Maar zal er in die tijden dan echt niets meer zijn dat verwijst 
naar u? Geen enkele wijsheid of geloof? Wordt het echt zo 
erg? Is het zelfs de bedoeling om een heuse religie van het stof 
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te scheppen? Een religieuze leer die als heilig en vroom wordt 
gezien, maar in alles tegen u ingaat? 
De magiër schudt ‘ja’ en zegt 
Inderdaad, zo duister gaat het worden. Zo diep zal de slaap der 
onwetenden zijn. 
Vertel ons iets meer over die anti-magiërs-religie die er dan is. 
Hoe ziet hun kijk er dan uit op de mens en de wereld? Zijn ook 
zij helemaal onthecht van de geest? wil de adviseur weten. 
Dat kun je wel zeggen ja, zo hervat de magiër zijn betoog. 
Over de geest, de geesteswereld en het feit dat de mens zelf 
magisch is en over geesteskrachten beschikt, zal in die religie 
niet meer gesproken worden. De mens wordt een ‘zondig’ 
wezen. Van de kansels wordt gepredikt dat de mens geneigd is 
tot alle kwaad. Veelzeggend is ook de tekst die ze bij dood en 
begrafenissen hardop zeggen: ‘tot stof zult gij wederkeren’. 

 En hoe kijken zij dan tegen het crisismechanisme en de 
geesteswereld aan? vraagt de adviseur. 
Dat laat zich raden, antwoordt de magiër. Geen woord over 
de oproep tot het avontuur. Ziekten, lijden en ander onheil dat 
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een mens in zijn leven kan overkomen, noemen zij een straf van 
hun god of gewoon pech of noodlot. En over de geesteswereld 
geen woord. En als er dan al iets wordt gezegd, dan staat dat 
mijlenver af van hoe het werkelijk is. Ze zullen de mens ervan 
weghouden en er bang voor maken. Ze zullen zeggen dat er 
een hel is en trekken ten strijde tegen alle geestverruimende 
hulpmiddelen die mensen een beetje helpen om toegang te 
krijgen tot mijn magische geesteswereld. Weet je hoe zij deze 
hulpmiddelen gaan noemen? 
Hij wacht het antwoord niet af.
‘Rotzooi’ en ‘ziekmakend’. 
Rode blosjes van ongeloof verschijnen op de wangen van 
zijn adviseurs. 
Maar, zo vraagt een van hen, leg me uit, hoe het komt dat het 
de knappe koppen lukt en waarom ze zo succesvol zijn in hun 
missie van het stof? 
Dat, zo zegt de magiër, is geen toeval, maar onderdeel van 
mijn evolutieplan. De grote successen die zij boeken, zijn ook 
niet niks. Er is genoeg reden om erg trots te zijn op wat deze 
experts na zijn vertrek hebben klaargespeeld. “Kijk wij hebben 
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geen magiër nodig”, zullen ze zeggen. “We zitten heus niet te 
wachten op magische krachten. Kijk toch eens wat wij allemaal 
zelf kunnen. Zie toch wat onze ratio, kennis, technologie en 
denkvermogen tot stand brengen?” 
Twijfel kennen ze niet. Ze weten heel zeker dat zij de mensheid 
de hemel op aarde gaan bezorgen. Geen knappe kop die eraan 
twijfelt dat zij alle ziekten de wereld uit gaan helpen en de 
mens onsterfelijk wordt. Zo groeien de knappe koppen uit tot 
de nieuwe machthebbers en wordt er in het hele koninkrijk 
nagenoeg niets meer gehoord over en van de magiër. 
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crisistijD

 Maar dan gebeurt het! Net op het moment dat de knappe 
koppenmacht op het hoogtepunt van haar macht is. De 
magiër heeft het startsein gelost voor de volgende stap in 
zijn evolutiegroei. Op zijn werktekeningen staat genoteerd: 
‘operatie twijfel’. Het doel ervan is om in het zichtbare rijk 
gebeurtenissen te organiseren waar de knappe koppen geen 
verklaringen voor hebben. Om zo hun vermeende almacht 
in twijfel te trekken en inwoners uit te nodigen om aan het 
avontuur te beginnen. De opwinding en spanning neemt 
toe in het onzichtbare rijk nu het proces van ‘wakker 
worden’ wordt opgestart en het grote weerzien nabij is. 
De productie van die nieuwe energie staat op het punt te 
beginnen. De eerste oproepen tot het avontuur moeten 
nu klinken om zo de productie van nieuwe energie, die de 
magiër nodig heeft, op te starten. Het wordt crisistijd! 

 Extra toestroom van geestesenergie uit het onzichtbare 
rijk zorgt voor de eerste scheurtjes in het knappe 
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koppenbastion. Zonder dat ze het echt begrijpen, slaat het 
weer in het zichtbare rijk dramatisch om. De natuur slaat 
op hol. Temperaturen stijgen ongekend snel. IJskappen 
smelten als sneeuw voor de zon. Zeespiegels stijgen en 
landverschuivingen met verwoestende modderstromen 
zaaien dood en verderf. Vulkanen barsten uit en hele 
bossen worden in de as gelegd. Diersoorten sterven uit, 
sprinkhanenplagen vreten de gewassen kaal en orkanen 
razen met ongeziene windsnelheden over de wereld. 
Maar dat is nog niet alles wat de knappe koppen in het 
defensief brengt en waar ze geen afdoende verklaringen 
voor hebben. Ondanks beloften dat ze met hun almacht 
alle ziekten de wereld uithelpen, wil dat maar niet lukken. 
Eerder het tegendeel. Nieuwe ziekten verschijnen en 
verklaringen daarvoor blijven achterwege. Laat staan enige 
remedie. Depressies? Ze snappen er niets van? Oorzaken 
van dementie? Geen idee! 

 De magiër ziet het met genoegen. De twijfels over de 
almacht van de knappe koppen groeit. Eerste lichtjes van 
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verzet worden aangestoken. Menig knappe kop wordt ter 
verantwoording geroepen. Jullie zouden toch alle ziekten 
de wereld uithelpen, zo klinkt het luider. Waar blijven de 
resultaten dan? Maar geen antwoorden. 
Meer en meer helpers verstaan de oproep tot het avontuur 
en vinden de nieuwe energie, die ze vervolgens aan het 
stoffelijke rijk toevoegen. Het resultaat is er ook naar. 
Geleidelijk aan zie je dat het stofrijk verandert. De mensen 
veranderen en worden meer open over zichzelf. Als je goed 
luistert, hoor je de verhalen over ‘jezelf worden’ en ‘naar 
binnen in jezelf gaan’ en over het grote verschil tussen 
‘ego en je diepste zelf’. Zo vlak voor het ‘klaproos-moment’ 
verschijnen er ineens knappe koppenstudies, die het 
crisismechanisme hebben ontdekt. Niet dat ze de essentie 
begrijpen, maar toch. Het zijn de eerste sneeuwklokjes 
van de nieuwe lente die in aantocht is. Wat die studies wel 
vertellen is dat als mensen trauma’s meemaken, een deel 
van hen er gesterkt uitkomt omdat er nieuwe energie en 
nieuwe krachten zijn gevonden. 
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 De magiër ziet dat alles volgens plan verloopt. Het 
grote ontwaken is begonnen. De toevoer van nieuwe 
geestesenergie aan het stof stroomt nu gestaag door. 
Het weerzien is nu niet ver meer. Maar het werk is nog 
niet af. Naast twijfel zaaien is het bewijs leveren van de 
geestesenergie een ander aspect van het plan van aanpak. 
Hij moet er nu voor zorgen dat de bewoners zelf ervaren 
of herkennen wat geestesenergie is. Manifestaties van de 
geest noemt hij het. Zo brengt hij duizenden bij elkaar 
op muziekfestivals, in concertzalen en muziekpaleizen. 
Want wat is muziek anders dan de manifestatie van 
die onzichtbare geestesenergie? Net als gedichten en 
literatuur dat ook zijn. Elke kunstenaar, dichter of 
romanschrijver: ze scheppen hun werken allemaal vanuit 
en met geestesenergie. Creativiteit is geen stoffelijke 
aangelegenheid. 

 Naast muziek zet hij sportwedstrijden in om zijn 
bewijzen te tonen. Sportwedstrijden zijn bij uitstek 
manifestaties van de wonderbaarlijke scheppingskracht 
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van geestesenergie. Welk een vervoering, vreugde en 
blijdschap brengen ze voort. Om er geen enkele twijfel over 
te laten bestaan, laat hij deze (top)sporters ‘zijn’ verhaal 
vertellen. Ook over het mechanisme van crises, dat naast 
trainingsarbeid en heel veel oefenen, ook in de sport tot 
extra energie leidt en voorwaardelijk is om de top van de 
Olympus te beklimmen. Menig sporter vertelt erover, dat 
juist tegenslag, crisis en weerstand hem of haar sterker 
maken. 
De magiër zorgt ook voor enerverende, spectaculaire en 
wonderlijke voetbalwedstrijden waar de kracht van de 
geest vrij spel heeft. Niet één knappe kop die het met zijn 
stofanalyses weet te verklaren. Hij laat, ter bewijsvoering 
van zijn gelijk, voetbalverslaggevers deze wonderbaarlijke 
wedstrijden verslaan met taal, woorden en metaforen, 
die indirect verwijzen naar de acteur die het allemaal 
regisseerde: de magische geest en zijn geestesenergie. Zo 
schrijven dolenthousiaste verslaggevers over een magische 
voetbalavond en over het vertoonde voetbalspel schrijven ze 
op dat dit niet van deze planeet en buitenaards is. De magiër 
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gaat zelfs zo ver dat hij de hoofdrolspelers op het veld zelf 
laat zeggen waar zij hun kracht en energie vandaan halen. 
Dan horen we topvoetballers zeggen: ik doe alles vanuit 
intuïtie. Of je hoort ze zeggen dat ze alles op gevoel doen. 
En een zwaar geblesseerde topvoetballer laat zijn miljoenen 
fans weten: we houden de geest hoog, dat zal het lichaam 
sneller doen herstellen. 
En of dat nog niet voldoende bewijs is, laat de magiër 
diezelfde voetbalverslaggevers een moderne variant van 
de oude Eindtijdsverhalen opschrijven. Zo schrijven 
sportverslaggevers over diezelfde magische voetbalavonden 
als het bewijs dat de crisis achter ons ligt en een gouden 
toekomst in het verschiet ligt. Een Engelstalige krant maakt 
het nog specifieker en stelt the old establishment was kicked 
out by youngsters en weer een andere verslaggever schrijft 
over de Apocalyps van een tijdperk. 

 Met grote voldoening overziet de magiër het geheel. 
Veel van zijn plannen zijn ten uitvoer gebracht. De 
twijfeloperatie doet nu volop zijn werk. Steeds meer 
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mensen verstaan de oproep tot avontuur en zien de 
bewijzen van de geest. De knappe koppen zijn in 
het defensief. Nu nog een laatste interventie. Een 
allesoverweldigende gebeurtenis, die alle bewoners van 
het rijk treft om zo iedereen uit te nodigen aan de oproep 
tot avontuur gehoor te geven en zo bij te dragen aan het 
weerzien met de magiër. 
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De ontlaDing 

 Het wordt nu echt spannend. Ook in de onzichtbare 
geesteswereld neemt de opwinding toe. Het gaat de laatste 
tijd over niets anders. Met ingehouden adem kijken zij 
toe hoe de magiër zijn één na laatste troef op tafel legt nu 
het kritieke punt in zijn evolutie zeer nabij is. Het kost 
zelfs de magiër nog wel wat kleine hoofdbrekens hoe het 
aan te pakken. Het belangrijkste is dat deze interventie 
direct de schijnwerpers richt op de machtsstrijd tussen de 
knappe koppenmacht en de magiër. Dat het voor iedere 
bewoner van het stofrijk in één oogopslag zichtbaar is dat 
hier het epische gevecht tussen machten van het stof en 
machten van de geest plaatsvindt. Dat er geen twijfel meer 
is over dat dit de Eindtijd is, waarover de oude geschriften 
profeteerden en die hij zelf heeft laten opschrijven. In die 
geschriften wordt dat slotgevecht beschreven als het laatste 
gevecht tussen goed en kwaad of, zoals het in andere boeken 
staat: de eindstrijd tussen kinderen van het licht en die van de 
duisternis. 
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Met dit in zijn achterhoofd weet de magiër dat de 
gebeurtenis die hij in gang zet, moet voldoen aan 
een aantal eisen. Hij heeft het ooit in zijn notities 
opgeschreven. Hij pakt het erbij en leest de volgende korte 
zinnetjes. 
1.  Collectieve oproep tot avontuur: productie nieuwe energie 

opstarten. 
2. Onmacht knappe koppen tonen. 
3.  Aanpak knappe koppen leidt tot verdieping crisis en dus meer 

productie van nieuwe energie. 

 Ik ben er wel uit. Zo ga ik het aanpakken. Hij legt de 
notities terug. 
En dan gebeurt het. Als een dief in de nacht slaat het toe. 
Een mysterieus virus trekt uit het ogenschijnlijke ‘niets’ 
door het gehele Koninkrijk en maakt veel slachtoffers. 
Mensen worden ziek en velen overleven het niet. Na de 
eerste schrik en ongeloof breekt grote paniek uit onder 
de inwoners. Wat nu te doen? Met hoopvolle blikken 
en smachtende ogen wordt er naar de knappe koppen 
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gekeken. Help ons met jullie almachtige kennis. Nu moeten 
ze bewijzen dat zij de almacht waard zijn en knappe 
koppenoplossingen voor alles in huis hebben. Er mag niet 
gefaald worden nu zij de absolute macht naar zich toe 
hebben getrokken. 
Ze bedenken een drastisch plan. De noodtoestand wordt 
uitgeroepen. De inwoners mogen hun huizen niet 
meer uit en worden opgesloten. Niemand mag meer 
zonder toestemming naar buiten. Er komen reis- en 
samenscholingsverboden. Scholen en winkels gaan dicht. 
Elk menselijk contact wordt op straffe van hoge boetes 
verboden. Restaurants en cafés worden dichtgegooid 
en theaterzalen gaan op slot. Concertgebouwen en 
musea moeten de deuren sluiten. Voetbal- en andere 
sportwedstrijden worden verboden en winkelstraten en 
pleinen afgesloten. Groepjes groter dan drie personen 
worden niet meer getolereerd en overtredingen zwaar 
gestraft. Op handen schudden, elkaar zoenen en spontaan 
omhelzen komen hoge boetes te staan. 
Maar het helpt niet. Het virus laat zich niet temmen.
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De knappe koppen staan er machteloos bij. Wat ze niet 
doorhebben, is dat juist hun pakket aan maatregelen 
precies dat in gang zet waar de magiër op uit is. Het 
besluit om alles op slot te gooien, raakt het leven van 
zo’n beetje elke inwoner van het Koninkrijk en duwt 
menigeen het crisispad op. De drastische aanpak stort 
velen in een diepe crisis. Mensen zijn de wanhoop nabij. 
Alle toekomstplannen kunnen de prullenbak in. Jonge 
creatieve ondernemers zien hoe hun beginnend levenswerk 
in de knop wordt gebroken. Kunstenaars, artiesten, zangers 
en muzikanten zien hun passie opgaan in rookgordijnen 
van maatschappelijk verval en vrezen voor de toekomst. 
Voorspellingen laten zien dat er nog een lawine van onheil 
zich over het Koninkrijk zal uitrollen. Zware economische 
depressies worden aangekondigd. Een gitzwart scenario 
tekent zich af. De angst en wanhoop slaat menig inwoner 
om het hart en de onrust in het rijk neemt toe. 
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Daar is het de magiër om te doen. Aan de voorwaarden 
voor de collectieve oproep en het in gang zetten van 
het mechanisme is voldaan. Eerst is er de enorme schrik 
en schok. Wat overkomt ons? Wat gebeurt er? Wat nu? 
Collectief worden ogen uitgewreven om te bezien of het 
allemaal wel echt is wat het Koninkrijk overkomt. Dan 
komt de eerste bezinning en gaan de ogen open. En wat 
zien ze? Lege straten en pleinen. Doodstille theaterzalen 
en poppaleizen en voetbalstadions zonder publiek. En 
wat vertelt het ze? Dat de ziel vertrokken is en het leven 
eruit getrokken. Zonder het zich te beseffen zorgen alle 
knappe koppenmaatregelen ervoor dat alles wat van 
geestesenergetische makelij is, wordt verboden. 

 Met dat de tijd verstrijkt en de inwoners zich realiseren 
wat hen overkomt, begint het grote proces van ontwaken 
en worden in rap tempo lessen geleerd. Er wordt gelezen, 
aan bezinning gedaan, aan kritische zelfanalyses en angsten 
worden onder ogen gezien. De oproep tot het avontuur 
wordt in steeds meer huiskamers gehoord en zo worden 
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de productiemotoren van de nieuwe energie opgestart. 
Het productieproces is nu niet meer te stoppen en wordt 
nog eens versneld door wijze lessen die collectief geleerd 
worden. Over wat ertoe doet en wat de essentie is. Velen 
ontdekken dat wat er echt toe doet niet van stoffelijke 
makelij is, maar van geestesenergie. Voetbalwedstrijden 
zijn niet slechts afleidingen, maar erediensten van de 
geest. Zang en dans niet slechts goedkoop vertier, maar 
balsem voor de ziel. Elkaar omhelzen en zoenen geen 
bijkomstigheid, maar van levensbelang. Liefde is geen 
stofje in de hersenen, zoals de knappe koppen volhouden, 
maar een geestesenergetische scheppingskracht. En zo komt 
de motor van magische energie in de tweede versnelling. 

 Grote groepen inwoners ontwaken en worden wakker. 
Er wordt massaal gehoor gegeven aan de oproep tot 
avontuur. Met duizenden tegelijk wordt in de harten de 
magische energie gevonden. En wie vindt, die produceert. 
Zo werkt het mechanisme. Het resultaat is dat meer en 
meer van die nieuwe geestesenergie aan de stoffelijke 
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energie wordt toegevoegd. Tot het kritische punt is bereikt 
en er voldoende nieuwe geestesenergie is geproduceerd 
om de pure en zuivere geestesenergie van de magiër ermee 
te kunnen verbinden en hij kan terugkeren naar het 
zichtbare rijk. Op dat kritieke moment zijn alle stoffelijke 
en geestesenergetische wetmatigheden zo ‘geplooid’, als 
resultaat van een heel lang evolutieproces, dat ook de 
magische bloemknop kan openklappen tot een magische 
klaproos. Met dank aan zijn menselijke helpers. Het enige 
wat de magiër nu nog te doen staat, is wachten tot er 
voldoende van de nieuwe geestesenergie is geproduceerd. 

 Daar wordt in het zichtbare rijk hard aan gewerkt. Het 
is crisis alom. Het mysterieuze virus doet zijn werk en laat 
menig knappe kop met een mond vol tanden achter. Nu 
meer en meer mensen wakker worden, nemen onvrede 
en onrust toe. En wordt velen duidelijk dat de knappe 
koppen nooit eerlijk zijn geweest en de inwoners hebben 
afgehouden van hun magische krachtbron. Kritische 
vragen worden gesteld en knappe koppen worden 
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achtervolgd met verwijten. Hoe langer de crisis duurt, hoe 
meer mensen in verzet komen en het niet langer pikken. 
Ze gaan tegen de verboden in de straat op en eisen van 
de knappe koppen, politieke machthebbers en religieuze 
leiders uitleg. 
Waarom hebben jullie nooit verteld over die andere magische 
energiebron? Waarom weten jullie zo zeker dat de magiër niet 
bestaat? Waarom zijn al zijn helpers in het gevang gegooid en 
bespot? Waarom hebben jullie ons voorgelogen over dat we niet 
meer zijn dan ons brein of dat we zondig zijn? Vanwaar die 
vijandschap tegen alles wat van geestesenergetische makelij is? 
Zo neemt de chaos en ellende in het Koninkrijk iedere dag 
meer toe en dreigt het weg te zakken in een uitzichtloze 
poel van ellende. Geen licht aan het einde van welke 
tunnel ook valt te ontwaren. De duisternis is nagenoeg 
compleet. 

 Het weerzien is nu zeer nabij. Alle crisistekenen van de 
eindtijd, die hij in de oude wijsheidsgeschriften heeft laten 
opschrijven, staan op het toneel van de werkelijkheid. 
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Nu staat de magiër nog één ding te doen voordat hij 
op de deur van het zichtbare rijk kan kloppen voor het 
weerzien. Het is het laatste zetje in het productieproces 
om de benodigde nieuwe energie vrij te spelen. Nog meer 
inwoners van het rijk moeten wakker worden en beseffen 
dat er een heel andere film wordt vertoond dan de knappe 
koppen de inwoners voorhouden. 
Dus wat doe je dan? Hij zorgt ervoor dat het filmscript 
in eigentijdse taal wordt uitgeschreven, waarin het hele 
magische evolutieplan uit de doeken wordt gedaan en de 
onwetendheid aan de kaak wordt gesteld. Wie het leest, 
gaat de onwetendheid voorbij en wordt zo medeproducent 
van de nieuwe magische energie, waar vanaf het allereerste 
begin de hele evolutie op is gericht. Wie kan dat beter dan 
hij die duizenden jaren geleden al eens hetzelfde deed 
als medeauteur van talloze eindetijdsverhalen. De magiër 
stuurt een van zijn hofschrijvers terug naar het zichtbare 
Koninkrijk. Met een heldere missie om het grote magische 
plan achter de evolutie in zijn eenvoud op te schrijven en 
de mensen erop te wijzen dat het weerzien nu zeer nabij is. 
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Maak er maar een mythologische vertelling van. 
Het zijn de laatste woorden van de magiër voor de schrijver 
afreist. In de deuropening roept hij hem nog na: 
De titel heb ik ook al. 
De hofschrijver draait zich om en kijkt hem vragend aan. 
Twee woorden, die in de kern precies aangeven waar het  
om gaat: je openstellen voor de magische geesteskracht.  
Dus wat gaat de titel worden? Open Up.

 In de donkerste dagen van het Koninkrijk verschijnt 
Open Up, dat zich als een antivirus razendsnel verspreid 
in het hele Koninkrijk. Velen lezen het. Vele ogen gaan 
open en velen worden wakker uit het stof. Duizend-en-
een mythologische heldenreizen worden geboekt. In 
evenzovele harten wordt de magische schat gevonden. 
En wie vindt, die produceert. Tot het kritische punt 
is bereikt en net als bij de klaproos alle energetische 
randvoorwaarden zó zijn, dat hij zijn pure magische 
energie ermee kan verbinden. Dat is het moment waarop 
alles in de zichtbare werkelijkheid anders wordt. Net als de 
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uitgeklapte klaproos in niets meer lijkt op de knop die ze 
was, zo zal het ook zijn op dat memorabele moment van 
het weerzien met de magiër. 

 En dan ineens is het moment daar. Een gigantische 
lichtflits, ogenschijnlijk uit het niets, die het hele rijk lijkt 
op te tillen en alles in een oogwenk verandert. De magiër 
is terug met meer kracht en energie als nooit tevoren. 
Tranen van blijdschap en opluchting vloeien rijkelijk. Het 
is volbracht. Precies zoals de oude geschriften voorspelden: 
de magiër heeft zijn gouden olympische medaille gehaald 
en iedereen in het hele rijk, zichtbaar en onzichtbaar, deelt 
mee in de vreugde. 

 Daarom wordt deze dag de dag van het weerzien genoemd 
en is het een jaarlijkse feestdag. Om de magiër te eren voor 
zijn wonderlijke werk, maar vooral ook om hem te danken 
voor het grootste cadeau dat hij bij het weerzien bij zich 
had: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar iedereen 
nog lang en gelukkig leeft. 
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ouDe wijsheiD, citaten

In den beginne was de geest en de geest was God. 
Dit was in den beginne bij God. 
Alle stoffelijke dingen zijn door de geest geworden 
en zonder de geest is er geen stoffelijke werkelijkheid. 
Johannes Evangelie

De stoffelijke dingen die het oog kan zien 
zijn louter droombeelden en illusies. 
Alleen de geest die onzichtbaar is voor het oog is echt. 
Hermes Trismegistus

De waarheid over de geestelijke werkelijkheid
kwam niet naakt in de stoffelijke wereld, 
maar gekleed in symbolen en afbeeldingen.                                                                                      
Evangelie van Filippus 
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De hoogste wijsheid kent slechts één wetenschap; 
de wetenschap van de stoffelijke en geestelijke energie, 
die de hele schepping verklaart en de plaats van de mens daarin. 
Leo Tolstoj 

De wereld kan alleen blijven voortbestaan 
als ze een plaats inruimt 
aan de energetische krachten van de Geest.  
Pierre de Chardin  
 

Deze citaten zijn vrij vertaald met verwijzing naar de vertelling.
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