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1. DE ORDE VAN HET ROZENKRUIS
en

THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP
Voordat ik begin met het uitleggen van de Rozenkruisersleer is het verstandig hier in het algemeen iets over te vertellen en over de plaats die zij
in de ontwikkeling van de mens inneemt. Om redenen, die later uiteengezet worden, bepleit deze leer een zienswijze in dubbele betekenis. Dit
houdt in dat de mens een geest is die alle goddelijke vermogens in zich
heeft zoals het zaad de plant. En dat door een reeks bestaansvormen in
een zich geleidelijk ontwikkelend aards lichaam deze krachten langzaam
tot ontwikkeling komen, en dit ontwikkelingsproces zich onder leiding van
verheven wezens heeft voltrokken die nog steeds onze ontwikkeling leiden
zij het in afnemende mate, in verhouding waarop wij onze verstandelijke
vermogens en onze wil ontplooien. Deze verheven wezens, hoewel voor
het stoffelijk oog onzichtbaar, zijn in alle levensaangelegenheden echter
machtige factoren. Zij geven aan de mensheid de lessen die het meest doeltreffend de groei van hun geestelijke vermogens bevorderen. De aarde kan
eigenlijk met een reusachtige leerschool worden vergeleken, waarin zich
leerlingen van verschillende leeftijd en bekwaamheid bevinden als op onze gewone scholen. Er bestaan nog volken die onder de meest primitieve
omstandigheden leven en een natuurgodsdienst belijden. Op het moment
dat de mens in beschaving vooruitgaat, treffen wij ook een steeds verhevener opvatting over God aan die in de westerse wereld de vorm van de
verheven christelijke godsdienst heeft aangenomen, die ons van geestelijke inspiratie voorziet en ons stimuleert tot vooruitgang.
De verschillende godsdiensten werden de mensheid geschonken door
wat in de christelijke godsdienst Optekenende Engelen of Heren van het
Lot worden genoemd die door hun verheven inzicht in staat zijn de neigingen van een zo grote wisselvalligheid als het menselijk verstand te overzien. Zodoende kunnen zij bepalen welke maatregelen, om onze ontplooiing volgens het hoogste algemeen welzijn te leiden, in elk stadium nodig
zijn.
Als wij de geschiedenis van de vroegere volken bestuderen, zien wij dat
ongeveer zeshonderd jaar voor Christus een geestelijke golf aan de oostkust van de Stille Oceaan ontstond, waar het Confucianisme de vooruitgang van het Chinese volk bespoedigde. Daarna begon in India het boeddhisme, met zijn miljoenen volgelingen, zijn opmars. Nog verder westwaarts ontstond de verheven leer van Pythagoras. Elk systeem sloot aan
bij de behoeften van het volk dat die godsdienst ontving. Daarop volgde
1

het tijdperk van de sceptici in Griekenland en later, zich westwaarts bewegend, openbaarde diezelfde geestelijke stroom zich in de duistere
Middeleeuwen als de christelijke godsdienst, toen de leer van een overheersende kerk van geheel West-Europa geloof afdwong.
Het is een kosmische wet dat een golf van geestelijke ontwikkeling altijd
wordt gevolgd door een periode van twijfelend materialisme. Elke fase is
nodig zodat de geest in gelijke mate zowel hart als hoofd ontwikkelt, zonder naar één richting door te schieten. De eerder genoemde verheven wezens [de Heren van het Lot of Optekenende Engelen] die voor onze vooruitgang zorg dragen, treffen altijd maatregelen om de mensheid voor dat
gevaar te behoeden. Toen zij de golf van materialisme voorzagen die in
de zestiende eeuw met de opkomst van de moderne wetenschap begon,
troffen zij maatregelen om het Westen te beschermen zoals zij vroeger het
Oosten tegen het scepticisme hebben beschermd, die door de mysteriescholen in toom werden gehouden.
In de dertiende eeuw verscheen in Midden-Europa een groot geestelijk
leraar met de symbolische naam Christian Rosencreutz, het christelijke
Rozenkruis, die de geheime Orde van het Rozenkruis stichtte, waarover
zoveel gefantaseerd wordt en zo weinig bekend is. Want zij is de westerse mysterieschool, en alleen toegankelijk voor hen die het niveau van geestelijke ontwikkeling hebben bereikt dat vereist wordt om in haar geheimen
van leven en bestaan te worden ingewijd.
Als wij zover ontwikkeld zijn dat wij ons grofstoffelijk lichaam kunnen
verlaten om in de interplanetaire ruimte een zielenvlucht te maken, kunnen wij zien dat het stoffelijke atoom, net als onze aarde, bolvormig is.
Als wij een aantal bollen van gelijke grootte om één daarvan groeperen,
hebben wij er twaalf nodig om de dertiende geheel te bedekken. De twaalf
zichtbare en de dertiende die verborgen is, zijn getallen die op een kosmisch verband wijzen. Omdat alle mysterieorden op kosmische grondslagen berusten, bestaan zij uit twaalf leden, gegroepeerd om een dertiende,
die het onzichtbare hoofd ervan is. Het kleuren spectrum bestaat uit de zeven kleuren: rood, oranje geel, groen, blauw, indigo en violet. Tussen violet en rood bestaan nog vijf kleuren die voor het stoffelijk oog onzichtbaar zijn, maar zich aan het geestelijk gezicht openbaren. In elke mysterieorden zijn er daarom zeven broeders die zich soms in de wereld begeven
om een bepaald werk te doen dat nodig is om die mensen waaronder zij
zich begeven vooruit te helpen. Maar de resterende vijf ziet men nooit
buiten de tempel. Zij werken met, en onderwijzen alleen die mensen die
een bepaald stadium van ontwikkeling hebben doorgemaakt en in staat
zijn de tempel in hun geestelijk lichaam te bezoeken. Dit wordt hen tijdens de eerste inwijding geleerd, die als regel buiten de Tempel plaatsvindt,
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omdat niet iedereen geschikt is deze plaats in zijn stoffelijk lichaam te bezoeken.
Denk nu niet dat deze inwijding de leerling tot een Rozenkruiser maakt,
net zomin als toelating tot een middelbare school iemand staflid maakt.
Men wordt evenmin een Rozenkruiser als men alle negen graden van welke mysterieschool ook heeft doorlopen. De Rozenkruisers zijn hiërofanten van de kleine mysteriën. Daarboven zijn weer scholen waar de grote
mysteriën onderwezen worden. Zij, die de kleine mysteriën doorlopen
hebben en leerling van de grote mysteriën zijn, worden adepten genoemd. Maar zelf zij hebben niet het hoge niveau van de twaalf Broeders
van de Orde van het Rozenkruis bereikt of van de hiërofanten van enige
andere mysterieschool van de kleine mysteriën. Net zo min als iemand
die toelating tot de universiteit heeft verkregen het niveau heeft van de
docent aan de middelbare school waarvan men zojuist het diploma heeft
behaald.
In een ander werk zal inwijding worden behandeld en kan hier worden
volstaan met te zeggen dat de deur van een echte mysterieschool niet met
een gouden sleutel ontsloten wordt, maar alleen wordt geopend als beloning voor verdienstelijke hulp aan de mensheid. Ook dat iedereen die zich
openlijk voor een Rozenkruiser uitgeeft of zich voor zijn onderricht laat
betalen, aangeeft een oplichter te zijn. De ware leerling van een mysterieschool is veel te bescheiden om dit aan de grote klok te hangen. Alles wat
titels of blijken van menselijke verering betreft zal hij minachten en aan
rijkdom hecht hij geen betekenis, alleen aan de schatten van liefde die gegeven worden door hen die hij mag helpen en onderrichten.
Tijdens de eeuwen die verstreken zijn vanaf het moment dat de Orde
van het Rozenkruis ontstond, hebben haar leden in stilte en in het verborgene gewerkt met als doel het denken in West-Europa door de werken
van Paracelsus, Boehme, Bacon, Shakespeare, Fludd en anderen, vorm te
geven. Iedere dag om middernacht, wanneer de stoffelijke bezigheden
hun dieptepunt bereikt hebben en de geestelijke impulsen op hun hoogst
zijn, zenden zij vanuit hun Tempel trillingen uit die de ziel stimuleren om
het materialisme tegen te gaan en de ontwikkeling van zielenkracht te
bevorderen. Aan hun activiteit danken wij de geleidelijke vergeestelijking
van onze eens zo materialistische wetenschap.
Aan het begin van de twintigste eeuw werd nog een stap verder gegaan.
Men zag in dat er iets moest gebeuren om de godsdienst wetenschappelijker te maken en de wetenschap godsdienstiger zodat zij zich uiteindelijk kunnen verenigen. Want momenteel is er tussen gevoel en verstand
een kloof. Intuïtief voelt men de waarheid aan van godsdienstige leerstellingen als de prachtige mysteriën van de onbevlekte ontvangenis of mys3

tieke geboorte, de kruisiging of mystieke dood, het reinigende bloed, het
zoenoffer van Christus en andere leerstellingen die het verstand weigert
te aanvaarden omdat zij niet te bewijzen zijn en schijnbaar in strijd zijn met
de natuurwetten. Als het verstand overheerst kan men materiële vooruitgang bevorderen maar blijft de hunkering van het gevoel onvervuld. Zielengroei zal achterwege blijven totdat ook het hart voldoening vindt.
Om een leer openbaar te maken, zo gecombineerd dat zij zowel het verstand als het gevoel bevredigt, moest er een boodschapper gevonden en
voorbereid worden. Er waren bepaalde uitzonderlijke kwaliteiten nodig.
Nadat er verscheidene jaren waren besteed om hem op het bedoelde werk
voor te bereiden faalde de persoon die als eerste gekozen werd bij het
doorstaan van een bepaalde proef
Het is juist uitgedrukt dat er een tijd is om te zaaien en om te oogsten
en dat er voor alles in het leven bepaalde momenten zijn. In verband met
deze wetmatigheid moet ook elke impuls voor geestelijke verheffing, wil
die succes hebben, op een daarvoor bestemd tijdstip ondernomen worden. Het eerste en zesde decennium van elke eeuw zijn bijzonder geschikt
om met de verspreiding van een nieuwe, geestelijke leer te beginnen. Daarom baarde deze mislukking de Rozenkruisers grote zorgen, want van de
eerste tien jaar van de twintigste eeuw waren er nog maar vijf over.
Hun tweede keus voor een gezant viel op mij hoewel ik dat toen niet
wist. Door bepaalde omstandigheden voor te bereiden, maakten zij het mij
mogelijk met een periode van voorbereiding voor het werk dat zij van mij
verlangden, te beginnen.
Drie jaar later, toen ik naar Duitsland ging, ook als gevolg van de situatie
die door de onzichtbare Broederschap was voorbereid, en ik de wanhoop
nabij was toen ik ontdekte dat het licht dat het doel van mijn zoektocht
was alleen maar een dwaallicht was, beproefden de Broeders van de Orde van het Rozenkruis mij om te zien of ik een betrouwbare gezant was
om de leer, die zij mij wilden toevertrouwen, te verspreiden. Toen ik de
proef doorstaan had gaven zij mij de geweldige oplossing van het probleem van het bestaan, die voor het eerst in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers in november 1909 gepubliceerd werd, ruim een jaar vóór het verstrijken van het eerste decennium van de twintigste eeuw. Dit boek luidde een nieuw tijdperk in de zogenoemde ‘occulte’ literatuur in. De vele
herdrukken die sindsdien het licht hebben gezien en de vele brieven die
ik nog steeds ontvang, zijn een sprekend bewijs dat de mensen in deze
leer voldoening vinden, die zij lang tevergeefs hebben gezocht.
De Rozenkruisers leren dat alle wereldgodsdiensten aan de mensen aan
wie zij gegeven zijn, door goddelijke wezens zijn uitgedacht, met het doel
aan elk ras of volk die godsdienst te geven die in hun behoeften voorziet.
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Een primitief volk is niet gevoelig voor een verheven godsdienst, en omgekeerd. Wat het ene ras helpt, kan een ander belemmeren. In navolging
van dit principe is er een stelsel van zielsontplooiing uitgedacht dat vooral voor westerlingen geschikt is, die naar ras en temperament ongeschikt
zijn om de methoden van de oosterse school te volgen, die voor de minder
vergevorderde hindoes ontworpen zijn.
The Rosicrucian Fellowship
Met het doel de leer van het Rozenkruis in het Westen te verspreiden, werd
in 1909 The Rosicrucian Fellowship gesticht. Het is de voorbode van het
Aquariustijdperk wanneer de zon bij haar teruggang, door het sterrenbeeld
Aquarius gaat en alle verstandelijke en geestelijke vermogens die in dat teken in de mens gesymboliseerd worden, tot uitdrukking brengt. Evenals de
hitte van een vuur alle voorwerpen binnen haar kring van zijn uitstraling
verwarmt, zo zal ook de straal van Aquarius de trillingen van de aarde opvoeren tot een hoogte die wij nu niet in staat zijn te bevatten, hoewel wij
bewijzen hebben van de materiële werking van deze kracht in de uitvindingen die in ons leven een ongekende omwenteling hebben veroorzaakt.
Wij stonden versteld van de röntgenstralen die het mogelijk maken dwars
door het menselijk lichaam te kijken. Maar ieder mens heeft echter een latent zintuig, dat als het ontwikkeld is, ons in staat stelt door een onbeperkt
aantal lichamen, op welke afstand ook, heen te zien. Wij zijn verbaasd bij
de telefoongesprekken over de wereld, maar iedereen heeft latent een zintuig om te spreken en te horen dat veel gevoeliger is. Wij staan versteld van
de prestaties van duikboten en vliegtuigen. Maar iedereen is in staat zich
onder water en door de lucht voort te bewegen. Ja, wij kunnen zelfs ongedeerd door een rotswand en een laaiend vuur gaan, als wij maar weten
hoe. Zelfs de bliksem is traag vergeleken bij de snelheid waarmee wij ons
kunnen verplaatsen. Dit klinkt nu als een sprookje, zoals vroeger de verhalen van Jules Verne, maar in het Aquariustijdperk zullen deze dromen
verwezenlijkt worden en nog veel meer, waarvan wij nu geen idee hebben.
Dergelijke vermogens zullen dan binnen het bereik van een groot aantal
mensen liggen die zij op dezelfde manier zullen ontwikkelen zoals vroeger
de vaardigheden om te lopen, te spreken, te zien en te horen werden ontwikkeld.
Hierin schuilt een groot gevaar. Want natuurlijk kan iedereen die dergelijke vermogens bezit, deze in het nadeel van anderen gebruiken, tenzij
men niet egoïstisch is. Daarom is geloof meer dan ooit nodig om liefde
en hartelijkheid onder de mensen aan te kweken zodat zij voorbereid wor5

den om de grote gaven die verwacht mogen worden, goed en verstandig
te gebruiken. Deze behoefte aan geloof wordt vooral gevoeld door mensen bij wie de ether losser met de stoffelijke atomen is verbonden dan bij
de meeste mensen en daardoor al de trillingen van Aquarius beginnen te
voelen. Zij zijn te verdelen in twee groepen. Bij de ene groep overheerst
het verstand en zij zoeken daarom de geestelijke mysteriën uit nieuwsgierigheid om die nuchter redenerend te begrijpen. Zij volgen het pad van
kennis alleen om die kennis en zien dat als een doel op zich. Het idee dat
kennis alleen waarde heeft als zij praktisch gebruikt kan worden, schijnt
niet bij hen op te komen. Deze groep wordt occultisten genoemd.
De andere groep bekommert zich niet om kennis, maar voelt een innerlijke drang naar God en volgt het pad van toewijding naar dit verheven
ideaal, dat voor hen in Christus ligt. Voor zover hun lichaam dat toelaat
doen zij de daden die Hij deed. Dit heeft na verloop van tijd een innerlijke verlichting tot gevolg die de kennis van de ander groep, en nog veel
meer, met zich meebrengt. Deze groep kunnen wij het best omschrijven
als mystici.
Beide groepen worden door bepaalde gevaren bedreigd. Als de occultist
verlichting bereikt en in zichzelf latente, geestelijke eigenschappen ontwikkelt, kan hij die tot groot nadeel van zijn medemensen ter bevordering van persoonlijk belang gebruiken. Dat is zwarte magie. De straf die
automatisch op het hoofd van de bedrijver hiervan neerkomt, is zo verschrikkelijk dat het beter is hierover te zwijgen. De mysticus kan uit onwetendheid eveneens dwalen en in de mazen van een natuurwet verstrikt
raken, maar omdat hij door liefde gedreven werd zullen zijn fouten nooit
heel erg zijn. Naarmate hij in genade groeit, zal de stille stem in zijn hart
duidelijker spreken en hem de weg wijzen.
The Rosicrucian Fellowship probeert in het algemeen, vooral de gevoelige mensen uit beide groepen, voor te bereiden op het ontwaken van de latente vermogens in de mens, zodat iedereen veilig door de gevaarlijke zone geleid wordt en zo goed mogelijk wordt toegerust om deze nieuwe vermogens te gebruiken. Er wordt geprobeerd om de liefde, waarvan Paulus
zegt dat zonder haar alle kennis van alle mysteriën waardeloos is, samen
te doen gaan met esoterische kennis die geworteld en gegrondvest is op
liefde, zodat de leerlingen van onze school levende voorbeelden van deze
tweeledige geesteswetenschap van de westerse wijsheidsschool zijn en geleidelijk aan de mensheid als geheel mogen onderwijzen in de deugden die
nodig zijn om het bezit van geestelijke vermogens te beveiligen.
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Diagram 2. De zeven werelden.

Er zijn drie gebieden waarin zich een ‘geheugen der natuur’ bevindt. In diagram 2 zijn de zeven
werelden schematisch weergegeven. In de hoogste of 7e sfeer van de stoffelijke wereld, de weerspiegelende ether, vindt men het eerste geheugen der natuur; het geeft de beelden in spiegelbeeld
weer. Hierin kijken beginnelingen en mediums. De beelden bestaan daar ongeveer enige honderden of meer jaren. Het 2e geheugen der natuur is gelegen in de 4e sfeer van de Gedachtewereld,
het hoogste gebied van de concrete gedachte of 2e hemel, de beelden hier bevatten die van de gehele Aardeperiode. Hierin kijken ingewijden. Het 3e geheugen der natuur is gelegen in de 7e of
hoogste sfeer van de wereld van de levensgeest of 4e hemel. Het bevat de beelden vanaf de Saturnusperiode. Hierin kunnen alleen adepten en Oudere Broeders kijken. Zie eveneens: Vragen
en Antwoorden deel 2, vraag 66.
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2. HET LEVENSPROBLEEM EN ZIJN OPLOSSING
Het levensprobleem
Van alle wisselvalligheden van het leven, die voor iedereen verschillend
zijn, is één gebeurtenis die zich vroeger of later voordoet, de dood. Het
doet er niet toe wat onze maatschappelijke positie was, of het leven prijzenswaardig was of niet, of ons levenspad gekenmerkt werd door succes,
of dat gezondheid of ziekte ons lot waren, of wij bekend waren en door
een grote schare bewonderaars werden omringd of onbekend door het
leven gingen, maar eens komt er een moment dat wij voor de poort van de
dood staan en de sprong in het duister moeten wagen.
De gedachte aan deze sprong en wat zich aan de andere kant bevindt,
moet zich onvermijdelijk aan ieder weldenkend mens opdringen. Als wij
jong en gezond zijn en ons levensscheepje voorspoedig op de golven
voortglijdt, als alles mooi en prachtig lijkt, kunnen wij deze gedachte nog
van ons afzetten. Maar in elk mensenleven komt er een moment dat het
probleem van leven en dood zich aan hem opdringt en zich niet meer opzij
laat schuiven. Ook zal het niet baten een kant-en-klare oplossing van iemand anders blindelings te accepteren, omdat dit een fundamenteel probleem is dat ieder voor zichzelf moet oplossen om zich tevreden te voelen.
Aan de oostelijke rand van de Sahara bevindt zich de wereldberoemde
sfinx met zijn raadselachtig gelaat naar het oosten gericht om de zon te
begroeten telkens als haar opkomende stralen de nieuwgeboren dag verkondigen. Een Griekse mythe zegt dat het de gewoonte van het monster
was aan iedereen die voorbijtrok een raadsel op te geven, en iedereen die
het niet kon oplossen verslond. Maar toen Oedipus het raadsel oploste
vernietigde het monster zichzelf.
Het raadsel dat hij aan de mensen opgaf was dat van leven en dood. Een
vraag die nu nog even brandend is als toen. Die moet iedereen óf beantwoorden óf hij wordt verslonden door de kaken van de dood. Maar als
iemand eenmaal de oplossing van het probleem heeft gevonden, blijkt dat
er in wezen helemaal geen dood bestaat. En dat wat de dood schijnt, niets
anders is dan een overgang van de ene in de andere bestaansvorm. Voor
de mens dus, die de juiste oplossing van het levensraadsel vindt, heeft de
Sfinx van de dood opgehouden te bestaan en kan hij triomfantelijk uitroepen: ‘Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 1 Kor. 15:55.
Er zijn talrijke theorieën opgesteld om dit levensprobleem op te lossen
die in twee groepen kunnen worden verdeeld. De monistische theorie
meent dat alle feiten in het leven kunnen worden verklaard door te ver8

wijzen naar de zichtbare wereld waarin wij leven. De dualistische theorie
meent dat een deel van het verschijnsel dat wij leven noemen in verband
staat met een andere wereld, die nu onzichtbaar voor ons is. Raphaël heeft
op zijn beroemde frescoschildering ‘de school van Athene’ de wereldbeschouwingen van beide filosofische scholen treffend weergegeven. Op deze prachtige schildering is een Grieks portiek te zien waarin de filosofen
gewoon waren bijeen te komen. Op de verschillende treden die naar de
ingang leiden zijn een groot aantal mensen met elkaar in gesprek. Op de
bovenste trede staan in het midden Plato en Aristoteles afgebeeld die elkaar aankijken, waarbij Plato met zijn hand naar boven wijst en Aristoteles naar beneden. Zij proberen elkaar te overtuigen dat hún opvatting de
juiste is. De een houdt vol dat hij van de aarde aards is, uit stof is voortgekomen en daarin zal terugkeren terwijl de ander bepleit dat er iets hogers bestaat, altijd bestaan heeft en altijd bestaan zal, ongeacht of het lichaam waarin wij nu leven intact blijft of niet.
Voor veel mensen is het nog steeds een onopgeloste vraag wie er gelijk
heeft. Er is veel papier en drukinkt verspild in een vruchteloos proberen dit
met argumenten uiteen te zetten. Maar voor iedereen die het raadsel niet
voor zichzelf heeft opgelost zal het altijd een open vraag blijven. Want het
is een fundamenteel probleem en ieder mens moet door levenservaring
zelf deze vraag oplossen. Daarom kan niemand een ander een kant-enklaar antwoord geven. Zij die dit probleem hebben opgelost kunnen de
ander alleen een richtlijn tonen waarlangs zij zelf de oplossing gevonden
hebben en de zoeker de richting wijzen hoe ook zij een antwoord kunnen
vinden.
Dat is het doel van dit boek; niet om een pasklaar antwoord te geven en
er blindelings op te vertrouwen dat de schrijver door zijn kennis en onderzoek wel gelijk zal hebben. De leer die dit boek bevat is die van de westerse
mysterieschool van de Orde van het Rozenkruis. Zij is het resultaat van
gezamenlijk onderzoek van een groot aantal positief helderzienden dat
aan de schrijver werd meegedeeld, aangevuld met zijn eigen onderzoek op
het geestelijk gebied dat de geest op zijn doorgaande tocht hier vandaan en
naartoe doorloopt.
Toch wordt u gewaarschuwd dat ik bepaalde zaken verkeerd begrepen
kan hebben en dat ondanks grote zorgvuldigheid een verkeerde indruk is
ontstaan van wat in de geestelijke wereld is waargenomen waar de mogelijkheid zich te vergissen groot is. Als wij in de stoffelijke wereld om ons
heen kijken, zijn de vormen vrij stabiel en veranderen niet gemakkelijk.
Maar in de wereld die alleen maar helderziend is waar te nemen bestaat eigenlijk geen vorm en is alles levendig en in beweging. De vormen zijn zo
veranderlijk, dat de gedaanteverwisselingen waarvan in sprookjes vaak
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sprake is, echt wordt overtroffen. Het gevolg zijn de verbazingwekkende
onthullingen van mediums en ongeoefende helderzienden die, al zijn zij
ook volkomen eerlijk, misleid worden door begoocheling van de vorm, die
vluchtig is, omdat zij niet in staat zijn het leven, dat de blijvende basis van
die vorm uitmaakt, te zien.
In de stoffelijke wereld moeten wij ook leren zien. Een pasgeboren kind
heeft geen idee van afstand en grijpt naar dingen die ver buiten zijn bereik liggen tot het geleerd heeft de afstand juist in te schatten. Een blinde
die weer kan zien, is aanvankelijk geneigd zijn ogen te sluiten als hij zich
verplaatst en zegt dat hij zich gemakkelijker op de tast dan op gezicht kan
voortbewegen. Dat komt omdat hij nog niet geleerd heeft om zijn pas verkregen vermogen te gebruiken. Dit geldt ook voor iemand die pas helderziend is geworden. Die moet ook leren zien en heeft daar in feite nog meer
behoefte aan dan de pas geborene en de vroegere blinde. Zonder die
training is men als een baby in een kinderkamer met spiegels aan de wand
die hol en bol geslepen zijn, die zijn eigen voorkomen en dat van zijn verzorgsters vervormen. Als men in een dergelijke omgeving opgroeit zonder het echte uiterlijk van zichzelf of zijn verzorgster te zien, kan men geloven verschillende verwrongen gedaanten te zien terwijl in feite de spiegels voor dit gezichtsbedrog aansprakelijk zijn. Zonder uitleg kan men zich
buiten die bedrieglijke kamer niet herkennen. Dergelijk gevaar voor begoocheling bestaat ook voor degene die pas zijn geestelijk gezicht ontwikkeld heeft, totdat hij geleerd heeft de vervorming te negeren en het leven te
zien dat blijvend en stabiel is, zonder acht te slaan op de vorm die vluchtig
en veranderlijk is. Toch bestaat er altijd het gevaar de dingen niet in hun
verband te zien. Omdat dit zo subtiel is, zie ik het als mijn plicht u hiertegen te waarschuwen en alle uitlatingen in verband met de geestelijke wereld met het spreekwoordelijke korreltje zout te bezien, hoewel ik niet het
plan heb u te misleiden. Vandaar mijn neiging dat ik mijn beperkingen liever overdrijf. Ik raad u aan niets op goed gezag aan te nemen maar zelf te
overdenken. Als u dan bedrogen uitkomt, hebt u dat aan uzelf te wijten.
Drie theorieën over het leven
Er zijn maar drie theorieën de moeite waard om als oplossing van het levensraadsel geboden te worden en hieruit een keuze te maken. Hier volgt
in het kort een opsomming en enige argumenten die mij ertoe brengen de
leer van wedergeboorte te bepleiten als de enige die zielengroei bevordert
en waardoor men volmaaktheid kan bereiken en dus de beste oplossing
voor het levensprobleem biedt.
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1. DE MATERIALISTISCHE THEORIE leert dat het leven maar een korte reis

is, van de wieg tot het graf, dat er geen hoger wezen in het heelal bestaat
dan de mens, dat zijn verstand gevormd wordt door onderlinge verbindingen in de hersenen en dat daarom de dood, en ontbinding van het lichaam
een einde aan het bestaan maken.
Ooit was er een tijd dat de argumenten van de materialistisch ingestelde
filosofen geloofwaardig schenen. Maar naarmate de wetenschap voortging
werd ontdekt dat er aan het heelal ook een geestelijk kant bestaat. Dat
leven en bewustzijn buiten ons om kunnen bestaan wordt duidelijk bewezen als iemand een tijd lang in coma ligt, daaruit ontwaakt en kan vertellen
wat er rondom het lichaam heeft plaatsgevonden. Voortreffelijke geleerden hebben vastgesteld dat het rationele wezen, dat wij mens noemen, de
dood van het lichaam overleeft en in ons midden voortbestaat, ongeacht
of wij zo iemand zien of niet; net zo als er licht en kleuren rondom een
blinde bestaan, hoewel die ze zelf niet kan waarnemen. Deze geleerden zijn
na jaren onderzoek tot hun conclusie gekomen. Men heeft ontdekt dat
zogenoemde doden met ons in verbinding kunnen treden en dat, onder
bepaalde omstandigheden, ook doen en op die manier die vergissing uitgesloten is. Hun mening is meer waard dan die van de materialist die het
tegendeel wil bewijzen omdat de opvatting op jarenlang onderzoek is gebaseerd en in overeenstemming is met de wet van behoud van materie en
behoud van energie. Verstand is een vorm van energie en bestand tegen
vernietiging, zoals de materialist beweert. Vandaar dat de materialistische
opvatting uitgesloten kan worden als gebrekkig en niet in overeenstemming met de natuurwetten en andere vastgestelde feiten.
2. DE THEOLOGISCHE THEORIE beweert dat vlak voor elke geboorte de
geest door God wordt geschapen en de wereld binnentreedt waar hij een
bepaalde tijd, variërend van enige minuten tot enige tientallen jaren, leeft;
dat de geest aan het eind van deze periode door de poort van de dood naar
het onzichtbare hiernamaals terugkeert, waar hij voor altijd in een toestand
van gelukzaligheid of ellende verblijft, in overeenstemming met het gedrag
tijdens de weinige jaren op aarde in het lichaam vertoont.
Plato drong aan op de noodzaak van een duidelijke omschrijving van de
termen op basis waarvan men argumenteert, wat even noodzakelijk is bij
een bespreking van het levensprobleem vanuit een bijbels standpunt als
vanuit een platonisch standpunt. Volgens de Bijbel is de mens een samengesteld wezen dat bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest, waarbij
beide laatste als synoniem worden gezien. Ik houd vol dat dit niet het geval
is en dat zij onderling niet verwisseld kunnen worden wat hieronder wordt
toegelicht.
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Alle dingen verkeren in een toestand van trilling. De trillingen van voorwerpen in onze omgeving beïnvloeden ons voortdurend en brengen kennis van de buitenwereld over naar onze zintuigen. De ethertrillingen werken in op onze ogen, zodat wij zien; en trillingen in de lucht brengen geluiden naar ons oor over.
Wij ademen eveneens lucht en ether in die doortrokken zijn met klanken
en beelden uit onze omgeving, zodat wij door middel van onze adem elk
moment van binnen een nauwkeurig beeld van onze uiterlijke omgeving
krijgen.
Dat is een wetenschappelijke verklaring hoewel de wetenschap geen verklaring geeft van wat er uiteindelijk met deze trillingen gebeurt. Volgens
de esoterische leer van de Rozenkruisers worden zij aan het bloed doorgegeven en vervolgens op een klein atoom in het hart gegrift, even automatisch als een bewegend beeld op een film wordt vastgelegd en geluid wordt
opgenomen. Dit ademverslag begint bij de eerste ademhaling als men
wordt geboren en eindigt met de laatste snik als men sterft. Wat wij ‘ziel’
noemen is een product van de ademhaling. Ook het boek Genesis toont
het verband tussen adem en ziel met de woorden: ‘Toen maakte God. de
Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.’ Gen. 2:7. (nephes,
adem en wezen, in oudere vertalingen ook vertaald met ‘ziel’.)
In het leven na de dood komt dit ademverslag tot zijn recht. De goede
daden uit het leven roepen gevoelens van vreugde op, en de kracht van
aantrekking neemt ze in de geest als zielenkracht op. Het ademverslag van
onze goede daden is dus de ziel die gered wordt, want door de vereniging met de
geest worden zij onsterfelijk. Omdat zij zich leven na leven ophopen,
wordt onze ziel voller met verheven gevoelens en vormen dus eveneens de
basis voor zielengroei.
Het verslag van onze slechte daden, op het moment dat zij werden begaan, wordt ook aan onze adem ontleend. Het verdriet en het lijden dat
zij met zich brengt, maken dat de geest in het louteringsgebied dit ademverslag uit zijn wezen verdrijft. Omdat dit verslag niet onafhankelijk van
de levengevende geest kan bestaan, lost dit verslag na de loutering van onze slechte daden op, en zien wij dat ‘… alleen wie zondigt zal sterven.’
Ezech. 18:4, 20. De herinnering aan het lijden dat bij de loutering behoort,
blijft de geest echter bij als geweten, om de lust voor herhaling van het zelfde
kwaad in een volgend leven te ontnemen.
Zowel onze goede als onze slechte daden worden dus door middel van
de ademhaling opgetekend en daardoor de basis van onze ziel vormt. Terwijl het ademverslag van onze goede daden met de geest samensmelt en
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voor altijd als een onsterfelijke ziel voortleeft, wordt het ademverslag van
onze slechte daden vernietigd; dat is de ziel die zondigt en sterft.
Hoewel de Bijbel zegt dat de onsterfelijkheid van de ziel van goede daden afhangt, wordt er geen verschil gemaakt met betrekking tot de geest.
Er staat duidelijk dat ‘voordat het zilveren koord wordt losgemaakt … en
de stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, … de geest
weer naar God gaat, die hem heeft gegeven.’ Pred. 12:6-7.
De Bijbel zegt dus dat ons lichaam uit stof is gemaakt en zal terugkeren
tot stof, dat een gedeelte van de ziel, opgeslagen in de adem, vergankelijk is,
maar dat de geest de dood van het lichaam overleeft en voor altijd zal blijven bestaan. ‘Een verloren ziel’ in de gewone betekenis van dat woord,
wordt door de Bijbel niet geleerd, want de geest werd nooit geschapen en
is eeuwig zoals God eeuwig is, en daarom kan de orthodoxe theorie niet
juist zijn.
3. DE THEORIE VAN WEDRGEBOORTE

leert dat elke geest een integraal
deel van God is; dat hij alle goddelijke mogelijkheden in zich bevat, zoals
een eikel de eik. Dat door middel van vele levens in een aards lichaam van
steeds grotere volmaaktheid, langzaamaan zijn latente vermogens ontwikkeld worden en als dynamische energie beschikbaar komen. Dat niemand
verloren kan gaan; dat iedereen uiteindelijk volmaaktheid en vereniging
met God zal bereiken waarbij iedereen de opgedane ervaring met zich
meebrengt, die het resultaat is van onze levensreis door de stof. Of, als wij
het poëtisch uitdrukken:
WIJ ZIJN EEUWIG

In de fluitende stormvlaag, op de wieken van Zefier,
zingt het geestenkoor de lofzang van de wereld.
Hoor! Luister naar hun stem: ‘Wij zijn door de poort van de dood gegaan.
De dood bestaat niet; wees blij! Het leven is eeuwig.
Wij bestaan, zijn er altijd geweest, en zullen er altijd zijn.
Wij maken deel uit van de eeuwigheid.
Ouder dan de schepping, deel van één groot geheel.
Zo is ieder mens een onsterfelijke geest.
Op het snorrende weefgetouw van de tijd hebben wij onze kledij vervaardigd.
Wij gaan eeuwig voort netwerken van gedachten te weven.
Onze verwanten en ons land, door verstand tot geboorte gebracht
waren in de hemel ontworpen vóór hun vorming op aarde.
Wij hebben geschitterd in een juweel en gedanst op de golf,
Wij hebben gevonkeld in het vuur, het graf getrotseerd.
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Door gedaanten wisselend in grootte, soort en naam
bleef onze individualiteit steeds gelijk.
En als wij eens het hoogste dat er is, hebben bereikt,
zullen wij ons onze vroegere groeistadia herinneren.
Zodat wij de verbindingsstukjes één voor één kunnen samenvoegen,
en stap voor stap de weg daarheen kunnen volgen.
Dan zullen wij eenmaal weten, als wij maar doen,
wat verheft, veredelt, juist is en waar.
Vriendelijk voor allen, tegen niemand kwaadwillig,
dat in en door ons, Gods wil zich voltrekt.
M. Heindel

Ik durf te beweren dat er maar één zonde is: onwetendheid, en maar één
redding: toegepaste kennis. Zelfs de knapste koppen onder ons weten maar
weinig van wat er allemaal te leren valt. Niemand is volmaakt, of kan volmaaktheid in één leven bereiken. Wij kunnen waarnemen dat in de natuur
alles zich voortdurend en langzaam ontwikkelt, tot een steeds hogere
ontplooiing, een proces dat wij evolutie noemen.
Een van de belangrijkste kenmerken van evolutie is dat er zich perioden
van activiteit en van rust voordoen. De bedrijvige zomer, als alles op aarde
zich inspant om voort te brengen, wordt gevolgd door de rust en inactiviteit van de winter. Het drukke leven overdag wisselt af met de rust van
de nacht. Eb wordt gevolgd door vloed. Omdat dit alles zich in cycli beweegt, moet men niet denken dat het leven dat hier op aarde in enige jaren tot uiting komt, eindigt met de dood. Even zeker als de zon ’s morgens opkomt en ’s avonds ondergaat, zal het leven, dat met de dood van
het ene lichaam eindigde, weer in een nieuw lichaam in een andere omgeving worden voortgezet.
De aarde kan vergeleken worden met een school waarin wij leven na leven terugkeren om nieuwe lessen te leren zoals kinderen dagelijks naar
school gaan om hun kennis te vermeerderen. In de nacht tussen twee
schooldagen slaapt een kind. Zo rust ook de geest na een actief leven tussen de dood en een nieuwe geboorte. In deze levensschool, die met die
voor kinderen overeen komt, zijn eveneens verschillende klassen. In de
lagere klassen treffen we die geesten die pas enige malen de levensschool
bezochten, dat zijn de natuurvolken. Zij zullen langzamerhand verstandiger en beter worden dan wij nu zijn, en wij zullen in toekomstige levens
een geestelijke hoogte bereiken waarvan wij ons nu geen voorstelling kunnen maken. Als wij er ons op toeleggen de levenslessen te leren, zullen
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wij natuurlijk veel sneller in de levensschool vooruitkomen dan wanneer
wij treuzelen en onze tijd nutteloos verdoen, net als op een gewone school.
Wij zijn hier dus niet door een gril van God. Hij heeft niet de één in
een luilekkerland gezet en de ander in een woestenij. Evenmin heeft hij
de één een gezond lichaam geschonken zodat die persoon zonder pijn en
ziekte kan leven, en de ander in een situatie die altijd met zijn gezondheid
tobt en nooit zonder pijn is. Wat wij zijn is het gevolg van onze eigen ijver of gemakzucht. Wat wij in de toekomst zullen zijn hangt af van wat
wij zelf willen en niet van een Goddelijke bevlieging of een onafwendbaar
lot. Het doet er niet toe wat de omstandigheden zijn, het ligt aan ons om
die te boven te komen, of ons erdoor te laten overweldigen. Sir Edwin Arnold drukt dit mooi uit in zijn Licht van Azië.
Naar waarheid, broeders, zegt de Schrift dat elk
de vruchten plukt van zijn eigen vorig bestaan.
Een vroegere deugd brengt zegen. Lijden volgt
op het misdrijf eens begaan.
Ieder heerst in eigen kring, zowel de mens als God.
Want alles wat leeft daarboven of hier beneden,
hetzij groot of klein, schept door zijn eigen daden,
zijn lot, zijn vreugde of zijn rampspoed.
Omwille van verdienste en waardering
beklimt wie als slaaf zwoegde, als prins de troon.
Wie heerste als vorst, leeft straks als bedelaar,
als loon voor wat men deed of verzuimde.

Of zoals Ella Wheeler Wilcox het verwoordt:
Eén schip zeilt oost en een ander naar west
door dezelfde wind gedreven.
Zoals de zeilen staan
zal het scheepje gaan
die zullen er richting aan geven.
Als de winden der zee zijn de wegen van ’t lot
waar zonneschijn volgt na regen.
Uit geestkracht blijkt
wat de mens bereikt
en niet uit het voor of het tegen.

Als wij iemand een bepaalde opdracht willen geven kiezen wij iemand die
wij hiervoor geschikt achten. Wij kunnen er van uit gaan dat een godde15

lijk wezen eveneens zijn gezond verstand gebruikt en niet iemand kiest
die hiervoor niet geschikt is. Als wij dan ook in de Bijbel lezen dat Simson
voorbeschikt was om de Filistijnen te verslaan, en Jeremia voorbestemd
was als profeet, is het niet meer dan logisch te veronderstellen dat zij geschikt waren voor die taak. Johannes de Doper werd eveneens geboren
als voorbode voor de komende Redder en om het koninkrijk van God te
verkondigen dat de plaats van het koninkrijk van de mensen moet innemen. Als deze mannen van tevoren geen opleiding zouden hebben gehad,
hoe konden zij dan hun geschiktheid voor hun opdracht hebben ontwikkeld? En als zij geschikt waren dan konden zij toch alleen maar hun opleiding in een voorgaand leven hebben gekregen?
De joden geloofden in wedergeboorte want anders zouden zij niet aan
Johannes de Doper hebben gevraagd of hij Elia was, zoals wij in Joh. 1:25
kunnen lezen. Ook Christus’ leerlingen geloofden dit, zoals wij in Matt.16:14
kunnen lezen waar Christus de vraag stelt: ‘Wie zeggen de mensen dat de
Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: Sommigen zeggen Johannes de Doper,
anderen Elia, weer anderen Jeremia of één van de andere profeten.’ Christus stemde stilzwijgend met de leer van wedergeboorte in, omdat hij zijn
leerlingen niet verbeterden, zoals zijn plicht als Leraar zou geweest zijn
als zij er een verkeerde voorstelling op nahielden. Tot Nikodemus zei hij
ondubbelzinnig: ‘… alleen iemand die opnieuw geboren wordt kan het
koninkrijk van God zien.’ Joh. 3:3. en in Matt. 11:14 waar hij het heeft over
Johannes de Doper: ‘Hij is Elia,’ en in Matt. 17: 12,13 zegt hij: ‘Maar Ik zeg
jullie dat Elia al gekomen is, zij hebben hem alleen niet herkend, en ze
hebben met hem gedaan wat zij wilden…Toen begrepen de leerlingen dat
hij op Johannes de Doper doelde.’
Ik blijf van mening dat de leer van wedergeboorte de enige oplossing
voor het levensprobleem biedt die in overeenstemming is met de natuurwetten; aan ethische voorwaarden voldoet; en ons in staat stelt God lief
te hebben zonder ons verstand geweld aan te doen voor de verschillen in
het leven, die de één welstand en gezondheid biedt, die de ander moet
ontberen.
De erfelijkheidstheorie zoals die door materialisten naar voren gebracht
wordt, heeft alleen betrekking op de vorm. Evenals een bouwvakker materiaal gebruikt om een huis van te bouwen om daar later zelf in te wonen,
zo neemt de geest materiaal van zijn ouders tot zich voor zijn onderkomen. Een bouwvakker kan uit vurenhout niets van hardhout vervaardigen. Evenzo moet een geest een lichaam opbouwen van het materiaal dat
voorhanden is. Maar erfelijkheid is niet van toepassing op de moraal. Het
komt niet vaak voor dat als de vader een misdadiger is dat de zoon het
ook is ook al kunnen zij er een neiging toe hebben. Dit geldt eveneens
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voor onze verstandelijke vermogens, want het komt voor dat een zwakbegaafde en een genie dezelfde afstamming hebben. Cuvier, wiens hersenen
ongeveer hetzelfde gewicht hadden als die van Daniël Webster en een
even groot verstand had, had vijf kinderen die allen aan verlamming stierven. De broer van Alexander de Grote was krankzinnig zodat er een andere oplossing moet zijn om deze feiten te verklaren. Die oplossing geeft
de wet van wedergeboorte, samen met de wet van oorzaak en gevolg. Als
wij aan het eind van ons leven doodgaan, keren wij later op aarde terug
onder omstandigheden die bepaald worden op de manier waarop wij eerder hebben geleefd. De gokker wordt door casino’s en renbanen aangetrokken om daar met gelijkgestemden samen te komen. Muziekliefhebbers komen samen tijdens concerten. De wedergeboren geest brengt
eveneens zijn sympathieën en antipathieën met zich mee die er voor zorgen dat hij ouders kiest met gelijke instelling. Men kan tegenwerpen dat
er totaal verschillende mensen zijn die tot groot verdriet met elkaar in één
gezin leven en gedwongen worden daar tegen hun zin te blijven. Dat maakt
de wet niet ongeldig, omdat wij in elk leven verplichtingen aangaan die op
dat moment niet volledig kunnen worden nagekomen. Of hebben wij een
plicht verzuimd, zoals de zorg voor een zieke bloedverwant en zijn wij gestorven zonder de fout hiervan in te zien. Die bloedverwant heeft misschien erg door deze nalatigheid geleden en gevoelens van verbittering
tegen ons gekoesterd voordat de dood een einde aan het lijden maakte.
Door de dood en het gaan naar een geestelijke wereld betalen wij onze
schulden in dit leven niet af, evenmin als verhuizing van de ene plaats
naar een andere onze eerder gemaakte schulden afbetaalt. Het is daarom
best mogelijk dat twee mensen, die elkaar onrecht hebben aangedaan, elkaar als leden van hetzelfde gezin weer ontmoeten. Of zij zich de vroegere vijandschap al dan niet herinneren, zal die zich openbaren en maken
dat zij elkaar opnieuw haten totdat de daaruit voortvloeiende ruzie hen
dwingt elkaar te verdragen en later misschien leren van elkaar te houden.
Eveneens kan de vraag opkomen dat als wij vroeger op aarde waren wij
ons dat dan niet herinneren. Het antwoord is, dat hoewel de meeste mensen zich niet van hun vorige bestaan bewust zijn, er ook mensen zijn die
hieraan een levendige herinnering hebben. Een vriendin van mij, die in
Frankrijk woonde, las eens aan haar zoon iets voor over een bepaalde
stad waar zij naartoe zouden fietsen. De jongen reageerde met: ‘Daar hoeft
u mij niets over te vertellen, moeder. Ik ken die stad, heb er gewoond en
ben er om het leven gekomen.’ Toen begon hij de stad te beschrijven en
ook een bepaalde brug. Later nam hij zijn moeder mee naar die brug en
wees hij haar de plaats waar hij eeuwen geleden om het leven was gekomen. Een andere vriendin, die door Ierland trok, zag een plek die zij her17

kende, en beschreef ook aan haar reisgenoot wat er na de bocht in de weg te
zien was hoewel zij dit in haar leven nooit gezien had, zodat dit een herinnering uit haar vorig leven moet zijn. Er zijn nog talrijke andere voorbeelden aan te halen van gevallen waarin dergelijke kleine flitsen, herinneringen uit een vorig leven zijn. In De wereldbeschouwing der Rozenkruisers staat
een bewezen verhaal van een driejarig meisje uit Santa Barbara dat een
beschrijving gaf van haar leven en dood. Waarschijnlijk is dit het meest overtuigende voorval omdat het berust op de betrouwbaarheid van een kind
te jong om bewust te misleiden.
Deze levenstheorie berust niet op speculatie. Dit is één van de eerste feiten uit het leven die aan de leerling van een mysterieschool getoond worden. Men krijgt de opdracht om een kind in de gaten te houden dat op het
punt staat te sterven en het vervolgens ook iedere dag in de geestelijke wereld te volgen totdat het een paar jaar later tot wedergeboorte komt. Dan
weet men absoluut zeker dat wij op aarde terugkomen om in een volgend
leven te oogsten wat wij nu zaaien.
De reden waarom de voorkeur uitgaat naar een kind boven een volwassene is dat een kind zeer snel tot wedergeboorte komt, omdat zijn korte
leven op aarde maar weinig vrucht gedragen heeft die snel geassimileerd
wordt. Terwijl een volwassene, die een lang leven achter de rug heeft en
veel ervaring heeft opgedaan, eeuwen in de geestelijke wereld blijft, zodat
een leerling hem niet vanaf zijn dood tot wedergeboorte kan volgen. Later wordt de oorzaak van kindersterfte behandeld. Hier wil ik alleen duidelijk maken dat het binnen ieders bereik ligt wat hier geleerd wordt zelf
aan de weet te komen.
De gemiddelde tijd tussen twee levens op aarde is ongeveer duizend jaar.
Dit wordt bepaald door de teruggang van de zon, genaamd precessie van
de equinoxen, de circa 2100 jaar die de zon nodigt heeft om door een dierenriemteken te gaan. In die periode zijn de omstandigheden op aarde dusdanig veranderd dat men heel andere ervaringen kan opdoen.
De grote wezens die onze ontwikkeling leiden, proberen altijd uit alle
door hen geschapen omstandigheden het grootst mogelijke nut te halen.
Omdat de ervaringen in dezelfde maatschappelijke omstandigheden zeer
verschillend zijn of men een man of een vrouw is wordt de mens in de
periode van 2100 jaar tweemaal geboren, eenmaal als man en eenmaal als
vrouw. Ten minste, dat is de regel die afhankelijk is van de omstandigheden
waarin men het gemakkelijkst kan oogsten wat men gezaaid heeft volgens
de wet van oorzaak en gevolg die nauw verbonden is met de wet van wedergeboorte. Het komt dus voor dat iemand wordt geboren lang voordat
er duizend jaar zijn verstreken om een bepaalde opdracht uit te voeren, of
kan nog in de geestelijke wereld moeten blijven, lang nadat genoemde tijd
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verstreken is. Het is geen vaste wet. Het zijn verheven wezens die altijd ondergeschikte belangen voor belangrijke redenen laten wijken. Onder hun
goede leiding komen wij, onder omstandigheden die precies bij ons passen, ieder leven steeds iets verder, totdat wij na verloop van tijd een hogere
ontwikkeling zullen bereiken en bovenmenselijk worden. Oliver Wendell
Holmes heeft dat ideaal en haar vervulling in de volgende regels schitterend
onder woorden gebracht:
Bouw steeds grootsere verblijven, o mijn ziel!
Terwijl de jaren snel voorbijgaan!
Verlaat uw vroegere laaggewelfde stulp.
Laat iedere nieuwe tempel, verhevener dan de vorige,
u door een steeds grootsere koepel met de hemel verbinden,
totdat u ten slotte vrij bent
en uw uitgegroeide schelp in ’s levens rusteloze zee achterlaat.
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3. DE ZICHTBARE EN DE ONZICHTBARE WERELD
Het scheikundig gebied
Als iemand, die in staat is zijn geestelijk lichaam bewust te gebruiken met
hetzelfde gemak als waarmee wij ons stoffelijk lichaam gebruiken, van de
aarde weg zou zweven in de interplanetaire ruimte, dan zou de aarde en
de andere planeten van ons zonnestelsel er ongeveer uitzien alsof zij bestaan uit drie soorten stof. De dichtste stof, dat wil zeggen onze zichtbare
aarde, zou eruitzien als de kern van een bol, zoals het dooier in het midden van een ei. Om die kern zou men een fijner soort stof waarnemen, als
het eiwit om de dooier. Bij nadere beschouwing zou men zien dat deze
tweede soort stof de vaste aardbol tot aan de kern doordringt, zoals ons
bloed het vastere gedeelte van ons lichaam doordringt. Aan de buitenzijde van deze beide elkaar doordringende stoffen, zou men een nog fijnere
derde laag waarnemen, die lijkt op de eierschaal, met dit verschil dat deze
ijlste derde laag de beide andere doordringt.
Zoals gezegd bestaat de centrale massa van onze zichtbare wereld, als
men die helderziend waarneemt, uit vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.
Zij vormen de aarde, haar atmosfeer en eveneens de ether waarvan de wetenschap zegt dat zij de atomen van alle scheikundige elementen doordringt. De tweede laag stof wordt de begeertewereld genoemd, en de buitenste laag de gedachtewereld.
Als men over dit onderwerp nadenkt, is duidelijk dat juist een dergelijke
samenstelling nodig is om de feiten uit het leven, zoals wij die waarnemen,
te verklaren. De vormen om ons heen zijn uit scheikundige elementen samengesteld: vaste stoffen, vloeistoffen, en gassen. Maar zover als deze stoffen bewegen, gehoorzamen zij aan een los daarvan staande impuls. Zodra
deze stuwende energie stopt, wordt de vorm bewegingloos. Een stoommachine draait, aangedreven door een onzichtbaar gas dat wij stoom noemen.
Voordat de stoom de cilinders vulden, stond de machine stil, maar zodra de
voortdrijvende kracht wordt afgesloten stopt de voortbeweging weer. Een
dynamo draait onder de nog subtielere invloed van elektriciteit, die eveneens het geluid van een elektrische bel kan veroorzaken. Maar zodra de
elektrische stroom wordt uitgeschakeld verstomd het geluid. De gedaante
van een vogel, een dier of mens staakt ook zijn bewegingen zodra de geestelijke kracht, die wij leven noemen, de vlucht genomen heeft.
Door begeerte worden alle vormen tot beweging aangezet. Vogels en
zoogdieren zoeken het luchtruim en het land af, gedreven door hun verlangen naar voedsel of een schuilplaats of om hun jongen te verzorgen. De
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mens wordt eveneens door begeerten gedreven, maar hij heeft eveneens
andere en hogere prikkels die hem aansporen zich in te spannen, zoals bijvoord het verlangen naar snelheid van voortbewegen die hem ertoe bracht
machines te bouwen die aan zijn wensen beantwoorden.
Als er geen ijzer in de bergen zat zou de mens geen machines kunnen
bouwen. Als er geen aarde [calcium] in de bodem zat zou de benige samenstelling van het geraamte onmogelijk zijn. En als er helemaal geen stoffelijke wereld zou bestaan met al haar vaste stoffen, vloeistoffen en gassen,
had ons grofstoffelijk lichaam nooit tot bestaan kunnen komen. Op dezelfde manier doorredenerend zal duidelijk zijn dat als er geen begeertewereld, samengesteld uit begeertestof, zou bestaan het voor ons ook niet
mogelijk zou zijn om onze gevoelens, emoties en begeerten vorm te geven. Een planeet - samengesteld uit materiaal dat wij met onze stoffelijke
ogen kunnen waarnemen en uit niets anders - kan misschien een plek zijn
voor planten die onbewust groeien, maar geen begeerten hebben die hen
tot bewegen aanzet. Mensen en dieren zouden er onmogelijk kunnen leven.
Op aarde bestaan een groot aantal voorwerpen, van de grofste tot de
meest verfijnde instrumenten, die door menshanden vervaardigd zijn. Zij
leveren het bewijs van het menselijk denken en vernuft. Gedachten moeten een oorsprong hebben, evenals vorm en gevoel. We zagen dat er bepaalde grondstoffen nodig zijn om een stoommachine of lichaam te bouwen.
Wij gingen er vanuit dat, om het materiaal te krijgen om begeerte in uit te
drukken, er ook een wereld moet zijn die uit begeertestof bestaat. Hierop
doorredenerend: dat er een gedachtewereld moet bestaan waaruit wij kunnen putten zodat wij kunnen denken en gedachten kunnen vormen om
voorwerpen uit te denken, zoals wij die in onze vroegste beschaving aantreffen.
Het zal daarom duidelijk zijn dat een indeling van een planeet in verschillende werelden niet op fantasie of speculatie berust, maar voor een natuurlijk stelsel noodzakelijk is. Daarom moet zij door iedereen, die de geestelijke kant van de dingen wil bestuderen en leren begrijpen, in overweging
worden genomen. Als wij auto’s op straat zien rijden is het geen verklaring als wij zeggen dat zij door elektriciteit wordt voortbewogen van zoveel ampère en zoveel volt. Deze namen dragen alleen maar bij tot grotere verwarring of wij moeten verstand hebben van elektriciteit, want dan
zegt dit ons meer. Dit omdat de auto tot de bewegingloze vormen behoort en
voor het oog waarneembaar is en elektriciteit in het rijk van de krachten
thuishoort, de onzichtbare begeertewereld, terwijl de gedachte die de auto
schiep en begeleidde, uit de nog fijnere gedachtewereld komt, het tehuis
van de menselijke geest of het ego.
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Hier kan tegenin worden gebracht dat deze manier van redeneren iets
eenvoudigs zeer ingewikkeld maakt. Maar een weinig doordenken zal het
tegendeel aantonen. Oppervlakkig bezien lijken alle takken van wetenschap
eenvoudig. Anatomisch bezien kunnen wij een lichaam in vlees en botten
indelen. Scheikundig bezien kunnen we eenvoudig onderscheid maken tussen vaste stoffel, vloeistoffen en gassen. Maar om ontleedkunde grondig te
beheersen worden jaren aan studie besteed om de structuur van het menselijk lichaam goed te leren kennen. Dit geldt eveneens voor scheikunde.
Voortdurend doen zich in hun tak van wetenschap nieuwe ontdekkingen
voor. De pas afgestudeerde advocaat denkt dat hij meer van ingewikkelde
gevallen afweet dan de rechters van de Hoge Raad die veel uren doorbrengen met het overwegen van hun beslissing. Zij die, zonder daarvoor gestudeerd te hebben, denken dat zij in staat zijn over de grootste van alle
wetenschappen, die van leven en zijn, te kunnen meepraten, maken nog
een veel grotere fout. Na jaren studie en een levenslange toewijding staat
men vaak versteld van de omvang van het onderwerp dat men bestudeert.
Het is zo omvangrijk, zowel in de breedte als in de diepte, dat het iedere beschrijving te boven gaat, en woorden tekortschieten. Daarom meen ik, en
ik spreek uit jarenlange studie en onderzoek, dat de onderverdelingen die
zijn aangebracht, niet willekeurig maar noodzakelijk zijn, net als in elke wetenschap.
Geen enkele vorm in de stoffelijke wereld bezit gevoel. Het is het leven
dat het bevat dat voelt, dat meteen te zien is aan de reactie als men een levend lichaam aanraakt, maar niet reageert als het dood is, ook al snijdt men
erin. Professor Bose uit Calcutta heeft proeven gedaan die aan moeten tonen dat in een dood dierlijk weefsel wel degelijk gevoel aanwezig is, ja zelfs
in tin en andere metalen. Maar ik beweer dat de diagrammen die dit moeten
aantonen, alleen maar een reactie is op schokken als het stuiteren van een
rubber bal, wat niet verward moet worden met gevoelens als liefde, haat,
sympathie en afkeer. Ook Goethe geeft in zijn roman: Zielsverwantschap (Die
Wahlverwandtschaft), een paar mooie voorbeelden, waarin hij het voorstelt alsof atomen liefhebben en haten, gebaseerd op het feit dat sommige
elementen zich gemakkelijk laten verbinden en andere zich niet laten vermengen, gebaseerd op het verschil in trilling en de ongelijke helling van
hun assen. Alleen waar sprake is van bewust leven, kan sprake zijn van gevoelens als genot en pijn, verdriet en vreugde.
Het etherisch gebied
Behalve de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen die het scheikundig gebied
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van de stoffelijke wereld vormen, bestaat er ook een ijlere stof, ether genoemd, die de atomen waaruit de aarde en atmosfeer is samengesteld doordringt. De geleerden hebben deze substantie nooit gezien, noch gewogen,
gemeten of geanalyseerd, maar leiden haar bestaan af als medium om het
overbrengen van licht en verscheidene andere verschijnselen te verklaren.
Als wij in een kamer zonder lucht zouden kunnen leven, konden wij
schreeuwen zo hard wij wilden of ander geluid maken, maar wij zouden
geen geluid horen. Want het is de lucht die de geluidstrillingen op ons
trommelvlies overbrengt. Maar als er daarentegen elektrisch licht wordt
aangedaan zouden wij meteen de lichtstralen waarnemen die de kamer verlichten ondanks dat die luchtledig is. Vandaar dat er een substantie moet
zijn tussen het licht en onze ogen die de trillingen overbrengt. Deze stof
wordt ether genoemd, maar zij is zo subtiel dat er wetenschappelijk nog
maar weinig over bekend is. Ontdekkingen werden in het verleden gedaan
met behulp van allerlei instrumenten. Vandaar dat de kracht van de wetenschap ligt in de instrumentaria die ter beschikking is. Iedereen kan zonder
voorbereiding met behulp van instrumenten zich van de juistheid van beweringen door geleerden overtuigen. Maar deze stoffelijke instrumenten
schieten tekort waar het geestelijk onderzoek van de occultist betreft, zodat
het onderzoek van de occultist begint waar dat van de materiële geleerde
ophoudt.
Het onderzoek van de occultist is even nauwgezet en betrouwbaar als dat
van de materiële geleerd, maar kan niet zo gemakkelijk aan het grote publiek bewezen worden. In ieder mens schuilen geestelijke vermogens die
ontwikkeld kunnen worden en opwegen tegen microscoop en telescoop.
Zij stellen de bezitter hiervan onmiddellijk in staat om dingen achter de
stoffelijke sluier te onderzoeken. Na jaren van geduldig oefenen en volhouden in het goeddoen aan anderen, worden deze geestelijke vermogens
ontwikkeld. Er zijn maar weinig mensen die voldoende vertrouwen hebben in het bereiken van dit doel om zich op deze weg te begeven, of over
genoeg doorzettingsvermogen bezitten om deze beproeving te doorstaan.
Daarom wordt er meestal geen geloof gehecht aan wat occultisten beweren.
Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat een lange proeftijd aan het bereiken van het doel vooraf moet gaan, want iemand die helderziend is kan
even gemakkelijk door muren van huizen heengaan als wij door de lucht
lopen en als men wil de intiemste gedachten van mensen om ons heen lezen. Als men dus niet door zuivere en onzelfzuchtige motieven geleid
wordt zou men een vloek voor de mensheid zijn. Daarom wordt dit vermogen beschermd, zoals wij een dynamietstaaf niet geven aan een terro23

rist of een goedbedoelende maar dom persoon, net zoals wij lucifers en een
kruitvat buiten het bereik van een kind houden.
In handen van een ervaren ingenieur kan een staaf dynamiet gebruikt
worden om een weg aan te leggen, eveneens kan een verstandige boer een
nuttig gebruik van buskruit maken om zijn land van boomstronken te ontdoen, maar in kwaadwillige handen of een onwetend kind kan een ontploffing veel schade aanrichten en levens kosten. Dezelfde kracht kan door verschillend gebruik, afhankelijk van de bedoeling van de gebruiker, tegengestelde gevolgen hebben. Dit geldt eveneens voor geestelijke vermogens; zij
zijn voorzien van een tijdslot als van een bankkluis, die iedereen weert totdat men dit voorrecht verdiend heeft en de tijd daarvoor rijp is.
Zoals al werd opgemerkt is ether een fysieke stof en valt onder dezelfde
wetten die ook voor andere materie geldt. Daarom is er maar een kleine uitbreiding van het stoffelijk gezichtsvermogen nodig om de ether te kunnen
zien, die in vier soorten is verdeeld. De blauwe waas die men in bergravijnen kan zien, is de dichtste soort ether, die scheikundige ether wordt genoemd. Veel mensen die deze ether zien, zijn zich niet bewust dat zij een
eigenschap bezitten die niet iedereen heeft. Anderen, die helderziendheid
ontwikkeld hebben, bezitten niet de gave van etherisch gezicht, iets dat tegenstrijdig lijkt, totdat men het onderwerp helderziendheid volkomen begrijpt.
De reden is het feit dat ether fysieke materie is, en etherisch gezicht van
de gevoeligheid van de oogzenuw afhangt, terwijl helderziendheid verkregen wordt door ontwikkeling van het latente trillingsvermogen in twee
kleine organen die in de hersenen zijn gelegen, de epifyse of pijnappelklier
en de hypofyse of het hersenaanhangsel. Zelfs bijziende mensen kunnen
etherisch gezicht bezitten. Hoewel zij niet in staat zijn de tekst in een boek
te lezen, kunnen zij in staat zijn door een muur te kijken. Dat komt doordat hun oogzenuw eerder op fijnere trillingen reageert dan op grove.
Als iemand met etherisch gezicht naar een voorwerp kijkt, kijkt men daar
doorheen, zoals röntgenstralen door ondoorzichtige voorwerpen heendringen. Wanneer men naar een naaimachine kijkt, ziet men eerst de kast,
dan de machine zelf en daarna de achterkant van de kast.
Als men de soort helderziendheid heeft ontwikkeld die de begeertewereld ontsluit en men kijkt daarmee naar hetzelfde voorwerp, zal men zowel de binnenkant als de buitenkant zien. Als men nauwlettend toekijkt,
kan men elk atoom om zijn as zien draaien en niets zal aan zijn waarneming
ontsnappen.
Als zijn helderziendheid zo hoog ontwikkeld is dat hij de naaimachine
kan waarnemen met de helderziendheid eigen aan de gedachtewereld, zal
men een holte waarnemen, waar men voor die tijd een vorm zag.
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Voorwerpen met etherisch gezicht bezien, zijn in kleur bijna gelijk; zij
zijn bijna roodachtig-blauw, donkerrood of violet [paarsachtig-blauw], afhankelijk van de dichtheid van de ether. Maar wanneer men een voorwerp
met de helderziendheid die tot de begeertewereld behoort ziet, schittert
en glinstert het in duizende, steeds wisselende kleuren, zo onbeschrijflijk
mooi dat het alleen maar met levend vuur kan worden vergeleken. Daarom noem ik deze manier van zien ‘kleurgezicht’. Als de manier van helderziendheid van de gedachtewereld wordt gebruikt, ziet men, dat er behalve nog mooiere kleuren, er vanuit de holte steeds een bepaalde harmonische ‘toon’ uitstroomt. Daaruit volgt, dat de wereld, waarin wij nu bewust leven en door middel van onze stoffelijke zintuigen waarnemen, de
wereld van ‘vorm’ is. De begeertewereld is vooral de wereld van ‘kleur’ en
de gedachtewereld is de wereld van ‘toon’.
Als gevolg van de betrekkelijke nabijheid of afstand van deze werelden,
weerstaat een standbeeld - een ‘vorm’ dus – het verval, duizenden jaren,
maar de ‘kleuren’ van een schilderij vervagen, maar in een veel kortere tijd,
omdat zij uit de begeertewereld komen. Muziek, die afkomstig is uit de wereld die het verst van ons verwijderd is, de gedachtewereld, is als een dwaallicht dat niemand kan grijpen of vasthouden, het is al weer weg zodra het
klonk. Toch bieden kleur en muziek een vergoeding voor deze toenemende vluchtigheid.
Een standbeeld is koud en dood zoals het mineraal waaruit het gemaakt
werd en oefent op maar weinig mensen aantrekkingskracht uit, hoewel de
vorm tastbaar is.
De vormen op een schilderij bestaan niet echt; toch drukken zij leven uit,
dank zij de kleur die uit een wereld komt waar niets bewegingloos of dood
is. Daarom genieten zoveel mensen van een schilderij.
Muziek is ongrijpbaar en van zeer korte duur, maar zij komt uit de wereld
waar onze geest thuis is. Hoewel zij vluchtig is wordt zij door onze geest
herkend als zielentaal, recent ontsproten aan de hemelwereld; een echo
van het thuis waaruit wij nu verbannen zijn. Daarom vindt zij in ons binnenste weerklank, ongeacht of wij de ware oorzaak hiervan beseffen.
Zo zien wij dat er verschillende graden van helderziendheid bestaan die
elk zijn afgestemd op het geestelijke gebied waarop onze waarneming zich
richt: etherisch gezicht, kleurgezicht en klankgezicht.
De occultist weet dat ether uit vier gradaties van dichtheid bestaat:
de scheikundige ether,
de levensether,
de lichtether,
de weerspiegelende ether.
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De scheikundige ether is het middel waardoor de krachten van assimilatie, groei en het instandhouden van de vorm zich uitdrukken.
De levensether is de strategische positie van waaruit de krachten die de
voortplanting regelen en de opbouw van nieuwe vormen, actief zijn.
De lichtether leidt de beweegkracht van de zon door de zenuwen van levende lichamen en maakt beweging mogelijk.
De weerspiegelende ether neemt een afdruk in zich op van alles wat bestaat, leeft en beweegt. Het legt eveneens elke verandering vast als een film
die wordt opgenomen. In dit verslag kunnen mediums en negatief helderzienden het verleden op dezelfde manier lezen alsof het een film is, die
doorlopend wordt vertoond.
Ik heb de ether een krachtveld genoemd, een woord dat de meeste mensen niets zegt, omdat kracht onzichtbaar is. Voor de occultist zijn krachten geen loze woorden zoals stoom en elektriciteit. Hij ervaart hen als intelligente wezens op verschillend niveau, zowel boven als beneden menselijk. Wat men natuurkrachten noemt zijn verheven wezens die volgens bepaalde wetten natuurgeesten leiden om hun ontwikkeling te bevorderen.
In de Middeleeuwen, toen nog veel mensen in het bezit waren van overblijfselen van negatieve helderziendheid, sprak men over kabouters, elfen
en feeën die in de bossen en bergen ronddwaalden. Dit waren de aardgeesten. Men sprak ook over undines of vrouwelijke watergeesten die in rivieren en stroompjes woonden; van sylfen of luchtgeesten waarvan men zei
dat ze in de damp boven grachten en in de moerassen huisden. Er werd
echter maar weinig over salamanders of vuurgeesten gezegd omdat zij voor
de meeste mensen niet zo makkelijk te ontdekken zijn.
De oude volksverhalen worden nu als bijgeloof beschouwd. Maar iemand in het bezit van etherisch gezicht kan deze aardmannetjes echt waarnemen en zien hoe zij chlorofyl of bladgroen in de bladeren van planten
aanbrengen en aan bloemen hun veelheid aan kleuren geven die een verrukking voor het oog zijn.
Weerkundigen hebben een verklaring voor wind en storm [verschillen in
luchtdruk en hoge temperatuur boven oceanen] maar dat zijn technische
termen voor iets dat in werkelijkheid een uiting van het leven is. Als men
de schare luchtgeesten kon zien die overal rondvliegen dan zou men weten wie en wat verantwoordelijk is voor de grilligheid van de wind. Als men
een storm op zee met etherisch gezicht zou kunnen waarnemen, zou men
inzien dat de uitdrukking ‘de strijd der elementen’ geen holle frase is, want
de deining van de zee is dan feitelijk een strijdperk tussen de lucht- en watergeesten terwijl de loeiende storm de oorlogskreet van de luchtgeesten
is.
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Ook de salamanders treft men overal aan. Zonder hun hulp wordt geen
vuur ontstoken, maar zij zijn meestal onder de grond actief. Zij zijn verantwoordelijk voor explosies en vulkanische uitbarstingen.
Deze soorten wezens zijn benedenmenselijk, maar zullen ooit mensachtig zijn, maar onder andere omstandigheden dan waaronder wij ons ontwikkelen. Momenteel wordt deze schare natuurgeesten geleid door wezens
die wij natuurwetten noemen.
Om beter te kunnen begrijpen wat deze verschillende wezens zijn, en in
welke relatie zij tot ons staan, kan het volgende voorbeeld bijdragen.
Veronderstel dat een monteur bezig is een machine in elkaar te zetten
terwijl een hond toekijkt. Die ziet de man aan het werk en hoe hij verschillende soorten gereedschap gebruikt om zijn materiaal vorm te geven en
hoe uit de verschillende materialen de machine langzaam vorm krijgt. De
hond is een wezen uit een lagere ontwikkelingsgolf dan de mens en begrijpt
de bedoelingen van de monteur niet, maar hij kan wel de man zien en het
resultaat van zijn werk.
Stel nu dat de hond alleen maar in staat is om de materialen te zien en hoe
er langzamerhand een machine ontstaat, maar dat hij niet in staat is de
monteur, die alles in elkaar zet, te zien. De hond zou dan in dezelfde verhouding staan tot de monteur als wij tot die verheven wezens die wij de natuurwetten noemen, en hun helpers, de natuurgeesten. Want wij zien de uiting van hun werk als kracht die de materie op verschillende manieren beweegt, maar altijd onder gelijkblijvende omstandigheden.
In de ether kunnen wij ook de engelen waarnemen, van wie hun dichtste
lichaam ook uit ether is samengesteld, zoals ons grofstoffelijk lichaam uit
gassen, vloeistoffen en vaste stof bestaat. Zij staan één trede hoger dan de
mens, zoals wij één trede hoger staan dan de dieren. Wij zijn echter nooit
dieren geweest als ons tegenwoordige dierenrijk, maar in een vroeger stadium in de ontwikkeling van de aarde leidden wij een dierachtig bestaan.
De engelen waren toen mensachtig, hoewel zij nooit een stoffelijk lichaam
zoals wij hebben bezeten, noch in een stof hebben gefunctioneerd die
dichter was dan de ether. In de toekomst zal de aarde opnieuw etherisch
worden en zullen wij als de engelen zijn. De Bijbel zegt daarom in Hebreeen 2:7: ‘U hebt hem [de mens] voor korte tijd beneden de engelen geplaatst;’
Omdat ether de verbindingsweg is van zowel levenskracht als scheppingskracht, en omdat engelen zulke bedreven bouwers met ether zijn, is
gemakkelijk te begrijpen dat zij uitermate geschikt zijn om de bewakers te
zijn van de scheppingskracht in plant, dier en mens. De hele Bijbel door
zien wij hen als zodanig bezig. Twee engelen kwamen tot Abraham en verkondigden hem de geboorte van Isaak. Zij beloofden een kind aan de man
die God gehoorzaamd had. Later waren het eveneens engelen die Sodom
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verwoestten om het misbruiken van de scheppingskracht. Het waren engelen die aan Samuël en Simson de geboorte van deze verstandelijke en fysieke reuzen verkondigden. Tot Elizabeth kwam de engel (niet de aartsengel)
Gabriël en deelde de geboorte van Johannes mee. Later verscheen er ook
een engel aan Maria dat zij uitverkoren was om Jezus te baren.
De begeertewereld
Als het geestelijk gezicht op zo’n manier ontwikkeld is dat men de begeertewereld kan waarnemen staat de nieuwkomer veel wonderen te wachten, omdat de omstandigheden daar zo anders zijn dan hier op aarde en een
beschrijving daarvan even ongelooflijk moet klinken als een sprookje voor
iemand die nog nooit zelf feeën gezien heeft. Veel mensen kunnen zelfs
niet geloven dat er zo’n wereld bestaat en dat andere mensen iets zien
kunnen wat voor hen onzichtbaar is terwijl er zelfs mensen bestaan die
blind zijn voor de schoonheid van deze wereld die wij zien. Een blindgeborene zou kunnen zeggen: ik weet dat deze wereld bestaat, ik kan horen,
ruiken, proeven en vooral voelen, maar licht en kleur bestaan niet voor
mij. U zegt wel dat u die kan zien, maar dat kan ik niet geloven omdat ik
ze zelf niet zien kan. U zegt dat er overal om mij heen kleuren zijn, maar
geen van de zintuigen die ik bezit tonen dat aan en ik geloof daarom niet
dat een zintuig dat u zien noemt, bestaat. Ik denk dan ook dat u hallucineert. Wij kunnen oprecht medelijden hebben met de blinde, maar ondanks zijn scepsis, zijn bedenkingen en tegenwerpingen zijn wij verplicht
vol te houden dat wij wel degelijk licht en kleuren zien.
Iemand die helderziend is geworden verkeert in een zelfde positie ten
opzichte van hen die de begeertewereld, waarover hij spreekt, niet kunnen
waarnemen. Als een blinde door een operatie weer kan zien wordt hij gedwongen licht en kleur te erkennen, evenzo als iemand die helderziend
wordt neemt hij zelf de feiten waar die anderen hem vroeger vertelden.
Dat helderzienden in hun beschrijving over de manier van bestaan in de
geestelijke werelden verschillen is evenmin een argument tegen het bestaan
hiervan. Reisbeschrijvingen verschillen soms hemelsbreed van elkaar en
zijn soms in tegenspraak omdat iedere auteur de dingen vanuit zijn eigen
standpunt beschrijft.
Ik ben dan ook van mening dat wie veel verschillende reisverslagen over
een land heeft gelezen, een veel grotere kennis over dat land en zijn bewoners bezit dan iemand die maar één verslag heeft geraadpleegd, wat iedereen met mij eens zal zijn. Evenzo zijn ook de verschillende verhalen van
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bezoekers van de begeertewereld van waarde, omdat zij een bredere kijk
geven dan wanneer zij vanuit één standpunt worden bezien.
In de stoffelijke wereld zijn kracht en stof zeer verschillend. Op aarde
is het belangrijkste kenmerk van stof traagheid, de neiging onbeweeglijk
te blijven, totdat er kracht op uit wordt geoefend die haar in beweging
zet. In tegenstelling hiermee zijn in de begeertewereld kracht en stof bijna
niet van elkaar te onderscheiden. Men zou de begeertewereld bijna als
krachtstof kunnen omschrijven, omdat zij voortdurend in beweging is en
op het onbeduidendste gevoel van een menigte wezens die deze wereld
bevolken, reageert. Wij hebben het vaak over de overbevolking in China
en India, of van grote steden als New York en Chicago, maar in vergelijking met de dichtheid van de begeertewereld zijn genoemde gebieden op
aarde, leeg te noemen. Toch heeft geen enkele bewoner van de begeertewereld daar last van. Terwijl op aarde twee dingen niet gelijktijdig dezelfde ruimte kunnen innemen is dat daar heel anders. Een aantal mensen en
dingen kunnen daar op dezelfde plaats op hetzelfde moment bestaan en
bezig zijn met de meest uiteenlopende activiteiten; dat is de enorme levendigheid van begeertestof. Als voorbeeld het geval waarin ik een godsdienstige plechtigheid bijwoonde en bij het altaar duidelijk enige wezens
druk bezig zag hun medewerking te geven bij het verloop van de dienst. Op
hetzelfde moment bewoog zich door die ruimte en het altaar heen een tafel, waaraan vier personen bezig waren kaart te spelen. Zij waren zich niet
bewust van het bestaan van de wezens die bezig waren bij onze dienst te
helpen, alsof zij niet bestonden.
Voor hen die pas gestorven zijn is de begeertewereld voor enige tijd hun
verblijfplaats. Hieraan kan worden toegevoegd dat deze zogenoemde ‘doden’ zich vaak geruime tijd onder hun nog levende vrienden ophouden.
Ongezien door hun verwanten houden zij zich op in de hun bekende kamers. In het begin zijn zij vaak niet op de hoogte van de mogelijkheid dat
twee personen gelijk op dezelfde plek kunnen zijn. Als zij zelf in een stoel
of aan tafel zitten kan het voorkomen dat een nog levend familielid op de
leeg gewaande stoel gaat zitten. Dan zal degene die wij ten onrechte dood
noemen, uit zijn stoel opspringen om te voorkomen dat iemand op hem
gaat zitten. Maar al gauw leert hij dat het hem in zijn veranderde situatie
niet deert als iemand op hem gaat zitten, en hij rustig in zijn stoel kan blijven zitten ook als een levende daar ook in gaat zitten.
In de lagere sferen van de begeertewereld kan men het hele lichaam van
elk wezen zien, maar in de hogere sferen blijft alleen het hoofd over.
Raphaël, die als zo velen in de Middeleeuwen [500-1500], de gave van het zogenoemde tweede gezicht bezat, schilderde die toestand voor ons af in zijn
Sixtijnse madonna, nu in het museum te Dresden, waar de madonna en het
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Christuskind afgebeeld zijn als het ware zwevend in een lichtgevende atmosfeer omringd door een schare engelenkopjes; omstandigheden waarvan de occultist weet dat zij in overeenstemming zijn met de werkelijke feiten.
Onder de bewoners die in dat gebied thuishoren, zijn er in het christendom geen betere bekend dan de aartsengelen. Deze verheven wezens waren mensachtig toen wij op aarde nog maar plantachtig waren. Sinds dat
[Hyperborese] tijdvak zijn wij twee stappen vooruitgegaan: via het dierachtige naar het mensachtige niveau. De tegenwoordige aartsengelen zijn
ook twee stappen vooruitgegaan: één waarin zij engelachtig waren en de tegenwoordige die wij aartsengelachtig noemen. Hun dichtste lichaam, hoewel wat vorm betreft verschillend van het onze, is samengesteld uit begeertestof en wordt door hen als voertuig van bewustzijn gebruikt op dezelfde manier als wij ons lichaam gebruiken. Zij zijn meesters in het hanteren van de begeertestof en zoals wij zullen zien, zetten deze krachten de
wereld aan tot handelen. Daarom werken de aartsengelen op industrieel
en politiek gebied met de mensheid samen als bemiddelaars van het lot van
volken en mensen. De engelen kunnen familiegeesten genoemd worden,
van wie het de taak is enkele geesten als leden van een familie te verenigen
en hen door banden van het bloed en liefde te verbinden. De aartsengelen
kunnen nationale of rasgeesten worden genoemd omdat zij hele volken
door vaderlandsliefde of liefde voor huis en land verbinden. Zij zijn verantwoordelijke voor de opkomst en het verval van naties. Zij brengen oorlog of vrede, overwinning of nederlaag al naar de belangen van het volk dat
zij besturen het best worden gediend. Dit kunnen wij in het boek Daniël
lezen, waar de aartsengel Michaël – niet te verwarren met Michaël die de
afgezant is van de zon naar de aarde – de heerser van de kinderen Israëls
wordt genoemd. Dan.12:1. Een andere aartsengel deelt Daniël mee dat hij
van plan is de heerser over Perzië door middel van de Grieken te bestrijden.
Dan. 10:20-21.
Onder de mensen zijn verschillende intelligentie niveaus; sommige mensen zijn geschikt om hoge en belangrijke posities te vervullen die de bekwaamheid van anderen ver te boven gaat. Dit geldt ook voor de hogere
wezens. Niet alle aartsengelen zijn geschikt om een land te besturen en het
lot van een ras, volk of geslacht te leiden. Sommige aartsengelen zijn helemaal niet geschikt om menselijke wezens te leiden. Omdat dieren eveneens een begeerteaard hebben, besturen deze minder bekwame aartsengelen de dieren als groepsgeesten en ontwikkelen zij zich daardoor tot een hoger niveau.
Het werk van een rasgeest is gemakkelijk na te gaan in het volk dat zij besturen. Hoe lager een volk op de trap van ontwikkeling staat, des te sterker
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vertoont het een bepaald rastype. Dat is toe te schrijven aan het werk van
de rasgeest. Een nationale geest is verantwoordelijk voor de donkere gelaatskleur eigen aan de Italianen, terwijl een ander maakt dat de Scandinaviërs blond zijn. Bij de verder gevorderde type mensen treden grotere verschillen op die te danken zijn aan het geïndividualiseerde ego, dat aldus in
vorm en voorkomen zijn eigen specifieke karaktertrekken toont. Onder de
lagere mensentypen zoals Mongolen, de Afrikaanse negers en de eilandbewoners uit de Stille Zuidzee, maakt de gelijkenis tussen personen van iedere stam het voor de Westerling bijna onmogelijk de één van de ander te
onderscheiden. Bij dieren, die hun geest nog niet geïndividualiseerd en
zelfbewust is, is de gelijkenis niet alleen fysiek veel sterker maar strekt zich
zelfs uit in eigenschappen en kenmerken. Wij kunnen de biografie van een
mens schrijven, want de ervaringen van de één verschilt van die van een
ander en ook het gedrag is verschillend. Maar wij kunnen niet het leven
van een dier beschrijven, want de leden van elke groep handelen onder
gelijke omstandigheden allemaal hetzelfde. Als wij de feiten uit het leven
van Edward VII willen weten, hebben wij er niets aan om het leven van
zijn vader of dat van George V, zijn zoon, te bestuderen, daar zij totaal verschillend zijn. Om te ontdekken wat voor soort man hij was, moeten wij
zijn persoonlijk leven bestuderen. Als wij de leefwijze van de bevers willen
weten, kunnen we hiervoor de eerste de beste bever nemen. Als wij daarvan de karakteristieken bestudeerd hebben kennen we het gedrag van alle
bevers. Wat wij ‘instinct’ noemen zijn in feite niets anders dan de ingevingen van de groepsgeest, die de afzonderlijke leden van een familie als het
ware telepathisch bestuurt.
De oude Egyptenaren waren op de hoogte van deze groepsgeesten van
de dieren en beeldden vele van hen ruw geschetst op hun tempels en graven af. Dergelijke gestalten met een menselijk lichaam en het hoofd van
een dier leven echt in de begeertewereld. Men kan tegen hen spreken en
zij blijken veel intelligenter te zijn dan de gemiddelde mens.
Dit feit brengt een ander typisch kenmerk van de begeertewereld naar
voren in verband met taal. In de stoffelijke wereld is de taal zo gevarieerd
dat er streken zijn waar mensen maar een paar kilometer van elkaar verwijderd leven, zo’n verschillend dialect spreken, dat ze elkaar alleen maar
met grote moeite kunnen verstaan, terwijl elke natie bovendien zijn eigen
taal heeft, die totaal verschillend kunnen zijn.
In de lagere sferen van de begeertewereld heerst dezelfde verscheidenheid aan taal als op aarde, en de zogenaamde doden, afkomstig uit verschillende landen, kunnen daar evenmin een gesprek met elkaar voeren als hier.
Vandaar dat het spreken van verscheidene talen voor de onzichtbare helpers, waarop wij later terugkomen, van groot nut is voor hun werk daar.
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Los van het verschil in taal, is onze spraak vatbaar voor misverstanden.
Hetzelfde woord heeft soms een heel andere betekenis. Als wij spreken
over een ‘watermassa’ denkt de een daarbij aan een meertje, terwijl een ander denkt aan een binnenzee of een oceaan. Bij licht kan de een aan een
gasvlam denken, terwijl een ander een straatlantaarn voor ogen staat. Misverstand over een woord kan nog veel verder gaan zoals uit het volgende
zal blijken.
Ooit opende ik een leeszaal in een grote stad, waar voordrachten werden
gehouden en ik mijn toehoorders uitnodigde daarvan gebruik te maken.
Onder hen die hiervan gebruik maakten, bevond zich ook een man die al
jaren lang een esoterische zwerver was, die al dit soort lezingen bezocht,
zonder ooit iets hiervan in praktijk te brengen. Evenals de Atheners op
de Marsheuvel, was hij steeds op zoek naar iets nieuws vooral op het gebied van occulte verschijnselen. Zijn verstand was rusteloos en chaotisch
een symptoom van verstandelijke indigestie.
Omdat hij een paar lezingen had bijgewoond, wist hij uit het programma
dat: ‘de spreker geen horoscopen uitlegt [reading] noch horoscopen tegen
betaling uitlegt.’ Toen hij echter op de deur van de pasgeopende leeszaal
zag staan: ‘Free reading room’ [vrije leeszaal] trok hij de onlogische conclusie wetend dat ik er op tegen ben de toekomst tegen betaling te voorspellen, dat ik nu kosteloos horoscopen in de zaal zou gaan uitleggen. Hij
was erg teleurgesteld dat ik niet van plan was om gratis, noch tegen betaling de toekomst te voorspellen. Om in de toekomst verwarring te voorkomen werd de naam veranderd in ‘vrije bibliotheek’.
In de hogere sferen van de begeertewereld maakt de spraakverwarring
plaats voor een universele manier van uitdrukken, waardoor misverstanden als hierboven genoemd, uitgesloten zijn. Daar neemt elke gedachte een
bepaalde vorm en kleur aan, die voor iedereen waarneembaar is. Dit gedachtesymbool zendt een bepaalde toon uit, geen bepaald woord, maar
brengt de bedoeling over aan degene tot wie zij gericht wordt, onverschillig
de taal die men op aarde sprak.
Om te begrijpen hoe zo’n universele taal mogelijk is, en zonder voorbereiding door iedereen wordt begrepen, is dit te vergelijken met het notenschrift. Elke componist kan een muziekstuk schrijven waarbij ieder zijn eigen taal spreekt, maar als het in een ander land wordt uitgevoerd behoeft
die muziek niet vertaald te worden, omdat het notenschrift voor elke musicus een universele symbolentaal is. Dat geldt ook voor getallen; uitgesproken klinken ze in iedere taal anders, maar neergeschreven in cijfers kan iedereen ze lezen en begrijpen.
Terugkerend naar de beschrijving van de wezens die de lagere sferen van
de begeertewereld bevolken, blijkt dat ook andere godsdiensten dan de
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Egyptische hiervan melding maakten. Zo noemt Zarathoestra de zeven
Ameshaspends en de Izzards die heerschappij voeren over de weekdagen
en maanden. Het christendom spreekt over de zeven geesten voor Gods
troon, die door de Perzen Ameshaspends worden genoemd. Elk heerst
over twee maanden, terwijl de hoogste, Michaël, hun leider is omdat hij de
afgezant van de zon op aarde is, en de andere afgezanten van de planeten
zijn. De rooms-katholieke kerk, met haar rijke occulte kennis, wijdt veel
aandacht aan deze planeetengelen en weet veel af van hun invloed op aardse zaken.
De Ameshaspends bewonen echter niet de lagere sferen van de begeertewereld, maar beïnvloeden de Izzards. Volgens de oude Perzische legende kunnen deze wezens in één groep van 28 klassen en een andere van
3 klassen worden verdeeld. Op één bepaalde dag van de maand neemt elke klasse de leiding of geeft het goede voorbeeld aan alle andere klassen.
Op die bepaalde dag regelen zij de weersgesteldheid en werken vooral met
dieren en mensen. De 28 klassen doen dat tenminste. De andere groep van
3 klassen heeft niets met dieren vandoen omdat de dieren maar 28 paar
ruggenmergszenuwen hebben 1 terwijl de mens er 31 paar heeft. Daarom
zijn de dieren afgestemd op de maanmaand van 28 dagen terwijl de mens is
afgestemd op de zonnemaand van 30 of 31 dagen. De oude Perzen waren
astronomen maar geen fysiologen. Zij bezaten geen middelen om de verschillende zenuwstelsels van dieren en mensen te onderzoeken, maar
namen deze bovenstoffelijke wezens helderziend waar. Wat zij tijdens hun
werk met dieren en mensen waarnamen stelden zij teboek. Mijn eigen anatomisch onderzoek wijst de oorzaak aan van deze verdeling in klassen van
de Izzards zoals zij die in hun oude stelsel optekenden.
Er bestaat nog een andere klasse wezens, namelijk zij die door de poort
van de dood de begeertewereld zijn binnengetreden en nu aan ons stoffelijk gezicht onttrokken zijn. Deze zogenoemde ‘doden’ zijn echter meer le1

‘Het aantal ruggenmergszenuwen in (zoog)dieren is zeer variabel’, schreef prof. dr.
Wensing van de Vakgroep Functionele Morfologie te Utrecht mij op 14 juni 1983. ‘Alle zoogdieren hebben zeven halswervels en acht halszenuwen, het aantal borstwervels
en daarmee het aantal borstzenuwen varieert sterk. Zo heeft het paard bijvoorbeeld 18
borstzenuwen terwijl veel andere dieren er maar 13 hebben en de mens maar twaalf.
Ook het aantal lenden- en heiligbeenzenuwen varieert nogal. Zo hebben vleeseters
zeven, het paard en rund zes en de mens vijf lendenzenuwen. Het aantal heiligbeenzenuwen is bij de mens vijf, bij rund en paard vier en bij de vleeseters drie. Het aantal
staartwervels en dus staartzenuwen is bij veel zoogdieren aanzienlijk. Conclusie: bij
het zoogdier mens is het aantal ruggenmergszenuwen niet opvallend groot. Diverse
andere zoogdieren hebben meer dan 31-33 (afhankelijk van het aantal staartwervels)
ruggenmergszenuwen die bij de mens voorkomen. Het paard heeft er bijvoorbeeld
meer dan veertig.’
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vend dan wij, die aan een grofstoffelijk lichaam zijn geketend en daarvan
alle beperkingen ondervinden. Wij zijn gedwongen dit blok, met een snelheid van maar een paar kilometer per uur, traag met ons mee te slepen. Wij
moeten zoveel energie verbruiken om dit lichaam voort te bewegen, dat
wij snel vermoeid raken, ook al zijn wij nog zo gezond. Maar er zijn ook
mensen die door ziekte van dit zware sterfelijke omhulsel jaren aan bed gebonden zijn. Maar zodra wij dit stoffelijk lichaam van ons hebben afgeworpen en de aldus bevrijdde geest weer in zijn geestelijk lichaam kan functioneren, worden wij niet meer door ziekte gehinderd en heeft afstand opgehouden te bestaan; ten minste, praktisch gesproken. Want hoewel Christus
de aldus bevrijde geest vergeleek met de wind die blaast waarheen hij wil,
is dit voorbeeld maar een gebrekkige beschrijving van wat er tijdens de zielenvlucht plaatsheeft. Tijd bestaat daar niet, zoals ik u zo laat zien. Zelf heb
ik nooit tijd kunnen waarnemen, maar bij anderen heb ik verscheidene malen de tijd opgenomen terwijl ik in mijn stoffelijk lichaam was terwijl zij
zich door de ruimte snelden om een bepaalde opdracht uit te voeren. Afstanden zoals van de kust van de Stille Oceaan naar Europa, het afgeven
van een korte boodschap daar en het terugkeren in het lichaam werden
binnen één minuut volbracht. Vandaar dat de bewering, dat de zogenoemde doden in feite veel levendiger zijn dan wij, op feiten berust.
Ik zei dat het grofstoffelijk lichaam waarin wij ons bevinden, een blok
en een belemmering is. Hieruit moet u echter niet afleiden dat ik sympathiseer met de opvatting van sommige mensen die, als zij geleerd hebben met
hoeveel gemak zij zielenvluchten kunnen maken, jammeren dat zij gevangen zitten. Zij denken alleen maar aan, en verlangen naar, de dag waarop
zij dit aardse ongerief achter kunnen laten en in hun geestelijk lichaam
kunnen wegvliegen. Een dergelijke instelling is beslist onjuist. De verheven
en wijze wezens, die de onzichtbare leiders van onze ontwikkeling zijn,
hebben ons niet zomaar hier op aarde geplaatst. In onze zichtbare wereld
moeten waardevolle lessen worden geleerd die nergens anders geleerd
kunnen worden. En juist die eigenschappen van dichtheid en traagheid
waarover die mensen klagen, maken het ons mogelijk kennis op te doen
waarvoor onze wereld bedoeld is. Kortgeleden maakte ik hiervan een treffend voorbeeld mee. Een vriendin van mij had zich enige jaren met het
bestuderen van esoterie beziggehouden, maar nog nooit met astrologie.
Verleden jaar werd haar belangstelling hiervoor gewekt als middel voor
zelfkennis en anderen beter te kunnen begrijpen en begrip voor hun fouten en naastenliefde aan te kweken. Als hoogste gebod zei Christus onze
naaste lief te hebben. Omdat astrologie ons leert te dragen en verdragen
kan zij meer dan iets anders ons helpen die deugd te ontwikkelen. Zij nam
daarom deel aan de cursus die ik in Los Angeles was gaan geven. Maar een
34

plotselinge ziekte eindigde in korte tijd met haar dood. Zo eindigde haar astrologiestudie in haar stoffelijk lichaam toen zij er nog maar nauwelijks mee
was begonnen.
Bij één van de vele gelegenheden dat zij mij na haar dood een bezoek
bracht, vond zij het jammer dat het haar zoveel moeite kostte met haar
astrologiestudie verder te komen. Ik adviseerde haar door te gaan met het
volgen van de cursus en opperde dat zij aan ‘de andere kant’ vast wel iemand kon vinden om haar te helpen.
Hierop antwoordde zij ongeduldig: ‘Natuurlijk woon ik de lessen bij, al
vanaf het begin. Ook heb ik een vriendin gevonden die mij hierbij helpt.
Maar u kunt zich niet voorstellen hoe moeilijk het is je hier op wiskundige berekeningen en het beoordelen van een horoscoop te concentreren,
of op wat dan ook te concentreren waar elke kleine gedachte impuls je kilometers van je studie verwijdert. Toen ik nog een stoffelijk lichaam bezat
vond ik het al moeilijk om mij te concentreren, maar dat is niets in vergelijking met de obstakels die iemand hier bij zijn studie ontmoet.’
Haar stoffelijk lichaam was voor haar een ankerplaats, en dat is het voor
ons allemaal. Omdat dit lichaam compact is, is het ook in grote mate ondoordringbaar voor storende invloeden, waartegen onze fijnere, geestelijke lichamen ons niet beschermen. Het stoffelijk lichaam stelt ons in staat
onze ideeën met veel minder inspanning van onze concentratie tot logische
gevolgtrekkingen dan vereist wordt in de begeertewereld waar alles voortdurend en onstuimig in beweging is. Op aarde leren wij zo geleidelijk aan
ons te concentreren. Wij dienen daarom onze kansen hier op prijs te stellen, beter dan onze beperkingen te betreuren, die ons aan de ene kant goeddoen, maar ons aan de andere kant beperken. Wij moeten trouwens nooit
een toestand waarin wij ons bevinden betreuren, omdat elke situatie ons
ervaring biedt en beter is dan onze tijd te verknoeien met een nutteloos gevoel van spijt.
Ik zei al dat er in de begeerte wereld geen tijd bestaat. Het zal u duidelijk zijn dat dit niet anders kan, door de genoemde omstandigheden daar
en omdat alles daar doorzichtig is. Hier zorgt de draaiing van de ondoorschijnende aarde om haar as voor de afwisseling tussen dag en nacht. De
loop van de aarde in haar baan om de zon zorgt voor de jaargetijden en
het jaar die onze tijdaanwijzers zijn. Maar in de begeertewereld, waar het
altijd licht is, heerst maar één lange dag. Daar wordt de geest niet gehinderd door een zwaar stoffelijk lichaam en heeft men daarom geen slaap
nodig en is het bestaan ononderbroken. Geestelijke materie is niet aan inkrimping en uitzetting onderhevig, zoals op aarde door kou en hitte het
geval is. Daar bestaan ook geen zomer en winter. Er is in de begeertewereld dus niets dat het ene moment van het andere onderscheidt. Vandaar
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dat de zogenoemde ‘doden’ meestal niet in staat zijn om gebeurtenissen
daar in de tijd te plaatsen en zij zelfs niet weten hoeveel jaar zij al dood zijn.
Alleen mensen met kennis van astronomie zijn daar in staat de voortgang
van de tijd te berekenen.
Als een occultist een gebeurtenis uit het verleden wil onderzoeken, kan
hij heel gemakkelijk het beeld van die gebeurtenis uit het geheugen der natuur oproepen. Maar als hij de gebeurtenis in de tijd wil plaatsen is hij gedwongen de tijd aan de hand van de beweging van de planeten terug te berekenen. Meestal wordt de precessie der equinox als maatstaf genomen.
Elk jaar kruist de zon de equator van de aarde rond 21 maart. Dan zijn dag
en nacht even lang. Daarom wordt dit het lentepunt genoemd. Maar door
de schommeling van de aardas kruist de zon de evenaar niet elk jaar op het
zelfde punt, maar iets vroeger. De zon beweegt zich dus achterwaarts, wat
‘precessie’ wordt genoemd. Op de tijd van Jezus geboorte viel het lentepunt in ongeveer zeven graden van de Ram. In de tweeduizend jaar die
sinds die tijd zijn verlopen, liep de zon ongeveer 27 graden achteruit zodat
zij momenteel in 10 graden Vissen staat. De hele cirkel wordt in ongeveer
25.868 jaar doorlopen. De onderzoeker kan dan het aantal tekens terugrekenen dat de zon doorlopen heeft en kan men zo bij benadering het tijdstip
schatten. Dit is nóg een reden om de wetenschap van de sterren te gaan bestuderen.
De gedachtewereld
Als wij die geestelijke ontwikkeling hebben bereikt die nodig is om de gedachtewereld te betreden, en de begeertewereld die de wereld van licht en
kleur is achter ons te laten, maken wij een toestand door die de occultist de
grote stilte noemt.
Zoals al eerder werd aangetoond, vertonen de hogere sferen van de begeertewereld het typische kenmerk om vorm en geluid te doen samensmelten. Maar als men door de grote stilte heengaat, schijnt de hele wereld te
verdwijnen en heeft men als geest het gevoel in een zee van intens licht te
zweven, volkomen alleen, maar absoluut zonder vrees. Hem doordringt
vanaf dat moment geen enkel gevoel van vorm of geluid, noch verleden
of toekomst, maar alles is een eeuwig NU. Er schijnt noch vreugde noch
verdriet te bestaan en toch is er geen afwezigheid van gevoel, maar alles
schijnt zich te concentreren in één gedachte: ik ben. Het menselijk ik staat
als het ware oog in oog met zichzelf. Voorlopig is al het andere buitengesloten. Dit is de ervaring van iedereen die de breuk tussen de begeertewereld en de gedachtewereld overschrijdt. Hetzij onvrijwillig, tijdens het nor36

male verloop van een geest als hij in de geestelijke werelden is, wat zal worden toegelicht tijdens het bestaan na de dood, of door wilsinspanning zoals bij de geschoolde occultist. Beiden hebben bij deze overgang dezelfde
ervaring.
De stoffelijke wereld bestaat uit twee gebieden; het scheikundig gebied
en het etherisch gebied. De gedachtewereld heeft eveneens twee gebieden:
het gebied van de concrete gedachte en het gebied van de abstracte gedachte.
Zoals wij materiaal aan de stoffelijke wereld onttrekken en tot een grofstoffelijk lichaam vormen; evenals wij de begeertestof uit de begeertewereld tot een begeertelichaam vormen; nemen wij ook een bepaalde hoeveelheid gedachtestof uit het gebied van de concrete gedachte tot ons. Als
geest echter hullen wij ons in de geestelijke substantie uit het gebied van de
abstracte gedachte waardoor wij individuele, op ons zelf staande geesten
worden.
Het gebied van de concrete gedachte
Het gebied van de concrete gedachte is noch vaag, noch misleidend. Zij is
het toppunt van werkelijkheid. Onze stoffelijke wereld, die wij foutief als
het enige, ware gebied zien, is niets anders dan een voorbijgaande kopie van
dat gebied.
Een weinig nadenken zal de redelijkheid van deze stelling aantonen en
duidelijk maken dat alles wat wij hier op aarde zien, in werkelijkheid gekristalliseerde gedachte is. Onze huizen, machines, meubelen, ja alles wat door
mensenhanden gemaakt is, is de belichaming van een gedachte. Zoals het
lichaamsvocht in het weke lichaam van de slak geleidelijk kristalliseert tot
het harde, steenachtige slakkenhuis dat zij op haar rug draagt en haar tot
schuilplaats dient, zo is alles wat wij in onze cultuur gebruiken het tastbare resultaat van onzichtbare, ongrijpbare gedachtestof. De gedachte van
James Watt namen ooit vaste vorm aan van een locomotief en bracht een
ommekeer in de wereld teweeg. De gedachte van Edison verdichtte zich
tot een elektrische krachtbron die de nacht in een dag heeft veranderd. Een
aardbeving kan een stad verwoesten en de stroom doen uitvallen, maar de
gedachten van Watt en Edison blijven bestaan. Op basis van hun onverwoestbare ideeën kan dit alles weer hersteld worden en kan men zijn werk
hervatten. Gedachten zijn daarom veel duurzamer dan voorwerpen.
Het gevoelige gehoor van de musicus neemt in elke stad een bepaalde
klank waar die verschillend is van andere steden. In elke beek hoort hij een
andere melodie. Ook het geluid van de wind in de boomtoppen is voor
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hem in elk bos verschillend. In de begeertewereld constateerden wij het bestaan van vormen die overeenkomen met het uiterlijk van de voorwerpen
hier. Eveneens dat geluid blijkbaar uit vorm voortvloeit. In het gebied van
de concrete gedachte is dat niet zo. Terwijl op aarde elke vorm een bepaalde ruimte inneemt en schaduw geeft, bestaat er, gezien vanuit het standpunt van het gebied van de concrete gedachte, geen vorm. Waar de vorm
was, neemt men een doorzichtige, lege ruimte waar. Uit die lege ruimte
komt een geluid voort, dat de grondtoon is, die de vorm waaruit hij schijnt
voort te komen, schept en instandhoudt, evenals de bijna onzichtbare kern
van een gasvlam die de bron is van het licht dat wij waarnemen. Op aarde
kunnen wij geluid, dat ingesloten wordt door een ruimte die luchtledig is,
niet horen. Maar de harmonie die uit de lege holte van een hemels oertype
voortkomt, is de stem van de stilte, die pas hoorbaar wordt als alle aardse
geluiden verstomd zijn. Terwijl de storm woedde, en ook niet tijdens de
aardbeving, noch tijdens het knetterende, loeiende vuur, hoorde Elia de
stem, maar toen de vernietigende onwelluidende geluiden van deze wereld
verstomd waren, gaf de zachte, stille stem haar aanwijzingen hoe Elias leven te redden.
Deze grondtoon is een rechtstreekse uiting van het hogerzelf, dat er gebruik van maakt om zijn stempel op de persoonlijkheid die hij geschapen
heeft te drukken en te leiden. Maar helaas is een deel van zijn leven in de
materiële kant van haar wezen getrokken, dat daardoor een zekere eigen wil
heeft gekregen. Maar al te vaak zijn de beide kanten van ons karakter in
strijd met elkaar.
Ten slotte komt er een tijd dat de geest te moe is om langer met het weerbarstige lichaam te strijden en zwijgt de stem van de stilte. Onverschillig
hoeveel aards voedsel wij ons lichaam ook proberen te geven, als dit harmonische geluid, dit hemelse woord, niet langer door de lege ruimte van
het hemels oertype weerklinkt, zal het niet helpen om de vorm in stand te
houden. ‘Want de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.’ Matt. 4:4. De laatste klank van de grondtoon is bovendien de doodsklok van het stoffelijk lichaam.
Om in de stoffelijke wereld iets van een voorwerp te weten te komen
moeten wij het onderzoeken en bestuderen. Hoewel de mogelijkheden
voor het opdoen van kennis in de begeerte wereld in bepaalde opzichten
veel gemakkelijker zijn, is toch ook daar een zekere mate van onderzoek
nodig om kennis te verzamelen. In de gedachtewereld daarentegen is dat
anders. Als wij daar over een bepaalde zaak iets willen weten en wij onze
aandacht daarop richten, spreekt dat voorwerp als het ware tot ons. Het
geluid dat het voorwerp uitzendt geeft ons onmiddellijk een duidelijk begrip van elk onderdeel van zijn aard. Wij verkrijgen een besef van zijn ge38

schiedenis in het verleden; de hele geschiedenis van zijn ontwikkeling
wordt blootgelegd en het lijkt alsof wij de ervaringen van het voorwerp
dat wij bezig zijn te onderzoeken, hebben meegemaakt.
Als er zich niet één enorm probleem voordeed, zou de op deze manier
verkregen geschiedenis van onschatbare waarde zijn. Al deze informatie;
deze levensschets, komt met een enorme snelheid tot ons, zodat het begin
noch einde heeft. Want, als eerder opgemerkt, in de gedachtewereld is alles één groot nu, waar geen tijd bestaat.
Als wij dan ook deze kennis over de oertypen in de stoffelijke wereld
willen gebruiken, moeten wij die ontwarren en in een chronologische volgorde, met begin en end, rangschikken, voordat zij, voor zij begrijpelijk
wordt voor wezens op een gebied waar tijd de belangrijkste factor is. Die
rangschikking is erg moeilijk omdat alle woorden gemaakt zijn met betrekking tot de drie dimensies van de ruimte, en de vluchtigheid van de tijd, het
kortstondige ogenblik, waardoor veel van die kennis onbereikbaar blijft.
Onder de bewoners van het gebied van de concrete gedachte onderscheiden wij vooral twee groepen. Eén van die groepen wordt door Paulus de
machten van de duisternis genoemd, die de westerse occultist de Heren
van het Verstand noemt. Toen de aarde in duisternis gehuld was – wat werelden in wording doormaken voordat zij lichtgevend worden en het vuurmist stadium bereiken - waren zij mensachtig. In die tijd waren wij mineraalachtig. Dat wil zeggen dat de menselijke geest, die nu ontwaakt is, bedekt was met een korst van gedachtestof, waaruit de aarde toen bestond.
Op dat tijdstip waren de tegenwoordige menselijke geesten even vast in
slaap als het leven dat nu onze tegenwoordige mineralen bezielt. Evenals
wij nu met de scheikundige minerale bestanddelen van de aarde werken, en
ze tot huizen, spoorbanen, stoomschepen, stoelen en dergelijke vormen,
evenzo werkten zij, die nu de Heren van het Verstand zijn, met ons toen
wij mineraalachtig waren. Sinds die tijd zijn zij drie stappen vooruitgegaan
door stadia die overeenkomen met die van de engelen en aartsengelen,
voordat zij hun tegenwoordige positie bereikten van scheppende, denkende wezens. Zij zijn uiterst bedreven in het werken met gedachtestof, zoals
wij bouwers van de tegenwoordige minerale bestanddelen zijn. Daardoor
hebben zij ons de nodige hulp verleend om een verstand te ontwikkelen,
dat de hoogste ontwikkeling van een menselijk wezen is.
Volgens de voorgaande uitleg schijnt het tegenstrijdig dat Paulus ze als
slecht bestempelt en ons aanspoort hen te weerstaan. Deze bedenking verdwijnt echter wanneer wij begrijpen dat goed en kwaad maar betrekkelijke
begrippen zijn. Een voorbeeld zal dit punt verduidelijken. Stel dat een ervaren orgelbouwer een schitterend orgel, een meesterstuk, heeft gemaakt.
Hij heeft dan zijn roeping waargemaakt en dient daarom voor het goede
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dat hij deed geprezen te worden. Maar als hij daarmee alleen niet tevreden
is, als hij weigert zijn maaksel af te staan aan de musicus die weet hoe hij
het instrument moet bespelen, als hij zijn aanwezigheid in de concertzaal
opdringt, dan gaat hij te ver en moet zijn handelwijze als verkeerd beoordeeld worden. Evenzo bewezen de Heren van het Verstand de mensheid
een buitengewoon grote dienst door ons te helpen bij het verkrijgen van
ons verstand. Maar bovendien komen veel subtiele gedachte-impulsen van
hen, waar weerstand tegen geboden moet worden, zoals Paulus zeer terecht met nadruk betoogt.
De andere groep wezens die het vermelden waard zijn, worden door de
westerse occulte school de oertypische krachten genoemd. Zij leiden de
energie van de scheppende oerbeelden die op dit gebied thuishoren. Zij
vormen een klasse wezens samengesteld uit verschillende niveaus van denken. Er is één stadium in de cyclische reis van de menselijke geest waar die
ook meewerkt en deel uitmaakt van die grote schare wezens. Want de menselijke geest is eveneens voorbestemd om in de toekomst een groot scheppend wezen te worden. Als er geen school bestond waarin hij geleidelijk
leert scheppen, zou hij niet in staat zijn zich te ontwikkelen, want niets in
de natuur komt plotseling tot stand. Een in de grond geplante eikel wordt
niet in één nacht een statige eik. Want er zijn vele jaren van langzame, onophoudelijke groei nodig voordat hij een reus in het bos is. Doordat een
mens sterft en een nieuwe wereld binnentreedt wordt men geen engel,
net zomin als een dier door dit zelfde proces een mens wordt. Na verloop
van tijd beklimt echter al wat leeft de ladder van het ontstaan, van mensenkind tot God. Er bestaan voor de geest geen beperkingen. En zo werkt de
menselijke geest in verschillende stadia van zijn ontwikkeling, afhankelijk
van het niveau van intelligentie dat hij heeft bereikt, mee met de andere
natuurkrachten. Hij schept, verandert en geeft de aarde waarop hij moet leven, een andere vorm. Zo oogst hij onder de belangrijke wet van oorzaak
en gevolg, die wij op elk gebied van de natuur waarnemen, op aarde wat hij
in de hemel gezaaid heeft, en omgekeerd. Hij groeit langzaam, maar zonder
ophouden en gaat steeds vooruit.
Het gebied van de abstracte gedachte
Op verschillende tijdstippen werden aan de mens uiteenlopende godsdienstige stelsels gegeven, elk geschikt om aan de geestelijke behoeften van het
volk waaronder het verkondigd werd, tegemoet te komen. Omdat zij uit
dezelfde bron, God, voortkomen, vertonen alle godsdiensten gelijkluidende grondregels of basisprincipes.
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Alle stelsels leren dat er een tijd was dat duisternis overheerste. Alles wat
wij nu waarnemen, bestond toen niet. De aarde, de hemel en de hemellichamen waren nog niet geschapen, evenmin als de talrijke vormen die op
de verschillende planeten leven en zich bewegen. Letterlijk alles was nog in
een vloeibare toestand en de universele geest peinsde vredig in de onbegrensde ruimte als het enig bestaande.
De Grieken noemden die toestand van homogeniteit Chaos en de staat
van geordende scheiding die wij nu om ons heen zien – de zich voortbewegende hemellichamen die het hemelgewelf verlichten, de imposante voortgang van planeten om een centrale bol, de majestueuze zon, de ononderbroken opeenvolging van de jaargetijden, en de afwisseling van eb en vloed
- deze verzameling van systematische orde werd Kosmos genoemd en werd
verondersteld te zijn voortgekomen uit de Chaos.
De christenmysticus krijgt een dieper inzicht als hij zijn Bijbel openslaat
en de vijf eerste verzen uit het schitterende juweel van alle geestelijke kennis: het evangelie van Johannes, overdenkt. Als hij zijn verlangend hart eerbiedig openstelt om enig begrip van die verheven mystieke leer te krijgen,
dan stijgt hij boven de vormzijde van de natuur uit, en ook boven de verschillende gebieden waarover wij gesproken hebben. Hij bevindt zich dan
‘in de geest’, zoals de profeten in de oudheid. Hij bevindt zich dan in het
gebied van de abstracte gedachte en ziet de eeuwige waarheden in de derde
hemel, zoals Paulus die ook aanschouwde.
Voor hen die alleen maar kennis kunnen opdoen door over dit onderwerp te redeneren, is het nodig de fundamentele betekenis van de woorden die Johannes gebruikte om zijn geweldige leer te omkleden, na te gaan.
Die leer was oorspronkelijk in het Grieks geschreven, een veel eenvoudiger zaak dan men meestal denkt, want Griekse woorden worden vrijveel
in onze moderne talen gebruikt, speciaal in wetenschappelijke termen. Ik
zal aantonen hoe die oude leer, door ontdekkingen in de moderne wetenschap, wordt bevestigd.
Het eerste vers van het evangelie volgens Johannes luidt als volgt: ‘In
het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.’
Wij zullen de woorden ‘begin’, ‘Woord’ en ‘God’ nader onderzoeken. Merk
op dat in de Griekse tekst aan het eind staat: ‘en het Woord was God’, een
opmerkelijk verschil.
Het is een grondregel, dat ‘uit niets, niets voortkomt.’ Spotters beweren
daarom vaak dat de Bijbel een voortbrenging ‘uit niets’ leert. Wij geven dadelijk toe dat de vertalingen in de moderne talen deze dwaalleer verspreidt.
In De wereldbeschouwing der Rozenkruisers hebben wij in het hoofdstuk over
de analyse van Genesis aangetoond, dat in de Hebreeuwse tekst sprake is
van een voortdurend bestaande essentie, als basis waaruit alle vormen – met in41

begrip van de aarde, en de hemelse lichtbronnen - geschapen werden en Johannes zegt hetzelfde.
Het Griekse woord archè in de eerste zin van het Johannesevangelie, is
vertaald als begin, en dat is ook juist, maar heeft ook andere betekenissen,
kernachtiger dan Johannes wenste uit te drukken. Het betekent: een beginnende toestand; belangrijkste bron; grondbeginsel; oerstof.
Er was een tijd dat de wetenschap volhield dat de elementen onveranderlijk waren, dat wil zeggen dat een ijzeratoom, sinds de vorming van de aarde, altijd een ijzeratoom is geweest, en dit zal blijven tot de eindtijd. Alchemisten werden bespot als fantasten of idioten. Maar sinds het ontdekking
van het elektron door professor J.J. Thomson, is de atoomtheorie van de
materie niet langer houdbaar. Het principe van de radioactiviteit heeft de
alchemisten later gerechtvaardigd. In hun leer stemmen wetenschap en
Bijbel overeen namelijk dat alles wat bestaat uit één homogene stof gevormd is.
Dat grondprincipe nu noemde Johannes archè, oerstof. Het woordenboek definieert archeologie als: ‘de wetenschap van de oorsprong (archè)
der dingen.’ Vrijmetselaren betitel God als de ‘Opperbouwmeester van
het heelal’, want het Griekse woord tektoon betekent bouwmeester. En
God is de Opperbouwmeester van de maagdelijke oerstof, wat eveneens
de belangrijkste bron van alle dingen is.
Zo zien wij, dat als de eerste zin van het evangelie volgens Johannes juist
vertaald wordt, onze christelijke godsdienst leert dat een maagdelijke substantie eens de goddelijke denker, God, omhuld hield.
Dat is dezelfde toestand die de oude Grieken Chaos noemden. Een weinig nadenken zal duidelijk maken dat ik niet willekeurig handel bij het vinden van fouten in de vertaling van het evangelie. Want het is vanzelfsprekend dat een woord niet het begin kan zijn. Aan een woord moet een gedachte voorafgaan. En een denker moet die gedachte voortbrengen, voordat zij als woord kan worden uitgedrukt.
Juist vertaalt, belichaamt de leer van Johannes dat idee volkomen, want
het Griekse woord logos betekent zowel de redelijke gedachte - wij zeggen
ook logica - en het woord dat die logische gedachte uitdrukt.
1. In de oersubstantie was gedachte, en de gedachte was bij God en
God was het Woord.
2. Dat (het Woord) ook bij God was in de oertoestand.
Later weerklonk dit goddelijke Woord, het scheppende bevel, door de
ruimte en scheidde de homogene, maagdelijke substantie in afzonderlijke
vormen.
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3. Alles is (tengevolge van dat eerste feit; het Woord van God) erdoor
ontstaan zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4. In het Woord was leven ....
In ons alfabet hebben wij enige basisklanken waarmee woorden gevormd
kunnen worden. Zij zijn de fundamentele uitdrukkingselementen, zoals
baksteen, ijzer en hout grondstoffen zijn en een paar noten de opbouwende elementen zijn van de muziek. Een stapel stenen, ijzer of hout is nog
geen huis, evenmin vormen een willekeurig aantal noten muziek of lukraak
geschikte alfabetische klanken een woord.
Deze basiselementen zijn een eerste vereiste bij het tot stand brengen van
bouwwerken, muziek, literatuur of poëzie. De vorm van het eindproduct
en het doel waar het voor dient hangt af van de vormgeving. Bouwmaterialen kunnen dienen voor een gevangenis of een paleis, noten kunnen gevormd worden tot fanfare of treurmuziek; woorden kunnen gerangschikt
worden om passie of vrede op te wekken, alles volgens de wens van de ontwerper. Zo heeft ook het verheven ritme van Gods Woord de oermaterie
of archè vervaardigd in de ontelbare vormen die volgens zijn wil de waarneembare wereld uitmaken.
Hebt u er ooit bij stilgestaan om de invloed van een gesproken woord na
te gaan? Tot ons gericht op een lieflijke intonatie kan het ons van het rechte
pad lokken naar schande en ons leven verwoesten vol van ellende en wroeging. Maar het kan ons ook aansporen tot daden die ons nu of later eer en
roem bezorgen. Afhankelijk van de intonatie kan een woord in de moedigste mens ontsteltenis teweeg brengen of een angstig kind in slaap wiegen.
De woorden van een opruier kunnen de gemoederen van zijn toehoorders
doen oplaaien en aanzetten tot bloedvergieten zoals in de Franse Revolutie waar bevelen van volksmenners naar hartelust deed doden en mensen
verbannen; of waar de melodie van ‘Home, sweet home’ de familieband
verstevigen en behoedt voor onenigheid.
Juiste woorden zijn waar en daarom vrij. Zij worden nooit gehinderd of
beperkt door ruimte en tijd en gaan naar de verste uithoeken van de aarde. Wanneer de lippen die ze het eerst uitspraken al lang begraven zijn, nemen andere stemmen, met onvermoeide geestdrift, hun boodschap van
liefde en leven over. Zoals bijvoorbeeld het ‘Kom tot mij’, dat uit talloze
monden weerklonk en troost aan bedroefde mensen schonk.
Woorden van vrede hebben vaak de overwinning gebracht waar oorlog
een ondergang zou hebben betekend. Er is geen gave gewenster dan op
het juiste moment het juiste woord te kunnen spreken.
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Als wij zo de onmetelijke macht van een woord nagaan, krijgen wij misschien een flauw idee van de geweldige omvang van het Woord van God.
Het scheppende bevel, zoals dat als een machtige, dynamische kracht voor
het eerst door de ruimte schalde en de oerstof tot werelden begon te vormen, zoals het strijken van een strijkstok langs een met zand bestrooide
glasplaat geometrische figuren vormt. Wat meer is, het Woord van God
klinkt nog steeds om de zich voortbewegende hemellichamen te dragen en
in hun baan voort te bewegen. Het Scheppende Woord gaat steeds door
met het voortbrengen van steeds volmaaktere vormen als middel voor het
uitdrukken van leven en bewustzijn. De harmonische formulering van samenhangende lettergrepen in het Goddelijke, Scheppende Woord, geven
de opeenvolgende stadia in de ontwikkeling van de wereld en de mens aan.
Als de laatste lettergreep uitgesproken is en het hele Woord heeft weerklonken, zullen wij als mensen, volmaakt zijn. Dan zal Tijd eindigen. Met
de laatste trilling van Gods Woord zullen de werelden in hun oorspronkelijke elementen worden opgelost. Ons leven zal dan ‘met Christus in God’
geborgen zijn, totdat de kosmische nacht, Chaos, voorbij is en wij ontwaken om ‘grotere dingen’ te doen in een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.
Volgens de geldende opvatting zijn Chaos en Kosmos tegenstellingen.
Chaos wordt beschouwd als een voorbije toestand van verwarring en wanorde die lang geleden volledig verdrongen werd door kosmische orde, die
nu geldt.
Inderdaad is Chaos de zaadbodem van Kosmos, de basis van alle vooruitgang, want daaruit komen alle ideeën voort, die later verwezenlijkt worden als spoorwegen, schepen, telefoon en dergelijke.
Wij spreken over ‘gedachten die door het verstand ontstaan’. Maar evenals er een vader en een moeder nodig zijn om een kind te verwekken,
moeten er ook een idee zowel als een verstand zijn voordat een idee kan
worden verwezenlijkt. Evenals zaad zich in het positieve, mannelijke geslachtsorgaan ontwikkelt en tijdens de bevruchting in de negatieve baarmoeder wordt uitgestort, zo worden ideeën door een positieve menselijke
geest in de geestelijke substantie van het gebied van de abstracte gedachte
geschapen. Dit idee wordt op het ontvankelijke verstand afgedrukt, waarna conceptie plaatsvindt. Evenals de bevruchte eicel aan het moederlichaam materiaal onttrekt voor de vorming van een geschikt lichaam, zo
hult elk idee zich eveneens in een bepaalde vorm van gedachtestof. Het is
dan een gedachte die voor de helderziende even zichtbaar is als een kind dat
is voor zijn ouders.
Zo zien wij dat ideeën zich ontwikkelende gedachten zijn, een kiem van
geestsubstantie uit het gebied van de abstracte gedachte. Op een onjuiste
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manier verwekt in een ziek verstand worden zij grillen en waanideeën. Maar
ontsproten aan een gezond verstand en tot logische gedachten gevormd,
zijn zij de basis voor alle stoffelijke, morele en verstandelijke vooruitgang.
Hoe nauwer ons contact met de Chaos is, des te beter zal onze kosmos zijn,
want op het gebied van abstracte realiteit wordt de waarheid niet door materie verduisterd, zij is duidelijk.
Pilatus vroeg wat waarheid is, maar er wordt geen antwoord vermeld. Wij
zijn niet in staat de waarheid, op zichzelf beschouwd, te kennen zolang wij
in de wereld van de uiterlijke verschijnselen leven, omdat materie van nature illusie en begoocheling is. Of wij het ons bewust zijn of niet, zijn wij
steeds bezig toe te voegen en te verbeteren. De zonnestraal, die 150 miljoen kilometer lang in een rechte lijn naar de aarde zijn weg aflegt wordt,
zodra hij de dampkring van de aarde raakt, gebroken of gebogen. Als gevolg van die straalbreking schijnt hij een bepaalde kleur te hebben. Zodra
men een rechte stok gedeeltelijk in het water steekt schijnt hij krom te zijn.
De waarheid, die in de geestelijke wereld zo vanzelfsprekend is, is vaag, gebroken of totaal verwrongen als gevolg van de begoochelende omstandigheden van de stoffelijke wereld.
Christus zei: ‘… de waarheid zal u bevrijden.’ Joh. 8:32. Hoe meer wij onze
verlangens van materiële hebzucht losmaken en proberen schatten in de
hemel te verzamelen; hoe meer wij er naar streven ons te verheffen; hoe
meer wij geestelijk leven; des te eerder zullen wij de waarheid kennen en
ons bevrijden van de boeien van het vlees, die ons aan een beperkte omgeving binden, en een gebied van groter nut betreden.
Studie van filosofie en wetenschap zijn geschikt om ons gezichtsveld op
de waarheid te verbreden. Naarmate de wetenschap verder gaat komt zij
losser van haar vroegere materialistische zienswijze. De dag is niet ver
meer, dat zij religieuzer zal zijn dan de kerk zelf. Men zegt dat wiskunde
saai is, omdat zij geen emoties oproept. Wanneer geleerd wordt dat de som
van de hoeken van een driehoek 180 graden is, wordt die bewering onmiddellijk aangenomen, omdat de juistheid ervan vanzelfsprekend is en gevoelens geen rol spelen. Als echter een dogma als dat van de onbevlekte ontvangenis verkondigd wordt en onze emoties wekt, kan een hevige strijd of
een fel debat het gevolg zijn, terwijl de kwestie zélf onopgelost blijft. Pythagoras verlangde dat zijn leerlingen wiskunde studeerden omdat hij de
op- bouwende werking hiervan kende door het verheffen van hun verstand
boven de gevoelssfeer, waar het aan begoocheling onderworpen is, en van
het verheffen ervan naar het gebied van de abstracte gedachte, dat de
volmaakte werkelijkheid is.
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Hier hebben wij hoofdzakelijk met werelden te maken en wil daarom het
commentaar op de vijf overige verzen van het Johannesevangelie vervolgen.
4. ... en het leven was het licht voor de mensen.
5. Het licht schijnt in de duisternis ...
Wij hebben nu gezien dat de aarde uit drie werelden is samengesteld die
elkaar zodanig doordringen dat het juist is wat Christus zegt: ‘de hemel is
binnenin u’ of juister vertaald: ‘te midden van u.’ Wij hebben eveneens gezien dat twee van die drie gebieden zijn onderverdeeld. Ook werd uiteengezet dat elke onderverdeling zinvol is voor de ontplooiing van uiteenlopende levensvormen die in elk van deze werelden verblijven. Tot slot kan
ik opmerken dat de lagere sferen van de begeertewereld datgene vormen,
wat de rooms-katholieke kerk het vagevuur noemt, de plaats waar het
kwaad uit het afgelopen leven in goed wordt omgezet, en in volgende levens de geest als geweten dient. De hogere sferen van de begeertewereld
vormen de eerste hemel, waar al het goede dat men heeft gedaan door de geest
geassimileerd wordt als zielenkracht. Het gebied van de concrete gedachte is de tweede hemel waar, zoals gezegd, de geest zijn toekomstige omgeving op aarde voorbereid. Het gebied van de abstracte gedachte is de derde
hemel waarvan Paulus zegt dat het nauwelijks geoorloofd is om daarover te
spreken.
Sommige mensen zullen zich afvragen: bestaat er dan geen hel? Nee!
Gods mededogen neigt even sterk naar het beginsel van het goede als de
onmenselijkheid van de mens naar wreedheid, zodat hij zijn medemensen
voor eeuwig naar het vuur van de hel zou verwijzen vanwege zijn kinderlijke tekortkomingen tijdens enkele jaren begaan, of voor een klein geloofsverschil. Ik heb gehoord over een dominee die zijn ‘kudde’ wilde doordringen van het bestaan van een eeuwig hellevuur. En bovendien de onjuistheid van een ketters begrip wilde aantonen dat sommige gemeenteleden er op nahielden, dat als zondaars in de hel komen zij tot as verbranden en dat dit het einde is.
Op de preekstoel nam hij een spiritusbrander en wat asbest mee en verkondigde zijn toehoorders dat God hun zielen in een substantie zou veranderen die veel op asbest leek. Hij liet hen zien, dat hoewel het asbest
roodgloeiend werd, dit niet tot as verbrandde. Gelukkige is de tijd van die
helverkondiger voorbij. Als wij geloven wat de Bijbel zegt, ‘dat wij in God
leven, bewegen en ons bestaan hebben’, dan kunnen wij gemakkelijk begrijpen dat een verloren ziel een onmogelijkheid is. Want als er een ziel zou
verloren gaan zou, logisch geredeneerd, een deel van God zélf verloren
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gaan. Iedereen is voor God gelijk, onverschillig wat onze huidskleur of ons
geloof is en wij zullen langs verschillende wegen verzoening vinden. Wij
kunnen daarom beter naar Christus kijken en onze geloofsovertuiging vergeten.
GELOOFSBELIJDENIS OF CHRISTUS
Niet hij bemint zijn God, die fel in haat ontbrandt,
voor wat zijn naaste heilig is en dit met voeten treedt;
hij die door angst voor hel te kluisteren zoekt ’t verstand,
bewijst dat hij niet 't doeleind van ons streven weet.
Van God is elk geloof en Christus overal
de weg die tot de waarheid en het leven leidt.
Hij schenkt aan alle zwaar beproefden in de strijd
de rust, de stille vrede zonder onderscheid.
Want op zijn smeken daalde eens de heilige Geest,
voor alle kerken neer en niet voor één alleen;
ook straalde op pinkstermorgen het Goddelijk vlammend vuur
om het hoofd van elk der twaalven lichtend heen.
Sindsdien, als gieren hunkerend van vraatzucht,
hebben wij gestreden om niet meer dan een loze naam
en getracht de naaste naar de brandstapel te slepen
uit geloofsbelijdenis en dogmatiek; o wat infaam.
Is Christus dan verdeeld? Of maakt de dood aan het kruis,
van Kefas of van Paulus, het mensdom vrij?
Zo niet, waarom verdeling en opsplitsing dan?
Zijn liefde omvat ons allen, u zowel als mij.
Zijn zuivere liefde toch kan nooit omsloten zijn
in godsdienstvorm of afgebakend deel.
En hoe verscheiden bij de mensen ook zijn naam,
zijn liefde omvat ons allen als één geheel.
Waarom zijn woord dan niet ten volle uitgeleefd?
Waartoe de scheidsmuur die de kern omhult?
Want weet: maar één ding is van eeuwig nut,
het is, dat naastenliefde ons hart vervult.
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Eén ding is het wat de wereld maar nodig heeft;
één balsem heelt de mensheids diepste smart;
één weg maar is er die naar de hemel voert,
dat is de weg van liefde in ons hart.
Max Heindel
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4. DE SAMENSTELLING VAN DE MENS
Degene die nooit eerder de Rozenkruisersmysteriën heeft bestudeerd, zal
de titel van dit hoofdstuk verbazen; tenzij men denkt dat ik van plan ben
een anatomische verhandeling te houden. Maar dat is niet de bedoeling. Ik
heb gezegd dat de aarde waarop wij leven uit verschillende, onzichtbare
gebieden is samengesteld, behalve de wereld die wij door middel van onze
zintuigen waarnemen. Ook werd uiteengezet hoe de mens, en deze verschillende afdelingen van de natuur, elkaar wederzijds beïnvloeden. Enig
nadenken over dit onderwerp zal ons spoedig overtuigen dat, om op de
verschillende hierboven beschreven bestaansgebieden actief te kunnen
zijn, het nodig is dat de mens een lichaam bezit dat uit de substantie hiervan is samengesteld. Of dat men voor eigen gebruik ten minste iets van dat
materiaal uit al die werelden heeft opgeslagen.
Ook werd gezegd dat fijnere materie, begeerte- en gedachtestof genaamd,
onze dampkring en vaste aarde doordringt, evenals ons bloed door alle delen van ons vlees stroomt. Dat is echter geen afdoende verklaring voor alle
feiten in het leven. Als dit alles was zouden de mineralen – die door de gedachtewereld en begeertewereld doordrongen worden – evenals de mens
gedachten en begeerten hebben. Dat is niet het geval. Daarom moet er iets
meer zijn dan wederzijdse doordringing om het vermogen van denken en
voelen te krijgen.
Wij weten dat wij, om in de wereld te kunnen functioneren, om als stoffelijk wezen onder andere, gelijksoortige wezens te leven, een eigen stoffelijk
lichaam moeten hebben, opgebouwd uit de scheikundige samenstelling van
onze zichtbare wereld. Als wij ons stoffelijk lichaam bij de dood achterlaten, helpt het ons niet dat de wereld vol is van precies dezelfde chemicaliën die nodig zijn om een dergelijk lichaam op te bouwen. Wij kunnen ze
dan niet in ons lichaam opslaan, waardoor wij voor de andere mensen onzichtbaar zijn. Evenzo zouden wij, als wij geen apart lichaam van ether
bezaten, niet in staat zijn te groeien en ons voort te planten. Dit is het geval
met de mineralen. Als wij geen afzonderlijk, persoonlijk begeertelichaam
hadden, dan waren wij niet in staat om begeerten en emoties te voelen, en
er zou ook geen prikkel zijn om ons te verplaatsen. Wij zouden dan vast op
onze plaats blijven, net als de planten. Als wij geen verstand hadden, zouden wij niet kunnen denken en net als dieren, volgens instinct en impulsen
handelen.
Natuurlijk kan men tegen deze laatste bewering bedenkingen hebben, en
volhouden dat dieren wel degelijk kunnen denken. Wat onze tamme huisdieren betreft, is dat gedeeltelijk waar. Maar het is toch niet op precies de49

zelfde manier als wij denken en redeneren. Het verschil kan misschien het
best geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld met elektriciteit.
Als elektrische stroom van een hoog voltage door een opgerolde koperdraad wordt geleid, en een andere draad wordt in het midden daarvan gelegd, zal die draad met elektriciteit van een lagere spanning worden opgeladen. Als een dier in de omgeving van mensen die denken wordt gebracht,
ontwikkelt er zich net zo’n denken, van lagere orde.
Paulus zegt in zijn Brieven eveneens dat de mens een natuurlijk en een
geestelijk lichaam heeft, terwijl de mens zelf een geest is die deze lichamen
of voertuigen bewoont. In het kort wordt nu de samenstelling van de verschillende lichamen van de mens weergeven, die voor het stoffelijk oog onzichtbaar zijn, maar voor het geestelijk gezicht of helderziend, even werkelijk zijn als voor ons gewone gezichtsvermogen het stoffelijk lichaam is.
Het levenslichaam
Ons lichaam, dat uit ether is samengesteld, wordt in de westerse mysterieschool het levenslichaam genoemd. Zoals wij al zagen is ether de toegangsweg voor de levenskracht van de zon, en het veld van die krachten in de natuur die vitale functies als assimilatie, groei en voortplanting bevorderen.
Dit lichaam is molecuul voor molecuul, en orgaan voor orgaan, een precieze tegenhanger van ons zichtbare lichaam, op één uitzondering na,
waarop later wordt terugkomen. Het is iets groter en steekt ongeveer 3 tot
4 cm buiten de omtrek van ons stoffelijk lichaam.
De milt is de toegangspoort voor de krachten die het lichaam verlevendigen. In de etherische tegenhanger van dat orgaan, wordt de zonne-energie
in een levengevende stroom van lichtroze kleur veranderd. Daarvandaan
verspreidt hij zich over het hele zenuwstelsel. Na in het lichaam te zijn gebruikt, straalt zij in stromen uit, ongeveer zoals de stekels van een stekelvarken uitsteken.
De zonnestralen worden óf rechtstreeks overgebracht, óf gereflecteerd
door de planeten en de maan. De stralen die rechtstreeks van de zon komen geven geestelijke verlichting. De stralen die door middel van de planeten worden ontvangen, veroorzaken intelligentie, moraliteit en zielengroei;
terwijl de stralen die door tussenkomst van de maan weerkaatst worden lichamelijke groei bevorderen, zoals men bij planten kan zien die anders
groeien als zij met wassende of bij afnemende maan worden gezaaid. Ook
is er verschil bij planten die gezaaid worden als de maan in een vruchtbaar
of onvruchtbaar teken van de dierenriem staat.
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De zonnestralen worden door de menselijke geest opgenomen, die zijn
zetel in het midden van het voorhoofd heeft. Die van de planeten worden
door de hersenen en het ruggenmerg geabsorbeerd, terwijl de maanstralen
ons lichaam door de milt binnentreden.
De stralen van de zon, de planeten en de maan zijn drievoudig van kleur.
In de maanstraal, die ons van levenskracht voorziet, is de blauwe straal het
leven van de Vader, die de voortplanting teweeg brengt. De gele straal is
het leven van de Zoon die het actieve bestanddeel in voeding en groei vertegenwoordigt. De rode straal is het leven van de heilige Geest die tot handelen aanzet en de energie verspreidt die door de gele kracht is opgeslagen. Dit bestanddeel is vooral actief bij de voortplanting.
De verschillende rijken absorberen deze levenskracht verschillend, overeenkomstig hun samenstelling. De zoogdieren hebben maar 28 paar ruggenmergzenuwen. 2 Zij zijn afgestemd op de maanmaand van 28 dagen en
daardoor voor de instroom van de planeetstralen afhankelijk van een
groepsgeest, noodzakelijk om bewustzijn teweeg te brengen. Zij zijn volstrekt niet in staat om de stralen die rechtstreeks van de zon komen in zich
op te nemen.
De mens is in een overgangstoestand: hij heeft 31 paar ruggenmergszenuwen, waardoor hij is afgestemd op de zonnemaand, maar de zenuwen in
de cauda equina, de paardenstaart, aan het einde van de wervelkolom, zijn
nog te onontwikkeld om als toegangspoorten voor de geestelijke inwerking van de zonnestraal te dienen. Naarmate wij door geestelijk denken onze scheppingskracht omhoog richten, ontwikkelen wij deze zenuwen en
doen sluimerende vermogens van de geest ontwaken. Het is gevaarlijk om
deze ontwikkeling te proberen zonder de begeleiding van een bevoegde
leermeester. U wordt dan ook dringend gewaarschuwd geen enkele in boeken gepubliceerde of voor geld verkrijgbare methode te gebruiken, omdat
de beoefening daarvan meestal tot zwakzinnigheid leidt. De veilige methode wordt nooit voor geld of aardse vergoeding – hoe klein of groot ook
– verkocht; zij wordt altijd gratis gegeven als beloning voor verdienste.
‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan.’ zei Christus. Matt. 7:7. Als ons leven een gebed is voor verlichting, zal ons zoeken niet tevergeefs zijn, noch de klop
onbeantwoord.
Wanneer de zonne-energie in de milt is omgezet, trekt zij door het hele
zenuwstelsel van het lichaam, gloeiend met een prachtige, zachtroze kleur.
Zij verricht dezelfde functie als elektriciteit bij telegraferen. Wij kunnen
2

Zie voetnoot 1 op blz. 33.
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tussen steden draden spannen, telegraafstations bouwen, ontvangst- en
zendinstallaties oprichten. Zelfs kunnen wij telegrafisten achter de seinsleutels plaatsen, maar zolang als er geen elektrische stroom door de kabels
gaat zullen de seinsleutels weigeren te functioneren. Dat geldt ook voor het
lichaam, waar de menselijke geest de operateur is. Vanuit het centrale station van de hersenen, vertakken de zenuwen zicht door het hele lichaam
naar de spieren. Wanneer deze levengevende stroom waarover wij spreken, door het zenuwstelsel stroomt, kan het ego of de geest zijn bevelen
naar de spieren sturen en ze laten bewegen. Maar als door de een of andere oorzaak deze levensstroom niet naar een bepaald lichaamsdeel, bijvoorbeeld een arm of een been, stroomt, is de geest niet in staat dat lichaamsdeel te bewegen, en zeggen wij dat het verlamd is.
Als wij gezond zijn, slaan wij zo’n grote hoeveelheid zonne-energie op,
dat wij niet alles in ons lichaam kunnen gebruiken en straalt zij daardoor
in rechte stromen door onze huidporiën naar buiten die daardoor dienst
doen als een soort ventilator. Een ventilator voert de vieze lucht uit een
kamer of een gebouw naar buiten af en houdt daarmee de atmosfeer binnen zuiver en aangenaam. De overtollige levenskracht die het lichaam uitstraalt, drijft giftige gassen, schadelijke bacteriën en verbruikte stoffen uit
en probeert zo een gezonde toestand te bewaren. Ook belet zij massa’s
ziektekiemen die in de atmosfeer aanwezig zijn, naar binnen te dringen, net
zomin als een vlieg via een ventilator een gebouw kan binnendringen. Zodoende dienst deze levenskracht dus een heilzaam doel, zelfs nadat zij in
ons lichaam gebruikt is en op weg is naar het rijk van de vrijheid terug te
keren.
Het is een eigenaardig en verbazingwekkend gezicht als men voor het
eerst ziet, hoe van de onbedekte delen van het lichaam, zoals handen en
gezicht, plotseling een stroom van sterren, kubussen, piramides en andere
geometrische figuren, naar buiten begint te stromen. Ik heb meer dan eens
mijn ogen uitgewreven, toen ik voor het eerst dit verschijnsel waarnam,
want het leek op gezichtsbedrog. De waargenomen vormen zijn scheikundige atomen die hun taak in het lichaam volbracht hebben en nu door de
poriën verwijderd worden.
Wanneer men gegeten heeft, wordt door het lichaam het levensfluïde in
grote hoeveelheden verbruikt, want het is het cement waarmee de natuurkrachten ons voedsel in het lichaam opbouwen. Vandaar dat de uitstraling
tijdens de spijsvertering het zwakst is. Als de maaltijd zwaar was, is de uitstroom duidelijk minder en zuivert daardoor het lichaam niet zo grondig
als nadat het voedsel verteerd is. Ook is de uitstraling niet zo goed in staat
om ziektekiemen te weren. Daardoor kan men door te veel te eten gemak52

kelijk kouvatten of een andere ziekte oplopen. Iedereen die gezond wil
blijven dient deze fout te vermijden.
Tijdens ziekte neemt het lichaam maar weinig zonne-energie op. Het
stoffelijk lichaam schijnt dan een tijdlang op het levenslichaam te teren,
zodat het levenslichaam doorschijnender en slapper wordt. Maar ook het
stoffelijk lichaam toont vermagering. De zuiverende odische 3 uitstraling is
bij ziekte bijna geheel afwezig waardoor er zo gemakkelijk complicaties
optreden.
Hoewel de wetenschap het levenslichaam van de mens niet rechtstreeks
heeft waargenomen, heeft zij toch bij verschillende gelegenheden het bestaan van een dergelijk lichaam als noodzakelijk voor de verklaring van
sommige feiten, zonder bewijs aangenomen. Op verschillende tijdstippen
en onder uiteenlopende omstandigheden is de uitstraling door een aantal
geleerden geconstateerd. Blondlot en Charpentier noemden ze N-stralen,
naar de Franse stad Nantes, waar de uitstraling door deze geleerden was
waargenomen. Anderen hebben ze ‘het Odisch fluïde’ genoemd. Parapsychologen hebben het levenslichaam zelfs gefotografeerd op het moment
dat het voor het materialiseren van geesten door de milt werd uitgedreven.
Dr. Hotz, bijvoorbeeld, nam twee foto’s van een materialisatie door het
Duitse medium Minna Demmler. Op de ene foto is een vage en vormloze
wolk van ether te zien die aan de linkerkant van het lichaam uit het medium stroomt. Een tweede foto, die enige ogenblikken later werd genomen, toont de gematerialiseerde geest die naast het medium staat. Andere foto’s, door wetenschappers van het Italiaanse medium Eusapia Palladino genomen, laten een lichtgevende wolk zien, die aan de linkerkant over
haar heen hangt.
Aan het begin van deze beschrijving, zei ik dat het levenslichaam een
precieze tegenhanger van het grofstoffelijk lichaam is, op één uitzondering
na: het is van het tegengestelde geslacht of misschien is polariteit juister.
Omdat het levenslichaam het stoffelijk lichaam voedt, kunnen wij gemakkelijk begrijpen dat bloed de hoogste, zichtbare uitdrukking ervan is.
Eveneens dat een positief gepolariseerd levenslichaam meer bloed kan
aanmaken dan een negatief. Een vrouw, die lichamelijk negatief is, heeft
een positief levenslichaam. Vandaar dat zij een teveel aan bloed aanmaakt,
dat tijdens de menstruatie wordt afgevoerd. Ook is zij eerder in tranen, die
wit bloed zijn, dan een man, wiens negatief levenslichaam niet meer bloed
produceert dan hij gemakkelijk aankan. Daarom heeft hij die uitlaatklep,
die het overtollige bloed van de vrouw afvoert, niet nodig.
3

Odisch fluïde of odische kracht is een term van Karl Ludwich von Reichenbach die in

1845 ontdekte dat elk levend wezen deze natuurkracht uitstraalde.
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Het begeertelichaam
Behalve ons zichtbare lichaam en ons levenslichaam, hebben wij nog een
derde lichaam, gemaakt uit begeertestof waaruit wij onze gevoelens en
emoties vormen. Dit lichaam zet ons ook aan om onze begeerten te bevredigen. Maar terwijl het stoffelijk lichaam en het levenslichaam goed gestructureerd zijn, ziet het begeertelichaam voor iemand die helderziend is
eruit als een eivormige wolk die tussen de 40 en 50 cm buiten het stoffelijk
lichaam uitsteekt. Het bevindt zich dus boven ons hoofd en onder onze
voeten, zodat ons grofstoffelijk lichaam in het midden van deze eivormige
wolk zit, zoals een dooier in met midden van een ei.
De reden van deze onontwikkelde staat van het begeertelichaam is dat
het later aan de menselijke samenstelling is toegevoegd dan het stoffelijk
lichaam en het levenslichaam. De ontwikkeling van de vorm kan vergeleken worden met de manier waarop de vochten in een slak zich eerst tot
vlees verdichten en later een harde schaal worden. Toen ons tegenwoordige, zichtbare lichaam voor het eerst in de geest ontkiemde, was het een gedachtevorm. Maar geleidelijk aan is het dichter en stoffelijker geworden,
totdat het nu een chemische kristallisatie is. Vervolgens werd door de geest
het levenslichaam als een gedachtevorm uitgestraald dat zich nu in het
derde stadium van verdichting bevindt, de etherische toestand. Het begeertelichaam is een nog later verworven bezit. Ook dit was in het begin
een gedachtevorm, maar is nu tot begeertestof verdicht. Het verstand, dat
wij pas kortgeleden kregen is nog niets anders dan een wolkachtige gedachtevorm.
Om het begeertelichaam te gebruiken zijn armen, benen, oren en ogen
niet nodig, want het kan zich sneller door de ruimte bewegen dan de wind,
zonder zulke middelen van voortbewegen die wij in deze zichtbare wereld
nodig hebben.
Helderziend bekeken blijkt dat er in het begeertelichaam een aantal
ronddraaiende draaikolken zijn. Er is al uitgelegd dat het een eigenschap
van begeertestof is om voortdurend in beweging te zijn, en vanuit de grote
draaikolk in de leverstreek komt een ononderbroken, uitgaande stroom die
naar de omtrek van dit eivormige lichaam uitstraalt en door middel van een
aantal andere draaikolken naar het midden terugkeert. Het begeertelichaam vertoont alle kleuren met haar schakeringen die wij kennen en bovendien nog een groot aantal andere kleuren die in de aardse taal niet te
beschrijven zijn. Die kleuren zijn in ieder mens verschillend, overeenkomstig zijn kenmerkende eigenschappen en temperament. Ook veranderen zij
elk moment als men voorbijgaande stemmingen, invallen, of emoties
doormaakt. Toch bezit elk mens een bepaalde grondkleur, afhankelijk van
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de heersende planeet bij de geboorte. Iemand die Mars erg sterk in zijn horoscoop heeft staan, heeft meestal een helrode tint in zijn aura. Als dat Jupiter is, is de overheersende kleur blauwachtig, enzovoort met de andere
planeten.
In de geschiedenis van onze aarde was er een tijd dat de verharding van
de aardkorst nog niet volledig was. De mensen woonden toen verspreid op
eilanden, temidden van kokende zeeën. Zij hadden nog geen ogen en oren
ontwikkeld. Maar wel stak een klein orgaan, de pijnappelklier of epifyse,
die anatomen het derde oog hebben genoemd, door het achterhoofd naar
buiten en was een plaatselijk orgaan voor het gevoel dat de persoon waarschuwde als hij te dicht bij de krater van een vulkaan kwam, waardoor men
in staat was aan vernietiging te ontkomen. Sinds die tijd hebben de hersenhelften de pijnappelklier bedekt. In plaats van alleen maar een gevoelsorgaan is nu het hele lichaam – van binnen en van buiten – gevoelig voor indrukken, wat natuurlijk een veel hoger niveau van ontwikkeling is.
In het begeertelichaam is elk deeltje gevoelig voor trilling, gelijk aan die
welke wij gezichtsvermogen, geluiden en gevoelens noemen. Elk deeltje is
onophoudelijk in beweging, snel rondwervelend, zodat het op hetzelfde
moment aan de boven- en de onderkant van het begeertelichaam kan zijn
en aan alle punten en aan alle andere deeltjes een gewaarwording kan overbrengen van dat wat het heeft ervaren. Zo zal dus elk begeertestofdeeltje in
ons lichaam onmiddellijk elke gewaarwording voelen die door elk deeltje
ervaren is. Daardoor is het begeertelichaam buitengewoon gevoelig en vatbaar voor intense gevoelens en emoties.
Het verstand
Dit is de laatste aanwinst van de menselijke geest. Bij de meeste mensen,
die nog niet aan geordend, logisch denken gewend zijn, is het niet meer dan
een onontwikkelde wolk die zich voornamelijk in de streek van het hoofd
bevindt. Als men als helderziende naar iemand kijkt, blijkt dat er in het
midden van het voorhoofd, precies boven en tussen de wenkbrauwen een
lege ruimte is. Het ziet er uit als het blauwe deel van een gasvlam. Dat is gedachtestof die de menselijke geest of het ego omsluiert. Ik heb horen vertellen dat zelfs de meest begaafde ziener deze sluier niet kan doordringen.
Men zegt dat deze plek in het oude Egypte ‘de sluier van Isis’ werd genoemd, die niemand kan opheffen zonder te sterven, want achter die sluier
bevindt zich het allerheiligste, de tempel van ons lichaam, waar de geest
veilig moet zijn tegen binnendringing.
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Bij hen die niet eerder de leer bestudeerd hebben kan de vraag opkomen:
waarom toch al die indelingen; zelfs de Bijbel spreekt alleen maar van ziel
en lichaam. Want de meeste mensen geloven dat ziel en geest hetzelfde
zijn. Wij kunnen alleen maar antwoorden dat deze indelingen niet willekeurig maar noodzakelijk is, en gebaseerd is op natuurlijke feiten. Ook is
het onjuist om ziel en geest als hetzelfde te zien. Paulus spreekt van een
natuurlijk lichaam, bestaande uit stoffelijke substanties als vaste stoffen,
vloeistoffen, gassen en ethers, en van een geestelijk lichaam, het lichaam
of voertuig van de geest dat bestaat uit verstand en begeertelichaam. En
van de geest zelf, in het Grieks ego en in het Nederlands het ‘ik’ genoemd.
Het woord ‘ik’ is een benaming die de menselijke geest alleen aan zichzelf kan geven. Wij kunnen een hond een hond noemen, of een tafel een
tafel, en iedereen kan datzelfde tegen een hond zeggen, of een tafel, maar
alleen een menselijk wezen kan ‘ik’ genoemd worden. En alleen hijzelf
kan dat uitgelezen woord op zichzelf toepassen, want het is het kenmerk
van zelfbewustzijn, de erkenning van de menselijke geest van zichzelf als
wezen, afgescheiden en los van alle anderen.
Zo zien wij dat de samenstelling van de mens ingewikkelder is dan op
het eerste gezicht lijkt. Wij vervolgen met de uitwerking van verschillende
levensomstandigheden op dit samengestelde wezen na te gaan.
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5. LEVEN EN DOOD
Het scheikundig gebied
In de wereld zijn twee soorten mensen. Bij de ene soort zijn het levenslichaam en het stoffelijk lichaam zo sterk met elkaar verbonden dat de ethers
in geen geval eruit losgemaakt kunnen worden en altijd, onder alle omstandigheden, van de wieg tot het graf bij het grofstoffelijk lichaam blijven. Die
mensen zijn ongevoelig voor elk bovenzinnelijk gezicht of geluid. Daarom
zijn zij meestal buitengewoon sceptisch en geloven dat er niets anders bestaat dan wat zij kunnen zien.
Bij de andere soort zijn het levenslichaam en het stoffelijk lichaam enigszins los, zodat de ether in hun levenslichaam een hogere trillingssnelheid
heeft dan bij de vorige soort mensen. Deze mensen zijn daardoor min of
meer gevoelig voor de geestelijke wereld.
Deze gevoelige mensen kunnen op hun beurt weer onderverdeeld worden. Sommige personen hebben zwakke karakters, en worden op negatieve manier beheerst door de wil van anderen; zoals mediums, die de
speelbal zijn van lichaamloze geesten die begerig zijn om een stoffelijk lichaam te bemachtigen toen zij dat van hun, bij de dood, verloren hebben.
De andere soort gevoelige personen, hebben sterke, positieve karakters
die alleen van binnenuit handelen, volgens hun eigen wil. Zij kunnen zich
tot geschoolde helderzienden ontwikkelen, en zijn hun eigen meester in
plaats van de slaaf van een lichaamloze geest. Bij sommige gevoelige personen uit beide groepen is het mogelijk om een deel van de ether waaruit het
levenslichaam is samengesteld, los te maken. Wanneer een lichaamloze
geest in aanraking komt met iemand met zo’n karakter, maakt hij de gevoelige persoon tot wat een materialiserend medium wordt genoemd. De persoon die echter door wilskracht in staat is [de hogere twee ethers van] zijn
eigen levenslichaam [van zijn stoffelijk lichaam] los te maken, wordt inwoner van twee werelden, onafhankelijk [van anderen] en vrij. Zij worden onzichtbare helpers genoemd.
Er bestaan nog enige andere abnormale toestanden waarin levenslichaam
en grofstoffelijk lichaam geheel of gedeeltelijk gescheiden worden. Bijvoorbeeld wanneer wij ons been of onze arm in een ongemakkelijke houding
plaatsen zodat de bloedsomloop belemmerd wordt. Dan kunnen wij de
etherische arm of het been als een handschoen of kous onderaan het zichtbare lichaamsdeel zien hangen. Als de bloedsomloop hersteld wordt en
het etherische lichaamsdeel zijn plaats weer wil innemen, krijgen wij een
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sterk prikkelende gewaarwording die het gevolg is van het feit dat de kleine
krachtstromen, die door de ether worden uitgestraald, in de moleculen van
het lichaamsdeel proberen binnen te dringen en, door opnieuw te gaan
trillen, hen proberen op te wekken. Als iemand op het punt van verdrinken
staat, scheidt het levenslichaam zich ook van het stoffelijk lichaam af. De
heftig stekende pijn als gevolg van het reanimeren is eveneens aan bovenstaande oorzaak toe te schrijven.
Zolang wij wakker en in de stoffelijke wereld aan het werk zijn, doordringen het begeertelichaam en het verstand het stoffelijk lichaam en het
levenslichaam. Er woedt een voortdurende strijd tussen de begeerteaard en
het levenslichaam. Het levenslichaam is voortdurend bezig met het opbouwen van ons organisme, terwijl de prikkels van het begeertelichaam de
neiging hebben om de weefsels uit te putten en af te breken. In de loop
van de dag verliest het levenslichaam geleidelijk aan terrein tegenover de
woeste aanvallen van het begeertelichaam. Slopende vergiften hopen zich
langzaam op en de stroom van het levensfluïde wordt steeds trager, totdat zij uiteindelijk niet meer in staat is de spieren te bewegen. Dan voelt
het lichaam loom en slaperig. Ten slotte bezwijkt het levenslichaam als
het ware. De kleine krachtstroompjes die elk atoom doordringen, schijnen
uitgeput te raken zodat de geest gedwongen wordt zijn lichaam aan de herstellende krachten van de slaap over te geven.
Wanneer een gebouw in verval is geraakt, gerestaureerd en grondig opgeknapt moet worden, moeten de bewoners hun huis verlaten zodat de
werklieden hun handen vrij hebben. Dat geldt ook voor de woning van
de geest. Als die ongeschikt is voor verder gebruik, moet de geest er zich
eveneens uit terugtrekken. Omdat het begeertelichaam de oorzaak van de
schade is, is het logisch dat die eveneens verwijderd moet worden. Elke
nacht, als ons lichaam vermoeid is, worden de geestelijke lichamen daaruit
teruggetrokken en blijven alleen het stoffelijk lichaam en het levenslichaam
op bed achter. Dan begint het herstelwerk dat, afhankelijk van de omstandigheden, korter of langer duurt.
Soms is de greep van het begeertelichaam op de dichtere lichamen [het
stoffelijk lichaam en het levenslichaam] zo sterk, dat het weigert hen los te
laten. Als het zoveel belangstelling heeft voor de dagelijkse gebeurtenissen, gaat het door erover te peinzen na het bezwijken van het stoffelijk lichaam en is het [begeertelichaam] maar half uit het stoffelijk lichaam verwijderd. Dan kan het taferelen en geluiden uit de begeertewereld naar de
hersenen overbrengen. Omdat onder deze omstandigheden de verbindingen scheef zitten zijn de meest verbijsterende dromen het resultaat. Omdat
het begeertelichaam tot bewegen aanzet, is het [stoffelijk]lichaam – als het
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begeertelichaam zich niet volledig heeft losgemaakt - bovendien sterk geneigd om te woelen, vandaar de onrustige slaap.
Er zijn natuurlijk momenten dat dromen voorspellend zijn en uitkomen.
Maar dergelijke dromen komen alleen voor als het [stoffelijk lichaam] helemaal los van het begeertelichaam is. In gevallen bijvoorbeeld, waarin de
geest een of ander gevaar heeft gezien dat hem zou kunnen treffen, wordt
dit feit op het moment van ontwaken op de hersenen afgedrukt.
Ook kan het gebeuren dat de geest een zielenvlucht maakt en verzuimt
zijn deel in het herstelproces na te komen. Het [stoffelijk] lichaam zal dan ‘s
morgens niet uitgerust zijn om weer te beginnen en slaapt dus door. De
geest kan onder die omstandigheden een aantal dagen, tot zelfs weken,
heinde en ver ronddwalen, voordat hij weer zijn stoffelijk lichaam binnentreedt en de dagelijkse gewoonte van afwisselend slapen en waken hervat.
Deze toestand wordt trance genoemd. Bij terugkeer kan de geest zich herinneren wat hij op het geestelijke gebied gezien en gehoord heeft. Of hij
kan het vergeten zijn, afhankelijk van zijn ontwikkelingsniveau en de diepte van de trancetoestand. Als de trance erg licht is verblijft de geest meestal
in de kamer waarin zijn lichaam al die tijd ligt. Meestal kan hij bij terugkeer
in zijn lichaam aan verwanten vertellen wat zij allemaal zeiden en deden,
terwijl zijn lichaam daar bewusteloos lag. Als de trance diep was, is de terugkerende geest zich meestal niet bewust wat er rond zijn lichaam is gebeurd, maar kan hij zijn belevenissen in de onzichtbare wereld vertellen.
Enige jaren geleden raakte een meisje uit Kankakee, Illinois, Florence
Bennet genaamd, in zo’n trance. Om de paar dagen keerde zij in haar lichaam terug, maar steeds voor een paar uur. De hele trance duurde ongeveer drie weken. In de tussentijd dat zij in haar lichaam was teruggekeerd,
vertelde zij aan haar familieleden dat zij tijdens haar afwezigheid op een
plaats scheen te zijn geweest die bewoond werd door mensen die gestorven waren. Zij deelde mee dat niemand van hen over doodgaan sprak,
noch scheen te beseffen dat zij dood waren. Onder hen bevond zich een
treinmachinist die bij een ongeluk om het leven was gekomen. Tijdens het
ongeluk werd zijn lichaam verminkt, waardoor hij om het leven kwam.
Het meisje nam hem waar zoals hij daar rondliep, zonder armen en met
verwondingen aan zijn hoofd, wat overeenstemt met de feiten zoals die
door occulte onderzoekers worden waargenomen. Mensen die tijdens een
ongeluk geblesseerd om het leven komen, lopen zo rond, totdat zij leren
dat alleen het willen dat hun lichaam weer ongeschonden is, genoeg is om
in nieuwe armen en benen te voorzien, omdat begeertestof gemakkelijk en
snel door gedachte in vorm wordt gegoten.
Dood
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Eens komt er in ieder mensenleven een punt waarop de ervaring die de
geest uit zijn tegenwoordige omgeving kan opdoen, uitgeput is en het leven eindigt met de dood.
De dood kan plotseling en schijnbaar onverwacht komen, zoals tijdens
een aardbeving, op het slagveld, of door een ongeluk, zoals wij dat noemen. In werkelijkheid komt voor hogere machten de dood nooit toevallig
of onvoorzien. Geen musje valt op aarde zonder de wil van God. Op ons
levenspad zijn tweesprongen: aan de ene kant loopt de hoofdlijn van het
leven door, het andere pad loopt dood. Als de mens die weg inslaat eindigt zijn leven spoedig met de dood. Ons leven hier is om ervaring op te
doen en elk leven moet een bepaalde oogst binnenhalen. Als wij ons leven
zó inrichten dat wij die kennis opdoen die voor ons bestemd is, gaat ons
leven door en komen er op ons pad voortdurend gelegenheden van allerlei aard. Maar als wij hier geen acht op slaan en ons leven in banen gaat die
niet overeenstemmen met onze persoonlijke ontwikkeling, is het tijdverspilling ons in een dergelijke omgeving te laten. Daarom maken de grote en
wijze wezens, die achter het toneel van onze ontwikkeling staan, een einde aan ons leven zodat wij met nieuwe moed in een andere omgeving kunnen beginnen. De wet tot behoud van arbeidsvermogen is niet beperkt
tot de stoffelijke wereld maar werkt eveneens op de geestelijke gebieden.
Er is niets in het leven dat niet zijn bedoeling heeft. Wij doen er verkeerd
aan om te schelden op de omstandigheden, hoe onaangenaam die ook zijn.
Wij doen er beter aan de les te leren die het bevat zodat wij een lang en
nuttig leven mogen leiden. Hier kan iemand tegen opwerpen door te zeggen: ‘U spreekt in uw leer uzelf tegen. U zegt dat er feitelijk geen dood bestaat; dat wij naar een rooskleurig bestaan gaan en dat wij daar andere lessen, in een ander sfeer van bruikbaarheid moeten leren.’ Waarom er dan
naar streven hier een lang leven te leiden?
Het is zeer juist dat wij dit verkondigen. En het is volkomen in overeenstemming met dat wat wij zojuist beweerden. Maar er zijn nu eenmaal lessen die hier op aarde geleerd moeten worden en niet in een andere wereld
geleerd kunnen worden. Wij moeten ons stoffelijk lichaam grootbrengen
door de nutteloze kinderjaren, door de onstuimige pubertijd tot aan de
volwassenheid van man of vrouw voordat het echt van geestelijk nut
wordt. Hoe langer wij leven nadat wij volwassen zijn en de serieuze kant
van het leven inzien en de werkelijke lessen leren die voor de groei van
onze ziel bevorderlijk zijn, des te meer ervaring zullen wij opdoen en des te
rijker zal onze oogst zijn. Dan zullen wij in een later bestaan zoveel verder
vooruit zijn en in staat werk op ons te nemen, dat onmogelijk is bij een korte levensduur en bijna geen activiteit. Bovendien is het moeilijk voor een
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man in de bloei van zijn leven te sterven met een vrouw en een opgroeiend gezin dat hij liefheeft, en met onvervulde wensen en een menigte
vrienden om hem heen en met veel belangstelling op het materiële gebied
van zijn bestaan. Het is verdrietig voor de vrouw die opgaat in haar gezin
en de kleine kinderen die zij heeft voortgebracht om die achter te laten,
misschien zonder iemand om voor hen te zorgen. Te weten dat zij in hun
eentje zich door hun jonge jaren moet heen worstelen wanneer juist haar
liefdevolle zorg zo nodig is. En misschien te zien hoe haar kleine kinderen slecht behandeld worden, terwijl zij niet in staat is een hand uit te
steken al bloedt ook haar hart even hevig als bij haar leven op aarde het
geval zou zijn. Al deze dingen zijn bedroevend en zij binden een geest veel
langer aan de aarde dan meestal het geval is. Zij beletten de geest die ervaring op te doen die hij na de dood dient te oogsten. Om die reden en andere al genoemde, is het wenselijk een lang leven te hebben, voordat men
overlijdt.
Het verschil tussen hen die op hoge leeftijd sterven en iemand die deze
aarde in de bloei van zijn leven verlaat kan verduidelijkt worden met de
manier waarop het zaad in onrijpe toestand aan het vruchtvlees vastzit. Er
is kracht nodig om de pit uit een onrijpe perzik los te maken. Zij houdt de
vrucht zo stevig vast dat stukjes vruchtvlees eraan blijven zitten als zij met
geweld eruit wordt verwijderd. Net zo klampt de geest zich op middelbare
leeftijd vast aan zijn lichaam; een bepaald deel van zijn materiële belangstelling blijft bestaan en bindt hem na de dood aan de aarde. Als een leven
echter geheel is uitgeleefd, wanneer de geest de tijd heeft gehad om zijn
idealen te verwezenlijken of de nutteloosheid ervan in te zien, wanneer de
plichten van het leven vervuld zijn en tevredenheid zich op het gezicht van
de bejaarde aftekent, of als het leven vergooid is en de wroeging van het
geweten op die persoon inwerkt en hem zijn fouten getoond heeft, als de
geest inderdaad zijn levenslessen heeft geleerd naarmate de ouderdom nadert, dan kan hij vergeleken worden met het zaad uit de rijpe vrucht dat
op het ogenblik waarop het bedekkende vlees wordt opengebroken, gaaf
eruit valt, zonder dat er een spoor van vlees aan vast blijft zitten. Daarom
blijf ik erbij, dat hoewel er een rooskleuriger bestaan wacht voor hen die
goed hebben geleefd, het ondanks dat, het beste is om een lang leven te
hebben en zolang dit maar enigszins mogelijk is, uit te leven.
Ik houd eveneens vol dat, wat ook de omstandigheden van iemand zijn
dood mag zijn, de dood nooit toevallig is. Het is óf door eigen nalatigheid
om gelegenheden tot groei aan te grijpen veroorzaakt, óf wel is het leven
tot het einde toe geleefd. Op deze regel bestaat één uitzondering en die is
toe te schrijven aan het uitoefenen van het goddelijke voorrecht van de
mens om in te grijpen. Als wij volgens een vast schema leefden, als wij al61

lemaal de ervaringen verwerkten die voor onze groei door de scheppende
machten voor onze ontwikkeling was bestemd, zouden wij tot de maximale lengte leven. Maar wij verkorten ons levens meestal door geen voordeel
te trekken uit de ons geboden gelegenheden. Het komt ook voor dat andere mensen ons leven kunnen verkorten en het even plotseling afsnijden als
het zogenoemde toeval waardoor de goddelijke leiders hier ons leven beeindigen. Met andere woorden: moord, of fatale ongelukken veroorzaakt
door menselijke onachtzaamheid, zijn in feite de enige levensbeëindigingen die niet door de onzichtbare leiders van de mensheid gepland zijn.
Niemand wordt er ooit toe gedwongen een moord of ander kwaad te begaan, anders zou er geen juiste vergelding voor zijn daden kunnen volgen.
Christus zei dat er kwaad moest zijn, maar ‘wee degene die daarvoor verantwoordelijk is.’ Luc. 17:1. Om dit met de wet van de goddelijke rechtvaardigheid in overeenstemming te brengen: ‘... wat een mens zaait, zal hij
ook oogsten.’ Gal. 6:7, moet er met betrekking tot slechte daden ten minste een absoluut vrije wil zijn.
Er zijn ook gevallen waar een mens zo’n volkomen goed leven leidt dat
aan de mensheid en zichzelf ten goede komt, dat zijn tijd van leven verlengd wordt, net zo als het bij nalatigheid verkort wordt. Maar zulke gevallen zijn natuurlijk te zeldzaam om er lang bij stil te staan.
Als de dood niet plotseling is, zoals bij ongelukken, maar thuis plaatsvindt na een ziekte, rustig en kalm, krijgen stervende mensen vlak voor het
einde van hun leven meestal een gewaarwording alsof er een sluier van
diepe duisternis op hen valt. In die omstandigheden verlaat menigeen zijn
lichaam en ziet niet eerder licht dan dat men de geestelijke gebieden heeft
betreden. Er komen echter ook veel gevallen voor waarin de duisternis optrekt voor dat men zijn lichaam voorgoed verlaat. De stervende ziet dan
beide werelden tegelijk en is zich bewust van de aanwezigheid van zijn gestorven zowel als van zijn levende vrienden. Onder dergelijke omstandigheden gebeurt het vaak dat een moeder soms haar kinderen ziet die vóór
haar zijn gestorven. Het kan gebeuren dat zij verheugd uitroept: ‘O, daar
staat Jantje aan mijn voeteneind, en wat is hij groot geworden!’ De levende familieleden zullen misschien wat geschokt zijn en zich niet op hun gemak voelen, en denken dat hun moeder aan hallucinaties lijdt terwijl zij in
feite met scherper blik ziet dan zij. Zij ziet hen die voorbij de sluier zijn gegaan en nu gekomen zijn om haar te begroeten en te helpen zich thuis te
voelen in de nieuwe wereld die zij op het punt staat te betreden.
Elk mens is een individu, afzonderlijk en op zichzelf staand. Net zo als
de ervaringen in het leven van iedereen in de periode tussen de wieg en
het graf verschillen, kan men daar redelijk uit afleiden dat de ervaring van
elke geest bij het doorgaan van de poorten van geboorte en dood, ook ver62

schillend zijn. Wij drukken hier af wat de boodschap van een geest heet te
zijn, meegedeeld door de overleden professor James van Harvard aan de
spiritistische tempel te Boston, waarin hij de gevoelens beschrijft die hij
voelde toen hij door de poort van de dood ging. Ik sta niet voor de waarheid in, omdat ik het geval niet persoonlijk onderzocht heb.
Professor James had beloofd om na zijn overlijden met zijn vrienden
uit dit leven contact te hebben. De hele wereld van het papapsychologische
onderzoek kijkt nog steeds uit naar een bericht van hem. Verscheidene
mediums hebben beweerd dat professor James bij hen is ‘doorgekomen’.
De merkwaardigste zijn die van de spiritistische tempel te Boston en luiden
als volgt:
‘De dood is niets anders dan in slaap vallen om in de morgen te ontwaken en te weten dat alles goed is. Ik ben niet dood, alleen maar opgestaan.
Ik weet alleen dat ik een grote schok door mijn hele wezen waarnam, alsof een sterke band was losgescheurd. Ik was een ogenblik versuft en verloor mijn bewustzijn. Toen ik ontwaakte merkte ik dat ik naast mijn oude
lichaam stond dat mij zo trouw en goed gediend had. Te zeggen dat ik
verrast was, geeft maar onvoldoende de gewaarwording weer die mijn hele wezen doortrilde. Ik besefte dat er een geweldige verandering had plaatsgevonden. Ik werd mij er plotseling van bewust dat mijn lichaam door veel
vrienden omringd was. Een onbedwingbaar verlangen maakte zich van mij
meester om tegen hen te spreken en hen aan te raken zodat zij zouden weten dat ik nog leefde. Wat naderbij komend bij datgene wat zoveel gelijkenis vertoonde met mijzelf maar er toch zo verschillend van was, strekte ik
mijn hand uit en raakte hen aan, maar zij letten niet op mij.
Toen pas flitste de volle betekenis van de grote verandering die plaats had
gevonden, door mijn pas ontwaakte zintuigen heen. Toen besefte ik pas dat
een ondoordringbare hindernis mij van mijn geliefden op aarde scheidde.
En dat deze grote verandering die had plaatsgevonden, inderdaad de dood
was. Een gevoel van vermoeidheid en verlangen naar rust nam bezit van
mij. Ik scheen door de ruimte gevoerd te worden en verloor mijn bewustzijn om te ontwaken in een land totaal verschillend en tegelijk sterk gelijkend op dat, wat ik kort daarvoor verlaten had. Toen ik weer tot bewustzijn kwam was het voor mij niet mogelijk mijn gewaarwordingen te beschrijven, en besefte dat ik, hoewel dood, nog altijd leefde.
Toen ik mij voor het eerst van mijn nieuwe omgeving bewust werd, lag ik
uit te rusten in een heerlijk bosje, en besefte als nooit tevoren wat het zeggen wilde met mijzelf en de hele wereld vrede te hebben.
Op het moment dat ik volledig besefte dat ik tot een nieuw leven ontwaakt was wist ik dat ik alleen maar met de grootste moeite in staat zal
zijn om voor jullie mijn gewaarwordingen onder woorden te brengen. Al63

les was stil, geen geluid verbrak de stilte. Duisternis had mij omringd. In
feite scheen ik door een dichte mist omhuld te zijn, waar mijn blik niet
doorheen kon dringen. Al gauw onderscheidde ik in de verte een flauw
lichtschijnsel, dat langzaam naderbij kwam. Toen zag ik tot mijn verbazing
en vreugde het gezicht van haar, die in de vroegere dagen van mijn aardse
leven mijn leidster was.’
Eén van de bedroevendste dingen door een helderziende aan een sterfbed waargenomen, zijn de kwellingen waaraan wij onze stervende vrienden
vaak blootstellen, door onze onwetendheid hoe wij in die situatie voor
hen moeten zorgen. Wij hebben wetenschappelijk opgeleide verloskundigen die zich jarenlang in hun vak bekwaamd hebben en grote vakkennis
hebben ontwikkeld om de kleine hummel in deze wereld terzijde te staan.
Ook zijn er ervaren verpleegkundigen die moeder en kind verzorgen. De
scherpzinnigheid van brilante geesten heeft zich op het probleem gevestigd hoe het moederschap te vergemakkelijken. Geld noch moeite worden
bespaard in al deze zegenrijke pogingen voor iemand die wij nog nooit hebben gezien. Maar wanneer een levenslange vriend, iemand die de samenleving eerlijk en goed gediend heeft, op het punt staat het toneel van zijn
bedrijvigheid voor een nieuw arbeidsterrein te verlaten, of wanneer een
vrouw, die net zo hard heeft gewerkt om haar taak te vervullen door het
grootbrengen van een gezin dat zijn bijdrage aan de maatschappij kan leveren, huis en gezin moet verlaten, van iemand waar wij ons hele leven van
hebben gehouden, op het punt staat afscheid van ons te nemen, staan wij
er onwetend bij hoe te helpen. Misschien doen wij wel juist die dingen die
het meest schadelijk zijn voor degene die van ons heengaat.
Waarschijnlijk is er geen vorm van marteling een stervende vaker aangedaan dan die veroorzaakt wordt door het toedienen van opwekkende middelen. Dergelijke medicijnen hebben als gevolg dat zij de stervende met
kracht in zijn lichaam terugtrekken om nog langer te moeten lijden. Onderzoekers van de omstandigheden aan de andere kant, hebben heel wat
klachten over een dergelijke manier van doen gehoord. Als men ziet dat
de dood onvermijdelijk is, laat dan geen egoïstisch verlangen om de vertrekkende geest nog wat langer hier te houden, ons drijven hen dergelijke
kwellingen aan te doen. De sterfkamer moet een plaats zijn van zo groot
mogelijke rust; een plaats van vrede en gebed. Want vanaf die tijd en
drieeneenhalve dag daarna gaat de geest door een lijdensweg en heeft alle
hulp nodig die men maar kan bieden. De waarde van het afgelopen leven
hangt vooral af van de omstandigheden die dan haar invloed op het lichaam doen gelden. Ja, zelfs de omstandigheden van zijn toekomstig leven
worden door onze houding gedurende die tijd beïnvloed. Als wij tijdens
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zijn leven onze broeders hoeder waren, zijn wij dat vele malen meer bij
zijn dood.
Sectie, balsemen, en crematie binnen die drie en een halve dag, storen niet
alleen de vertrekkende geest psychisch, maar zijn zelfs oorzaak van een zekere pijn, omdat er nog een gering verband met het afgedankte lichaam bestaat. Als voorschriften eisen om tot aan de crematie ontbinding tegen te
gaan, kan het lichaam gekoeld bewaard worden totdat de drieeneenhalve
dag verstreken zijn. Daarna kan die geest niet meer lijden, onverschillig wat
er met het lichaam gebeurt.
Het panorama van het afgelopen leven
Onverschillig hoelang wij de geest kunnen beletten heen te gaan, toch komt
er uiteindelijk een moment dat geen stimulans hem kan vasthouden en
wordt de laatste adem uitgeblazen. Dan breekt het zilveren koord, - waarvan de Bijbel in Prediker 12:6 spreekt, dat de hogere en lagere lichamen
bijeenhoudt - in het hart af en maakt dat het hart stilstaat. Die breuk bevrijdt het levenslichaam, dat samen met het begeertelichaam en het verstand tijdens één tot drie en een halve dag boven het stoffelijk lichaam
zweven, terwijl de geest bezig is zijn afgelopen leven te overzien: een buitengewoon belangrijk onderdeel van zijn post-mortem ervaring, of ervaring na het intreden van de dood. Van die terugblik hangt zijn hele bestaan
af, van de dood tot aan zijn nieuwe geboorte.
De vraag komt misschien op hoe of wij ons afgelopen leven van de wieg
tot het graf kunnen overzien als wij ons zelfs niet kunnen herinneren wat
wij een maand geleden deden. Wil dit overzicht een juiste basis voor ons
toekomstig leven vormen, dan moet het nauwkeurig zijn, terwijl zelfs het
beste geheugen gebrekkig is. Als wij het verschil tussen het bewuste en onderbewuste geheugen begrijpen, en de manier waarop het onderbewuste
geheugen werkt, dan verdwijnt het probleem. Het verschil en de manier
waarop het onderbewuste geheugen een nauwkeurig verslag van al onze
levenservaringen bijhoudt kan het best aan de hand van het volgende
voorbeeld verduidelijkt worden. Wanneer wij naar buiten gaan en het omringende landschap overzien, brengen trillingen in de ether een beeld van
alles wat binnen het bereik van ons gezichtsveld is, tot ons. Het is echter
even bedroevend als waar, dat wij ogen hebben en niet zien, zoals Christus
zei. Deze trillingen drukken zelfs de kleinste details op het netvlies van onze ogen af. Maar meestal dringen zij niet tot ons bewustzijn door, en daarom herinneren wij ze ons niet. Zelfs de krachtigste indrukken verflauwen
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na verloop van tijd, zodat wij ze ons niet bewust voor de geest kunnen halen als zij eenmaal in ons bewuste geheugen zijn opgeslagen.
Wanneer een fotograaf met zijn camera naar buiten gaat, krijgt hij heel
andere resultaten. De ethertrillingen die van alle dingen waarop hij zijn camera richt uitgaan, brengen naar de film een indruk van het landschap over,
dat tot in de kleinste details nauwkeurig is. Bedenk dat deze exacte opname
niet afhangt van het feit of de fotograaf het opmerkt of niet. Het blijft op de
film en kan onder de juiste omstandigheden opnieuw in beeld worden gebracht. Iets dergelijks is het onderbewuste geheugen. Het wordt door iedereen automatisch en elk moment samengesteld, onafhankelijk van onze
wil, en wel als volgt.
Vanaf onze eerste ademhaling na de geboorte tot aan onze laatste snik,
ademen wij lucht in die gevuld is met beelden uit onze omgeving. Dezelfde
ether die het beeld op ons netvlies overbrengt, wordt door onze longen ingeademd, waar hij het bloed van zuurstof voorziet. Na bepaalde tijd bereiken die beelden het hart. In de linker hartkamer, dicht bij de hartpunt bevindt zich een klein atoom dat buitengewoon gevoelig is en het hele leven
lang in het lichaam blijft. Het verschilt in dat opzicht van alle andere atomen die komen en gaan, want het is het bijzondere eigendom van God,
en van een bepaalde geest. Dit atoom kan het boek van de optekenende
engel genoemd worden. Terwijl ons bloed na elke rondgang het hart passeert, worden de beelden van onze goede en slechte daden op dat atoom
gegrift. Dit verslag kan men het onderbewuste geheugen noemen. Het
vormt de basis van ons toekomstige leven als het als een panorama, vlak
na de dood, opnieuw in beeld wordt gebracht. Bij verwijdering van het
zaadatoom, dat overeenkomt met de film in een camera, dient de weerspiegelende ether van het levenslichaam als brandpunt. Als het leven zich
langzaam achterwaarts, van dood naar geboorte, ontrolt worden de beelden hiervan in het begeertelichaam gegrift, dat tijdens ons verblijf in het
louteringsgebied en de eerste hemel ons lichaam is, waar het kwaad uitgeroeid en het goede geassimileerd wordt, zodat in een volgend leven het
eerste als geweten dienstdoet, om ons te weerhouden in vroegere fouten
te vervallen en het laatste ons aanzet tot grotere deugdzaamheid.
Een verschijnsel dat veel overeenkomst met het levenspanorama vertoont, vindt plaats als iemand op het punt staat te verdrinken. Mensen van
wie de levensgeesten weer werden opgewekt vertellen dat zij in een flits
hun hele leven hebben gezien. Dat komt, omdat in dergelijke omstandigheden het levenslichaam eveneens het stoffelijk lichaam verlaat. Natuurlijk is er geen sprake van het breken van het zilveren koord, want anders
zou het leven niet meer hersteld kunnen worden. Bij verdrinking volgt al
snel bewusteloosheid, terwijl bij de gewone terugblik bij de dood het be66

wustzijn blijft bestaan, totdat het levenslichaam op dezelfde manier bezwijkt als wanneer wij gaan slapen. Dan houdt het bewustzijn even op en
wordt het panorama beëindigd. Daarom is ook de tijd die voor het panorama nodig is voor iedereen verschillend, afhankelijk van het feit of het levenslichaam gezond en krachtig was of dun en uitgeteerd door langdurige
ziekte. Hoe meer tijd er aan de terugblik wordt besteed, en hoe rustiger en
vrediger de omgeving is, des te dieper zal de indruk zijn die op het begeertelichaam gegrift wordt. Zoals gezegd heeft dit een zeer belangrijk en verstrekkend gevolg, want dan zal het lijden, dat de geest in het louteringsgebied of vagevuur als gevolg van verkeerde gewoonten en daden zal beseffen, veel intenser zijn dan bij een vage indruk. Ook zal in een toekomstig
leven de nog maar zwakke stem van het geweten veel dringender waarschuwen tegen fouten die in het verleden lijden veroorzaakten.
Wanneer de omstandigheden op het tijdstip van de dood zó zijn, dat de
geest door kabaal van buitenaf gestoord wordt - zoals lawaai en tumult van
een veldslag, de schokkende belevenissen van een ongeluk of het hysterisch
gejammer van familieleden - dan belet de afleiding hem om de indruk op
het begeertelichaam behoorlijk diep te maken. Als gevolg daarvan wordt
zijn bestaan na de dood vaag en nietszeggend. De geest oogst niet die
vruchten van zijn ervaring zoals had gemoeten wanneer hij in vrede en onder normale omstandigheden was overleden. Daarom zal hij in een volgend
leven een aansporing voor het goede missen en een waarschuwing tegen
het kwaad ontberen, die een diepe indruk van het levenspanorama, zou
hebben gegeven. Daarom zal zijn [geestelijke] groei vertraagd worden.
Maar de weldoende krachten die de evolutie onder haar hoede hebben,
nemen bepaalde stappen om onze domme behandeling van stervenden en
andere hierboven omschreven tegenwerkende omstandigheden goed te
maken. Welke deze stappen zijn, wordt besproken als het leven van kinderen in de hemel wordt nagegaan. Laten wij ons voorlopig beperken door
te zeggen dat in Gods koninkrijk elk kwaad altijd in een groter goed wordt
omgezet, ook al is het verloop niet altijd meteen duidelijk.
Het louteringsgebied of vagevuur
Tijdens ons leven maakte het bezwijken van het levenslichaam ’s avonds
een einde aan het bekijken van de wereld om ons heen, en was dit ook de
oorzaak dat wij ons in de onbewustheid van de slaap verloren. Als het levenslichaam onmiddellijk na de dood bezwijkt en het levenspanorama beeindigt, verliezen wij eveneens een tijdlang het bewustzijn die voor iedereen
verschillend is. De geest schijnt te worden overvallen door een gevoel van
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duisternis. Na een tijdje ontwaakt de geest en begint dan vaag het licht van
de andere wereld te onderscheiden. Maar hij went maar geleidelijk aan de
veranderende omstandigheden. Een dergelijke ervaring hebben we, als wij
vanuit een donkere kamer in het zonlicht komen dat ons door zijn schittering verblindt, totdat onze ogen hieraan gewend zijn.
Als wij in een dergelijke toestand ons een ogenblik van het heldere zonlicht afkeren en terugkijken in de donkere kamer, dan zijn de voorwerpen
daar veel duidelijker te zien dan de dingen buiten die door het felle zonlicht
worden beschenen. Dat geldt ook voor de geest. Als hij pas kort uit zijn lichaam bevrijdt is, neemt hij indrukken, tonelen en geluiden uit de stoffelijke wereld, die hij zojuist heeft verlaten, veel vlugger waar dan indrukken
uit de wereld die hij bezig is te betreden. Wordsworth nam in zijn Ode aan de
onsterfelijkheid een dergelijk feit bij pasgeboren kinderen waar, die allemaal
helderziend zijn en wakkerder wat de geestelijke wereld, dan wat ons aardse
bestaan betreft. Sommige kinderen verliezen hun geestelijk gezicht zeer
snel terwijl anderen het een aantal jaren behouden of zelfs hun hele leven
lang. Evenals de geboorte van een kind een sterven in de geestelijke wereld
betekent, en zijn helderziendheid een poos behoudt, zo is de dood op aarde
een geboren worden op het geestelijk gebied en houdt de pas overledene
enige tijd zijn bewustzijn van de stoffelijke wereld.
Wanneer iemand in de begeertewereld ontwaakt, na de hiervoor genoemde ervaringen te hebben doorgemaakt, schijnt men in het algemeen een gevoel van bevrijding van een zware last te voelen. Een gevoel dat lijkt op dat
van een duiker die in een zwaar rubber pak zit opgesloten, met een loodzware koperen helm op en zijn schoenen en lichaam verzwaard met lood,
die in zijn werkzaamheden op de zeebodem beperkt wordt door een luchtslang en daardoor alleen maar in staat is zich met moeite en onhandig voort
te bewegen. Als zo iemand na afloop van zijn arbeid naar boven wordt gehaald, zich van zijn zware kleding ontdoet en rondloopt met het gemak
waarop wij ons bewegen, moet hij beslist een gevoel van grote opluchting
hebben. Iets dergelijks voelt de geest die van zijn sterfelijk omhulsel is bevrijd en in staat is om over de hele wereld rond te zwerven in plaats van beperkt te zijn tot de kleine omgeving die hem op aarde bond.
Bij hen die ziek waren is er ook een gevoel van opluchting, want daar bestaan geen ziekten. Evenmin is het nodig om voor voedsel en onderdak te
zorgen want in die wereld bestaan hitte noch kou. Toch zijn er in het louteringsgebied veel mensen die onder allerlei lasten van huishouden, eten en
drinken gebukt gaan, net als hier. George du Maurier heeft in zijn roman
Peter Ibbetson een zeer goed beeld van die toestand geschetst tussen de
hoofdpersoon en de hertogin van Towers. Ook verduidelijkt deze roman
prachtig wat over het onbewuste geheugen is gezegd. Want George du
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Maurier heeft ergens, op een of andere manier, een gemakkelijke methode ontdekt die iedereen kan toepassen om ‘waar te dromen’. Door bij het
slapengaan een bepaalde houding aan te nemen, is het na enige oefening
mogelijk om in een droom de verschijning op te roepen van elk toneel, dat
wij uit ons afgelopen leven opnieuw wensen te beleven. Wat dat betreft is
het boek de moeite van het lezen waard. 4
Als er zich aan de hemel een vurige nevelvlek heeft gevormd en die begint te draaien, dan begint de kern van stof in het midden, waar de beweging het traagst is, te kristalliseren. Als zij een bepaalde dichtheid heeft bereikt wordt zij door de draaiing gegrepen en steeds dichter naar de buitenkant gewenteld van dat wat op dat moment de evenaar van een draaiende
bol is geworden. Daarna wordt zij in de ruimte geslingerd en uit het draaiende zonnestelsel verwijderd.
Dit proces voltrekt zich niet automatisch, zoals de geleerden ons willen
doen geloven; een bewering die in De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers en
op andere plaatsen in onze literatuur bewezen is. Herbert Spencer verwierp de nevelvlektheorie, omdat zij een eerste oorzaak inhield, die hij ontkende. Hij bleek niet instaat een betere hypothese voor de vorming van
zonnestelsel uit te denken. Maar het proces wordt tot stand gebracht door
de activiteit van een grote geest, die wij God noemen, of met een andere
naam. Het hermetisch axioma luidt: ‘zo boven, zo beneden.’ De mens, die
een mindere geest is, verzamelt eveneens geestsubstantie om zich heen, die
tot materie kristalliseert en ons zichtbare lichaam wordt, dat helderziend
bezien, geplaatst is binnenin een aura van fijnere lichamen. Deze laatsten
zijn voortdurend in beweging. Als een kind geboren wordt is zijn stoffelijk lichaam buitengewoon zacht en soepel. Kinderjaren, jeugd, volwassenheid en ouderdom zijn niets anders dan verschillende stadia van kristallisatie. Die kristallisatie gaat door totdat uiteindelijk een punt wordt bereikt,
dat de geest het verharde lichaam niet langer kan bewegen en door de geest
wordt uitgeworpen, zoals de planeet door de zon wordt uitgestoten. Dat is
de dood, het begin van een ontkledingsproces dat zich in het louteringsgebied voortzet. De lagere, verkeerde hartstochten en begeerten die wij tijdens ons leven hebben aangekweekt, hebben de begeertestof dusdanig gekristalliseerd, dat ook die moet worden uitgedreven. Zo wordt de geest van
kwaad gelouterd onder dezelfde wet waardoor ook een zon gezuiverd
wordt van de materie die later een planeet wordt. Als een leven fatsoenlijk
is, zal het louteringsproces niet erg zwaar zijn en zullen evenmin de op die
manier gezuiverde begeerten lang na hun vrijlating blijven voortbestaan,
maar snel ontbinden. Als daarentegen een leven buitengewoon slecht was,
4

Zie bijlage 1, achterin dit boek.
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dan kan dat gezuiverde deel van de begeerteaard zelfs blijven voortbestaan
tot op het tijdstip dat de geest voor een nieuwe geboorte terugkeert om
nieuwe ervaring op te doen. Het begeertelichaam zal dan tot hem aangetrokken worden en hem kwellen als een demon en hem steeds tot verkeerde daden aanzetten die hij zelf verafschuwt. Het verhaal van dr. Jekyll en
Mr Hyde is geen pure fantasie van Robert Louis Stevenson, maar gebaseerd op feiten die aan onderzoekers van de geestelijke werelden welbekend zijn. Dergelijke gevallen zijn natuurlijk extreem, maar toch zijn zij
mogelijk. In het geval van een bepaald soort criminelen hebben wij helaas
wetten die dergelijke mogelijkheden in waarschijnlijkheden omzetten. Ik
bedoel de wetten die in geval van moord de doodstraf eisen.
Als iemand gevaarlijk is, moet hij natuurlijk in toom worden gehouden.
Maar zelfs afgezien van het morele recht van de gemeenschap om iemand
het leven te benemen – wat ik ontken – doet de maatschappij door haar eigen daad, van een moord als vergelding, het doel zelf dat zij wil dienen,
teniet. Want als de gewelddadige moordenaar, onder welke noodzakelijke
tucht ook, een bepaalde tijd, tot aan zijn natuurlijke dood, in een gevangenis wordt vastgehouden, zal hij zijn verbittering tegen zijn slachtoffer en de
maatschappij vergeten zijn. Als hij zich dan als een vrije geest in de begeertewereld bevindt, kan hij zelfs door gebed vergiffenis hebben verkregen en een goed christen geworden zijn. In een volgend leven zal hij dan
vreugdevol verder gaan en hen proberen te helpen die hij hier leed toebracht.
Wanneer de maatschappij wrekend optreedt en hem een gewelddadige
dood oplegt vlak nadat hij zijn misdaad heeft begaan, zal hij zich waarschijnlijk erg verongelijkt voelen, en niet zonder reden. Een dergelijk persoon zal daarop meestal proberen het betaald te zetten, zoals men dat
noemt, en lange tijd doorgaan anderen aan te zetten tot moord of andere
misdaden. Dan hebben wij in een gemeenschap een epidemie aan moorden, die geen zeldzaamheid is.
De koningsmoord in Servië bracht de westerse wereld in opschudding
toen het hele koninklijk huis door een vreselijk bloedbad werd uitgeroeid,
waarbij de minister van binnenlandse zaken een van de belangrijkste samenzweerders was. Later schreef hij zijn memoires. Daarin vertelt hij dat
wanneer de samenzweerders iemand als aanhanger probeerden te winnen,
zij hierin altijd slaagden als zij wierook brandden. Hij wist niet waarom, en
vermeldde het alleen maar als een merkwaardige samenloop. Voor de occultist is de zaak volkomen duidelijk. Ik heb de noodzaak aangetoond van
het bezit van een lichaam of voertuig dat is samengesteld uit materiaal van
de betreffende wereld waarin wij willen functioneren. Meestal krijgen wij
een stoffelijk lichaam door ons verblijf in de baarmoeder. Of misschien in
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enkele bijzondere gevallen door middel van een goed materialiserend medium. Maar als het alleen voldoende is om op de hersenen in te werken en
iemand anders tot handelen te beïnvloeden, hebben wij alleen maar een
lichaam of voertuig nodig dat uit die ethers is samengesteld, die te halen zijn
uit dampen of rook van verschillende substanties. Elke substantie trekt een
andere soort geesten aan. Zonder twijfel was de wierook die op die bijeenkomsten gebrand werd waar de samenzweerders succes hadden, van een
lage en zinnelijke soort, die geesten aantrok die een wrok tegen de mensheid hadden en vooral tegen de Servische vorst. Deze ontevreden personen
waren niet in staat om de koning zelf kwaad te doen, maar gebruikten een
mysterieuze invloed die de samenzweerders bij hun werk hielp. De van zijn
lichaam bevrijde moordenaar, die een wrok tegen de maatschappij heeft
vanwege zijn executie, kan obscure speelholen binnengaan, waar de dampen van drank en tabak ruimschoots gelegenheid bieden om op het soort
mensen die op zulke plaatsen samenkomen, in te werken. Iemand die helderziend is, is vaak droevig gestemd als hij de ijle invloeden waarneemt
waaraan zij, die dergelijke plaatsen bezoeken, worden blootgesteld. Natuurlijk moet iemand van laag gehalte zijn om door lage gedachten beïnvloed te worden. Het is eveneens onmogelijk om iemand met een goed karakter aan te zetten om een moord te plegen (tenzij men hem in een hypnotische slaap brengt, als om een stemvork die op C is afgestemd, geluid
te doen geven door een ander, die op G is afgestemd, aan te slaan. Maar
de gedachten van zowel de levenden als de doden, zijn steeds om ons heen.
Geen mens dacht ooit een verheven geestelijke leer uit onder de invloed
van tabaksrook of onder het drinken van alcohol. Als de doodstraf, publiciteit in de media over misdaden, en het vervaardigen van drank en tabak, uit
de maatschappij zouden worden verbannen, dan zouden de wapenfabrieken binnenkort ophouden met te adverteren en failliet gaan, tegelijk met
de meeste slotenmakers. Het politiecorps zou inkrimpen en gelijktijdig
daarmee zouden gevangenissen en belastingen tot een minimum kunnen
worden teruggebracht.
Wanneer iemand het louteringsgebied betreedt, is hij nog precies dezelfde persoon als voordat hij stierf. Hij heeft precies dezelfde begeerten, dezelfde voorkeur en afkeer, dezelfde sympathieën en antipathieën als daarvoor. Toch is er één belangrijk verschil, namelijk dat hij geen grofstoffelijk lichaam meer heeft waarmee hij zijn lusten kan bevredigen. De dronkaard snakt naar drank, veel erger dan hij bij zijn leven ooit deed. Maar hij
heeft geen maag om drank op te nemen en het chemische verbrandingsproces tot stand te brengen, die nodig is voor de opwekking van de bedwelming die hem genot verschaft. Hij kan cafés binnengaan, en doet dat
ook, waar hij zijn [begeerte]lichaam in het [stoffelijk]lichaam van een echte,
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levende dronkaard schuift, zodat hij zijn verlangens als het ware uit de
tweede hand kan voldoen. Hij zal zijn slachtoffer aanzetten om steeds maar
meer te drinken. Toch is er geen echte bevrediging. Hij ziet het gevulde glas
op de bar, maar zijn geestenhand is niet in staat het op te tillen. Hij doorstaat tantaluskwellingen, tot hij na verloop van tijd beseft dat het onmogelijk is om zijn laag verlangen te bevredigen. Dan is hij, voor wat die slechte
gewoonte betreft, vrij om verder te gaan. Hij is van die slechte gewoonte
genezen zonder tussenkomst van een boze godheid of een conventionele
duivel met helse vlammen en een hooivork om de straf uit te voeren, maar
onder de onveranderlijke wet dat wij oogsten zullen wat wij zaaiden, heeft
hij precies geleden naar evenredigheid van zijn tekortkoming. Als zijn verlangen naar drank gering was, zou hij het vocht dat hij daar niet kan krijgen,
nauwelijks missen. Als zijn begeerte sterk was en hij alleen maar voor drank
leefde, zou hij ware hellepijn lijden, zonder de noodzaak van echte vlammen. Zo zal het lijden dat hij bij het uitroeien van zijn ondeugd ervaart,
evenredig zijn aan de kracht die hij gebruikte bij het aankweken van zijn
gewoonte, evenals waarmee een vallende steen de aarde treft gelijk is aan de
kracht die gebruikt werd om hem in de hoogte te gooien.
Het is niet Gods bedoeling om iets betaald te zetten. Liefde is hoger dan
de wet. Door zijn geweldige zorg en mededogen voor ons welzijn, heeft
hij de weg tot berouw en beterschap geopend waarlangs wij vergeving van
zonden kunnen krijgen, zoals Christus, de Heer van liefde, heeft geleerd.
Maar niet tegen de wet in, want zijn wetten zijn onveranderlijk. Maar door
toepassing van een hogere wet, waardoor wij hier tot stand brengen wat
anders uitgesteld wordt totdat de dood gedwongen de dag van het oordeel
brengt. De methode is als volgt:
In de uiteenzetting over het onderbewuste geheugen, werd opgemerkt,
dat een verslag van elke daad, gedachte of woord door middel van de lucht
en de ether, naar onze longen wordt overgebracht, vandaar naar het bloed
en tenslotte gegrift wordt op het aantekenboekje in het hart: een soort
zaadatoompje dat het boek van de Heren van het Lot vormt [ook Optekenende Engelen genoemd]. Verderop wordt uitgelegd hoe dit levenspanorama in het begeertelichaam wordt gegrift en de basis voor het vergeldingsproces na de dood vormt. Wanneer wij iets verkeerd hebben gedaan,
en ons geweten beschuldigt ons in verband daarmee, en deze aanklacht
brengt oprecht berouw teweeg, vergezeld van verbetering, dan zal het beeld
van die verkeerde daad langzamerhand uit het verslag van ons leven verdwijnen, zodat wanneer wij bij de dood ons lichaam verlaten, het niet beschuldigend tegen ons optreedt. Wij hebben opgemerkt dat het levenspanorama, vlak na de dood, in omgekeerde volgorde afrolt. Later, tijdens ons
verblijf in het louteringsgebied, trekt het levenspanorama nog eens aan het
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geestelijk gezicht van de mens voorbij, die dan precies dezelfde gevoelens
als degene die hij onrecht aandeed, ervaart. Hij schijnt tijdelijk zijn eigen
identiteit te verliezen, en neemt de positie van zijn vroegere slachtoffer in
en ervaart zelf al het geestelijk en lichamelijk lijden dat hij anderen aandeed.
Zo leert hij in een volgend leven barmhartig te zijn in plaats van wreed, en
goed te doen in plaats van kwaad. Maar als hij echter vóór zijn dood zich
bewust wordt van iets verkeerds dan, als gezegd, maakt het gevoel van spijt
voor zijn slachtoffer, en de schadeloosstelling of het goedmaken dat hij uit
eigen vrije wil doet, het lijden na de dood overbodig, vandaar dat ‘zijn zonde is vergeven’.
De mysterieleer van het Rozenkruis geeft een wetenschappelijke methode waardoor een aspirant naar het geestelijk leven zich voortdurend kan
louteren, en zo het verblijd in het louteringsgebied geheel kan vermijden.
Elke avond, na zich [om te slapen] te hebben teruggetrokken, overziet de
[proef]leerling in omgekeerde volgorde hoe hij die dag heeft geleefd. Hij
begint met zo duidelijk mogelijk het toneel te overzien vlak voor hij naar
bed ging. Dan probeert hij onpartijdig zijn handelen op dat moment te
bezien, ze aan een streng onderzoek onderwerpend, om te zien of hij goed
of verkeerd deed. Als hij verkeerd deed probeert hij zo levendig mogelijk
dat verkeerde te doorvoelen en er zich bewust van te worden. Als hij bijvoorbeeld onvriendelijk tegen iemand sprak en bij nader inzien vindt dat
dit onjuist was, moet hij proberen precies te voelen wat die persoon voelde.
En bij de eerstkomende gelegenheid excuses maken voor zijn onvriendelijkheid. Dan moet hij het volgende toneel in omgekeerde volgorde voor
zijn geest oproepen, bijvoorbeeld het avondeten en zich afvragen of hij at
om te leven, matig en zonder bij een levend wezen leed te veroorzaken, dus
vegetarisch. Wanneer hij inziet dat zijn eetlust hem beheerste en hij dus
gulzig at, moet hij proberen die gewoonte af te leren. Want om een rein
leven te leiden moeten wij een zuiver lichaam hebben. Niemand kan zijn
hoogste mogelijkheden in het leven ontplooien wanneer hij zijn maag tot
kerkhof maakt voor de ontbindende lichamen van vermoorde dieren. In
dit verband komt mij een gedicht van Ella Wheeler Wilcox in gedachte:
I am the voice of the voiceless;
Through me the dumb shall speak
Till a deaf world’s ear
Shall be made to hear
the wrongs of the wordless weak.

Ik ben de stem van de stemlozen,
de stommen spreken door mij.
Dat voor ‘s werelds dove oren
mijn roepstem niet meer gaat verloren
voor wat hulpeloos is en onvrij.

The same force formed the sparrow
That fashioned man, the king.

De mus en de mens, de koning,
hen schiep toch dezelfde Kracht:
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The God of the Whole
gave a spark of soul
To furred and feathered thing.

Heeft God niet aan allen gegeven
hetzelfde verlangen tot leven,
aan wie veren draagt of een vacht?

And I am my brother’s keeper;
And I will fight his fight,
And speak the word
For beast and bird
Till the world shall set things right.

En ik ben mijn broeders hoeder;
Voor zwakken sta ik steeds op post;
Voor dieren zal ‘k blijven strijden,
en aan hen mijn pleidooien wijden,
totdat men hen van onrecht verlost.

Zo dient de leerling elk moment van de dag, in omgekeerde volgorde,
vanaf de avond tot de morgen, te overzien, en oprecht spijt te voelen over
datgene waarin hij faalde. Hij moet niet nalaten blijdschap te voelen als hij
aan een moment komt waarin hij goed deed. Hoe intenser hij kan voelen,
des te grondiger zal hij het verslag op het aantekenboekje in zijn hart
uitwissen om zijn geweten te verscherpen, zodat naarmate de tijd verstrijkt,
hij minder reden tot afkeuring zal vinden en zijn zielenkracht enorm zal
toenemen. Zo zal hij op een manier groeien, die met een minder systematische methode niet mogelijk is. Dan zal zijn verblijf in het louteringsgebied na de dood, niet meer nodig zijn.
Deze avondoefening en een andere voor de morgen zullen, als zij dagelijks worden volgehouden, iemand na een bepaalde tijd helderziend maken,
omdat zij het leven verbetert. Dit onderwerp is grondig behandeld in Rozenkruisers Christendom, hoofdstuk 11, zodat het niet nodig is hier langer bij
stil te staan. 5
De eerste hemel
In de eerste hemel, gelegen in de drie hoogste sferen van de begeertewereld, ontrolt zich het levenspanorama opnieuw en toont elk moment waarop wij anderen probeerden te helpen of goed te doen. Deze werden niet
doorvoeld toen de geest in de lagere sferen verbleef, want hogere begeerten kunnen zich niet in de grove stof - waaruit de lagere sferen van de begeertewereld zijn samengesteld - uitdrukken. Maar als de geest naar de eerste hemel opstijgt oogst hij uit elk moment al het goede dat hij tijdens zijn
leven aan de dag legde. Hij zal de dankbaarheid voelen van degene aan wie
hij hulp gaf. Als hij aan een moment komt, waarin hij zelf een gunst van
anderen ontving en dankbaar gestemd was, dan zal hij die dankbaarheid
opnieuw ervaren. Het totaal van al deze gevoelens wordt daar in de geest
5

Zie bijlage 2.
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samengevoegd om in een toekomstig leven als aansporing tot het goede te
dienen.
Op die manier wordt de ziel in het louteringsgebied van kwaad gezuiverd
en in de eerste hemel in het goede gesterkt. In het ene gebied wordt de essentie van het lijden tot geweten om ons van kwaaddoen af te houden, in
het andere gebied wordt het voorbeeld van het goede omgezet in goedheid
en altruïsme, die de grondslag van alle ware vooruitgang vormen. Bovendien is het louteringsgebied verre van een plaats van straf; het is misschien
wel de meest weldadige sfeer in de natuur. Want dankzij de loutering worden wij elk leven opnieuw zonder schuld geboren. De neiging om in hetzelfde kwaad waarvoor wij leden te vervallen, blijft behouden. Verleidingen om dezelfde fout te herhalen zullen op onze weg worden geplaatst,
totdat wij het kwaad bewust hebben overwonnen. Verzoeking is geen zonde, de zonde ligt in het bezwijken ervoor.
Onder de bewoners van de geestelijke wereld is één groep die een bijzonder pijnlijk leven lijdt; soms jarenlang. Namelijk de zelfmoordenaars die
van de levensschool probeerden te spijbelen. Toch is het geen boze God
of een boosaardige duivel die straf oplegt, maar een onveranderlijke wet
die het lijden toebedeelt, dat voor elke zelfmoordenaar weer anders is.
Wij zagen al, toen wij de gedachtewereld beschouwden, dat elke vorm in
de zichtbare wereld, daar zijn oertype heeft, een trillende holle vorm of matrijs die een bepaald geluid uitzendt. Dat geluid trekt fysieke stof aan en
vormt dat tot een gestalte die wij waarnemen. Op ongeveer dezelfde manier als wij een beetje fijn zand op een glazen plaat strooien en met een
strijkstok langs de rand strijken. Het zand vormt zich dan tot allerlei geometrische figuren die veranderen als het geluid verandert.
Het kleine atoom in ons hart is het voorbeeld en het middelpunt waaromheen zich de atomen in ons lichaam groeperen. Wanneer dat atoom bij
de dood wordt verwijderd, ontbreekt het middelpunt. Hoewel het oertype doorgaat met trillen, tot de uiterste grens van ons leven is bereikt, zoals
al eerder werd uiteengezet, kan er toch geen materie in de holle matrijs van
het oertype aangetrokken worden. Daardoor voelt de zelfmoordenaar een
afschuwelijke, knagende pijn alsof hij uitgehold is, een marteling die alleen
vergeleken kan worden met knagende honger. In zijn geval zal deze intense pijn precies zolang duren als hij nog in zijn lichaam geleefd zou hebben. Na het verstrijken van die termijn valt het oertype uiteen, net zoals
wanneer de dood langs natuurlijke weg intreedt. Dan stopt de pijn van de
zelfmoordenaar en begint zijn periode van loutering net als bij iemand die
een natuurlijke dood sterft. Maar de herinnering aan zijn doorstane lijden
als gevolg van zijn zelfmoord zal hem in volgende levens bijblijven en hem
van een dergelijke daad weerhouden.
75

In de eerste hemel bevindt zich een groep die helemaal niet in het louteringsgebied is geweest en een buitengewoon gelukkig leven leidt, namelijk
kinderen. Een gezin wordt altijd diep getroffen wanneer een jong kind
overlijdt, en de vreugde die het bracht, met zich meeneemt. Als wij echter
het heerlijke bestaan konden zien dat de kinderen daar leiden, en de weldaad begrijpen die voor het kind uit zijn korte oponthoud daar voortvloeien, zou ons verdriet verminderen en zou de wond in ons hart sneller genezen. Omdat in de wereld niets zonder reden gebeurt, is er een dieperliggende reden voor kindersterfte dan wij meestal beseffen. Als wij de feiten
leren kennen, zijn wij in het vervolg beter in staat het droevige voorval van
dit verlies te vermijden.
Om de zaak goed te begrijpen moeten wij teruggaan naar de ervaring van
de stervende op het moment van overlijden. Wij weten dat het panorama
van het afgelopen leven op het begeertelichaam gegrift wordt dat tussen
enige uren, tot drieëneenhalve dag vlak na het overlijden duurt. Wij herinneren ons dat de duidelijkheid van het beeld afhangt van het ingriffen.
Hoe helderder dit panorama is, des te intenser zal de geest in het louteringsgebied lijden en later, in de [eerste] hemel, de vreugde voelen. Dus:
hoe intenser het lijden in het vagevuur des te krachtiger het geweten in
het volgende leven.
Ik heb uiteengezet hoe de verschrikkingen op het slagveld, bij een ramp,
of andere noodlottige omstandigheden, de geest kunnen beletten al zijn
aandacht aan het levenspanorama te besteden, met het gevolg dat er maar
een vage indruk op het begeertelichaam komt, gevolgd door een vluchtig
en onbeduidend bestaan in het louteringsgebied en de eerste hemel. Ook
dat hysterisch gejammer in de sterfkamer dezelfde uitwerking tot gevolg
heeft.
Een geest die zo aan het lijden, evenredig aan zijn wandaden, ontkwam,
en die evenmin de vreugde ondervond gelijk aan het goede dat hij deed,
zou in zijn toekomstig leven zijn geweten niet in die mate ontwikkeld hebben als zou moeten, en evenmin zou zijn karakter zoveel verbeterd zijn als
zou moeten. Daarom zou het leven, geëindigd onder omstandigheden
waarop de geest geen invloed had, gedeeltelijk verknoeid zijn. Daarom nemen de grote leiders van de mensheid stappen om een dergelijke ramp te
voorkomen en onrechtvaardigheid tegen te gaan. De geest wordt tot geboorte gebracht en is gedoemd om jong te sterven. Hij komt dan opnieuw in de begeertewereld, en leert in de eerste hemel de lessen, die hij
eerder miste.
Omdat de eerste hemel in de begeertewereld ligt, het rijk van licht en
kleur waar, door gedachte, de stof uiterst snel gevormd wordt, komen de
kinderen in het bezit van prachtig speelgoed, dat hier onmogelijk te ma76

ken is. Men leert hun met kleuren te spelen die op hun moraal inwerken,
afgestemd op ieders behoefte. Ieder kind, dat maar enigszins gevoelig is,
wordt door de kleur van de kleding en de omgeving beïnvloed. Sommige
kleuren hebben een deprimerend effect, terwijl andere de energie aanwakkeren, terwijl weer andere kalmeren en troosten. In de begeertewereld
zijn de invloeden van kleur veel intenser dan hier; zij zijn veel sterkere factoren ten goede of ten kwade. Door dit kleurenspel neemt het kind onbewust de eigenschappen op die het miste als gevolg van een ramp of gejammer van familie. Vaak moeten dergelijke verwanten voor een kind in
de geestelijke wereld zorgen of ook om het te laten geboren worden en dan
te zien sterven. Op die manier krijgen zij hun verdiende loon voor het begane kwaad. Naarmate oorlogen verdwijnen, en de mens leert om voorzichtiger met het leven om te gaan, en ook leert hoe voor stervenden te
zorgen, zal de kindersterfte, die nu zo ontzettend hoog is, afnemen.
De tweede hemel
Als uit een leven zowel het goede als het kwade is verwijderd, dankt de
geest zijn begeertelichaam af en stijgt hij op naar de tweede hemel. Dan begint het begeertelichaam te ontbinden zoals dit al eerder met het stoffelijk
lichaam en het levenslichaam het geval was. Het is een kenmerk van begeertestof dat zij, nadat zij eenmaal gevormd is en met leven bezield, nog
geruime tijd blijft voortbestaan. Zelfs nadat het leven is heengegaan leeft
het nog een halfbewust, onafhankelijk bestaan. Soms wordt het door magnetische aantrekkingskracht naar de familieleden van de geest die het als
omhulsel diende, getrokken. Op spiritistische séances zijn het meestal deze
schillen, die de gestorven geest verpersoonlijken en de familieleden misleiden. Omdat het panorama van het afgelopen leven in deze schillen is
gegrift hebben zij herinnering aan gebeurtenissen in verband met deze
verwanten, wat de begoocheling in de hand werkt. Daar de verstandelijke
vermogens echter ontbreken, zijn zij natuurlijk niet in staat om ook maar
enig betrouwbare raad te geven. Dit verklaart de laag-bij-de-grondse onzin
die deze schillen uitkramen.
Wanneer de geest van de eerste naar de tweede hemel gaat, ervaart hij
wat wij eerder beschreven als ‘de grote stilte’, waarin hij volkomen alleen
staat, alleen bewust van zijn goddelijkheid. Als die stilte verbroken wordt
zweven de geest, uit de wereld van toon waarin de tweede hemel is gelegen, hemelse harmonieën tegemoet. Dan schijnt hij zich in een zee van geluid te baden en een vreugde te ervaren die alle beschrijving te boven gaat
omdat hij nu zijn hemels thuis nadert. Want dit is het eerste van de echte
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geestelijke gebieden, waaruit de geest tijdens zijn leven op aarde en daaropvolgende bestaan na de dood, verbannen is. In de begeertewereld was
zijn taak corrigerend, maar in de gedachtewereld wordt de menselijke geest
één met de natuurkrachten en begint zijn scheppende functie.
Onder de wet van oorzaak en gevolg oogsten wij precies wat wij gezaaid
hebben. Het zou onjuist zijn de ene geest in een omgeving te plaatsen waar
schaarste aan de noodzakelijke levensbehoeften, waar een verzengende
zon de oogst verschroeit en miljoenen mensen de hongersdood sterven, of
waar hevige overstromingen woningen, die niet tegen haar vernielende
kracht bestand zijn, verzwelgen, en een andere geest geboren te laten worden in een land van overvloed, met een vruchtbare bodem, die bij een minimum aan werk een maximale opbrengst geeft. Of waar de aarde rijk is
aan mineralen die door de industrie gebruikt kunnen worden om het vervoer van bodemschatten van de ene plaatst naar de andere te vergemakkelijken. Als wij op die manier ergens neergezet zouden worden, zonder enig
overleg of instemming van onszelf, dan zou er geen rechtvaardigheid bestaan. Zoals ons bestaan na de dood, in het louteringsgebied en de eerste
hemel, op onze morele houding in dit leven is gebaseerd, zo wordt ook
onze activiteit in de tweede hemel door ons geestelijk streven bepaald. Zij
brengt onze toekomstige, stoffelijke omgeving voort, want in de tweede
hemel wordt onze geest deel van de natuurkrachten die op aarde werken,
en haar klimaat, flora en fauna veranderen. Een geest met een lui karakter,
die hier op aarde zijn tijd verdroomt met bovenzinnelijke bespiegelingen
wordt door de dood, wat zijn verstandelijke houding betreft, evenmin
veranderd als wat zijn zedelijk gedrag betreft. Hij zal in de eerste hemel
ook zijn tijd verdromen en gelukzalig opgaan in haar aanblik en geluiden.
Zo zal hij nalaten om aan zijn toekomstige omgeving te werken en naar
een onvruchtbaar en dor land terugkeren. Die geesten echter, van wie hun
materiële aspiraties maken dat zij echte gezelligheid van huis en haard wensen, die grote ondernemingen willen beginnen, en van wie hun geest is geinteresseerd in handel en industrie, zullen in de hemel een bodem ontwikkelen die voor hun doel geschikt is: vruchtbaar, rijk aan grondstoffen met
goed bevaarbare rivieren en beschutte havens. Als de tijd daar is, zullen zij
op aarde terugkeren om de vruchten uit de tweede hemel te plukken, evenals zij het resultaat van hun leven op aarde in het louteringsgebied en de
eerste hemel oogsten.
De derde hemel
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In de derde hemel hebben de meeste mensen maar erg weinig bewustzijn,
om redenen die ik in verband met het gebied van de abstracte gedachte
verklaard heb, want daar bevindt zich de derde hemel. Daardoor heeft het
meer van een wachtruimte, waar de geest in de tijd gelegen tussen het moment waarop in de tweede hemel zijn werk is afgelopen, en het tijdstip
waarop hij weer het verlangen naar opnieuw geboren te worden krijgt,
verblijft. Toch brengen vanuit dit gebied uitvinders hun originele ideeën
omlaag. Daar krijgt de mensenvriend de duidelijkste visie hoe zijn dromen
te verwezenlijken; en krijgen de geestelijke verlangens van een naar een
deugd strevend gemoed nieuwe impulsen.
Na verloop van tijd trekt het verlangen van de geest naar nieuwe ervaringen hem terug tot wedergeboorte. De grote hemelse wezens die in het
Christendom Optekenende Engelen of Heren van het Lot worden genoemd, helpen de geest om tot geboorte te komen op de plaats die het
meest geschikt is om de nodige ervaring op te doen en zijn vermogens en
mogelijkheden verder te ontplooien.
Wij zijn hier allemaal vaak, in verschillende families geweest. Wij hebben
verhoudingen van uiteenlopende aard met allerlei soorten mensen gehad.
Meestal zijn er verscheidene gezinnen bij wie wij opnieuw geboren kunnen worden om ons zelfopgebouwde lot uit te werken en te oogsten wat
wij in voorgaande levens hebben gezaaid. Als er geen speciale redenen zijn
waarom wij in een bepaald gezin temidden van bepaalde vrienden of vijanden geboren moeten worden, dan is het de geest toegestaan zijn eigen
geboorteplaats te kiezen. Men kan dus zeggen dat de meeste mensen, door
eigen voorgeboortelijke keuze, op hun tegenwoordige plaats zijn beland.
Om ons bij het maken van die keus te helpen, ontrollen de Heren van
het Lot voor de ogen van de geest in hoofdlijnen het panorama van de levens waaruit hij mag kiezen. Dit panorama geeft aan welk deel van onze
schulden uit het verleden wij te betalen hebben en welke vruchten wij naar
alle verwachting in het aanstaande leven zullen oogsten.
De geest wordt vrijgelaten om tussen de verschillende, hem voorgelegde levens, te kiezen. Maar als eenmaal de keus gemaakt is, is er tijdens het
leven geen ontkomen meer mogelijk. Voor wat de toekomst betreft, hebben wij onze vrije wil, maar het ‘rijpe’ lot uit het verleden kunnen wij niet
ontlopen. Dit blijkt uit het voorval in De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers vermeld, waarin een bekende spreker uit Los Angeles [de heer J.H.L.
Laurenze] werd gewaarschuwd dat als hij op een bepaalde dag zijn huis verliet, hij door een voertuig aan hoofd, hals, borst en schouders gewond zou
raken. De man geloofde het en had het plan de waarschuwing ter harte te
nemen. Toch ging hij op de genoemde dag naar Sierra Madre om een voordracht te houden. Hij raakte bij een aanrijding aan bovengenoemde plaat79

sen gewond. Hij vertelde later: ‘Ik dacht dat de achtentwintigste al de negenentwintigste was.’ 6
Als de geest zijn keuze heeft gemaakt, daalt hij af naar de tweede hemel
waar de engelen en aartsengelen hem leren hoe een oertype te bouwen van
het lichaam dat hij later op aarde zal bewonen. Ook hier zien wij de werking van de geweldige wet van rechtvaardigheid, die leert dat wij oogsten
wat wij gezaaid hebben. Als onze smaak grof en zinnelijk is, zullen wij een
oertype bouwen dat deze eigenschappen kan uitdrukken. Zijn wij echter
beschaafd en hebben wij een esthetische smaak, dan zullen wij een daaraan overeenkomstig oertype opbouwen. Maar niemand kan een beter lichaam krijgen dan hij heeft opgebouwd. Evenals de architect die een huis
bouwt waarin hij later zelf gaat wonen, ongemak zal ondervinden als hij
nalaat het behoorlijk te ventileren, zo voelt ook de geest zich onbehaaglijk
in een slecht gebouwd lichaam. Evenals de architect gebreken leert te vermijden, en de gebreken van het ene huis herstelt bij het bouwen van een
nieuw huis, zo leert ook de geest, die door de gebreken van zijn lichaam
lijdt, op den duur steeds betere lichamen te bouwen.
In het gebied van de concrete gedachte, trekt de geest eveneens materiaal tot zich voor een nieuw verstand. Evenals een magneet ijzervijlsel aantrekt, maar andere stoffen laat liggen, zo trekt iedere geest alleen maar die
soort gedachtestof aan, die hij in zijn vorig leven gebruikte, plus die welke
hij in zijn bestaan na de dood heeft leren gebruiken. Dan daalt hij af naar
de begeertewereld, waar hij begeertestof voor een nieuw begeertelichaam
verzamelt, die zijn juiste morele eigenschappen zal kunnen uitdrukken. Later trekt hij een bepaalde hoeveelheid ether tot zich, die in de matrijs van
het oertype, dat in de tweede hemel werd gevormd, ingebouwd wordt en
als cement dienst doet tussen de vaste stoffen, vloeistoffen en het gasvormig materiaal uit de lichamen van de ouders, die het grofstoffelijk lichaam
van het kind vormen, waarna het op het juiste tijdstip wordt geboren.
Geboorte en kinderjaren
U moet niet denken dat wanneer het lichaampje van het kind geboren is,
het geboorteproces klaar is. Het grofstoffelijk lichaam heeft de langste
ontwikkeling achter de rug. Evenals een schoenmaker, die een aantal jaren
zijn vak heeft uitgeoefend, bekwamer is dan een leerjongen, en beter en
sneller schoenen kan maken, zo brengt ook de geest, die veel stoffelijke li6

Zie: De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, hfst. 4; Rozenkruisers christendom, hfst. 10, blz. 116;
Vragen en antwoorden I, vraag 153; Vragen en antwoorden 2, vraag 117.
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chamen heeft opgebouwd, ze vlugger voort. Het levenslichaam is echter
een latere aanwinst van de mens. Daarom zijn wij niet zo bedreven in de
bouw van dat lichaam of voertuig. Het spreekt vanzelf dat het meer tijd
kost om dat op te bouwen uit het materiaal dat niet opgemaakt werd bij
het maken van het binnenwerk van het oertype. Het levenslichaam wordt
dan ook niet voor het zevende jaar geboren. Dan begint de periode van de
snelle groei. Het begeertelichaam is nog een veel latere toevoeging van de
samengestelde mens en wordt niet voor het veertiende jaar geboren, wanneer de begeerteaard zich het sterkst uitdrukt in de pubertijd. Het verstand,
dat de mens tot mens maakt, wordt niet voor het eenentwintigste jaar geboren. Voor de wet wordt die leeftijd dan ook erkend als het vroegste stadium waarop men stemrecht krijgt.
Voor ouders is kennis van dit ontwikkelingsproces van groot belang, omdat een juist begrip van de ontwikkeling die zich in elk van die zeven jaren voltrekt, de opvoeder in staat stelt om verstandig met de natuur mee
te werken. Als ouder kan men dan zijn taak beter vervullen dan zij die de
mysterieleer van het Rozenkruis niet kennen. De nog overblijvende bladzijden zullen dan ook worden besteed aan het verduidelijken van dit onderwerp en aan het belang van astrologische kennis voor de ouders.
Het mysterie van licht, kleur en bewustzijn
De Bijbel zegt: ‘God is licht.’ Wij zijn niet in staat zijn alomtegenwoordigheid of de manier van zijn openbaring verhevener uit te drukken. Zelfs de
grootste telescopen zijn niet in staat tot aan de grenzen van het licht door te
dringen, ook al kunnen wij hemellichamen zien die vele lichtjaren van de
aarde verwijderd zijn. Wij doen er goed aan ons af te vragen, zoals de Psalmist in het verleden deed: ‘Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe
aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels
van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw
hand mij leiden.’ Ps. 139: 7-10.
Toen aan de dageraad van het zijn, God, de Vader het Woord uitzond en
de heilige Geest over de zee van homogene maagdelijke stof zweefde, werd
de oorspronkelijke duisternis in licht veranderd. Daarom is dat de voornaamste manifestatie van de godheid. Een studie van de grondbeginselen
van licht, zullen aan de intuïtie een prachtige bron van geestelijke inspiratie
openbaren. Omdat dit te ver van het onderwerp voert, ga ik niet dieper op
dit thema in dan een elementair idee te geven hoe het goddelijk leven het
menselijk gestel stimuleert en aanzet tot handelen.
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God is inderdaad één en ondeelbaar. Binnen zijn wezen ontvouwt hij alles wat bestaat, zoals het witte licht alle kleuren omvat. Maar als hij zich openbaart, vertoont hij zich drievoudig zoals het witte licht in de drie primaire kleuren: blauw, geel en rood gebroken wordt. Waar wij deze kleuren ook
zien zijn zij het symbool van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Deze
drie primaire stralen van het goddelijk leven worden door de zon uitgestraald en brengen op elk van de zeven lichtdragers – de planeten, die de zeven geesten voor Gods troon worden genoemd – leven, bewustzijn en
vorm tot stand. Zij heten: Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter, Saturnus
en Uranus. De wet van Bode bewijst dat Neptunus niet tot ons zonnestelsel
behoort. Voor een wiskundige uiteenzetting hiervan wordt u verwezen
naar Vereenvoudigde, wetenschappelijke astrologie. 7
Elk van deze zeven planeten ontvangt in verschillende mate het zonlicht,
afhankelijk van de afstand tot de zon en de samenstelling van hun dampkring. De wezens op elke planeet hebben – afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau – verwantschap met bepaalde zonnestralen. Zij nemen de kleur
of kleuren in zich op die in overeenstemming met hen zijn, en weerkaatsen de rest naar de andere planeten. Deze teruggekaatste straal draagt een
impuls met zich, die overeenkomt met de aard van de wezens, waarmee hij
in aanraking is geweest.
Zo komt het goddelijke licht en leven tot iedere planeet, hetzij rechtstreeks van de zon of weerkaatst van haar zes [8, plus de maan] zusterplaneten. Evenals de zomerwind, die over bloeiende velden heeft gestreken,
op zijn stille, onzichtbare vleugels de gemengde geuren van ontelbare
bloemen meevoert, zo brengen ook de subtiele invloeden uit Gods bloementuin de gemengde impulsen van alle geesten tot ons. In dit veelkeurige
lichtleven, bewegen en bestaan wij.
De stralen die rechtstreeks van de zon komen, brengen geestelijke verlichting tot stand; de weerkaatste stralen van de planeten bevorderen een
verhoogd bewustzijn en morele ontwikkeling. De weerkaatste stralen door
middel van de maan geven lichamelijke groei.
Maar omdat elke planeet maar een bepaalde hoeveelheid van één of meer
kleuren kan opnemen - in overeenstemming met het algemene niveau van
ontwikkeling daar, zo kan elk wezen op aarde, mineraal, plant, dier of mens,
maar een bepaalde hoeveelheid van de verschillende, op aarde geworpen
stralen, opnemen en daar profijt van hebben. De andere stralen beïnvloeden hem niet, noch veroorzaken zij enige gewaarwording, evenmin als een
blinde zich bewust is van het licht en de kleuren die overal om hem heen
7

De wet van Titius-Bode werd in 1766 ontdekt door Titius. Later bleek het helemaal geen
natuurwet te zijn. Neptunus, Uranus en Pluto behoren dus gewoon tot ons zonnestelsel.
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aanwezig zijn. Daarom wordt elk wezen door de planeetstralen verschillend beïnvloed. De astrologische wetenschap, een fundamentele waarheid
in de natuur, is een grote zegen voor het opdoen van geestelijke groei.
Uit een horoscoop kunnen wij onze eigen sterke en zwakke punten leren
kennen en eveneens de weg die het best bij ons past, of van vrienden die
als kinderen tot ons komen om te zien welke eigenschappen in hen sluimeren. Zo wordt ons duidelijk hoe wij onze taak als ouder kunnen vervullen,
door het kwaad in bedwang te houden voor het ontstaat, en het goede te
stimuleren zodat het kind, dat aan onze zorg is toevertrouwd, de geestelijke
krachten in zich kan ontwikkelen. Zoals ik al zei, keert de mens op aarde
terug om dat, wat hij in voorgaande levens heeft gezaaid, te oogsten en
opnieuw zaad te zaaien dat in de toekomst tot ervaring leidt. De planeten
zijn de hemelse tijdmeters van het jaar, terwijl de maan de maand aangeeft
waarin de tijd gunstig is om te oogsten of te zaaien.
Een kind is voor ons een mysterie. Wij kunnen alleen maar zijn neigingen
leren kennen naarmate die zich langzaam tot karaktereigenschappen ontwikkelen. Maar als verkeerde gewoonten eenmaal zijn aangeleerd is het
meestal te laat om in te grijpen. Een horoscoop voor het juiste geboortemoment en geboorteplaats toont in een kind de goede en slechte neigingen. Als ouders de nodige tijd en moeite nemen om de planeetinvloeden te
bestuderen kunnen zij het kind, dat aan hun zorg is toevertrouwd, een onschatbare dienst bewijzen door de aanleg voor het goede te stimuleren en
de verkeerde neigingen te ontmoedigen voordat die een gewoonte zijn geworden. Denk niet dat voor het berekenen van een horoscoop wiskundige
kennis nodig is. Er zijn mensen die een horoscoop zo ingewikkeld en omslachtig maken dat zij en anderen er geen wijs uit kunnen worden, terwijl
een eenvoudige, overzichtelijke afbeelding door iedereen die kan rekenen
gemakkelijk te maken is. De methode is duidelijk uiteengezet in: Vereenvoudigde, wetenschappelijke astrologie. 8 Wie het welzijn van zijn kinderen aan het
hart gaat moet proberen zelf een horoscoop te berekenen en uit te leggen.
Want al is uw bekwaamheid niet te vergelijken met die van een astroloog,
toch zal uw kennis van het kind en uw belangstelling opwegen tegen het
gemis aan kennis en u in staat stellen aan de hand van de horoscoop inzicht
in het karakter van uw kind te krijgen.
8

Genoemd boekje is een eenvoudige methode voor het berekenen van een horoscoop,
maar afgestemd op Amerika. Voor Nederlanders erg ingewikkeld. Heindels boek voor
de uitleg ervan was toen nog niet geschreven: De boodschap der sterren, een heel goed
boek. Er bestaan goede, maar ook zeer slechte computerprogramma’s voor het berekenen. Aanbevolen kunnen worden de drie Nederlandse boeken van Cornelis Gorter: De
techniek der astrologie; Planetenloop en mensenlot en Astrologische chronologie. Betere boeken zijn
er niet.
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Opvoeding van kinderen
Wat de geboorte van de verschillende lichamen of voertuigen en de invloed
die dat op het leven heeft betreft, kan ik zeggen dat vanaf de geboorte tot
aan het zevende jaar de groeilijnen van het stoffelijk lichaam bepaald worden. Daar wij gezien hebben dat geluid, zowel in het groot als in het klein,
de bouwers zijn, kunnen wij nagaan dat ritme een grote invloed op het
groeiende en fijngevoelige organisme van het jonge kind moet hebben. De
evangelist Johannes drukt in het eerste hoofdstuk deze gedachte in de volgende woorden uit: ‘In het begin was het Woord ... zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat ... in het Woord was leven.’ Het Woord is een ritmisch
geluid dat uitgaat van de Schepper en door het heelal weerklonk en ontelbare atomen, in enorme verscheidenheid van vormen rangschikte die wij
om ons heen zien. De berg, de meidoorn, de muis en de mens zijn allemaal
belichamingen van dat kosmische Woord, dat nog altijd door het heelal
klinkt - hoewel onhoorbaar voor onze weinig gevoelige oren – en steeds
maar bezig is met bouwen. Hoewel wij dat mooie, hemelse geluid niet horen, kunnen wij toch door middel van aardse muziek op het kinderlichaam
inwerken. Al zijn de kinderversjes ook zonder betekenis, zij hebben een
bepaald ritme. Hoe meer men een kind leert ze op te zeggen, te zingen en
er op te dansen, hoe meer muziek er in het dagelijkse leven van het kind tot
uiting komt, des te sterker en gezonder zal zijn lichaam in de toekomst zijn.
Er zijn twee woorden die van belang zijn: voorbeeld en imitatie. Geen
schepsel op aarde is vatbaarder voor imitatie dan een jong kind. Zijn gedrag in later jaren zal hoofdzakelijk afhangen van het voorbeeld dat zijn
ouders hem gaven. Het heeft geen zin om tegen een kind te zeggen ‘er
maar niet op te letten’, het heeft geen verstand om onderscheid te kunnen
maken, maar volgt zijn natuurlijke neigingen door te imiteren. Daarom
dienen ouders zich ervan bewust te zijn dat oplettende oogjes hen steeds
gadeslaan, klaar om hun voorbeeld na te volgen.
Het is van belang dat kinderkleding goed past, omdat schurende kleren
gewoonten kunnen opwekken die de mens zijn leven lang behoudt.
Als iemand zou proberen een kind met geweld uit de beschermende
baarmoeder los te rukken, zal dit de dood tot gevolg hebben omdat de foetus nog niet de rijpheid heeft bereikt om de invloeden uit de stoffelijke wereld te verdragen. Tijdens de drie perioden van zeven jaar na de geboorte,
blijven de geestelijke lichamen nog in de baarmoeder van moeder Natuur.
Als wij een jong kind proberen iets uit het hoofd te leren, of te denken,
of als wij proberen zijn gevoelens op te wekken, zijn wij in feite bezig de
beschermende baarmoeder van de natuur te openen. De gevolgen zijn even
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rampzalig, zij het in ander opzicht, als een geforceerde, voortijdige geboorte. Wonderkinderen worden meestal mensen met minder dan gemiddelde
intelligentie. Wij moeten een kind niet beletten uit eigen vrije wil te leren of
te denken, maar wij moeten hem niet aansporen, zoals ouders vaak doen
om hun eigen trots te koesteren.
Als op het zevende jaar het levenslichaam wordt geboren begint de periode van groei en ontstaat er een nieuwe relatie tussen ouders en kind dat
kan worden uitgedrukt in de woorden gezag en leerlingschap. In deze periode worden het kind bepaalde lessen geleerd die het in goed vertrouwen
en op gezag van zijn leermeesters, thuis of op school, aanneemt. Omdat
geheugen een vermogen van het levenslichaam is, kan het kind nu onthouden wat het leert en is daarom erg leergierig. Vooral omdat het geen
vooropgezette mening heeft, die de meeste mensen belet nieuwe opvattingen te aanvaarden. Aan het einde van deze periode, tussen ongeveer twaalf
en veertien jaar, is het levenslichaam zo ver ontwikkeld dat de pubertijd
aanbreekt. Op veertienjarige leeftijd heeft de geboorte van het begeertelichaam plaats dat het begin aangeeft van zelfbewustheid. In de voorgaande
jaren beschouwde het kind zich als tot een gezin behorend en onderworpen aan de wil van zijn ouders. Dat komt door het volgende. In de borstholte, [achter het borstbeen, vóór de luchtpijp], van het nog niet geslachtsrijpe kind bevindt zich een klier, de thymusklier of zwezerik 9 genaamd, die
geleidelijk aan verdwijnt. Zij bevat een essence, door de ouders verschaft,
waarop het kind kan teren, tot het omstreeks het zevende jaar in staat is via
het beenmerg zelf zijn eigen bloed te maken.
Zolang het ouderlijke bloed door het kind stroomt, ziet het kind zich
als een deel van het gezin en niet als een zelfstandig wezen. Op het moment echter dat het kind zijn eigen bloed begint te maken, laat het ik of
ego zich gelden en is niet langer papas kleine meid of moeders jongen.
Dan komt de kritieke leeftijd waarop de ouders oogsten wat zij gezaaid
hebben. Het verstand is nog niet geboren, niets houdt de begeerteaard in
toom. Er hangt zeer veel af van de manier waarop het kind in zijn jonge jaren opgevoed is en welk voorbeeld zijn ouders hem hebben gegeven. In dat
stadium van zijn leven is zelfbewustheid, het gevoel van ‘ik ben ik’, sterker
dan op enig ander moment. Daarom moet gezag plaatsmaken voor overleg
en dienen de ouders verdraagzaam te zijn. Want in geen andere periode in
het leven heeft een mens meer behoefte aan genegenheid dan tijdens de
pubertijd waarin de begeerteaard ongeremd en teugelloos is.

9

In de thymus ontwikkelen zich diverse subpopulaties van de witte bloedlichaampjes, die
van belang zijn in verband met het immuunsysteem
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Het is misdadig een kind van die leeftijd lichamelijke straf op te leggen.
Macht gaat nooit boven recht. Daar de ouders de sterkste zijn, dienen zij altijd mededogen voor de zwakkeren te hebben. Er is een kenmerk bij lichamelijke straf, waardoor het vooral gevaarlijk is om op de jeugd toe te
passen, namelijk dat zij de hartstocht doet ontwaken, die misschien toch al
boven de macht van een opgroeiende jongen gaat.
Als wij een hond slaan, zullen wij al gauw zijn wil breken en hem tot een
kruiperige, valse hond maken. Het is betreurenswaardig dat sommige ouders zich geroepen schijnen te voelen om de geest van hun kind te breken
door het kind met een stok te slaan. Als er één algemeen gebrek bij het
menselijk ras is, dat duidelijker is dan wat ook, dan is het wel gebrek aan
wilskracht. Als ouders kunnen wij dit kwaad verhelpen door de wil van onze kinderen te leiden als door ons verstand wordt ingegeven. Zo helpen wij
hen op te groeien tot een mens met karakter in plaats van tot een zwakkeling, waartoe helaas veel mensen de neiging hebben. Sla daarom nooit een
kind. Als straf al nodig is weiger hem dan pleziertjes of gunsten.
Op eenentwintigjarige leeftijd verandert de geboorte van het verstand de
jonge mens in een man of vrouw die volledig is toegerust om zijn of haar
eigen leven in de school van ervaring te beginnen.
Hiermee hebben wij de menselijke geest op zijn rondgang van dood tot
geboorte naar volwassenheid gevolgd. Wij zagen hoe een onveranderlijke
wet iedere stap van de mens leidt en hoe hij steeds omringd is door de liefdevolle zorg van verheven wezens die dienaren van God zijn. De ontwikkelingsmethode in de toekomst wordt in een ander werk: Inwijding vroeger en
nu, uiteengezet.
EINDE
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BIJLAGE 1
Peter Ibbetson
George du Maurier
London & New York
Harper and Brothers
45 Albemarle Street, W.
1924
1e

druk 1891

Peter Ibbetson
George du Maurier
Schrijver van Trilby
vertaald door Marly
Van Holkema & Warendorf
Amsterdam
zonder jaartal

Het is een langdradig verhaal waarin de jeugd beschreven wordt van een
zekere Pierre Pasquir de la Marrière, alias Monsieur Gogo, die tot zijn 7e
jaar in Passy, bij Parijs woonde; en een meisje Mimsey Seraskier. Als rond
zijn 7e jaar zijn ouders sterven, neemt een oom uit Londen, kolonel Ibbetson, hem mee naar Londen om hem daar verder op te voeden. In Londen ontmoet hij weer de knappe, maar ongelukkig getrouwde Mimsey die
nu Mary, hertogin van Towers heet. Kort daarop vermoordt Peter, in een
driftaanval, zijn ‘slechte’ oom Ibbetson en komt in de gevangenis. Dan
blijkt dat hij ’s nachts ‘bewust kan dromen’. Dit leert hij van zijn vroegere
jeugdvriendin, de huidige hertogin, die dit op haar beurt geleerd heeft van
haar vader [zie Engelse editie blz. 190, Nederlandse p. 194/195.]
Men gaat op zijn rug liggen, de armen boven het hoofd gevouwen met
de voeten over elkaar. Het vereist uiterste concentratie, maar hij beleeft
dan, samen met haar - alsof zij een film zien - hun jeugd, maar zij zijn toeschouwers. Ze kunnen met elkaar praten, maar mogen elkaar niet aanraken,
want dan breekt de betovering.
Dit wordt uitvoerig in hoofdstuk 4 beschreven. Hij noch zij leven op een
bepaalde manier, want hij houdt van een glas wijn en rookt.
Als Mary sterft, kan hij niet meer met haar in contact komen, maar heeft
nog wel zijn dromen. Uiteindelijk belandt hij in een gesticht voor krankzinnige misdadigers, waar hij sterft. Zijn aantekeningen worden geërfd door
zijn nichtje Madge Plunket, die daarop zijn geschiedenis publiceert.
George Louis Palmella Biessou du Maurier geb. Parijs 6 maart 1834, 5.47
LMT (B.S. Taeger, Horoskope Lexikon, Freiburg im Breisgau, H. Bauer, 1992),
overleden Hamstead (bij Londen) op 6 okt. 1896. Brits auteur en tekenaar.
Zie eveneens: Vragen en antwoorden deel 1, vraag 54.
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BIJLAGE 2

De avondoefening
Voor de aspirant op het pad van voorbereiding is de avondoefening of terugblik nuttiger dan welke andere methode ook om op het pad vooruit te
komen. Zij heeft zulke verstrekkende gevolgen dat zij iemand in staat stelt
niet alleen de lessen voor dit leven te leren, maar ook lessen die pas voor
toekomstige levens bestemd zijn.
Wanner de aspirant ‘s avonds in bed ligt, begint hij zijn lichaam te ontspannen. Dan haalt hij zich de gebeurtenissen van die dag, in omgekeerde
volgorde voor de geest: hij begint met die van de avond, dan die van de middag en van de morgen. Hij probeert zich elke gebeurtenis zo goed mogelijk
voor te stellen; probeert voor zijn geestesoog alles te herhalen wat in elk
opgeroepen tafereel plaatsvond, met als doel zijn daden te beoordelen,
vast te stellen of zijn woorden de bedoeling juist weergaven dan wel een
verkeerde indruk wekten, of hij overdreef dan wel zich te gematigd uitdrukte toen hij anderen zijn ervaringen meedeelde. Hij beziet opnieuw zijn
morele houding in verband met iedere gebeurtenis. Heeft hij gegeten om te
leven of geleefd om te eten en zijn verhemelte te strelen? Hij moet zichzelf
eerlijk beoordelen: afkeuren waar afkeuring nodig is, en prijzen waar dit
verdiend is.
Veel aspiranten vinden het vaak moeilijk om tijdens de hele oefening
wakker te blijven. In zulke gevallen mag men in bed gaan zitten, totdat het
mogelijk is de oefening liggend te doen.
De waarde van de terugblik is enorm en gaat het voorstellingsvermogen
ver te boven. Ten eerste zijn wij bewust bezig de harmonie te herstellen en
doen dit sneller dan het begeertelichaam dit tijdens de slaap kan doen. Wij
beschikken dus over een groter deel van de nacht om buiten ons lichaam
te werken. Ten tweede doorleven wij elke avond onze loutering en onze
eerste hemel, en bouwen in onze geest, als zuiver gevoel, het wezenlijke
van de ervaringen van die dag in. Zo ontkomen wij na de dood aan de
loutering en sparen eveneens tijd die wij in de eerste hemel moeten
doorbrengen. Ten slotte, als wij dagelijks het wezenlijke van de ervaringen
die de zielengroei bevorderen, hebben geëxtraheerd en die in onze geest
hebben ingebouwd, leven wij feitelijk op een geestelijke manier, en ontwikkelen wij ons op een manier, die meestal voor latere levens is bestemd.
Door deze oefening serieus te doen wissen wij dagelijks de ongewenste
voorvallen uit ons onderbewuste geheugen, zodat onze zonden worden
uitgewist en onze aura van geestelijk goud begint te stralen, verkregen door
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de terugblik op de dagelijkse ervaringen. Op die manier trekken wij de aandacht van de Leraar.
Christus zei: dat die rein van hart zijn, God zouden zien. En de Leraar
zal onze ogen openen ALS WIJ GEREED ZIJN om de ‘hal van lering’, de begeertewereld, te betreden, waar wij onze eerste ervaring van bewust leven
buiten ons stoffelijk lichaam zullen opdoen.

De ochtendoefening
Concentratie, de tweede oefening, wordt 's morgens gedaan, meteen nadat
de aspirant ontwaakt. U moet niet eerst opstaan om de gordijnen te openen of andere, onnodige dingen te doen. Als uw lichaam in een gemakkelijke houding ligt, moet u zich meteen ontspannen en met concentreren
beginnen. Dit is erg belangrijk, omdat de geest op het moment van ontwaken, net uit de begeertewereld is teruggekeerd. Op dat moment is het bewuste contact met die wereld gemakkelijker te herstellen dan op een ander moment van de dag.
Tijdens de slaap is de begeertestof in stromende beweging, en de centra
in het begeertelichaam wentelen met enorme snelheid rond. Maar zodra
het begeertelichaam het stoffelijk lichaam binnentreedt, komt - door de
dichtheid van de materie en de zenuwstromen van het levenslichaam, die
van en naar de hersenen signalen sturen - die beweging bijna tot stilstand.
Het doel van deze oefening is om het stoffelijk lichaam in dezelfde staat
van traagheid en ongevoeligheid terug te brengen als tijdens de slaap, hoewel de inwonende geest klaarwakker, levendig en bewust is. Zo scheppen
wij de voorwaarden waaronder de zintuiglijke centra van het begeertelichaam kunnen gaan wentelen, terwijl dit zich toch binnen het stoffelijk
lichaam bevindt.
Concentratie is voor veel mensen een onduidelijk begrip dat maar weinig mensen kennen en ik zal daarom proberen haar betekenis duidelijk te
maken. Het woordenboek geeft verschillende verklaringen, die alle op dit
begrip van toepassing zijn. Eén ervan: ‘in een middelpunt samentrekken’;
een ander, vanuit de scheikunde: ‘opvoeren tot de grootst mogelijke zuiverheid en kracht door waardeloze bestanddelen te verwijderen’. Toegepast op ons vraagstuk zegt één van bovengenoemde definities ons dat onze
gedachten versterkt worden als wij ze op één punt richten. Dit berust op
hetzelfde principe, dat de kracht van zonnestralen vergroot worden door
ze in het brandpunt van een lens te bundelen. Door voor een bepaalde tijd
alle onderwerpen uit onze gedachten te verwijderen, is onze hele denkkracht beschikbaar om het onderwerp op te roepen, of het vraagstuk,
waarop wij ons concentreren, op te lossen. Wij zouden zo in ons onder89

werp kunnen opgaan dat wij een kanonschot, boven onze hoofden afgevuurd, niet zouden horen. Iemand kan zo volledig in een boek verdiept
zijn, dat er voor hem niets anders bestaat. Zo moet de aspirant naar geestelijk gezicht zich het vermogen eigen maken netzo in het onderwerp
waarop hij zich concentreert op te gaan, zodat hij de zintuiglijke wereld
buiten zijn bewustzijn kan sluiten en zijn hele aandacht aan de geestelijke
wereld kan geven. Wanneer hij hierin slaagt, zal hij de geestelijke kant van
een voorwerp of idee door een geestelijk licht belicht zien. Zo verkrijgt
hij kennis van de geestelijke structuur van de dingen, waar een werelds
mens zelfs niet van droomt. Als hij dit punt van abstractie bereikt heeft,
beginnen de waarnemingscentra in het begeertelichaam langzaam binnen
het stoffelijk lichaam te wentelen en zullen zo voor zich een plaats veroveren. Op de duur zal dit steeds meer omlijnd worden, zodat het steeds minder moeite kost om de waarnemingscentra te laten draaien.
Elk hoog en verheven ideaal kan onderwerp van concentratie zijn, maar
moet van die aard zijn dat het de aspirant boven alle gewone dingen, boven tijd en ruimte, verheft. Er bestaat geen betere spreuk dan de eerste
vijf verzen van het Johannes evangelie. Door die elke morgen, zin voor zin,
als onderwerp te nemen, zal dit de aspirant na verloop van tijd een geweldig inzicht in het begin van ons heelal en van de schepping geven, een
inzicht dat boekenwijsheid ver overtreft.
Als men na enige tijd geleerd heeft het onderwerp van concentratie ongeveer vijf minuten vast te houden, kan men proberen het beeld plotseling
te laten vallen zodat er een leegte ontstaat. Denk nergens aan, wacht alleen
of iets die ruimte vult. Na verloop van tijd zullen gezichten en taferelen uit
de begeertewereld de leegte vullen. Nadat men hieraan gewend is, kan men
het een of ander oproepen te verschijnen. Het zál verschijnen en u krijgt
dan gelegenheid het te onderzoeken.
Het belangrijkste is echter dat degene die deze instructies volgt, zich loutert. Uw aura begint te stralen en zal zonder enige twijfel de aandacht van
een Leraar trekken. Hij zal dan iemand sturen die, als dit nodig is, hulp zal
bieden bij de volgende stap voorwaarts. Zelfs als er zonder zichtbaar resultaat maanden en jaren verstrijken, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw
moeite niet tevergeefs was, want de grote Leraren zien en waarderen onze
inspanning. Zij verlangen even sterk naar onze hulp als wij naar het werk.
Zij zien misschien een reden waardoor het niet raadzaam is dat wij in dit
leven of op dit moment werk voor de mensheid op ons nemen. Soms
wordt deze hinderpaal weggenomen en worden wij in het licht toegelaten,
waar wij zelf kunnen waarnemen.
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Een oude legende zegt dat het delven naar schatten in de nachtelijke stilte en volkomen zwijgend moet gebeuren. Het spreken van een woord vóór
de schat is geborgen, zal hem onvermijdelijk doen verdwijnen. Dat is een
raadselachtige gelijkenis die betrekking heeft op het zoeken naar geestelijke
verlichting. Als wij met anderen praten over de ervaringen tijdens onze
concentratie, of die verder vertellen, raken wij ze kwijt. Zij kunnen niet in
woorden worden uitgedrukt en zullen in het niets verdwijnen. Door overpeinzing moeten wij uit die ervaringen de kennis putten van de kosmische
wetten die eraan ten grondslag liggen. Dan moet de ervaring zelf nooit besproken worden, want wij zullen inzien dat zij alleen de schelp is die de parel bevat. Het zal duidelijk zijn, dat dit een universele wet is, want zij verklaart feiten uit het leven, en leert ons bepaalde omstandigheden te benutten en andere te vermijden. Deze wet mag door de ontdekker gerust naar
goeddunken voor het welzijn van anderen gebruikt worden. De ervaringen
die door de wet getoond werd, zal dan in het juiste licht gezien worden
als van voorbijgaand belang die geen verdere aandacht waard is. Daarom
moet de kandidaat alles wat tijdens de concentratie gebeurt, als heilig zien
en voor zich te houden.
Tot slot: Zie de oefeningen nooit als een last. Schat hen naar waarde; zij
zijn ons grootste voorrecht. Alleen zo bezien kunnen wij ze eer aandoen en
er de volle vruchten van plukken.
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BIJLAGE 3
In de Rozenkruisersbeweging stelden de Oudere Broeders drie graden in:
Ten eerste: studenten, zij die de leer bestuderen. Mensen met zeer verschillende achtergrond gaan naar onderwijsinstellingen, zoals een universiteit, om daar mythologie, psychologie of vergelijkende godsdiensten te
studeren, zonder dat zij enig vooroordeel hebben tegen de verschillende
godsdiensten die deze studenten aanhangen. Bij ons kan men zich op dezelfde manier als student aanmelden. Iedereen die geen hypnotiseur is; of
van beroep: medium, handlijnkundige of astroloog is, wordt toegelaten.
Ten tweede: proefleerlingen, die eveneens student zijn, maar naar eerstehandskennis streven om zich geschikt te maken om hulp te verlenen.
De esoterische afdeling stuurt hen een gelofte toe waarin de aspirant zichzelf belooft trouw de ochtend- en de avondoefening te doen en hiervan
dagelijks aantekening te houden en dit verslag maandelijks aan het hoofdkwartier toe te sturen. De proeftijd duurt minimaal vijf jaar en heeft als
doel de ernst en volharding van de aspirant op de proef te stellen en hem
gelegenheid te bieden zich te louteren, voordat het specifieke onderricht
dat bij discipelschap hoort, op zich te nemen. Het verslag is eveneens bedoeld om de aspirant bij het doen van de oefeningen te helpen. Het ligt in
de menselijke aard zich zo goed mogelijk te willen voordoen; de aspirant
zal dus nog meer zijn best doen als hij weet dat zijn werk wordt bekeken.
Als iemand minimaal twee jaar student in de leer van het Rozenkruis is,
en zo overtuigd is van de waarheid hiervan dat men bereid is het verband
met andere occulte en religieuze ordes te verbreken – met uitzondering van
de christelijke kerk en broederschappen – mag men de gelofte afleggen
die hem of haar tot de graad van proefleerling toelaat.
Met het voorgaande wordt niet bedoeld dat alle andere occulte scholen
van geen belang zijn; verre van dat. Maar wij zullen het doel met veel minder inspanning bereiken als wij één pad volgen, dan wanneer wij van het
ene naar het andere zwalken. Allereerst omdat onze tijd en energie beperkt
zijn en wij bovendien door familie en sociale verplichtingen beperkt worden, die vanwege onze eigen ontwikkeling, niet behoren te worden verwaarloosd. Om zuinig met de beperkte energie die wij voor onszelf kunnen
gebruiken om te springen, en de weinige momenten waarover wij zelf
kunnen beschikken niet te verspillen, wordt van de student verlangd dat
hij zich uit alle andere orden terugtrekt.
De wereld is een verzamelplaats van gelegenheden. Maar om die te benutten moeten wij doelgericht te werk gaan. Het ontwikkelen van geestelijke vermogens zal ons in staat stellen zwakkeren te helpen. Dit valt alleen maar te rechtvaardigen als geschiktheid voor dienst aan de mensheid
het doel is.
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De methode die de Rozenkruisers hiervoor gebruiken verschilt in één
opzicht van alle andere systemen. Vanaf het begin wordt geprobeerd de
leerling onafhankelijk te maken van anderen en bij hem zoveel mogelijk
zelfvertrouwen aan te kweken zodat hij onder alle omstandigheden op eigen benen kan staan en elke situatie het hoofd kan bieden. Want alleen iemand die evenwichtig is, is in staat zwakkeren te helpen.
Waar een aantal mensen in groepsverband bijeenkomt om zich op een
negatieve manier te ontwikkelen, wordt er meestal in korte tijd resultaat bereikt, omdat het gemakkelijker is met de stroom mee te zwemmen dan er
tegenin. Een medium is geen meester over zijn eigen handelingen, maar de
slaaf van een geleidegeest. Vandaar dat proefleerlingen dergelijke bijeenkomsten niet moeten bezoeken.
Zelfs groepen waar men in een positieve houding bijeenkomt, raden de
Oudere Broeders af, omdat de sluimerende vermogens van alle aanwezigen zich samenvoegen; en visioenen uit de geestelijke wereld bij één van
hen, zijn gedeeltelijk toe te schrijven aan de vermogens van de anderen.
De warmte in het midden van een kolenvuur wordt versterkt door de omringende kolen. Wie tijdens een groepsbijeenkomst helderziend wordt - al
is men daar nog zo positief ingesteld - is als een kasplantje dat zelf te afhankelijk is van anderen om de zorg voor anderen op zich te nemen.
Daarom doet iedere proefleerling in de school van het Rozenkruis zijn
oefeningen alleen, in de beslotenheid van de eigen kamer. Op die manier
zal er minder snel resultaat worden bereikt, maar wanneer dat wordt bereikt is dat gebeurd op eigen kracht, die onafhankelijk van anderen is te gebruiken. Bovendien vormt de Rozenkruisermethode zowel het karakter
als dat zij geestelijke vermogens aankweekt, zodat de leerling er voor behoed wordt geestelijke krachten voor materieel gewin te misbruiken.
Het bovenstaande betekent niet dat de kandidaat al zijn tijd aan geestelijk streven moet besteden. Als er niet meer tijd beschikbaar is zijn vijf minuten ’s morgens en een kwartier ’s avonds, is dat voldoende. Het is zelfs
verkeerd om alle beschikbare tijd aan het ontwikkelen van geestelijke vermogens te besteden. Voordat wij in de geestelijke werelden kunnen helpen moeten wij in de stoffelijke wereld in alle opzichten onze plicht doen.
Van iemand die zijn aardse plichten verwaarloost kan niet verwacht worden dat hij in geestelijk werk trouw is. Als er zestig opeenvolgende rapportjes
verstuurd zijn, kan de kandidaat om persoonlijk onderricht verzoeken, dat
– indien mogelijk – [door de Leraar] gegeven wordt.
Ten derde: discipelen, die hun proeftijd als leerling hebben afgesloten en
door de Oudere Broeders zijn aangenomen en gratis, persoonlijk onderricht ontvangen.
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