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De laatste uren van een spion 
door 

Max Heindel 
 

 Er zijn meer dingen in de hemel en op aarde  
                             dan in uw filosofie van gedroomd wordt. 
                                                                                   William Shakespeare 
 
Hij zat in de verwaarloosde tuin van een oud klooster te kijken naar de 
warboel van bloemen en onkruid, nakomelingen van zorg en verwaarlo-
zing waarbij het laatste de overhand scheen te hebben sinds de oorlog de 
oorspronkelijke bewoners verdreven had. De soldaten die hier bivakkeer-
den hadden geen tijd om zich met bloemen bezig te houden. 
   Hij hoorde niet bij hen, maar was een gevangen spion die was aangehou-
den met in zijn bezit belangrijke documenten. Hij was veroordeeld om 
met geweervuur te worden geëxecuteerd. Hij wachtte nu op het vuurpe-
loton dat aan zijn leven een eind zou maken. Maar zou dat wel het einde 
zijn? Wat een domme vraag. Hij was opgegroeid met het geloof in een 
hiernamaals. Maar al spoedig, nadat hij op de universiteit was gekomen, 
sloot hij zich aan bij de gangbare wetenschappelijke opvatting van dat in-
stituut. De hogere kritiek had de misvatting van de Bijbel bewezen. In de 
ontleedzaal was het mechanisme van het lichaam duidelijk gemaakt. De 
scheikunde verklaarde de werking van ons organisme. De psychologie 
bood een meer dan duidelijk inzicht in de wonderen van de geest. Kort-
om, het was bewezen dat de mens een beweeglijke, denkende machine is, 
zelf door middel van nakomelingen te vermeerderen, die het werk voort-
zetten als de oude machine is uitgeleefd en aan het kerkhof wordt toe-
vertrouwd. Regeerder of onderdaan, meester of knecht, heilige of zondaar, 
zij zijn allen alleen maar schaduwen op het scherm van de tijd. 
   Maar hoe dan ook, hij was hier niet meer zo zeker van sinds de oorlog 
hem massaal oog in oog met moordenaars had gebracht. Honderden 
mensen had hij op het slagveld, in de loopgraven, en de hospitalen zien 
sterven in de absolute overtuiging van een leven na de dood, wat aangrij-
pend was en zijn rust verstoorde. Zou er enige waarheid kunnen schuilen 
in hun beweringen dat zij engelen hadden gezien, zowel op het slagveld als 
aan hun sterfbed? Ach, het was een hallucinatie als gevolg van de spanning 
van hun toestand. Toch hadden veel makkers deze dingen gezien, zoals 
evenwichtige en zelfbeheerste kameraden als luitenant X en kapitein Y. Na 
die dag aan de Marne vloekte de kapitein zelfs niet meer; sterker, hij had 
een gebedenboek genomen en voor de sergeant, die bekend stond om zijn 
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sarcasme, een preek gehouden. Er waren ook anderen. Nou, hij zou het 
spoedig weten, want om vijf uur moest hij geëxecuteerd worden. 
   Hij keerde terug naar het vertrek waar hij de vorige nacht had geslapen. 
De schildwacht die in de deuropening had gestaan toen hij buiten was, 
volgde hem met het geweer in zijn hand, en hield hem in het oog terwijl 
hij zich op zijn ruwe brits liet vallen. Toen hij opkeek zag hij een kopie van 
Da Vinci’s beroemde schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’. Hij had zich 
nooit voor kunst geïnteresseerd, maar iets leek hem op dat moment tot 
Christus aan te trekken. Hij had beslist een nobel karakter. Hij was voor 
een bepaalde zaak de marteldood gestorven. De afbeelding van zijn Laat-
ste Avondmaal bracht de man op de brits iets soortgelijks te binnen, 
want hij had eveneens voor de laatste maal deelgenomen aan de genoe-
gens van deze wereld. 
   Toen kwam bij hem de herinnering boven van het verhaal hoe Leonar-
do da Vinci aan een vriend had gevraagd, toen het schilderij klaar was, wat 
hij er van vond. De vriend merkte toen op dat de bekers, waaruit de apos-
telen dronken, wel erg kostbaar waren. Da Vinci wreef ze toen met zijn 
penseel weg en zuchtte. Hij had zijn hele hart en ziel in de gezichtsuitdruk-
king van de Redder gelegd en gehoopt dat dit stralende gezicht de aan-
dacht van de toeschouwer zou trekken en al het andere als het ware zou 
doen vergeten. In plaats hiervan was het oog van zijn vriend op onbe-
langrijke details gevallen, zonder de hoofdpersoon te noemen, de illustere 
Heer. ‘Is dat met mij ook het geval?’ dacht hij die op de brits lag. ‘Heb 
ook ik in mijn leven mijn blik laten rusten op onbelangrijke zaken?’ Ik 
heb te vaak de dood in de ogen gezien om nu mijn uur zal slaan bang te 
zijn. Er is in de wereld nog zoveel te doen dat men er niet van houdt om 
aan vergetelheid te denken.  
   Christus zei: ‘Een ding is maar nodig.’ Als hij rechtvaardig was, was ik net 
als de vriend van Da Vinci en was mijn aandacht gericht op onbelangrijke 
dingen. In plaats van eeuwige dingen te zoeken heb ik al mijn tijd besteed 
aan wereldse zaken. ‘Maar wat helpt treuren?’ ‘Als ik hier mee door blijf 
gaan zullen mijn knieën knikken als het vuurpeloton verschijnt.’ 
   Hij stond op, gevolgd door de waakzame bewaker, en keerde terug naar 
de tuin waar zijn aandacht werd getrokken door een oude zonnewijzer. 
Hij las het opschrift: ‘Oras non numero nisi serenas’ – ik tel alleen de 
zonnige uren -. ‘Wat een prachtig motto, al de slechte en onbelangrijke 
dingen van het leven vergeten en alleen het goede, het ware, het schone 
in te zien.’ Terugkijkend op zijn leven nu dit teneinde liep: ‘hoe dicht had 
hij dit prachtige motto benaderd?’ Zijn geweten dwong hem te bekennen 
dat hij schromelijk tekort was geschoten. 
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   En nu was het te laat. In gedachten verzonken bleef zijn blik rusten bij 
de schaduw op de zonnewijzer. Er was iets geheimzinnigs in deze stille, 
zwijgende voortgang naar de vijf, waarop het vuurpeloton zou verschij-
nen. Hij bekommerde zich niet om de dood, maar begon te worstelen 
met het levensvraagstuk. Er kwam een onweerstaanbaar verlangen over 
hem naar een oplossing hiervan. Maar er was een schaduw op de zonne-
wijzer. ‘Dat ontastbare niets’, steeds maar voortkruipend met langzame 
maar fatalistische kracht. Als hij de kans maar kreeg om opheldering te 
krijgen over het levensprobleem. 
   Het was gewoonte om veroordeelden door de krijgsraad met zonsop-
gang te executeren. Maar hij was beleefd gewaarschuwd dat door een plot-
seling bevel tot verplaatsing van de sectie die hem gevangen hield, uitstel 
onmogelijk was. En dat van hem werd geëist met zonsondergang voor het 
vuurpeloton te verschijnen. Met een schouderophalen had hij toen geant-
woord. ‘Wat maakt het ook uit?’ ‘Vroeger of later, hij zou klaar zijn.’ Nu 
ging hij naar deze uren uitzien, zodat hij de gevolgen kon uitkienen. 
   Toen hij van de schaduw van de dood op de zonnewijzer terugkeerde, 
scheen de stille voortgang welsprekender dan welke preek ook over de 
vergankelijkheid van het leven en de onvermijdelijke zekerheid van de 
dood. 
   Opnieuw strekte hij zich op zijn brits uit om over het vraagstuk van het 
bestaan na te denken. Binnen een half uur zou hij alles weten of niets; één 
van beide; óf hij zou vernietigd worden zodra het levenslicht door de kogel 
werd gedoofd die onvermijdelijk zijn hart zou treffen; óf hij zou een vrije 
geest zijn. Alles hing af van welke van de twee theorieën juist was. Zijn ge-
voel van onzekerheid werd steeds groter. Het verlangen om te leven werd 
zo groot dat het pijnlijk werd. Van alle mensen die vanuit hun geloof in de 
onsterfelijkheid van de geest bewijzen hadden gegeven, was er niet één die 
wist, ze hadden allemaal geloofd. 
   Toen kwam de herinnering boven aan de ontmoeting met een man – een 
vreemde, fascinerende persoon – in een bekende badplaats waar hij op een 
bepaald moment voor rust en ontspanning naartoe was gegaan, omdat 
door te intense studie van een wetenschappelijk onderwerp zijn zenuwen 
overspannen waren. Deze man, rustig, beschaafd en bescheiden, had hem 
vanaf het begin aangetrokken. Op een moment dat hun gesprek op het 
onderwerp van levenstheorieën was gekomen, had hij de materialistische 
zienswijze verdedigd. Maar de vreemdeling had hier een paar argumenten 
tegenin gebracht die hij niet kon weerleggen. Het was niet zozeer de kracht 
van het argument dat hem trof, dan wel de herinnering aan de stem van ge-
zag, de manier en houding van iemand die weet waar hij het over heeft. Dit 
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was ten minste de indruk die hij had opgevangen, wat hem nu vervulde 
met een brandende nieuwsgierigheid. 
   Zou de vreemdeling het echt zeker weten? Hij had gesproken over men-
sen die hun lichaam bewust verlieten, zoals wij onze kleren uitdoen als wij 
in het water gaan om te zwemmen. ‘Op dezelfde manier’ had hij gezegd, 
‘doen ook zij die de onzichtbare wereld betreden.’ Hij noemde dit ‘het land 
van de levende doden’. Hij beweerde dat de zogenoemde doden daar in 
een verfijnd lichaam werkten en in het bezit waren van al hun vermogens, 
en met volledige kennis en herinnering van de toestand waarin zij leefden 
toen zij op aarde waren. Ach, was die vreemdeling maar hier, zodat hij met 
hem kon praten en achter meer bijzonderheden kon komen over dit on-
derwerp dat zo’n belangrijke plaats in zijn denken had ingenomen. 
   Maar wat was dat, wat daar in de hoek verscheen? Was daarginds in die 
duistere hoek de vreemdeling in een wazige, wolkachtige vorm? Nu scheen 
hij ook een stem te horen: ‘Ik zal bij je zijn, als je je lichaam verlaat!’ 
   ‘Ach wat! Dit moet een hersenschim zijn, een hallucinatie van mijn ver-
warde verstand’ zo dacht hij. Zijn wens had veroorzaakt dat hij dingen zag 
die er niet waren. Hij wilde niet verder mijmeren. En opnieuw ging hij naar 
de tuin om naar de zonnewijzer te kijken hoe de schaduw voortkroop naar 
de fatale vijf. 
   Daar troffen ze hem aan met een opgewekte glimlach om zijn lippen 
toen hij de officier van het vuurpeloton groette en hij hem dringend ver-
zocht voor de oneervolle gewoonte gespaard te blijven om geblinddoekt te 
worden. Samen liepen zij naar de muur aan het andere einde van de tuin, 
waar hij zich omdraaide en tegenover het vuurpeloton kwam te staan, ter-
wijl de officier opzij stapte en snel het bevel gaf om te vuren. 
   Hij hoorde het knallen van de geweren en voelde een pijnlijke steek alsof 
wit gloeiend metaal zijn ziel verschroeide, en daarna een sterke ruk. On-
willekeurig ging zijn hand naar zijn hart. Maar wat vreemd, want voordat 
zijn hand zijn borst had bereikt was de pijn over en snel bracht hij zijn 
slappe hand weer aan zijn zijde. De vijand van zijn land moest niet den-
ken dat hij een lafaard was. Opnieuw ging zijn aandacht naar het vuurpe-
loton, terwijl hij verwachtte elk moment de schok van de kogel te voelen, 
die hij al van tevoren gevoeld had, want op geen andere manier kon hij de 
schok en de pijn in zijn hart verklaren. Maar wat betekende dat? Het pe-
loton stond in de houding en de officier liep weg om hen uitgeleide te 
doen. ‘Hadden zij met losse flodders geschoten? Nee, dat was ondenk-
baar.’ Hij bekeek zijn kleren en zag in zijn jas drie gaten, recht over zijn 
hart. Hij stak zijn vinger in één van die gaten, zo diep hij kon, en trok hem 
er weer uit, totaal verbijsterd door het ontbreken van pijn en bloed. Na-
tuurlijk was hij door drie kogels geraakt en volgens de regels hoorde hij 
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dood te zijn neergevallen. Maar toch stond hij hier, meer levend dan hij 
zich ooit gevoeld had. Hoe kon dat nou?  
   In een plotselinge opwelling rende hij achter de vertrekkende officier 
aan, greep hem bij zijn arm en vroeg om een verklaring. Maar de officier 
sloeg geen acht op de hand die hem probeerde staande te houden, noch 
op zijn opgewonden vraag. Hij liep naar zijn manschappen alsof hij niets 
gevoeld of gehoord had. ‘Droom ik of ben ik gek geworden?’ ‘Noch het 
één, noch het ander mijn vriend’ antwoordde de vreemdeling naast hem. 
Hij had zich Rozenkruiser genoemd. Met een intens gevoel van opluch-
ting, keerde de spion zich naar hem toe. Misschien kon hij opheldering ge-
ven in deze verwarrende ervaring. 
   ‘Maar hoe komt u hier? Ik heb u niet gelijk met het vuurpeloton zien ko-
men.’ ‘Uw ogen waren toen nog niet gewend aan de geestelijke trillingen. U 
was nog verblind door de sluier van het vlees’, was het antwoord. Maar de 
spion kon er zich geen goede voorstelling van maken en begon aan het ge-
zonde verstand van zijn metgezel te twijfelen. 
   ‘Ik zie dat u mij niet begrijpt, en dat mijn antwoord uw verwarring ver-
groot’ ging de vreemdeling voort. ‘U beseft niet dat u dood bent.’ ‘Dood! 
U moet beslist gek zijn. Hoe kan ik nou dood zijn terwijl ik hier met u sta te 
praten?’ antwoordde de spion die steeds meer in verwarring raakte. 
   ‘Je hebt gelijk vriend’ gaf de Rozenkruiser toe, ‘ik drukte mij verkeerd 
uit; ik had moeten zeggen: uw lichaam is dood.’ Maar de spion staarde 
hem volslagen machteloos en wanhopig aan. Het werd steeds verbijste-
render. Eén van hen, of zij beiden waren gek. 
   ‘Mijn lichaam is dood! Hoe kunt u zoiets zeggen? Sta ik niet hier terwijl 
mijn lippen bewegen en ik met u spreek? Ik kan mijn armen en benen be-
wegen en loop net als u. Maar ik moet bekennen dat ik niet weet hoe ik kan 
leven terwijl ik drie kogels in mijn hart heb.’ 
   ‘Ik zie uw verwarring vriend, en ik zal u alles uitleggen. Maar kom eerst 
mee naar de plaats waar u voor het peloton stond. Daar is iets wat u zal in-
teresseren.’ Samen liepen ze naar die plaats. ‘Kijk vriend, daar tussen de 
bloemen,’ zei de Rozenkruiser. Toen hij de richting van zijn blik volgde zag 
de spion – gedeeltelijk verborgen tussen het lange onkruid en de hoge bo-
men die zo weeldering in de tuin groeiden – iets dat op hemzelf leek en daar 
lag, met zijn gezicht naar de aarde. Hij boog zich voorover en probeerde 
de gevallen gestalte om te draaien om dit onmogelijke dilemma op te hel-
deren. Maar de ene verwarring volgde op de andere. Toen hij de onbe-
weeglijke gestalte bij zijn schouders probeerde op te richten, gleden zijn 
handen er doorheen alsof die van ijle lucht waren gemaakt en niet van 
vlees en bloed. Opnieuw ging hij staan en keerde zich naar zijn metgezel 
toe. ‘Hak in hemelsnaam deze knoop voor mij door, want als ik al niet gek 
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ben, zal ik het gauw worden.’ ‘Geduld mijn vriend’, antwoordde de Rozen-
kruiser. ‘Het is in orde en binnen een paar minuten zal ik u geruststellen. 
Wat er gebeurde is het volgende: toen het peloton de fatale schoten los-
te, troffen drie kogels uw hart. Met het gevolg dat u een fractie van een 
seconde de pijn voelde voordat het etherisch lichaam, dat u nu gebruikt, 
zich van uw stoffelijk lichaam losmaakte dat daarna voorover op zijn ge-
zicht viel. Voortaan zal dit etherisch lichaam u dienen, evengoed en zelfs 
beter dan uw stoffelijk lichaam dat u met de dood hebt afgelegd.’ 
   ‘Etherisch lichaam’ stamelde de spion, nog niet in staat hem te volgen. 
‘Ja, mijn vriend; is het zo vreemd dat een mens een etherisch lichaam 
heeft?’ De wetenschap meent dat alle dingen, vanaf het dichtste mineraal 
tot het ijlste gas, doordrongen wordt met ether; waarin zij gelijk heeft. 
Het menselijk lichaam maakt hierop geen uitzondering en is ook met 
ether doordrongen. Als deze ether ontsnapt, volgt daarop de dood, zoals 
door dr. MacDougall1 van het algemene ziekenhuis van Boston jaren ge-
leden werd bewezen. Hij zette een aantal mensen die stervende waren, 
op een weegschaal; op het moment van overlijden vertoonde al die men-
sen, zonder uitzondering, een gewichtsverlies. Wat artsen en andere we-
tenschappers niet weten, is dat deze ether de vorm en het uiterlijk van het 
dode, stoffelijk lichaam behoudt en de woning van de onsterfelijke geest 
blijft, hoewel het onzichtbaar is voor hen die nog in een stoffelijk lichaam 
zijn.’ Over het gezicht van de spion kwam een blik van opluchting. ‘Maar 
hoe komt die ether aan mijn kleren, omdat ik dezelfde kleding draag als 
mijn dode lichaam. En hoe komt het dat de kogels dezelfde gaten maak-
ten in de kleren die ik nu draag?’ 
   ‘Dat is een truc van het onderbewuste, mijn vriend’ antwoordde de Ro-
zenkruiser. ‘Hoewel u zich niet bewust was van het geweld dat uw lichaam 
werd aangedaan, is de gebeurtenis nauwkeurig opgetekend op een atoom 
in uw hart op het moment dat u uw laatste adem uitblies. Elke inademing 
bevat ether dat een beeld met zich draagt van de dingen in uw omgeving 
op dezelfde manier als beelden op een film in een filmtoestel worden op-
geslagen. Deze ether komt in de bloedstroom die ze naar het hart vervoert. 
Omdat het zaadatoom overeenkomst vertoont met een negatief, voegt 
elke ademtocht een nieuw beeld toe dat op dit kleine zaadatoom wordt af-
gedrukt. Er is dus een hele serie beelden vanaf de geboorte tot aan de dood 

 
1 Duncan MacDougall 1866-1920. Arts uit Haverhill, Massachusetts. Deed in 1907 een ex- 
  periment waarbij hij 6 stervende mensen woog. Zij werden 21,3 gram lichter en hij zei de 
  ziel/geest te hebben gewogen. De geest is niet stoffelijk dus gewichtloos. Bij honden  
  nam het gewicht juist toe, die zijn dus zielloos. Heindel zegt dat het verlies aan gewicht  
  het levenslichaam, dat stoffelijk is, werd gewogen. Het experiment werd nooit herhaald  
  en wordt niet erkend door de wetenschap. 
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die op dit atoom worden opgeslagen. Dit vormt ons lot na de dood en 
vormt de esoterische basis van het gezegde: zoals de mens denkt, is hij.’  
   Wanneer de zogenoemde overledenen uit hun lichaam treden, vormt 
de ether hun kleding die de stoffelijke kenmerken en gebreken tot in de-
tail reproduceren in overeenstemming met het laatste beeld op het zaad-
atoom, waarvan de mens verder de geest meeneemt als de scheidsrechter 
van zijn leven in de toekomst. 
   De spion bleef zwijgen; enige tijd in gedachten verdiept de uitleg van de 
Rozenkruiser van alle kanten bekijkend. Die scheen volkomen logisch, be-
trouwbaar en in overeenstemming met de ontdekkingen van de weten-
schap voor zover bekend; ook was het geen onoverkomelijk bezwaar dat 
dit zaadatoom, waarvan de Rozenkruiser sprak, enorm klein moest zijn. 
Had het oog van een vlieg ook niet talrijke facetten die elk een beeld van 
hun omgeving weergaven en had de microscoop niet een hele wereld van 
kleine dingen geopenbaard? Wie zou de grens durven trekken? ‘Maar moet 
ik dan in het vervolg altijd met gaten in mijn kleren rondlopen en met 
wonden in mijn borst? Of zullen die genezen en kan ik andere kleding aan-
schaffen?’ 
   ‘Niets is gemakkelijker mijn vriend. Zoals ik u vertelde is het hier, in het 
land van de levende doden, wet, dat de mens is zoals hij denkt. De arme 
kameraden die in het begin van de oorlog bij duizenden op het slagveld 
sneuvelden en afschuwelijk verminkt waren, waren erg verdrietig door 
hun toestand, totdat wij hen vertelden te denken hoe zij waren voordat 
zij ten strijde trokken: fris en gezond. Het was een hele taak hen ertoe te 
bewegen om te geloven dat dit het enige is dat nodig was om weer ge-
zond te worden. Het werk vorderde langzaam omdat er veel gevallenen 
waren die geholpen moesten worden en wij maar met een paar mensen 
waren. Maar geleidelijk aan werden zij overtuigd en geschikt gemaakt om 
oorlogsslachtoffers na hen te helpen, zodat er nu duizenden helpers zijn 
voor de verzorging en hulp van de gesneuvelden.’ 
   ‘Zo, u bent een vlugge leerling; ik zie dat u uw kleren al gerepareerd hebt 
en uw wonden genezen zijn.’ ‘Ja’, antwoordde de spion en ‘ik dank u’. ‘Hoe 
kan ik u ooit terugbetalen voor de grote opluchting die u mij door uw hulp 
en steun hebt gegeven. Maar ik zit met nog een probleem. Hoe komt het 
dat mijn lichaam ijle lucht scheen, en mijn handen er doorheen gingen. Ik 
dacht dat het vaste stof was.’ 
   ‘Ach ja, dat is vermakelijk. De mensen in de stoffelijke wereld denken dat 
de zogeheten geesten uit ontastbare, doorzichtige stof zoals een kringe-
lende rookwolk bestaan, dat wil zeggen als zij de inventaris opmaken van 
hun hele bestaan. Hun eigen lichaam beschouwen zij zo tastbaar als een 
steen. Maar zodra zij het land van de levende doden zijn binnengegaan, zijn 
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zij verrast te bemerken dat de mensen die zich nog in een stoffelijk lichaam 
bevinden, even onstoffelijk voor ons zijn als wij voor hen. En dat het voor 
ons even gemakkelijk is om een arm door hen heen te steken als voor hen 
om door ons heen te wandelen. Eigenlijk zijn zij even spookachtig voor 
ons als wij voor hen. U bent nu een bewoner van het land van de levende 
doden.  
   Kom mee, laten wij gaan en de bezienswaardigheden bekijken. Maar 
eerst is er iemand waarmee u moet spreken, want de eerstvolgende uren is 
uw geestelijk lichaam wat dichter dan over enige tijd in uw bestaan na de 
dood. Daarom is het nu gemakkelijker om aan uw vrienden te verschijnen 
dan over een poosje.’ 
   ‘Ik heb een zuster, maar zij woont in X, een stad die zo’n 8 tot 9 duizend 
kilometer hier vandaan ligt, en er is hier niemand die haar kent of zich om 
haar bekommert.’ 
   ‘Voor een geest is afstand geen bezwaar’ zei de Rozenkruiser. ‘Denk dat 
u daar aanwezig bent, en binnen 2 minuten zullen wij bij uw zuster zijn.’ 
Samen zweefden zij weg. Toch scheen voor de spion de snelheid niet bui-
tengewoon toen zij achter elkaar over steden en dorpen vlogen. Hij had 
nauwelijks tijd de verschillen in architectuur en kleding in zich op te ne-
men. Toen zij over een groot wateroppervlak gingen merkte hij een paar 
schepen met bemanning en passagiers op bezig met hun werk of zich amu-
serend. Eigenlijk scheen de tijd niet lang of kort te duren en leek in zijn 
bewustzijn niet te bestaan. Hij was verbaasd dat hij alles onderging alsof 
hij zijn hele leven in de lucht had gezweefd en dingen had gezien die hij 
nu opmerkte. Eén ding was echter vreemd en maakte hem bezorgd, want 
de lucht scheen bevolkt met geestelijke vormen die door elkaar heen 
zweefden, net zoals hij en de Rozenkruiser. In het begin probeerde hij die 
vormen te ontwijken, maar dat bleek al gauw onmogelijk. Toen hij tot zijn 
verbazing zag dat deze mensen door hem en zijn metgezel heen vlogen 
alsof zij niet bestonden, bereidde hij zich voor op een botsing. Dit ver-
vulde hem een moment met ontzetting en verbijstering, totdat de Rozen-
kruiser, die zijn dilemma bemerkte, hem lachend geruststelde en zei er niet 
op te letten, met de opmerking dat dit in dit land van de levende doden de 
gewoonte was, omdat de vormen zo plastisch zijn dat ze elkaar gemakkelijk 
kunnen doordringen zonder verlies van hun eigenheid. 
   Toen ze bij het huis van zijn zuster waren aangekomen zat zij in een ge-
zellige huiskamer. In een plotselinge opwelling rende hij op haar af en om-
helsde haar. Tot zijn teleurstelling bemerkte hij dat ze zich totaal niet be-
wust was van zijn aanwezigheid en dat zijn handen, in plaats van haar li-
chaam te omvatten, er dwars doorheen gingen. Opnieuw richtte hij zich 
tot de Rozenkruiser en vroeg hem wat hij doen moest om te maken dat zij 
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hem zou voelen. ‘Blijf in deze hoek staan waar het licht minder helder is, 
omdat de etherische trillingen van het licht sterker zijn dan de trillingen die 
u in beweging kunt brengen. Formuleer nu in gedachten de boodschap die 
u aan haar wilt overbrengen en denk daaraan met alle intensiteit die u kunt 
opbrengen. Het was uw gedachtekracht die ik in mijn huis opving voordat 
u voor het peloton stond waardoor ik voor enige tijd mijn stoffelijk li-
chaam verliet om naar u toe te komen en u de helpende hand te bieden in 
het uur van uw overlijden. Als u nu met evenveel kracht kunt denken aan 
de boodschap die u aan uw zus wilt overbrengen, zal ze die ontvangen en 
zal haar blik naar u worden toegetrokken. 
   Aldus geïnstrueerd vormde de spion de gedachte: ‘ik ben in het land van 
de levende doden; ik ben aan de andere kant van het graf.’ Met zijn blik 
op zijn zuster gericht stond hij daar onbeweeglijk, enige minuten lang de 
zin herhalend. Plotseling keken zijn zusters ogen naar de hoek waar hij 
stond, en haar broer opmerkend begon ze te beven en viel flauw op de 
vloer. Onmiddellijk liep de spion naar haar toe om haar op te tillen, maar 
met een kreet van vreugde liet zij zich in zijn armen vallen. Zeg Bob, hoe 
ben je hier gekomen? Het is pas een paar dagen geleden dat ik een brief 
van je kreeg waarin stond dat je met een gevaarlijke opdracht was ver-
trokken en nu ben je hier. Hoe kan dat? 
   Opnieuw verscheen er sprakeloze verbazing op het gezicht van de spion. 
Hij had zijn zuster zien vallen, en hier stond ze. Was zij ook dood? ‘Nee,’ 
legde de Rozenkruiser uit, terwijl hij naar voren trad en werd voorgesteld 
als één van Bobs vrienden. ‘Nee, zij is niet dood; zij is alleen flauw gevallen 
en zal in haar lichaam terugkeren. Daar ligt haar lichaam op de vloer, net als 
het uwe na de fatale schoten. Ze zal zich het gesprek met u waarschijnlijk 
niet herinneren, ook zal ze niet beseffen dat u in het land van de levende 
doden bent, maar zij zal de indruk hebben dat zij uw geest heeft gezien en 
dat u iets is overkomen, tenzij u er in slaagt om haar uw boodschap in te 
prenten dat u overleden bent. U hebt elke avond als zij gaat slapen dezelf-
de kans als nu om met haar te spreken. Want als wij slapen zijn wij echt 
in dezelfde situatie als zij die in de wereld ‘de doden’ worden genoemd.  
   Op dat moment scheen de zuster van de spion in slaap te vallen en werd 
zij onweerstaanbaar naar haar lichaam op de vloer getrokken. De spion zag 
haar geleidelijk vervagen en in haar lichaam verdwijnen dat begon te kreu-
nen en te bewegen. ‘Kom, laten we gaan’ zei de Rozenkruiser. ‘Terwijl u 
met uw zuster sprak bewerkte ik haar lichaam, en heb al het mogelijke ge-
daan om haar terugkeer tot bewustzijn te vergemakkelijken. Wij kunnen 
verder niets meer voor haar doen. Kom dus, laten wij nu gaan.’ 
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