Grondsteenspreuk
Mensenziel!
Je leeft in de ledematen,
die je door de ruimte heen
in het wezen van de geest-zee dragen:
Oefen geest-herinneren
in zielendiepten,
waar in het heersende
wereldschepper-zijn
het eigen ik
in het goddelijk ik
tot wezen wordt;
en je zult waarachtig leven
in het mensen-wereld-wezen.

Mensenziel!
Je leeft in de harte-longen-slag,
die je door het tijdenritme heen
in het eigen zielenwezen-voelen leidt:
Oefen geest-bezinnen
in zielenevenwicht,
waar de golvende
wereld-wordings-daden
het eigen ik
met het wereld-ik
verenigen;
en je zult waarachtig voelen
in het mensen-zielen-werken.

Mensenziel!
Je leeft in het rustende hoofd,
dat je uit eeuwigheidsgronden
de wereld-gedachten ontsluit:
Oefen geest-schouwen
in gedachtenrust,
waar de eeuwige godendoelen
wereld-wezen-licht
aan het eigen ik
tot een vrij willen
schenken;
en je zult waarachtig denken
in mensen-geestes-gronden.

Want de vadergeest der hoogten heerst
in werelddiepten zijn-verwekkend:
Gij kracht-geesten,
laat uit de hoogten klinken,
wat in de diepten zijn echo vindt.
Dit spreekt:
Uit het goddelijke wordt de mensheid wezen.
(ex Deo nascimur)
- slotzinnen -

Want de Christus-wil heerst in de omtrek
In wereldritmen zielen-begenadigend:
Gij licht-geesten,
laat het oosten aanvuren,
wat zich in het westen vormt.
Dit spreekt:
In de Christus wordt de dood tot leven.
(In Christo morimur)
- slotzinnen –

Want de wereldgedachten van de geest heersen
In het wereld-wezen om licht smekend:
Gij ziele-geesten,
laat uit de diepten vragen,
wat in de hoogten wordt verhoord.
Dit spreekt:
In de wereldgedachten van de geest ontwaakt de ziel.
(per spiritum sanctum reviviscimus)
- slotzinnen –

Slotzinnen:
Dat horen de geesten uit oost, west, noord en
zuid:
Laat mensen het horen.

In het keerpunt der tijden
trad het wereld-geestes-licht
in de aardse wezensstroom;
Nacht-donker
heerste niet langer;
Daghelder licht
ontstraalde in mensenzielen;
Licht,
dat verwarmt
de arme herdersharten;
Licht,
dat verlicht
de wijze koningshoofden.
Goddelijk licht,
Christus-zon
Verwarm onze harten,
Verlicht onze hoofden,
Opdat goed worde,
Wat wij
vanuit ons hart stichten,
Wat wij
vanuit ons hoofd doelbewust leiden
willen.
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