
Kloosterregel en Wereldse orde.
Contemplatieve orde van het Heilig Hart
Stil gebed als Heilige Communie.

(Heilig hart twee varianten, contemplatief, of armenziekenzorg)
deze dus contemplatief door getijden van stil gebed.

De noot dat vroeger in de tijd van Fransiscus van Assisi, de armen zorg en de ziekenzorg met 
ernstige aandoeningen belangrijk was. Deze zorg nu in de wet ingebed is. De tijd van deze
eeuw de plicht van stil gebed als taak meer op de voorgrond ligt, met als methode de meditatie
en de gebedshouding van de handen, zoals in katholieke of namaste betekenis die aanduidt.
Daarvoor dat deze orde die betekenis en beschrijving draagt. Wij vragen de Heilige Geest om ons 
bij te staan bij de zo mooie orde om door het Heilig Hart bij te dragen aan het leed der wereld.

Klooster regel met de naam: de regel van Bastiaan
met het credo: Door Communie dienstbaar.

We maken een onderscheid tussen de mensen die in een leefgemeenschap buiten de wereld willen 
verblijven ten einde alle genoegens die de ziel schade doen te ontvluchten, en de orde die zich in de 
samenleving en wereld verblijven die zowel een plicht aan de samenleving hebben als de hoogste 
staat of doel willen bereiken in bijzijn van anderen, anderen waaronder geliefden, vrienden en 
bekenden

We maken een onderscheid tussen de kloosterregel en de wereldse orde regel vanwege de 
beperkingen die beide kennen. In het klooster is men afhankelijk van subsidie die kerkelijk of door 
de omgeving wordt gegeven, en gaat men de drie geloftes zuiver aan.

De wereldse orde regel kent dezelfde geloftes maar mag in uitzonderingen afwijken ten einde de 
samenleving te borgen en als vredesinterventie als oorlog de geloftes onmogelijk maakt.

Als basis voor beide ordes is de leefregel die puur fysiek zijn inwerking heeft. Waarbij de drie 
geloftes beide verwoord zijn in zowel een algemene als een specifieke uitwerking.

De drie geloftes zijn, Kuisheid of Celibaat, Gehoorzaamheid of gebedsplicht, en armoede die in 
relatieve zin bestaat.

In het klooster woont men met hetzelfde gender, en kent men de gelofte van celibaat die iedere 
seksualiteit tussen henzelf en anderen verbiedt. Waarbij de seksualiteit ook niet wordt gestimuleerd,
niet verbaal, niet via media en niet via counseling.

In de wereldse orde is het celibaat preferabel, maar mogen toegewijden die al in een relatie 
verbonden zijn, deze als een volledige relatie doorzetten, waar na de relatie de omgang met anderen 
wordt beeindigt en het volledige celibaat geldt.

De tweede gelofte van gehoorzaamheid wordt als jegens God, Goden en engelen gebezigd.
Waarbij men gehoorzaam is door alle voorkomende onderwerpen in gebed te brengen,
waaronder gevoel, wensen, klachten, doelen, voorbeden, en iedere vorm van inwerking op de ziel.

DE derde gelofte is armoede die in relatieve betekenis geldt, immers voor niet iedereen is het 
mgelijk om de banden met de wereld en haar waarde te verbreken.



Vaak wordt armoede in relatieve zin gecompenseerd door een periode belangeloos voor de wereld te
werken in een doel die de samenleving dient.

In het klooster worden de regels uitgebreidt met de clausuur die stil gebed heet.
Waar na het avond eten tot de grens van de nacht de plicht geldt
om in de gebeds zaal, buiten de pauzes om in stil gebed te zitten.
Stil gebed die zowel meditatie als gebed bevat.
Met gevouwen handen, en de aandacht in de werkelijkheid met de handen of in het centrum of de 
periferie in zicht.

Omdat mensen in stil gebed soms moeillijkheid hebben om de rust te behouden mogen er pauzes 
zijn, om desgewenst te drinken, de handen te ontspannen en de aandacht zuiver te houden.
Waarbij de clausuur als doelstelling zijn waarde behoudt.

In wereldse zin heeft de clausuur dezelfde samenstelling maar mogen vanwege wereldse 
verplichting deze bezigheid naar eigen believen ingepast worden. Zowel in lengte als in 
samenstelling.
Artikel 2 van Klooster regel en wereldse orde.

De plicht om vanaf na de avondmaaltijd tot de grens van de nacht in stil gebed door te brengen
en wanneer nodig een korte pauze te hebben om de handen te ontspannen, de aandacht te herwinnen
en om iets te eten of drinken.

De plicht om met gevouwen handen, op een stoel of bank, desgewenst met ondersteuning van de 
armen. Deze plicht is stil gebed omdat de functie om zonder spreken en in meditatie met gevouwen 
handen door te brengen primair is. Mochten er verbale gebeden opkomen mogen die gefluisterd 
worden.

De verbale gebeden gelden als zilver en stil gebed als goud.
De clausuur is onderdeel van het bestaan binnen het klooster of in de werelds orde.
Waarbij het klooster een dagschema volgt die het stil gebed optimaal benut.
Zowel nachtrust, maaltijden en lichte werkzaamheden. Waarbij de graadmeter zowel
de gezondheid, de dagelijkse voldoening na gebed, en de toewijding tot God, Goden en Engelen.

In de wereldse orde, heeft men dagelijks plichten jegens de samenleving, door eigen keuze uit werk,
relatie of bezigheden, of door opgelegde verplichtingen. De clausuur mag ingepast worden in de 
dagelijkse levensgang, en de klooster regel geldt als richtlijn en mag een beginsel zijn in het gehele 
leven.

De klooster regel is voor hen die de keuze hebben gemaakt om in volledige zin de goden of engelen
te dienen. Waarbij stil gebed de zuiverste vorm van toewijding is.

In het klooster is de dagelijkse gang, naar de maatstaf van gezond en gelukkig leven,
maar heeft men de hechting aan wereldse genoegens los gelaten, en richt men zich
in serieusheid op de plicht.

In het klooster zijn de maaltijden, aangepast aan de vorm van het dieet in het land waar men 
verblijft, of waar men zijn oorsprong heeft. Waarbij alle genotsmiddelen verboden zijn.

In het klooster, is de drievoudige gelofte primair, zowel celibaat, gehoorzaamheid, en armoede.
In de wereldse orde, kiest men in oprechtheid voor de vorm die in het leven mogelijk is.



Zowel in de wereldse orde als het klooster zijn moderne media wel toegestaan maar alleen als zij 
functioneel is, waarbij spelen, films of verpozing niet toegestaan zijn.

Deze klooster regel en wereldse orde zijn als beschrijving bedoeld om richting te geven aan hen die 
op zoek zijn naar een vernieuwing en zich willen spiegelen aan een toegewijde vorm van regel.

Artikel 3

Als klooster orde, bevindt men zich buiten de samenleving of georganiseerde maatschappij,
ten einde te richten op deugd en toewijding. Voor niet iedereen is het mogelijk om binnen de 
samenleving zich te onthouden van het zoeken van plezier, verpozing of andere genoegens.
Waardoor de klooster orde voor verschillende redenen een plaats is om zich te richten op de 
toewijding tot God, de goden of de engelen.

In het klooster, waar men met gender-gelijken verblijft, allen delen in de serieuze interesse in 
toewijding en zich aan de klooster regels houden, en de clausuur naar bestwil volgt.
Bij gender gelijken wordt ook bedoelt dat men geen voorliefde heeft in relatiegerichtheid op het 
eigen gender.

De klooster orde is bedoelt om alle toegewijde volgelingen die ervoor kiezen, de clausuur mogelijk 
te maken om dagelijks in stil gebed en woordelijk gebed te kunnen dienen,
en om met een natuurlijk dieet, en gezonde dag invulling de dagelijkse toewijding mogelijk te 
maken.

In de clausuur die voornamelijk bestaat uit het stil gebed van na de avondmaaltijd tot de grens van 
de nacht, ook de gebedstijd die woordelijk is opgenomen, die desgewenst een uur voor de middag 
maaltijd of een uur na de middagmaaltijd mag plaatsvinden. Met de vorm en betekenis die voor de 
kloosterlingen belangrijk is. Bij het christendom als uitgangspunt wordt het bidden voor het land en 
de wereld en eventueel de psalmen genomen. Bij het bidden ten opzichte van de engelen laat men 
zich leiden door de gebedsaanvragen uit de samenleving, Waarbij de goden uit het hindoeisme men 
de gebeden spreekt die opkomen. Als zijnde het woordelijk vormen van de goddelijke genade.

De verschillende taken in het klooster worden voor de voorkeur van de kloosterlingen ingevuld,
en zonder voorkeur toebedeelt naar evenredigheid.

De kleding van de kloosterlingen mag enerzijds aangepast aan de klederdracht in het land,
of desgewenst een bepaalde religieuze orde volgen. Of naar voorkeur van een algemene concilie.

De gebouwen van het klooster mogen naar het dagelijks gemak ingericht worden,
met verwarming, verkoeling, lichtbronnen, meubilair, en symbolen die als heilig of spiritueel 
worden gezien.



De clausuur van stil gebed wordt in een gescheiden ruimte van de leefgebouwen gehouden,
immers de dienst aan god, goden of engelen als een reine toewijding wordt gezien.

De klooster orde, mag desgewenst zichzelf afsluiten van de samenleving en gegadigden 
uitselecteren voordat ze bij binnenkomst met de poort gesloten worden.

De wereldse orde deelt in de toewijding op het niveau die in de samenleving op hun plaats mogelijk
is, waarbij erkend wordt dat zowel de gelofte van armoede, als het stil gebed niet in volledige zin 
mogelijk is. En dat verplichting aan partner en nageslacht bindend is tot zij op natuurlijke weg hun 
eigen gang gaan.

De wereldse orde, mag desgewenst de ordetekens ook in de samenleving dragen,
en zich kleden volgens hun voorkeur. In respect tot de toewijding tot god, goden of engelen.

In de wereldse orde, mag men als de partner bereid is samen de clausuur volgen,
en ook het nageslacht opvoeden in de naam van de orde of toewijding.

Artikel 4

Voor diegenen die in de klooster orde zijn ingetreden en de banden met de wereld willen verbreken,
Als ze in goed beraad hebben gekozen, en zowel een keuze in welke orde, en voor hoe lang,
ze kunnen overstappen om zowel hun bezittingen en hun sociale leven veilig te stellen.

Voor hen die kiezen voor een lange periode, of langer dan tien jaar, hebben een andere 
voorbereiding dan hen die voor twee tot tien jaar zich willen verplichten.

Voor hen die gebonden zijn aan hun eigendommen, of hun relatie is het lastig om zich te opofferen 
aan een ideaal als kloosterling of monnik.

Diegenen die intreden mogen desgewenst de helft van hun bezittingen aan hun familie of geliefden 
geven, en de andere helft door twee delen, waarbij een deel aan goede doelen wordt gegeven
en het andere deel aan het klooster, of de algemene kerk.

Zij die voor korter dan tien jaar in het klooster treden mogen hun goederen veilig stellen,
of ze ten gelde te maken, en in een deposito brengen voor als zij weer vrij komen uit hun 
eigen verplichte periode.

Zij die in het klooster willen treden en een relatie hebben, maar geen wens om die uit verlangen of 
liefde voort te zetten, mogen hun positie veilig stellen, bescherming voor hun partner en of 
kinderen, hen als ondersteuning de middelen die mogelijk zijn, en vanuit het klooster binnen de 
mogelijkheden ze ontmoeten, of een briefwisseling te houden.

Zij die hun geliefden hebben veilig gesteld en zich volledig willen richten op de clausuur zijn hierin
vrij, en mogen de wens uiten geen enkele binding meer met het wereldse te hebben.

Zij mogen ook in gebed hun geliefden als verantwoordelijkheid en gedeeld eigendom aan de goden,
god of engelen te geven of toe te doen, waardoor zij in hun devotie vrij zijn.

Zij die na korte of lange tijd, door de wens hen toch te volgen worden bezig gehouden, mogen bij 
beraad en overleg hun wereldse functie hernemen. Immers een toegewijde taak om in het klooster 



een plaats in te nemen, vrijwillig is, en binnen redelijkheid zowel bespreekbaar is als aanpasbaar 
binnen het leven zoals het voor ieder mens.

In de wereldse orde, heeft men wel de plicht om de clausuur te volgen maar binnen de mogelijke 
menselijke grenzen. Van zowel tijd, plaats als sociaal.

In de wereldse orde heeft men geen plicht om bezittingen weg te schenken, maar mag men in eigen 
oordeel kiezen goede doelen te steunen of de orde met kleine giften te steunen.

In de wereldse orde is het mogelijk om geliefden en partner, kinderen in gebed aan God, Engelen of
Goden aan te bieden, ten einde de goddelijke genade voor hen te verkrijgen.

Zowel de kloosterorde als de wereldse orde hebben een algemene structuur die voor de hele orde 
geldt, waardoor problemen, geschillen, pijnpunten op een reguliere, maatschappelijke ingebedde 
manier worden behandeld.

In de klooster orde wordt de regel driemaal is scheepsrecht gehandhaafd, waardoor bij driemaal
of meer dezelfde fout of schending iemand uit de orde wordt ontslagen, bij redelijkheid van alle 
klooster-aanvoerders.

In de wereldse orde geldt de regel driemaal is scheepsrecht ook, maar is minder ingrijpend omdat
zij grotendeels hun eigen leven nog in de wereld in beheer hebben.

Artikel 5

In de kloosterorde, een rang orde die op de aarde bestaat maar in de hemel gelijkwaardig is,
Waarbij ieder deelt in de gelijke genade der god, goden en engelen.

In de klooster orde waar de taken worden verdeeld naar evenredigheid en capaciteiten.
De rangorde bestaat om de wereldse functie en plaats te waarborgen, toch ieder in
status en rang gelijkwaardig is aan de anderen.

Zij die vanuit hun jeugd aan de orde verbonden willen worden, hetzij de wereldse orde of de 
klooster orde, hebben de voorwaarde zoals die in een redelijke samenleving gelden, zoals 
onderwijs, zoals jeugdverplichting, of plichten aan ouders.

Als de samenleving het toelaat mag een kind al toe treden ten einde de volledige geloftes in 
zuiverheid te mogen afleggen. Het ongebroken celibaat, de gehoorzaamheid om alles in gebed te 
brengen, en de gelofte van armoede zoals in het klooster gebruikelijk.

De klooster orde, die mensen uit de samenleving toestaat om wanneer zij willen in te treden, ook 
wanneer zij beseffen dat de wereldse wensen gepaard gaan met leed of niet hun hart vervult.

De klooster orde mag desgewenst een wereldse structuur hebben om alle belangen veilig en 
getrouw te houden, denk aan een regionale verdeling en overkoepelende beheer.

De leden binnen het klooster, wanneer zij een verdieping willen, mogen zich afzonderen of zich 
zonder huishoudelijke verplichting richten op toewijding. Waarbij ook de taak om zich te wijden 
aan het schrijven van inzichten vrijgesteld mag worden in tijd, plaats en functie.

De kloosterorde die vruchten van de pen, inzichten of wijsheden voortbrengt mag die desgewenst in
de samenleving bekend maken, om de burgerbevolking een vernieuwend perspectief te geven.



De kloosterode die vanwege verplichting zich wijdt aan ziekenverzorging, onderwijs, 
maatschappelijke taken, doet dit binnen de regels die voor hen in de orde gelden,
zoals de geloftes, de afwijzing van genotsmiddelen, en de clausuur.

In de wereldse orde, houdt men zich volledig aan de geloftes, maar mag men de clausuur benaderen
in de eigen verplichtingen en levensorderdelen.

Zij die volledig intreden, met de belofte voor het gehele leven, worden in een register benoemd,
die als zijnde bewijs geldt voor de intentie om het gehele leven te wijden aan God, Goden of 
Engelen. Dit register benoemd de naam, de leeftijd, en de toewijding als god, goden en engelen.

Artikel 6

Aangezien in sommige religies de voorbede en de gebedsdienst als functie in arbeidsrespectievelijk 
beschikbaar is, en vergoedt door de clienten die hun gebeden willen aanmelden,
 is het in de klooster orde toegestaan om tegen vergoeding de gebedsdienst aan te bieden,
mits de gebeden binnen een dag passen, en de gebeden in de voertaal aangemeld worden.

De gebedsdienst mag bij vergoeding van een redelijk bedrag, ook om de kloosterorde te 
onderhouden in ordentelijke betekenis plaatsvinden.

De gebedsdienst, mag bij voorkeur plaatsvinden in het klooster naar keuze, jegens hetzelfde geloof.
En kleine tekstuele bevestiging mag als antwoord gelden.

De aangevraagde gebedsdienst die antwoord wordt gevraagd wordt bij gebed voor de client gemeld,
waarbij het antwoord altijd in gebed aan de client geopenbaard wordt, immers de gebedsdienaar 
mag zich niet vermengen met persoonlijke of prive onderwerpen van clienten.
Bij het gebed wordt in woord gevraagd het eventuele antwoord of inwerking direct door God
aan de client wordt medegedeeld zonder tussenkomst van de gebedsdienaar.

Als de gebedsdienaar vragen krijgt over het vergeven of kwijtschelden van zondes of misdrijven,
wordt gemeld en gewezen op de maatschappelijke orde, die in officieuze zin een oordeel behartigt,
waarbij gebeden wel als persoonlijke steun mogen gelden dat God door gebed er attent op wordt 
gemaakt.

Artikel 7

De intentie en houding van iedere bewoner van het klooster of het lid van de werelds orde 
is zowel serious, alles wat gebeurd serieus nemen, oprecht, zonder kwalijke intenties of in strijd met
de normen en waarden, met inzicht, waarbij studie nooit wordt afgewezen.

De intentie en houding van ieder lid, dat gebed belangrijk wordt gevonden, dat het celibaat of 
kuisheid een deugd is die van binnenuit onderhouden wordt, en dat armoede geen motor is om 
gelden buiten de regel om te verkrijgen.



De intentie en houding van ieder lid, dat de redelijke wetgeving van het land van herkomst of 
plaatsing wordt gehandhaafd, en controle van de overheid in volledigheid mag plaatsvinden.

De intentie en houding van ieder lid, dat de drievoudige gelofte, wanneer zij onhoudbaar wordt
resulteert in de beslissing van de persoon om de orde te verlaten en een ander levensdoel te kiezen,
zonder directe minachting van andere leden. Waarbij de wet ook als reden gezien mag worden om 
zo’n beslissing te nemen.

De gelofte van armoede, waarbij de kloosterling of lidmaat geen carriere nazoekt waarbij rijkdom 
van geld of financien een doel is. Waarbij de kloosterling geen gelden vergaard ten einde macht te 
verkrijgen, Waarbij de kloosterling tevreden is met de levensstandaard die door de maatschappij
wordt aangeboden of vergund. Met de bijkomende norm dat leven wel mogelijk mag zijn,
dus zowel voedsel, behuizing, enige mate van genoegen wel plaats heeft binnen het leven van de 
kloosterling of lidmaat.

De gelofte van gehoorzaamheid betekent dat alle onderwerpen die door ingeving van binnen of 
buiten komt, in gebed gebracht wordt, zowel als onderwerp, als bijkomende voorkeur,
Zowel tekstueel als in beeld wordt toegestaan, denk aan in het klooster kunst van religieuze 
oorsprong met engelen of heiligen afbeeldingen, en een visuele gebed die erin verwerkt is.

De gelofte van gehoorzaamheid een individuele taak is van de kloosterling of de lidmaat van de 
wereldse orde, en niet uiterlijk wordt beoordeeld, of veroordeeld. Immers gehoorzaamheid aan 
God,goden engelen in directe zin een persoonlijke onderdeel is van de clausuur.

De orde in brede zin, verwacht van hen die intreden, dat zij persoonlijk, de intentie hebben om in te 
willen treden. Zij persoonlijk geroepen zijn om in te treden, Dat zij eigen verlangen hebben om in te
treden, Dat zij uit eigen beweging de wens hebben verkregen.

De orde in brede zin, zowel zij die een levenslange gelofte afleggen,
als zij die twee tot tien jaar intreden, als zij die korte tijd verbonden willen zijn

En hen die in de wereldse orde, de clausuur inpassen in hun leven,
Zij allen in brede zin bij de orde horen, en bij het binnen de grondwet
handhaven van hun geloof of toewijding gelijkwaardig zijn.

De klooster orde, staat voor vernieuwing open, met de voorwaarde dat
de clausuur als belangrijk geldt, en in symbolische vorm in zijn volledigheid
wordt behouden, als dienst aan God, Goden en engelen.

De klooster orde staat voor herziening open, als maatschappelijke regels
en wetten een verandering nodig maken, of noodzakelijk maken.

De klooster orde, is in toewijding tot God, Goden en Engelen
Vanwege de taak om in de wereld aanwezig te zijn,
en voor hen die een wens ten opzichte van God en goden, en engelen
hebben de uitvoering mogelijk te maken.

Artikel 8

De drievoudige kloosterorde bestaat uit dezelfde clausuur van zowel stil gebed als verbaal gebed,



waarbij de ene zich richt op toewijding tot God, de christelijke orde, De tweede algemeen religieus 
zich richt op de engelen, en de derde orde hindoeistisch die zich richt op een of meer van de hindu 
goden en godinnen.

De drievoudige kloosterorde, als beschreven zich houdt aan de kloosterorde, en de regels naleeft en 
samenzijn met de communie met God en engelen, en de eenheid met de goden en godinnen.

De klooster orde, wanneer en vals spel is, men de orde uitbuit, of misdrijven toeschrijft.
Mag in wereldse zin, en in het land waar zij plaatsheeft de wetten en de regelgeving volgen,
zonder beperkingen van religieuze regels. Met de aandacht dat zowel wet als regelgeving voorziet
in de middelen en de besluitrecht om de voorkomende nood te melden.

Bij de kloosterorde en de wereldse orde, mag in zijn totaliteit en voor ieder onderwerp apart,
als er mensen bij betrokken zijn, eigendommen bij betrokken zijn of ten behoeve van derden,
of als er slachtoffers binnen of buiten de orde zijn, de wet geactiveerd worden, en is toewijding 
geen factor om de wet te omzeilen, ongeldig te stellen of te verbergen.

Immers zowel God als de Goden geven ieder land hun wet om zowel vrijheid als plicht en de grens 
van orde te handhaven.

Artikel 9

Zowel de kloosterorde als de wereldse orde, mag zowel ge-organiseerd als bij voorkeur gesticht 
worden, waarbij als voorkeurorde de mensen die elkaar vinden en met elkaar deze gelofte aangaan
een behuizing, een leefvorm, en een samenstelling kiezen. Waarbij zij niet gebonden hoeven te zijn
aan kerk, godsdienst, religie.

De vorm die georganiseerd is, mag aansluiten bij een kerkelijke orde, of de naamgeving van een 
kerkelijke orde, en onder de verantwoordelijkheid gelden van een grotere orde die een samenstel 
behartigt.

Artikel 10

Voor hen die in de orde intreedt, de klooster orde of de wereldse orde, is het toegestaan om alle 
onderwerpen in gebed te brengen op een respectvolle wijze.

Voor hen die in gebed zijn, wordt geacht alle gebeden te fluisteren, en in de moedertaal te bezigen.
Immers de band met God, Goden of engelen is via de oorsprong van ieder mens.

Voor hen die in gebed zijn, mogen gebeden zowel voor henzelf als voor anderen gelden, en mogen 
ook gebeurtenissen in de wereld onderwerp van gebed zijn.

Voor hen die in gebed zijn, mogen gebeden zowel mondeling als schriftelijk gelden, waarbij de 
schriftelijke gebeden als persoonlijk worden gezien, en geen onderwerp van handel mogen worden.

Voor hen die in gebed zijn, is hun functie op dat moment in wereldse zin even doorbroken, ten einde
gebed geen wereldse verantwoordelijkheid te laten worden. In betekenis van handel, reclame, 
beslissingen of voorwaarden.

Voor hen die in gebed zijn, mogen hopen op de verhoring van hun gebeden, maar mogen het niet als
voorwaarde zien, niet als resultaat afdwingen, of als voorkeurspositie bepalen.



Voor hen die in gebed zijn, is de autonomie gebonden aan de plaats in de wereldse hierarchie, 
waarbij de gedachte dat God ook een rechtvaardige samenleving en overheid de plaats geeft.

Voor hen die in gebed zijn, is het vangnet in de samenleving, zowel medische, armoede, en 
voorwaarden van bestaan van gelijke waarde als alle andere burgers in een samenleving.

Voor hen die in gebed zijn, mag de leeftijd een rol spelen in de mate van gebed. Kinderen die in 
ontwikkeling zijn, mogen gebed op hun eigen niveau betrekken, en coaching is meer gewenst dan 
een opgelegde clausuur.

Artikel 11

Deze kloosterregel, en de wereldse orde-handvest of regel zijn gebaseerd op de essentie dat alle 
goden bij de goddelijke essentie horen, en dat alle engelen daaraan dienstbaar zijn. Waarbij alle 
goden, in hun eigen taal, de taal van hun devoten als belanghebbend worden gezien.

Dat iedere religie of godsdienst een naam toekent aan de god of goden die zij erkennen, en dat die 
namen vervat liggen in heilige boeken. Waarbij hun heilige boeken in hun grondtaal of vertaalde 
varianten bestaan.
De kloosterregel gaat uit van de filosofische doctrine dat de goddelijke essentie ten opzichte van 
andere goden of engelen geen strijd doceren, en dat de medelevendheid zich uitstrekt naar binnen de
grond wet van een land allen in dat land, bij die religie, maar ook al het andere of alle anderen.
In brede zin, de hele planeet, of universum.

De kloosterregel heeft het principe dat aandacht aan goden of engelen zich vertaalt naar de 
goddelijke aandacht voor het individu, waarbij de ondoorgrondelijkheid bepaalt of een adept 
beloond wordt, wanneer dat is en in welke vorm. Met de stelling dat wederkerigheid en het principe
ervan bij de goden ook plaats heeft.

Waarbij de goden en engelen alle devotie belonen naar hun goeddunken, en bij devotie hun behagen
kunnen schenken. Waarbij goden en engelen de devoot belonen op ondoorgrondelijke wijze.

De kloosterregel gaat ervan uit dat devotie als zij vanuit de intentie het goddelijke te zoeken 
gebeurd bij die goden en engelen in zicht is, op de tijd en plaats waar het gebeurt.

Artikel 12

Bij de kloosterregel als die in kloosters en samenkomstplaatsen wordt gebruikt als leidraad of als 
inspiratie, wanneer die maatschappij die leefgang en alle voorwaarden betaalt; zoals de gebouwen, 
de inrichting ,voedsel en alle dagelijkse nooddruft, geldt de communie, het gebed en alle toewijding
ook als dienst aan de samenleving.

De gebedstijding, van stil gebed in de avond, en het uurlijke gebed voor of na de middagmaaltijd
zal dan als toewijding aan God, goden of engelen gelden namens het land of de regio die het 
bekostigt.

De klooster orde is vrij om binnen de wettelijke bepalingen, de uitvoering te laten bekostigen, met 
de voorwaarde dat binnen de grondwet, en bij integriteit alles gedragen wordt.

Artikel 13



Zoals de orde openstaat voor zowel de klooster orde als de wereldse orde, voor mensen om in te 
treden en een deel van hun leven te besteden aan communie, zo is de clausuur voor alle leden en 
bewoners gelijk. Vanaf de eerste dag delen ze in dezelfde verplichting, van clausuur.
Waarbij de clausuur, zowel stil gebed is, het woordelijk gebed bij het middag uur, en de besteding 
van tijd aan God, Goden of Engelen.

In de kloosterorde wordt wel toegestaan aan mensen met een zwakke gezondheid om de clausuur 
naar oprechtheid aan te passen aan de daginvulling die nodig is om gezond te blijven.
Waarbij oprechtheid betekent dat de vervulling van de communnie het doel is, en niet de besteding 
aan genoegen of levenslust.

In de wereldse orde, is men vrij in de mate om de clausuur te volgen, en de zwakke gezondheid 
door de algemene regels al is beschreven.

In de klooster orde, zoals die in deze regel wordt gesteld, is het door communnie dienstbaar zijn,
dat de gebeden zowel voor eigen naam als voor anderen of de samenleving geldt.

De communie door de kloosterlingen, mannen in een mannenklooster en vrouwen in een 
vrouwenklooster is gericht op aanbidding van het goddelijke, waarbij de betekenis zo ruimvattend is
dat zou het dat een mens de clausuur volgt, zowel de wereld goddelijk licht ontvangt, en de 
kloosterling door de clausuur een persoonlijk gevoel van voldaanheid voelt. Als teken dat het gebed 
aangenomen wordt.

De klooster orde, werkt dus voor eigen levensdoel, maar ook als bijdrage aan de wereld, waarbij 
gebed zoals men zegt, tot God of Goden zelf is, en belangrijker is, dan grote levenstaken, omdat 
God zegt, aandacht voor mij is belangrijker dan aandacht vanwege mij aan de wereld.
Ook al hebben beide functies plaats op aarde, en zijn ze in werelds opzicht gelijk in waarde.

De kloosterorde als stil gebed kan ook door het stil gebed geestelijk licht geven in de samenleving,
waardoor zij die bereidt zijn te werken van god de genade verkrijgen. Waardoor deze kloosterorde
in zijn werk toch vervulling geeft aan zowel het persoonlijk leven als de bijdrage aan de wereld.

Artikel 14

Zoals de klooster orde bestaat om God en Goden toe te naderen, is tijdens het stil gebed, voor de 
adept soms een tijd van leed of moeite. Het gevoel machteloos te zijn, of uit medeleven angst voor 
de schouwing van wat tijdens gebed langskomt.

Zoals stil gebed, voor God en goden, inhoud kan tonen, die de adept bang maakt, boos of 
machteloos, is het God zelf die deze inhouden oproept, als zijnde de adept die door God medeleven 
toont met het object van stil gebed. Deze schouwingen kunnen het persoonlijke leven niet schaden,
Zoals deze gevoelens en schouwingen voorbij gaan en plaatsmaken voor nieuwe schouwingen.
Het is de adept vrij tijdens het stil gebed, ook met woorden deze onderwerpen te behartigen.

Zoals sommigen in de wereld die geen religie volgen, bij leed wel de vraag hebben zou iemand dit 
weten, als troost dat het lot door meeleven wordt gedeeld.

Waarbij stil gebed, door god en goden wordt beloond op een wijze die voor de adept 
ondoorgrondelijk is, maar tijdens de dagelijkse gang, wensen en gevoelens ook in gebed 



aangeboden mogen worden. Immers God roept ons zowel met stil gebed als met gebeden die de 
noden aanwijzen.

Men noemt daarom ook zowel stil gebed als woordelijk gebed een bevestiging van het geloof en de 
relatie met God en goden.

Zoals een echtpaar na de voltrekking alle onderwerpen met elkaar kunnen bespreken, en door de 
verbondenheid alles delen, en een relatie met God, dezelfde kenmerken heeft.

Men na het geloof aan te nemen, men alle onderwerpen mag bespreken, in gebed.


