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Een “Verlicht” Ras? 
Door Caryl Matrisciana, http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=1322, 5-1-2014 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
Duitsland zat in de jaren (19)20 en (19)30 sociaal en economisch aan de grond en keek uit naar een 
leider die hen kon bevrijden van de Grote Depressie. De beloftevolle man was Adolf Hitler. Hij was 
een man met een affiniteit voor het occulte en met een duurzaam geloof in astrologie.[1] Hij be-
weerde dat hij door God aangesteld was om duizend jaren van vrede en welvaart, met een superras 
van mensen, binnen te leiden. Als een leerling van Blavatsky’s The Secret Doctrine (de “bijbel” van 
het theosofische genootschap), manipuleerde Hitler een hele natie om haar collectieve geest aan 
hem over te geven.[2] 
Het geloof in een Arisch1 superras, is een fundamentele leer van het 
hindoeïstische kastensysteem. Het was ook Hitlers verdraaide beweeg-
reden voor de annihilatie van zes miljoen joden en daar bovenop nog 
eens miljoenen andere “onzuivere” rassen en maatschappelijke afkom-
sten. Deze zelfde attitude van elitisme wordt gebroed door de new age 
zienswijze van ’s mensen komende “Quantumsprong in de evolutie van 
het bewustzijn” die een nieuw “bewust gemaakt” en “verlicht” ras zal 
creëren.[3] Maar er zal dan geen plaats zijn voor degenen die deze ge-
transformeerde mystieke wereld tegenstaat. 
Goeroes wuiven de krankzinnigheid en wreedheid van de Holocaust 
weg als zijnde het resultaat van een inadequaat karma. Zelfs Gandhi 
pleitte tot de Britten om zich over te geven aan Hitler. “Hitler is geen 
slecht mens”, vertelde hij ze.[4] Foto rechts: Madame Blavatsky. 

 

Neale Donald Walsch2, zei in een van zijn Conversations with God boeken, dat God hem het vol-
gende zei: 

Ik hou niet méér van “goed dan van “slecht”. Hitler ging naar de hemel. Als je dit begrijpt dan 
zal je God begrijpen.[5] 
Hitler deed niemand kwaad. In zekere zin bracht hij geen kwaad toe, hij beëindigde het.[6] 
De vergissingen die Hitler maakte brachten geen kwaad of schade toe aan hen wiens dood hij 
veroorzaakte. Deze zielen werden bevrijd van hun aardse slavernij, zoals vlinders die uit hun 
cocon komen.[7] 

Ik vind het verbazingwekkend dat alhoewel Walsch zulke uitspraken deed, zijn Conversations with 
God boeken meer dan twee jaar op de New York Times Best Seller List bleven staan, en dat er mil-
joenen exemplaren van verkocht werden. Terwijl de meeste mensen zouden zeggen dat wat onder 
Hitler in Duitsland gebeurde een gruweldaad was, die nooit herhaald mag worden, conditioneert de 
new age mensen naar deze zelfde denkstijl toe. Zij die weigeren verlicht of bewust gemaakt te wor-
den (van het goddelijke binnenin) staan de genezing van de wereld in de weg en moeten verwijderd 
worden. Barbara Marx Hubbard3, een vruchtbare new age auteur en spreker, noemt dit het selectie-
proces.[8] 
In ware new age spirit zag de Führer zichzelf als een leider die de wereld adopteerde. In zijn krank-
zinnige drang naar wereldmacht en -dominantie, zei Hitler: 

Ik moest “nationale” gevoelens aanmoedigen om opportunistische redenen, maar ik was me 
reeds bewust dat het “natie”-idee enkel een tijdelijke waarde kon hebben. De dag zal komen dat 
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3 http://www.lighthousetrailsresearch.com/marxhubbard.htm 
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zelfs hier in Duitsland datgene wat gekend is als “nationalisme” praktisch zal opgehouden zijn 
te bestaan. Wat haar plaats zal innemen in de wereld is een universeel genootschap van meesters 
en opperheren.[9] 

De meeste mensen denken niet dat Hitler een new ager was, en zeker geen hindoe, maar zijn filoso-
fie over de “goddelijkheid” van de mens was helemaal in de lijn van de pantheïstische visie: 

Een nieuwe variëteit van mensen begint zich af te scheiden. Het oude menstype zal slechts een 
achtergebleven bestaan hebben. Alle creatieve energie zal geconcentreerd worden in het nieuwe 
[menstype] … Ik zou de twee variëteiten [van mensen] de godmens en het massadier noemen. 
De mens wordt God - dat is het simpele feit. De mens is God-in-de-maak.[10] 

Als virtueel een heel land in de jaren (19)30 misleid kon worden door Adolf Hitler, hoeveel kwets-
baarder is onze generatie dan - een generatie die mysticisme en de new age filosofie zo graag om-
armd heeft? 
Als jonge vrouw kwam Diet Eman in de Duitse weerstandsbeweging tijdens WOII. In haar boeien-
de ware verhaal, Things We Couldn’t Say4, maakt zij een interessante vergelijking tussen het Neder-
landse en het Duitse volk in die tijd: 

“De Nederlanders hebben een lange traditie van voor zichzelf te denken, niet gewoon slikken 
wat officials hen vertellen. Zij hebben een traditie van niet louter volgzaam te zijn, zoals de 
Duitsers volgens mij waren. Ons negeren van orders maakte het leven moeilijk voor de Duitsers, 
veel moeilijker dan zij gedacht hadden. Zij moesten ons behandelen alsof zij balanceerden als 
koorddansers. Een Duitser genaamd Seyss-Inquart5, de Nazi-rijkscommisaris van Nederland, 
trachtte ons te overtuigen dat wij tot het grote Arische ras behoorden en dat wij meer dan blij 
moesten zijn dat wij geaccepteerd werden. Maar, heel gewoon, het Nederlandse volk volgde 
geen bevelen op.[11] 

Ik zie in de Verenigde Staten, en in de westerse wereld in zijn geheel, veel overeenkomsten met de 
Duitse maatschappij in de jaren (19)30. Christenen haasten zich in grote getale van de ene conferen-
tie naar een andere om te leren over gemeenschap, leiderschap, kleine groepen en dergelijke dingen. 
Maar ik veronderstel dat wat zij krijgen geen opleiding is om goede leiders te worden maar veeleer 
subtiele inductie om goede volgelingen te worden, gesust om onafhankelijk denken opzij te zetten. 
“Volg, volg, volg!” klinkt het refrein van hedendaagse leiders, terwijl zij de lofliederen zingen van 
oosterse concepten en mystieke praktijken. Onze manier van denken - en niet denken - wordt radi-
caal veranderd, en de meerderheid van de mensen, christenen inbegrepen, zien niet wat er gebeurt. 
(Uit Out of India6 van Caryl Matrisciana, pp. 213-216). 
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