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B
egrippen als Apocalyps, eindtijd, einde

der tijden komen al voor in het Bijbel-

boek de Openbaringen, ook genaamd de

Apocalyps van Johannes (Grieks: apo-kalyps =

ont-hulling) en beschrijven een periode van om-

wentelingen en rampen. Dit Bijbelboek spreekt

over een ándere wereld: “En ik zag een nieuwe

hemel en een nieuwe aarde, want de eerste

hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,

en de zee was niet meer” (Openbaring 21:1,

NBG-vertaling) en “Zie, Ik maak alle dingen

nieuw” (Openbaring 21:5).

Voorspellingen

Rampscenario’s zijn er talloze geweest in de af-

gelopen decennia (en alle eeuwen ervoor) ge-

tuige de vele derde wereldoorlogen en

ondergangen van continenten die voorspeld

werden. Op dit gebied is: “Voorspellingen”

(1974) van Jules Silver, een van de betere wer-

ken. Talloze bekende profetieën passeren de

revue. Van Edgar Cayce, Jeane Dixon, Jakob

Lorber, Nostradamus, Hildegard von Bingen tot

de Heilige Malachias (van de Pausvoorspellin-

gen). Vaak worden grote oorlogen of veldslagen

‘voorzien’ of de komst van het rode of gele ge-

vaar. Her en der duidelijk ingekleurd door

plaats- en tijdgebonden vooroordelen. Gelukkig

is een groot deel van de aangekondigde rampen

niet uitgekomen. Wel wordt steeds meer de on-

rust, chaos en het onvoorspelbare geweld zicht-

baar die ook bij een eindtijdschildering hoort als

in de Bijbelse Apocalyps. Dan betreft het een

ontwrichting van bestaande normen, zekerhe-

den en stabiliteit. 

Mastercard gehackt

Toen een tijd geleden de site van Mastercard ge-

hackt was door de groep Anonymous en er

geen betalingen verricht konden worden met

die creditcard, kwam op grappige wijze een

2000 jaar oude voorspelling uit de Bijbel tot ver-

vulling: “aan allen, de kleinen en de groten, de

rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een

merkteken gegeven wordt (...), dat niemand kan

kopen of verkopen, dan wie het merkteken [het

mastcard symbool], de naam van het beest

[webpage], of het getal van zijn naam heeft [het

kaartnummer]” (Openbaring 13:16-17). Het

laatste is misschien een beetje ‘hineininterpre-

tiert’ maar tekenen van een eindtijd zijn ruim-

schoots aanwezig. 

Chaos in de wereld

We constateren een toename van straatgeweld,

asociaal gedrag, platheid als motor achter de
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2012 een apocalyptisch jaar?(deel 1)

Handreikingen om ons zelf te blijven

We leven nu in het befaamde jaar 2012 - dat in de Maya-kalender een einde van een tijdperk markeert

- in een zeer bijzonder, spannend en onzeker tijdsgewricht, met ‘apocalyptische’ trekken. Geen einde

van de wereld natuurlijk maar een scharniermoment in een transformatieproces, de weeën van de

geboorte naar een ándere wereld, althans dat is de hoop die er leeft. 
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Nederlandse kijkcijfers (gelijk brood en spelen bij de

Romeinen), criminaliteit die slecht bestreden wordt,

laksheid bij overheid, hoger wordende kosten van

de overheid, slechte verzorging van de mensen die

de maatschappij hebben opgebouwd, media die blij-

ven steken in oppervlakkige analyses, banken die

het geld van de spaarders verkwanselen, (bank-)di-

recteuren die ondanks wanbeheer toch riante sala-

rissen verdienen, gebrek aan fatsoensnormen,

gedoogbeleid ten aanzien van blunders in de zie-

kenzorg, aantasting van de menselijke waardigheid,

topadvocaten die vooral klaar staan voor topcrimi-

nelen en politici die slapen als de wetgeving onze

privacy steeds verder aantast door Big-Brother-ach-

tige controle via het internet screening van facebook

en twitter door supercomputers in de VS.

Symboolpolitiek

Hoewel ze het niet direct toegeven, hebben politici

de controle verloren. Er is chaos in alle sectoren van

de samenleving. Het onderwijs reorganiseert voort-

durend maar leert de leerlingen nauwelijks nog ba-

siskennis. De gezondheidszorg investeert in dure

apparatuur en gebouwen in plaats van in zorgver-

leners zelf en politici missen door gebrek aan be-

wustzijn de vaardigheid om zaken aan te sturen. Als

symboolpolitiek wordt een financieel gat gedicht

door een nieuw gat te maken, her en der wordt een

bonus teruggebracht van 2,5 miljoen naar 1,5 mil-

joen en applaudisseert de samenleving om zoveel

progressief politiek vernuft. De deskundigen die de

kredietwaardigheid van grote financiële instellingen

‘zouden moeten’ beoordelen blijken – doordat ze

hun loon ontvingen van diezelfde instellingen – pre-

cies dát gezegd te hebben wat van ze ‘verwacht’

werd. Zo werd de failliete zakenbank Lehmann Bro-

thers nog een week voordat ze failliet ging van het

predikaat ‘uitstekend’ voorzien door de zeerge-

leerde, deskundige beoordelaren van kredietwaar-

digheid. En de volken in de derdewereldlanden

creperen nog erger dan ooit, buiten het zicht van

onze media. Tegelijk circuleren er in de media vele

‘openbaringen’ als die van de Maya-profetie over

2012 en daarnaast nog die van de Hopi-indianen en

enkele over de komst van nieuwe wereldleraren. 

Op zoek naar houvast

De verwachtingen voor wat de toekomst gaat bren-

gen zijn hooggespannen. Komt het allemaal goed?

Of komen we in een puinhoop van verwoesting en

ondergang terecht? Daarbij speelt op de achtergrond

de vraag wie kan men nog geloven. Niet alleen de

Kerken hebben vertrouwen verloren, ook de weten-

schap blijkt er nogal eens naast te zitten. Niet op

laatste plaats door de verbinding die de wetenschap

met commercie is aangegaan en waardoor men zich

in haar waarheidsverkondiging nogal eens heeft

laten compromitteren. Mensen zijn op zoek naar

(nieuw) houvast, een leidraad en een betrouwbare

leider. Velen vertrouwen soms blind op een orakel

dat zich aandient, als het maar via channeling komt

van een Meester of een Aartsengel. Criteria om te

toetsen of iets uit een authentieke bron komt worden

niet altijd gebruikt. Waarom gelooft men zomaar een

of andere esoterische tekst? Er circuleren zoveel

openbaringen en toekomstschetsen die vaak van

boven af op ons neerdalen dat men zich kan afvra-

gen of we daarmee nog wel tot onze eigen plek in

het geheel komen. 

Waar blijft het contact met onszelf, ons

Zelf? 

Iets wordt al snel voor waar aangenomen puur en

alleen vanwege de mooie verpakking of de leuke

wijze van presentatie. De ware herkomst (Meester

of astrale wereld of projecties) is vaak niet te achter-

halen. En dit terwijl er in de meeste spirituele tradi-

ties veel gezegd en onderwezen is over het belang

van de eigen intuïtie bij het onderzoeken van de we-

reld en de waarheid (zie: Roberto Martelli, “De Apo-

calyps”, 2011).  

Bij het onderzoeken van de wereld

en de waarheid is de eigen intuïtie

zeer belangrijk

Verschillende meesters van wijsheid



34 . Spiegelbeeld .  mei  2012

Diepgaande veranderingsprocessen

Bovenstaande zijn ingrediënten van apocalyp-

tische tijden. Hoe erg is eigenlijk het tijdsge-

wricht waarin we leven? Veel belangrijker dan

de fysieke rampen of transformaties zijn na-

tuurlijk dát wat gebeurt in de diepere lagen van

ons bewustzijn, het spirituele. Als blijkt (en

daarvan ben ik overtuigd) dat 2012 rustig zal

verlopen, mogen we hopen op diepgaande ver-

anderingsprocessen die evolutionair van aard

zijn. Ook in de astrologie komt het vaker voor

dat er zeer belangrijke conjuncties plaatsvinden

zonder direct zichtbare, opzienbarende, fysieke

of maatschappelijke omwentelingen. Daarbij

moet men niet vergeten dat veel transformaties

– net als de conceptie voorafgaande aan een

zwangerschap – ‘onderhuids’ plaatsvinden, die

de basis vormen voor de latere uitwendige ma-

nifestatie. En net als bij astrologische cycli zijn

transformaties en zelfs revoluties, geleidelijke

processen. Voor 2012 mag men hetzelfde ver-

wachten. Her en der zullen er zeker stroomver-

snellingen zijn zoals bij de Arabische lente.

Voordat we onderstaand nog ingaan op het be-

lang van onze eigen processen en belang de

kracht in onszelf te vinden laten we nog even

de grote schaal zien waar belangrijke verschui-

vingen op deze wereld plaatsvinden.

Langdurige Cycli

De oude geschriften van de Hindoes beschrij-

ven al in de Veda’s vier grote tijdperken, grote

cycli die gebaseerd zijn op astrologische gege-

vens. Met het verstrijken van die tijdperken, yu-

ga’s geheten, komt men meer tot verval van

waarden, normen en geestelijk niveau. Deze yu-

ga's geven aan hoeveel procent van het volle-

dige geestelijke vermogen beleefd wordt door

de mensheid in het algemeen. In satya-yuga 75-

100%, in treta-yuga 50-75%, dwapara-yuga, 25-

50% en in het kali-yuga 0-25%. De neergang van

Satya naar het huidige Kali-tijdperk wordt ge-

associeerd met een steeds verdergaande achter-

uitgang van Dharma (oprechtheid) die

gemanifesteerd wordt als een afname van de

menselijke levensduur en van de kwaliteit van

morele normen, zoals boven geschetst.

We leven nu in het laatste van de vier, het kali-

yuga tijdperk, dat meteen het meest ‘duistere’

is. Dit lijkt in strijd met andere spirituele syste-

men (Theosofie bijvoorbeeld) die van een ge-

stage groei van het individuele en collectieve

bewustzijn uitgaan waarbij men op het pad van

evolutie zelfs via inwijdingen op het pad naar

Meesterschap komt (Alice Bailey, “Mensen en

zonne-inwijding”, 1922, en “Van intellect naar

intuïtie”, 1932). Waar is die groei in bewustzijn

dan zichtbaar in de wereld?

Om de paradox te begrijpen moeten we begrij-

pen dat er twee processen gelijktijdig plaatsvin-

den. Inderdaad is er bij een kleinere groep

binnen het grote geheel van de mensheid

sprake van duidelijke spirituele groei, al vanaf

Atlantische tijden! De groep mensen die in Bij-

belse en in Vedische tijden leefde heeft haar

eigen bewustzijn vergroot. Enkelen zijn via dis-

cipelschap (Jezus zelf) tot Meester geëvolueerd

en Meesters zijn doorgegroeid.

Evolutie der zielen

De groep die goed is geëvolueerd, is echter door

de exponentiële groei van de wereldbevolking

een minderheid binnen de gehele mensheid ge-
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Veel transformaties zullen 

onderhuids plaatsvinden

Gematerialiseerde afbeelding

die het historische gelaat van

Jezus zou voorstellen

Rob Hamers



mei 2012 .  Spiegelbeeld .  35

worden. De ongeveer 100.000 die vanaf Atlantische

tijden sprongen vooruitgingen werd een minder-

heid binnen het grote geheel van vele nieuwe in-

carnaties die van miljoenen in de middeleeuwen

intussen tot miljarden in de huidige tijd is uitge-

groeid. Er zijn vele miljarden niet geïncarneerde

zielen rondom deze planeet die staan te dringen

om te incarneren, zodra er een lichaam gecreëerd

is (3-4 weken na de conceptie gaat de Ziel een ver-

binding maken met het lichaam). Vele laag ontwik-

kelde zielen1 incarneerden de laatste paar eeuwen.

Zij overschreeuwden de culturele prestaties van

een elite uit voorbije eeuwen (een elite die zich ove-

rigens als aristocratie behoorlijk misdragen heeft). 

Teloorgang van waarden

Niemand kan ontkennen dat vooral in de huidige

tijd de massa’s en de stem van de meerderheid de

inhoud van commerciële tv-zenders bepaalt, de

muziek die gedraaid wordt en de wat simpelere

politieke uitspraken die ons om de oren vliegen.

Als men ziet hoe de behoefte bediend wordt – ove-

rigens ook heel apocalyptisch – aan geweldfilms,

aan reality-shows waarin men mensen laat afgaan,

de programma’s over mensen met afwijkingen, het

leedvermaak dat bediend wordt doordat men een

koppel vreemd laat gaan, dan ziet men dat de stem

en smaak van de massa die van een ontwikkelde

minderheid kan overstemmen. De dictatuur van

het proletariaat is in zijn meest ongunstige vorm

werkelijkheid geworden en draagt voor een groot

deel bij aan bovengenoemde tekenen van de tijd

waarin de orde weg lijkt. Daarbij is het leiderschap

van de spirituele voorhoede van religieuze leiders,

filosofen, politici van formaat uit de klassieke tijden

weggevallen. Dát is het kali-yuga die de teloorgang

van waarden in de wereld laat zien, ondanks dat

de evolutie van een deel van de mensheid doorgaat

en vorderingen maakt.

Volgende maand in deel 2: Hoe behouden we in deze apocalyp-

tische tijden ons evenwicht?

1 Een taboe om over laag en hoog ontwikkelde zielen te spreken

is al een teken van de tijd waarin we leven! Dit als gevolg van en-

kele overtrokken dominante jaren zeventig ideologie van gelijk-

heid, vrijheid en broederschap.

Vele laag ontwikkelde

zielen incarneerden de

laatste paar eeuwen 


