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Lieve Vrienden van AMORC,  
 
Wij wensen u een Gelukkig Nieuwjaar! In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op het thema 
geluk. Zo zijn we erg gelukkig met de 27 Vrienden van AMORC. Het aantal breidt nog steeds 
uit. Gelukkig worden we van de mooie reacties op de bijeenkomsten, zoals de Open 
Convocatie in november en het Feest van Licht in december. Blij en gelukkig worden we van 
de reden waarom men Vriend van AMORC wil worden. Het geeft een warm verbonden 
gevoel. Helaas zijn er de komende maanden geen fysieke bijeenkomsten voor de Vrienden 
bekend. Maar er zijn wel digitale bijeenkomsten, zoals de Raad van Troost. Doe daar gerust 
eens aan mee. U bent van harte uitgenodigd.  
 
Wat is geluk? 
U heeft ongetwijfeld nieuwjaarskaarten en e-mails met gelukwensen 
ontvangen en verstuurd. Vaak zijn er wensen voor een goede 
gezondheid en voorspoed toegevoegd. Maar wat betekenen deze 
wensen voor onszelf en anderen?  
  
Misschien kunnen we geluk een gemoedstoestand, een staat van bewustzijn noemen. 
Verliefd zijn, de geboorte van een kind, een mooie baan, een goede gezondheid, het winnen 
van de loterij, zijn voorbeelden van fysieke- en mentale geluksmomenten in het leven. Het 
geluksgevoel kan langere of kortere tijd aanhouden.  

 
Geluk volgens de Rozekruisers filosofie 
De mens is een duaal wezen, dat uit een lichaam en een ziel 
bestaat. Aan zowel de behoeften van het lichaam als de 
verlangens van de ziel moet worden voldaan. Geluk kan 
beschouwd worden als de staat van bewustzijn, die 
voortvloeit uit een volkomen evenwicht tussen lichaam en 
ziel. Daarom is het onmogelijk gelukkig te zijn als wij ons 
uitsluitend aan spiritualiteit wijden of – omgekeerd – als wij 
een zuiver materialistisch leven leiden. 
 

 



 
Lijden 
Van nature verlangt de mens naar geluk. Hoe kan een mens geluk ervaren als zijn leven 
beheerst wordt door lijden? Kan men het lijden uit het leven wegnemen, terwijl het een 
integraal deel ervan lijkt te zijn? Langdurige overdenking kan leiden tot de gedachte dat 
lijden een fundamenteel onderdeel van leven is, evenals vreugde. 
 
Zelfkennis 
Om gelukkig te worden, moeten we in samenwerking met anderen werken aan onze staat 
van bewustzijn. Dit is best lastig en kan als beproeving worden ervaren. Om de wereld te 
veranderen, moeten we bij onszelf beginnen. Dit begint met zelfkennis, waarmee niet 
bedoeld wordt om te kijken hoe je zou willen zijn, maar wat je bent.  
Zelfkennis dwingt ons tot een antwoord op verscheidene vragen die hieraan voorafgaan: 
Wie ben ik werkelijk, waarom ben ik geïncarneerd, welke zin moet ik aan mijn leven geven, 
Kortom wat is het doel van mijn leven. 
 

 
Boven de poort van de tempel van Apollo in Delphi had Thales 
van Milete (640-563 v. Chr.) op een gouden plaat de beroemde 
zinspreuk laten graferen: “Ken uzelf, dan zult u het heelal en de 
goden kennen”. 
 

 
Definitie voor het leven: 
Moeder Theresa, die in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, schreef: 
 

Het leven is een kans, grijp die 
Het leven is schoonheid, bewonder deze 
Het leven is gelukzaligheid, proef deze 

Het leven is een droom, maak er werkelijkheid van 
Het leven is een uitdaging, grijp die aan 

Het leven is een plicht, vervul die 
Het leven is een spel, speel het 

Het leven is kostbaar, ga er zorgvuldig mee om 
Het leven is rijkdom, behoed deze 

Het leven is liefde, geniet ervan 
Het leven is een mysterie, doorgrond het 

Het leven is een belofte, vervul deze 
Het leven is droefheid, overwin haar 

Het leven is een hymne, zing haar 
Het leven is een strijd, aanvaard hem 

Het leven is een tragedie, omarm deze 
Het leven is een avontuur, waag je eraan 

Het leven is geluk, verdien het 
Het leven is het leven, verdedig het. 

 
 


