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VOORWOORD
De mens, de inwonende geest, heeft in zijn tegenwoordig stadium
vier voertuigen of lichamen tot zijn beschikking, waarin hij functioneert. Dat zijn: het stoffelijk lichaam, het levenslichaam, het begeertelichaam, en het verstand. Daar deze lichamen nauw met elkaar verstrengeld zijn en elkaar beïnvloeden is het voor de onderzoeker nuttig hun functioneren te begrijpen en elk lichaam of voertuig afzonderlijk te bestuderen. Om die studie te vergemakkelijken is
wat Max Heindel over het begeertelichaam heeft geschreven hier
verzameld.
Het begeertelichaam van de mens is zijn voertuig van gevoelens,
verlangens, wensen en emoties. Het is verantwoordelijk voor al zijn
handelen en schept genoegen in ongeremde bewegingen. Als het
begeertelichaam niet in toom wordt gehouden veroorzaakt zij dat
het lichaam allemaal onnodige en onwaardige dingen doet die in
verband met zielengroei schadelijk zijn. Maar dat temperament, dat
zo’n grote dreiging vormt als het de overhand heeft, kan onder de
juiste leiding even effectief zijn om hulp te verlenen. Vandaar dat
de opvliegendheid van het begeertelichaam beheerst dient te worden, maar niet gedood.
De westerse wijsheidsleer benadrukt daarom de omzetting van
lagere begeerten in hogere door middel van hulpvaardigheid die
door toewijding aan geestelijke idealen wordt ingegeven. Dit doet
de aandoeningsziel ontstaan die onmisbare voeding voor de zich
ontwikkelend geest is.

DEEL 1. DE PLANETAIRE BEGEERTEWERELD
1 Haar relatie tot mineraal, plant, dier en mens
Volgens de Rozenkruisersleer wordt het heelal als volgt in zeven verschillende werelden of toestanden van stof verdeeld:
1. De wereld van God
2. De wereld van de maagdelijke geesten
3. De wereld van de goddelijke geest
4. De wereld van de levensgeest
5. De gedachtewereld
6. De begeertewereld
7. De stoffelijke wereld

Deze verdeling is niet willekeurig maar noodzakelijk, omdat de substantie van iedere wereld onderworpen is aan wetten die in de andere niet van
kracht zijn. In de stoffelijke wereld bijvoorbeeld is de stof onderworpen
aan de wet van de zwaartekracht, aan inkrimping en uitzetting. In de begeertewereld echter bestaat er warmte noch kou en kunnen vormen zich
even gemakkelijk naar boven als naar beneden bewegen. In de stoffelijke
wereld zijn afstand en tijd ook heersende bestaansvoorwaarden, die in de
begeertewereld absoluut niet gelden.
De stof van deze werelden verschilt ook in dichtheid; de stoffelijke wereld is de dichtste van de zeven.
Elke wereld is in zeven sferen of onderafdelingen van stof verdeeld. In
alle zeven onderafdelingen of sferen van de begeertewereld bevindt zich
begeertestof die voor het belichamen van begeerten als materiaal dient.
Zoals het scheikundig gebied het gebied van vorm is, evenals het etherisch gebied de verblijfplaats van de krachten is die de levensverrichtingen
in die vormen uitvoeren en hen in staat stellen te leven, te bewegen en
zich voort te planten, zo zijn de krachten in de begeertewereld, die in het
levend geworden stoffelijk lichaam werken, de drang die het in de een of
andere richting beweegt.
Als er alleen maar de activiteiten van het scheikundig en etherisch gebied van de stoffelijke wereld bestonden, dan zouden er vormen zijn die
leven in zich hadden en zich konden bewegen, zonder echter enige stimulans
daartoe te hebben. Deze stimulans wordt door de kosmische krachten die in
de begeertewereld werken verschaft, en zonder deze activiteit die iedere
vezel van het met leven bezielde lichaam aandoet en tot handeling in een
bepaalde richting aanspoort, zou er geen ervaring en zedelijke groei mogelijk zijn. De verschillende ethers zouden voor de groei van de vorm zor1

gen, maar zedelijke groei zou totaal ontbreken. Ontwikkeling zou onmogelijk zijn, zowel voor de vorm als voor het leven, want alleen maar in antwoord op de toename in geestelijke groei, kunnen ook de vormen grotere
volmaaktheid bereiken. Hieruit zien wij onmiddellijk het grote belang van
dit gebied van de natuur.
Begeerten, verlangens, hartstochten en gevoelens drukken zich in de stof
van de verschillende sferen van de begeertewereld uit, zoals vorm en uiterlijk voorkomen zich in het scheikundig gebied van de stoffelijke wereld
uitdrukken. Zij nemen vormen aan die langer of korter blijven bestaan, al
naarmate de begeerten, wensen of gevoelens die hen belichamen, krachtig zijn. In de begeertewereld is het onderscheid tussen de krachten en de
stof niet zo welomlijnd en duidelijk als in de stoffelijke wereld. Men zou
bijna kunnen zeggen dat de begrippen kracht en stof hier identiek of onderling verwisselbaar zijn. Het is wel niet precies zo, maar toch kunnen wij
zeggen dat de begeertewereld tot op zekere hoogte uit krachtstof bestaat.
Als wij spreken over de stof van de begeertewereld, is het juist dat zij
één graad minder dicht is dan de stof van de stoffelijke wereld, maar wij
hebben een totaal verkeerd begrip als wij denken dat het een fijnere stoffelijke materie is.
Hoewel de berg en het madeliefje, de mens, het paard en een stuk ijzer
ten slotte uit één essentiële atoomsubstantie bestaan, daarom zeggen wij
nog niet dat het madeliefje een fijnere vorm van ijzer is. Eveneens is het
onmogelijk om de verandering of het verschil in de stoffelijke materie onder woorden te brengen, wanneer deze in begeertestof wordt ontleed. Als
er geen verschil was zou zij ook aan de wetten van de stoffelijke wereld
onderworpen zijn, en dat is niet het geval.
De wet van het scheikundig gebied is traagheid, de neiging om in de toestand waarin zij zich bevindt te blijven. Er is een zekere hoeveelheid
kracht voor nodig om deze traagheid te overwinnen en een lichaam dat
in rust is in beweging te brengen of, een lichaam in beweging te doen
stilstaan. Dit is anders met de stof uit de begeertewereld. Die stof zelf is
bijna levend. Die is onophoudelijk in stromende beweging, neemt met
onbegrijpelijke vlugheid en gemak alle denkbare en ondenkbare vormen
aan, terwijl zij tegelijkertijd in duizenden, steeds wisselende kleurschakeringen schittert en flonkert, wat met niets in onze stoffelijke bewustzijnstoestand te vergelijken is. Wat de werking en het uiterlijk van deze stof nog
het meest benadert, is het kleurenspel in een parelmoerschelp die in het
zonlicht heen en weer wordt bewogen.
Dat is wat de begeertewereld eigenlijk is, steeds wisselend van licht en
kleur. Hierin vermengen zich de krachten van mens en dier met de krachten van ontelbare hiërarchieën, die uit geestelijke wezens bestaan, die niet
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in onze stoffelijke wereld verschijnen, maar in de begeertewereld even actief zijn als wij hier.
De krachten die door de grote en bonte schare wezens uitgezonden worden, kneden de steeds wisselende stof van de begeertewereld in ontelbare, verschillende vormen van meer of mindere duurzaamheid, afhankelijk
van de grootte van de voortstuwende en scheppende kracht, waardoor zij
in het leven geroepen werden.
De drie werelden van onze planeet zijn momenteel het ontwikkelingsveld voor een aantal verschillende natuurrijken van leven, op verschillend
ontwikkelingsniveau. Wij hoeven ons nu alleen maar met vier ervan bezig te houden, namelijk: het mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijk.
Deze vier natuurrijken staan op verschillende manieren met de drie werelden in verband, in overeenstemming met de vorderingen die deze groepen van zich ontwikkelend leven in de school der ervaring gemaakt hebben.
Om gevoelens en emoties te tonen is het noodzakelijk een voertuig te
hebben dat uit stof van de begeertewereld is opgebouwd.
Het is noodzakelijk om een afzonderlijk levenslichaam, begeertelichaam
en dergelijke te hebben om de eigenschappen van een bepaald gebied te
kunnen uitdrukken. De atomen van de begeertewereld, de gedachtewereld
en zelfs van de geestelijke werelden doordringen zowel het mineraal als het
grofstoffelijk lichaam van de mens. Was het doordringen van de planetaire
ether, dat wil zeggen van de ether die de atomen van het mineraal omhult, dus voldoende om te maken dat het voelde of zich voortplantte, dan
zou het doordringen van de planetaire gedachtewereld ook voldoende zijn
om het te laten denken. Dit kan het niet, omdat het geen afzonderlijk voertuig heeft. Het wordt alleen door de planetaire ether doordrongen en is
daardoor niet in staat tot persoonlijke groei. Alleen de laagste van de vier
ethertoestanden - de scheikundige ether - is in het mineraal actief; vandaar
de scheikundige krachten in mineralen.
Na de vier natuurrijken in verband met het etherisch gebied van de stoffelijke wereld te hebben beschouwd, zullen wij nu onze aandacht op hun
verband met de begeertewereld richten.
Hier zien wij dat zowel mineralen als planten een afzonderlijk begeertelichaam missen. Zij worden alleen door het planetaire begeertelichaam, de
begeertewereld, doordrongen. Daar zij dus een afzonderlijk voertuig missen, zijn zij niet vatbaar voor gevoel, begeerte en pijn: de vermogens die
tot de begeertewereld behoren. Een kei voelt niets als hij gebroken wordt;
maar men mag daaruit echter niet afleiden, dat er aan een dergelijke handeling geen gevoel verbonden is. Dat is het materialistische standpunt of het
standpunt van de onwetende mensen. De occultist weet dat er geen enkele
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daad is, groot of klein, die niet overal in het heelal gevoeld wordt. En al kan
de steen niet voelen, omdat hij geen afzonderlijk begeertelichaam heeft, de
geest van de aarde voelt het wel, omdat het begeertelichaam van de aarde
de steen doordringt. Wanneer iemand zich in zijn vinger snijdt, voelt de
vinger de pijn niet, omdat hij geen afzonderlijk begeertelichaam bezit, maar
de mens voelt dit wel, omdat zijn begeertelichaam de vinger doordringt.
Als men een plant met wortel en al uit de grond trekt, dan voelt de geest
van de aarde dit net zoals een mens het voelt, als er een haar uit zijn hoofd
wordt getrokken. Deze aarde is een levend lichaam met gevoel. Alle vormen die geen afzonderlijk begeertelichaam bezitten, waardoor hun inwonende geesten gevoel kunnen ervaren, zijn in het begeertelichaam van de
aarde besloten en dat begeertelichaam heeft wel gevoel. Het breken van
een kei en het afplukken van bloemen geven de aarde vreugde, terwijl het
uitrukken van planten met wortel en al, pijn veroorzaakt.
De planten bezitten geen afzonderlijk begeertelichaam, zodat zij geen
hartstocht voelen. Zij richten hun scheppingsorgaan, de bloem, rein en
zonder schaamte, een voorwerp van schoonheid en verrukking, naar de
zon.
Het eigen begeertelichaam moet bij de mens onvermijdelijk hartstocht
en begeerte veroorzaken, tenzij het begeertelichaam door tegenovergestelde krachten in bedwang wordt gehouden. Daarom is de mens het tegenovergestelde van de kuise plant, zowel figuurlijk als letterlijk, want hij
is hartstochtelijk en zijn scheppingsorgaan is naar de aarde gericht, waarvoor hij zich schaamt. De plant neemt haar voedsel tot zich door middel
van haar wortels, terwijl de mens zijn voedsel via zijn mond tot zich neemt.
De mens ademt de levengevende zuurstof in en ademt het giftige koolzuurgas uit. Dit wordt weer door de plant opgenomen die er het gif uittrekt en het leven gevende bestanddeel aan de mens teruggeeft.
De planetaire begeertewereld trilt op dezelfde manier in de grofstoffelijke en levenslichamen van dier en mens zoals zij het mineraal en de plant
doordringt, maar bovendien bezitten mens en dier nog afzonderlijke begeertelichamen, waardoor zij begeerten, aandoeningen en hartstocht
kunnen voelen. Toch is er verschil. Het begeertelichaam van het dier is
geheel uit materiaal van de dichtere sferen van de begeertewereld opgebouwd, terwijl zelfs bij de laagste mensenrassen een beetje stof van de
hogere sferen bij de samenstelling van het begeertelichaam ingebouwd
wordt. De gevoelens van dieren en van de laagste mensenrassen draaien
bijna helemaal om de bevrediging van de laagste begeerten en hartstochten, die zich door de stof van de lagere sferen van de begeertewereld uitdrukken.
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Het begeertelichaam zetelt in de lever, zoals het levenslichaam in de milt
zetelt. Bij alle warmbloedige wezens die het hoogst ontwikkeld zijn en gevoelens, hartstochten en emoties kennen, die hun begeerten naar het een
of ander in de wereld doen uitgaan, en waarvan men dus kan zeggen dat zij
in de ware zin van het woord leven en niet alleen maar vegeteren, in al dat
soort wezens vloeien de stromen van het begeertelichaam vanuit de lever
naar buiten. De begeertestof komt voortdurend in stromen of golven naar
buiten, die in gebogen lijnen naar elk punt van de omtrek van het eivormig
omhulsel gaan en vandaar door een aantal draaikolken naar de lever terugkeren, zoals kokend water steeds uit de warmtebron opwelt en er weer terugkeert, waarmee het zijn kringloop volbrengt.
De planten missen dit voortstuwende, activerende beginsel, vandaar dat
zij leven en beweging niet op dezelfde manier kunnen uitdrukken zoals de
hoger ontwikkelde organismen.
Waar wel levenskracht en beweging aanwezig is, maar geen rood bloed,
daar is geen afzonderlijk begeertelichaam. Een dergelijk wezen verkeert
eenvoudig in de overgangstoestand van plant naar dier en wordt daardoor
geheel door de kracht van de groepsgeest voortbewogen.
Bij de koudbloedige dieren, die een lever en rood bloed bezitten, is er een
afzonderlijk begeertelichaam aanwezig, en de groepsgeest richt de stromen
binnenwaarts omdat in dit geval de afgescheiden geest - van de individuele
vis of het reptiel bijvoorbeeld - geheel buiten het grofstoffelijk voertuig
staat.
Als het organisme zo ver ontwikkeld is dat de op zichzelf staande geest
zijn voertuigen kan gaan bewonen, begint de individuele geest de stromen buitenwaarts te richten en zien wij het begin van hartstochtelijk leven
en van warm bloed. Het is het warme, rode bloed in de lever van een organisme dat voldoende ontwikkeld moet zijn om een inwonende geest te
hebben die de uitgaande stromen van begeertestof activeert en bij mens en
dier begeerte en hartstocht laat zien.
Onze zoogdieren die op het dierlijke niveau van hun ontwikkeling in het
bezit zijn gekomen van warm, rood bloed, zijn daardoor in staat om, tot op
zekere hoogte, begeerte en aandoeningen te ervaren.
De geest van het dier heeft op zijn neerwaartse ontwikkelingsgang pas de
begeertewereld bereikt. Hij heeft zich nog niet tot het punt opgewerkt,
waarop hij een grofstoffelijk lichaam kan ‘binnentreden’. Daarom heeft het
dier geen individuele, inwonende geest, maar een groepsgeest die het van
buiten af bestuurt. Een dier heeft een grofstoffelijk lichaam, een levenslichaam en een begeertelichaam, maar de groepsgeest die het bestuurt staat
er buiten. Het levenslichaam en het begeertelichaam van een dier liggen
niet helemaal binnen het stoffelijk lichaam, vooral wat het hoofd betreft.
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Door begeerte worden alle gedaanten tot beweging aangezet. Vogels en
andere dieren zoeken het luchtruim en land af gedreven door hun begeerte naar voedsel of een schuilplaats of om hun jongen te verzorgen. De
mens wordt eveneens door begeerte 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 was zou de mens geen machines kunnen
bouwen. Als er geen pijpaarde 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 begeerte hebben die hen tot bewegen
aanzet. Mensen en dieren zouden er niet kunnen leven.
Zowel dieren als mensen bezitten een begeertelichaam en laten zich
leiden door die beide gevoelens en krachten. Een tijgerin in het oerwoud
zal onverschillig aan een brood voorbij lopen, maar zal belangstelling
koesteren voor de eigenaar ervan. Haar belangstelling zal de kracht van
aantrekking opwekken. Toch zal zij proberen hem te doden. Deze afbrekende handeling is echter geen doel op zichzelf, alleen een noodzakelijke
stap tot assimilatie. Als zij nog een roofdier bespeurt, dat boze plannen
heeft met wat zij als haar buit beschouwt, zal dit eveneens haar gevoel
van belangstelling opwekken. Maar in dat geval zal het gevoel van belangstelling de kracht van afstoting opwekken. Als er een gevecht uit
voortvloeit, zal vernietiging van haar tegenstander wél een doel op zichzelf zijn. In het bovengenoemde voorbeeld, en in gevallen waar de dierlijke begeerten van de mens in het spel komen, werken deze beide krachten en beide gevoelens op dezelfde manier. Maar in de samenstelling van
het begeertelichaam van een mens en dat van een dier bestaat verschil.
Het begeertelichaam van een dier is uitsluitend uit stof van de vier lagere
sferen van de begeertewereld samengesteld. Vandaar dat een dier niet anders kan voelen dan alleen de dierlijke begeerten naar voedsel, een schuilplaats en dergelijke. Een heilige zou intens berouw voelen na het haastig
uitspreken van een ondoordacht woord. De tijgerin blijft onverstoord van
enig schuldbesef, hoewel zij dagelijks doodt. De reden is dat het begeertelichaam van de mens samengesteld is uit materie van alle zeven
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sferen van de begeertewereld, zodat zijn gevoel op een hoger niveau staat
dan dat van het dier.

DEEL 2 OORSPRONG EN ONTWIKKELING DOOR DE
ZEVEN WERELDPERIODEN
1 De zeven perioden
Het ontwikkelingsplan wordt door deze vijf werelden heen in zeven grote perioden van openbaring uitgevoerd, waarin de maagdelijke geest of
het ontwikkelend leven, eerst mens en daarna een God wordt.
In de terminologie van de Rozenkruisers luiden de namen van de zeven
perioden als volgt:

De eerste drie perioden, de Saturnus-, Zonne- en Maanperiode, zijn achter
de rug. Wij zijn nu in de vierde of Aardeperiode. Wanneer deze Aardeperiode van onze aardbol is geëindigd, zal onze bol - en wij meegerekend - nog
de Jupiter, Venus en Vulcanus toestanden doormaken, voordat de grote
zevenvoudige ‘dag van openbaring’ ten einde loopt, wanneer alles wat nu
bestaat weer voor een periode van rust en overdenking in het Absolute zal
verzinken en de vruchten van de evolutie zal assimileren om aan de dageraad van een nieuwe grote ‘dag’ weer aan de oppervlakte te verrijzen om
een verdere en hogere ontwikkeling door te maken.
In de drieëneenhalve perioden die al achter ons liggen, hebben wij onze tegenwoordige voertuigen en bewustzijn opgebouwd. De overblijvende
drieëneenhalve perioden zullen besteed worden aan de vervolmaking van
deze verschillende voertuigen en de uitbreiding van ons bewustzijn tot iets
dat veel lijkt op alwetendheid.
Wij zagen dat de mens een zeer ingewikkeld wezen is dat bestaat uit:
1
2

Het stoffelijk lichaam, het werktuig om in te handelen.
Het levenslichaam, een medium voor ‘levenskracht’, waardoor handelen mogelijk wordt.
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Het begeertelichaam, waar begeerte ontstaat en aanspoort tot handelen.
4 Het verstand, een rem op impulsen, dat zin geeft aan het handelen.
5 Het ego, de drievoudige geest, dat handelt en door te handelen ervaring opdoet.
3

De menselijke geest en het begeertelichaam begonnen hun ontwikkeling
in de Maanperiode en zijn daarom de speciale beschermelingen van de heilige Geest.
Uit bestudering van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers zien wij, dat ons
begeertelichaam in de Maanperiode ontstond.
Wie zich een voorstelling wil maken van hoe de toestand er toen uitzag,
moet een afbeelding van een foetus bekijken zoals in elk boek over anatomie te vinden is. Er zijn drie hoofdbestanddelen: de placenta, gevuld met
het bloed van de moeder; de navelstreng, waardoor deze levengevende
stroom vloeit, en de foetus zelf die daardoor van embryo tot baby ontwikkelt. Stel u het firmament voor als één grote placenta, van waaruit miljarden navelstrengen, elk met haar foetusachtig aanhangsel, neerhingen.
Door de hele mensenfamilie, die toen nog in wording was, stroomde de
ene universele essence van begeerte en emoties, die in allen de impuls tot
handelen opwekt, die zich nu uit in iedere fase van wat er in de wereld
voorvalt. Die navelstrengen en foetusachtige aanhangsels werden door de
emoties van de engelen van de maan uit de vochtige begeertestof gevormd;
terwijl de vurige begeertestromen, door de vurige luciferische geesten van
Mars voortgebracht, het latente leven in de mensheid, die toen nog in wording was, probeerden op te wekken. De kleur van die eerste trage trilling
die zij in die voor emoties vatbare begeertestof in beweging zetten, was
rood.
In de Maanperiode was het nodig dat het grofstoffelijk lichaam opnieuw
werd opgebouwd om het geschikt te maken om met een begeertelichaam
doordrongen te worden en ook om een zenuwstelsel, spieren, kraakbeen
en het begin van een geraamte te ontwikkelen. Deze wederopbouw was het
werk van de Saturnusrondte in de Maanperiode.
In de tweede of Zonnerondte werd het levenslichaam op zo’n manier
veranderd, dat het geschikt werd om met een begeertelichaam doordrongen te worden, en ook om het aan te passen aan het zenuwstelsel, de spieren, het geraamte en dergelijke. De Heren van Wijsheid, die de scheppers
van het levenslichaam waren, hielpen ook de Heren van Individualiteit met
dit werk.
Het grofstoffelijk lichaam van deze ‘watermensen’ was uit die vochtige
substantie opgebouwd. De gedachtevorm voor het stoffelijk lichaam was
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verdicht tot een vochtig gas, terwijl de gedachtevorm van ons tegenwoordige levenslichaam in de begeertewereld was afgedaald. Het was samengesteld uit begeertestof. Aan dit tweevoudige lichaam werd in de Maanperiode de gedachtevorm van ons tegenwoordige begeertelichaam toegevoegd terwijl de serafijnen het derde aanzicht van de maagdelijke geest: de
menselijke geest, deden ontwaken, waarop de maagdelijke geest een ego
werd. Aan het einde van de Maanperiode bezat de wordende mens een
drievoudige geest en een drievoudig lichaam.
Zo zien wij dat de mens aan het einde van de Maanperiode een drievoudig lichaam, op verschillende niveaus van ontwikkeling, naast de kiem van
de drievoudige geest bezat. Hij had een grofstoffelijk, een levens- en een
begeertelichaam, naast een goddelijke, een levens- en een menselijke geest.
Wat ontbrak was de schakel er tussen.
Aan het eind van de Maanperiode bezaten deze klassen de voertuigen die
aangegeven zijn op diagram 10, en zo toegerust betraden zij de Aardeperiode. In de tijd die sindsdien verlopen is, heeft het mensenrijk de schakel van
het verstand ontwikkeld en daardoor volledig waakbewustzijn bereikt. De
dieren hebben een begeertelichaam gekregen, de planten een levenslichaam en de achterblijvers uit de levensgolf, die haar ontwikkeling in de
Maanperiode begon, zijn boven de harde, hechte toestand van rotsvorming uitgestegen en hun grofstoffelijke lichamen vormen nu onze wekere bodems, terwijl de levensgolf die haar ontwikkeling hier in de Aardeperiode begon, de harde rotsen en stenen vormt.
Al degenen uit klasse twee, waarvan de begeertelichamen in tweeën gesplitst konden worden, zoals met de hele klasse één het geval was, waren
rijp om menselijke voertuigen of lichamen te worden en werden daarom
tot de mensengroep bevorderd.
Wij moeten goed in gedachten houden, dat wij in het bovenstaande met
de vorm te maken hebben, niet met het leven dat in de vorm woont. Het
instrument wordt tot een zodanig niveau verheven, als voor het leven dat
er in moet wonen, past. Degenen uit klasse twee waar in hun voertuigen de
bovengenoemde splitsing gemaakt kon worden, werden tot het mensenrijk opgeheven, maar zij kregen hun inwonende geest op een later tijdstip
dan klasse één. Vandaar dat zij nu niet zo ver ontwikkeld zijn als klasse één,
en de lagere mensenrassen vormen.
Degenen van wie de begeertelichamen niet voor splitsing vatbaar waren,
werden in dezelfde afdeling geplaatst als de klassen 3a en 3b. Zij zijn nu onze antropoïden of mensapen. Zij kunnen onze ontwikkeling nog inhalen,
als zij vóór het bewuste kritieke punt in het midden van de vijfde rondte
een voldoende hoog niveau van ontwikkeling bereiken. Als zij ons dan niet

9

ingehaald hebben, zullen zij het contact met onze ontwikkeling verloren
hebben.
Wij zeiden dat de mens met behulp van anderen, die hoger ontwikkeld
waren dan hij, zijn drievoudig lichaam had opgebouwd. In het voorafgaande tijdperk was er echter geen samenbindende kracht. De drievoudige
geest, het ego, stond alleen en was afgescheiden van zijn voertuigen. Nu
was de tijd gekomen om de geest en het lichaam te verenigen.
Waar het begeertelichaam zich splitste, werd het hogere gedeelte enigszins de baas over het lagere en over het grofstoffelijk en levenslichaam.
Het vormde een soort van dierlijke ziel waarmee de geest zich door middel van de schakel van het verstand kon verenigen. Waar geen splitsing
in het begeertelichaam plaats vond, werd het een weerloze prooi van begeerten en hartstochten en kon daarom niet gebruikt worden als een voertuig waarin de geest kon wonen. Daarom werd het onder leiding van een
groepsgeest gesteld die het van buitenaf bestuurde. Het werd een dierlijk
voertuig en die soort is nu gedegenereerd tot het lichaam van de antropoide of mensaap.
Waar een splitsing in het begeertelichaam plaatsvond, nam het grofstoffelijk lichaam langzamerhand een verticale stand aan, aldus makend dat de
wervelkolom buiten de horizontale stromen van de begeertewereld kwam
waarin de groepsgeest, door middel van de horizontale wervelkolom, op
het dier inwerkt. Het ego kon toen binnentreden, werken en zich uitdrukken door de verticale wervelkolom en het verticale strottenhoofd, en de
hersenen opbouwen om zich in zijn grofstoffelijk lichaam gepast te kunnen uitdrukken. Een horizontaal strottenhoofd staat eveneens onder heerschappij van de groepsgeest. Hoewel, zoals al eerder gezegd werd, sommige dieren zoals een spreeuw, raaf, papagaai enzovoort, woorden kunnen uiten, omdat zij in het bezit zijn van een verticaal strottenhoofd, ‘spreken’ zij
niet echt met verstand. Het gebruik van woorden om gedachten uit te drukken, is
het hoogste voorrecht van de mens en kan alleen door een redenerend, denkend
wezen, zoals de mens, worden uitgeoefend.
In het Polaire tijdvak kreeg de mens het grofstoffelijk lichaam als werktuig tot handeling. In het Hyperborese tijdvak werd het levenslichaam toegevoegd om hem beweegkracht te geven, die noodzakelijk was voor handeling. In het Lemurische tijdvak verschafte het begeertelichaam de aansporing tot handeling.
In het derde of Lemurische tijdvak ontwikkelde de mens een begeertelichaam, een voertuig van hartstocht en gevoelens. Hij was toen samengesteld als een dier. Toen werd melk, een voortbrengsel van levende dieren, aan zijn voeding toegevoegd, want via melk kan gemakkelijk ingewerkt
worden op de gevoelens. Abel, de mens van die tijd, staat beschreven als
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een schaapherder. Nergens wordt gezegd dat hij een dier doodde om zich
daarmee te voeden. Het derde of Lemurische tijdvak kwam overeen met
de toestand in de Maanperiode, maar was dichter. De vurige kern van de
aarde in het midden, daaromheen de kokende, ziedende watermassa, met
aan de buitenkant de stoomachtige atmosfeer of vuurmist. God scheidde
het land van het water, zoals Genesis zegt; het dichte vocht van de stoom.
Daar woonde de mens op eilanden van de zich vormende vaste korst, verspreid in de zee van vuur of kokend water. Zijn lichaam was toen tamelijk
vast en stevig; het had een romp en ledematen terwijl het hoofd zich begon te vormen. Het begeertelichaam werd er aan toegevoegd en de mens
kwam onder het gezag van de aartsengelen.
In het verre verleden, toen de mens contact had met de geestelijke werelden, waren deze organen het middel om daartoe toegang te krijgen, en
in een later stadium zullen zij hiervoor weer dienen. Zij stonden met het
onwillekeurig of sympathisch zenuwstelsel in verband. De mens kon toen
de geestelijke werelden waarnemen, evenals dat het geval was in de Maanperiode, het laatste gedeelte van het Lemurische en het begin van het Atlantische tijdvak. De beelden vertoonden zich onafhankelijk van zijn wil.
De zintuiglijke centra van zijn begeertelichaam draaiden tegengesteld aan
de wijzers van de klok, op negatieve wijze de beweging van de aarde volgend die in die richting om haar as draait, evenals de zintuiglijke centra van
mediums nu nog doen. Bij de meeste mensen zijn deze zintuiglijke centra
niet in werking, maar door juiste ontwikkeling zullen zij in de richting van
de wijzers van de klok gaan draaien.
In het Atlantische tijdvak kreeg de mens een verstand om aan zijn handelingen zin te geven. Daar het ego echter uiterst zwak en de begeertenatuur krachtig was, verenigde het jonge verstand zich met het begeertelichaam; hieruit ontsproot de eigenschap van sluwheid die de oorzaak van
alle verdorvenheid uit het middelste gedeelte van het driedelige Atlantische
tijdvak was.
In de verre toekomst zal het begeertelichaam van de mens hetzelfde georganiseerd zijn als het levens- en het grofstoffelijk lichaam. Dan zal iedereen het vermogen bezitten om het begeertelichaam bewust te gebruiken, zoals wij nu met het grofstoffelijk lichaam doen, dat het oudste en
best georganiseerde lichaam van de mens is, terwijl het begeertelichaam
het jongste is.
In het Hyperborese tijdvak, de tijd voordat de mens een begeertelichaam
bezat, was er maar één universele manier van communiceren. Zodra het
begeertelichaam voldoende gelouterd is, zullen alle mensen weer in staat
zijn elkaar te begrijpen, want dan zal het scheidingbrengende rasverschil
weggevallen zijn.
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Het begeertelichaam ontstond in de Maanperiode, werd in de Aardeperiode opnieuw gevormd, zal in de Jupiterperiode verdere veranderingen
ondergaan, en in de Venusperiode de volmaaktheid bereiken.
In de Venusperiode ligt bol D in de begeertewereld (zie diagram 8), zodat noch een stoffelijk lichaam, noch een levenslichaam als instrument van
bewustzijn gebruikt kan worden. Daarom wordt de essentie van het volmaakte stoffelijk lichaam en levenslichaam in het voltooide begeertelichaam ingeweven, zodat dit laatste een voortreffelijk voertuig wordt, een
wonder van aanpassingsvermogen en op zo subtiele wijze gehoorgevend
aan de geringste wens van de inwonende geest, dat wij, gebonden als wij
zijn door beperkingen, er ons niet het flauwste idee van kunnen vormen.
Toch zal zelfs de doelmatigheid van dit prachtige voertuig nog overtroffen worden wanneer in de Vulcanusperiode de essentie ervan, samen
met de essentie van het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam, toegevoegd worden aan het verstand, dat het hoogste voertuig van de mens
wordt en dat in zichzelf de kern van het beste uit alle voertuigen bevat.
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DEEL 3. HET BEGEERTELICHAAM VAN DE MENS
IN DE STOFFELIJKE WERELD
1 Vanaf de geboorte tot aan de pubertijd
De voertuigen van de pasgeborene treden niet meteen in werking. Het
grofstoffelijk lichaam is lange tijd na de geboorte hulpeloos.
Hetzelfde geldt ook voor de krachten die in het begeertelichaam werken. Het passieve gevoel van lichamelijke pijn is aanwezig, terwijl het gevoel van emotie bijna geheel ontbreekt. Wel zal het kind natuurlijk bij de
minste aanleiding emotie tonen, maar dat duurt maar even. Het is allemaal
aan de oppervlakte.
Het levenslichaam van de plant bouwt blad na blad op, en maakt zijn
stengel steeds langer. Als het macrokosmische begeertelichaam er niet was
zou de groei tot in het oneindige door kunnen gaan, maar op zeker moment treedt het macrokosmische begeertelichaam tussenbeide en belet
verdere groei. De kracht die dan niet meer voor verdere groei nodig is, is
dan voor andere doeleinden beschikbaar en wordt gebruikt om bloemen
en zaad op te bouwen. Zo laat ook het menselijk levenslichaam, als het
grofstoffelijk lichaam na het zevende jaar onder zijn gezag komt, het grofstoffelijk lichaam zeer snel groeien. Maar in ongeveer het veertiende jaar
wordt het individuele begeertelichaam uit de schoot van het macrokosmische begeertelichaam geboren en is dan vrij om aan zijn grofstoffelijk lichaam te werken. De buitensporige groei wordt dan tegengegaan en de
hiervoor gebruikte kracht komt vrij voor de voortplanting, met het doel
dat de menselijke plant kan bloeien en zich kan voortplanten. Daarom
wordt de geboorte van het persoonlijke begeertelichaam gekenmerkt door
de puberteitsleeftijd. Vanaf dit moment openbaart de aantrekkingskracht
voor de tegenovergestelde sekse zich het krachtigst en het meest ongebreideld, namelijk in het derde zevenvoud van het leven, van het veertiende tot het eenentwintigste jaar, omdat het in bedwang houdende verstand
dan nog niet geboren is.
U moet zich echter niet verbeelden dat wanneer het lichaampje van het
kind geboren is het geboorteproces voltooid 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 lichamen heeft opgebouwd, ze vlugger voort. Het levensli13

chaam 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 de binnenbekleding 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 in de pubertijd de begeerteaard zich het sterkst uitdrukt. 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.
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 genaamd, die tijdens de
geslachtsrijpheid geleidelijk aan verdwijnt. Zij bevat een essence die door
de ouders is verschaft en waarop het kind kan teren tot het omstreeks het
zevende jaar in staat is via het beenmerg zelf zijn eigen bloed te maken. 1
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 welk
ander moment ook. 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.
Het begeertelichaam heeft bescherming nodig tegen de felle aanvallen
van de begeertewereld, totdat het omstreeks het veertiende jaar, de pubertijd, geboren wordt, terwijl het verstand niet eerder rijp is om uit zijn beschermende omhulsel te worden verlost totdat de mens, op omstreeks
eenentwintigjarige leeftijd, zijn meerderjarigheid bereikt. Deze tijdstippen
1

In de thymus ontwikkelen zich diverse subpopulaties van de witte bloedlichaampjes, die
van belang zijn in verband met het immuunsysteem
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zijn slechts bij benadering juist, want voor iedereen liggen die momenten
anders, maar in grote lijnen klopt het.
Wij hebben gezien dat zodra het ego zijn dagtaak in de levensschool
heeft voltooid het, door de middelpuntvliedende kracht van afstoting, bij
de dood allereerst zijn grofstoffelijk lichaam afwerpt en vervolgens zijn levenslichaam, dat daarop in dichtheid volgt. Daarna wordt in het louteringsgebied de grofste begeertestof die de geest, als belichaming van zijn
allerlaagste begeerten verzameld heeft, door diezelfde middelpuntvliedende kracht gelouterd. In de hogere gebieden heerst alleen de kracht van aantrekking. Zij houdt het goede vast door haar middelpuntzoekende werking
die de neiging heeft om alles van de omtrek naar het midden toe te trekken.
Die middelpuntzoekende kracht van aantrekking heerst ook als het ego
tot wedergeboorte komt. Wij weten dat wij een steen verder kunnen gooien dan een veer. Daarom wordt na de dood de grofste stof door de kracht
van afstoting naar buiten geworpen. Om dezelfde reden wordt het grofste
materiaal waarin het terugkerende ego zijn neiging tot kwaad belichaamt,
door de middelpunt zoekende kracht van aantrekking naar binnen geduwd,
naar het middelpunt toe, met het gevolg dat als een kind geboren wordt alles wat het best en zuiverst is, aan de buitenkant verschijnt. Het latente
kwaad openbaart zich meestal pas na de geboorte van het begeertelichaam,
op ongeveer veertienjarige leeftijd, als de stromingen in het begeertelichaam vanuit de lever naar buiten beginnen te stralen. Op dat tijdstip begint
de geest zijn persoonlijk leven te leiden en zijn innerlijk te tonen.
Op ongeveer veertienjarige leeftijd, het tijdstip van de pubertijd, wordt
het begeertelichaam geboren. Dat is de periode waarin gevoelens en hartstocht hun macht op de jonge man of vrouw beginnen uit te oefenen. Dan
wordt de baarmoeder van begeertestof, die eerder het ontluikende begeertelichaam beschermde, verwijderd. In de meeste gevallen is dit een
moeilijke tijd. Gelukkig is de jeugd die geleerd heeft met respect naar ouders of onderwijzers op te zien, want tegen de aanstormende gevoelens
kunnen zij voor hen een steun zijn. Als het kind zich heeft aangewend de
verklaringen van zijn ouders in goed vertrouwen aan te nemen en als zij
het kind verstandig hebben geleerd wat het moet weten, zal het tegen die
tijd een inzicht in de waarheid hebben ontwikkeld dat hem tot een veilige
gids zal dienen. Al naarmate de ouders hierin tekort zijn geschoten, zal het
kind kans lopen met de stroom te worden meegesleurd.
Wanneer iemand jong sterft, gebeurt het vaak dat hij of zij zich dat leven in de volgende geboorte herinnert, omdat kinderen onder de 14 jaar
niet de hele levenscyclus rondgaan, wat echter nodig is voor het opbouwen van een hele reeks nieuwe voertuigen. Zij gaan gewoon naar de hogere sferen van de begeertewereld en wachten daar op wedergeboorte, die
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zich meestal tussen één tot twintig jaar na de dood voordoet. Bij hun wedergeboorte brengen zij hun vroegere verstand en begeertelichaam mee.
2 Hoe het begeertelichaam eruitziet en haar functie
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 het midden van een ei.
De reden van deze nog weinig ontwikkelde staat van dit lichaam 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 chemisch kristallisatie is. Daarna werd door de geest het
levenslichaam als een gedachtevorm uitgestraald en bevindt zich nu in het
derde stadium van verdichting, 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. Wij hebben 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
16

variëren zij elk ogenblik als men voorbijgaande stemmingen, invallen of
emoties doormaakt. Toch bezit elk mens een bepaalde grondkleur, afhanDiagram 2a. De stromingen in het begeertelichaam van
de doorsneemens

De zintuiglijke centra en stromingen in het begeertelichaam
zijn niet gericht, omdat ze nog niet ontwikkeld zijn.
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Diagram 2b. De stromingen in het begeertelichaam van
de willekeurig of bewust helderziende

De zintuiglijke centra en stromingen in het begeertelichaam
draaien met de wijzers van de klok mee.
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Diagram 2c. De stromingen in het begeertelichaam van
de onwillekeurig of onbewust helderziende
of het medium

De zintuiglijke centra en stromingen in het begeertelichaam
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draaien van rechts naar links, tegen de wijzers van de klok in.

kelijk van de heersende planeet bij de geboorte. Iemand die Mars erg sterk
in zijn horoscoop heeft staan, heeft meestal een rode tint in zijn aura. Als
dat Jupiter is, is de overheersende kleur blauwachtig, en zo voort met de
andere planeten.
In de geschiedenis van onze aarde was er een moment dat de verharding
van de aardkorst nog niet volledig was. De mensen in die tijd woonden
verspreid op eilanden, te midden 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, uit door het achterhoofd en was een plaatselijk orgaan voor het gevoel, dat de persoon
waarschuwde als hij te dicht bij de krater van een vulkaan kwam, zodat
men in staat was aan vernietiging te ontkomen. Sinds die tijd hebben de
hersenhelften de pijnappelklier bedekt. In plaats van een enkelvoudig gevoelsorgaan, is nu het hele lichaam – van binnen en van buiten – gevoelig
voor indrukken, wat natuurlijk een veel hoger ontwikkelingsniveau is.
Het begeertelichaam is het lichaam van gevoelens en emoties die
voortdurend wisselen. Hoewel de ether - die ons zielenlichaam vormt en
zich met de bloedstroom vermengt, voortdurend in beweging is - is die
beweging betrekkelijk langzaam als zij vergeleken wordt met de snelheid
van de stromen in het begeertelichaam.
Begeertestof beweegt zich met onvoorstelbare snelheid, te vergelijken
met die van het licht. De impulsen van het begeertelichaam stuwen het
bloed met verschillende snelheid door het lichaam, afhankelijk van de
sterkte van de emoties
Momenteel is het begeertelichaam van de meeste mensen uit materiaal
van zowel de lagere als van de hogere sferen samengesteld. Niemand is zo
slecht of hij heeft nog wel iets goeds in zich. Dit komt tot uitdrukking in
de bouwstoffen van de hogere sferen die wij in zijn begeertelichaam aantreffen. Aan de andere kant echter zijn er heel weinig mensen zo volmaakt,
dat zij niet iets van het materiaal van de lagere sferen gebruiken.
Evenals het planetaire levens- en begeertelichaam het grofstoffelijke materiaal van onze aarde doordringt, zoals wij in het voorbeeld van de spons,
het zand en het water zagen, zo doordringen de levens- en begeertelichamen het grofstoffelijk lichaam van plant, dier en mens. Tijdens het leven
van de mens, heeft zijn begeertelichaam echter niet dezelfde vorm als zijn
grofstoffelijk en levenslichaam. Pas na zijn dood neemt het die vorm aan.
Tijdens zijn leven ziet het er uit als een lichtend ei, dat tijdens de waaktoestand het grofstoffelijk lichaam geheel omhult, zoals het eiwit de dooier. Het steekt tussen dertig en veertig centimeter buiten het grofstoffelijk
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lichaam uit. In dit begeertelichaam liggen een aantal waarnemingscentra,
maar in de meeste mensen zijn zij latent. Het doen ontwaken van deze
waarnemingscentra komt overeen met het openen van de ogen van een
blinde. Het materiaal in het begeertelichaam van de mens is voortdurend
in ongelooflijk snelle beweging. Geen enkel deeltje heeft er een vaste
plaats, zoals in het grofstoffelijk lichaam. Het materiaal dat zich het ene
ogenblik bij het hoofd bevindt, kan het volgende moment bij de voeten
zijn en omgekeerd. Er zijn geen organen in het begeertelichaam zoals in
het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam, maar er zijn centra van gewaarwording die, in werking, op draaikolken lijken en altijd dezelfde plaats
ten opzichte van het grofstoffelijk lichaam blijven innemen. De meeste
bevinden zich in de buurt van het hoofd. Bij de meeste mensen zijn het
maar kleine spiraaltjes, ongeschikt als centra van gewaarwording. Zij kunnen echter bij iedereen tot ontwaken gebracht worden, maar verschillende
methoden brengen verschillende resultaten teweeg.
Bij de onwillekeurig of onbewuste helderziende, die zijn vermogen op
onjuiste, negatieve manier ontwikkeld heeft, draaien deze draaikolken van
rechts naar links of tegengesteld aan de wijzers van een klok.
In het begeertelichaam van de willekeurig of bewust helderziende, die
op de juiste manier geoefend is, draaien zij in dezelfde richting als de wijzers van een klok 2, in zo'n grote pracht stralend, dat het de schitterende
helderheid van het gewone begeertelichaam verre overtreft. Deze centra
stellen hem in staat dingen in de begeertewereld waar te nemen en hij
ziet en onderzoekt naar keuze, terwijl de mens bij wie de centra tegengesteld aan de wijzers van een klok draaien, als een spiegel is die alles weerkaatst wat voorbij gaat. Zo iemand is niet in staat om op onderzoek uit te
gaan. In het bovenstaande ligt een van de fundamentele verschillen tussen een medium en een op de juiste manier geoefende helderziende. De
meeste mensen weten het onderscheid niet tussen die twee, toch is er
een onfeilbare regel waaraan iedereen zich kan houden, n.l. deze: Geen op
de juiste manier ontwikkelde ziener zal dit vermogen ooit voor geld of iets dergelijks
uitoefenen, evenmin zal hij het gebruiken om nieuwsgierigheid te bevredigen; zijn enige
doel is om de mensheid te helpen.
3 Gevolgen van emoties op vorm en kleur

2 In de discipeloefening zegt Heindel: ‘Zoals men op een klok kijkt, dus niet alsof

men zélf de klok is.’
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Christus zei: ‘Zo moet jullie licht schijnen.’ Matt. 5:16. De helderziende ziet
elk mens als een lichtende vlam, verschillend van kleur, afhankelijk van het
temperament, en min of meer schitterend, afhankelijk van de zuiverheid
van het karakter. Wij weten dat alle materie voortdurend in beweging is;
dat de deeltjes waaruit ons lichaam bestaat, voortdurend ontbinden en uit
ons lichaam worden verwijderd en door andere worden vervangen die daar
korte tijd verblijven om op hun beurt te worden afgebroken.
Onze stemming, gevoelens en verlangens veranderen elk ogenblik; de
oude worden steeds door nieuwe vervangen. Daarom moeten zij ook uit
materie zijn samengesteld en onderworpen zijn aan wetten die overeenkomen met degene die voor de zichtbare stof gelden.
Laten wij nu nagaan hoe het begeertelichaam, onder invloed van verschillende gevoelens als begeerten, hartstochten en gevoelsaandoeningen
verandert, zodat wij daaruit kunnen leren hoe de tempel waarin wij wonen,
verstandig en goed te bouwen.
Als wij natuurwetenschappen studeren, zoals anatomie of bouwkunde,
die met materiële dingen verband houden, wordt onze taak vergemakkelijkt door het feit dat wij over woorden beschikken waarmee wij de dingen die wij behandelen, kunnen benoemen. Maar zelfs dan nog is de geestelijke voorstelling die door een woord wordt opgewekt voor iedereen verschillend. Als we het over een brug hebben ziet de één een ijzeren constructie voor zich van een miljoen dollar, terwijl een ander denken kan aan
een plank over een sloot. Moeilijker wordt het als wij proberen een juist
beeld van immateriële dingen weer te geven, zoals elektriciteit. De elektrische spanning wordt uitgedrukt in volt, de stroomsterkte in ampère, en
de weerstand in ohm, maar in werkelijkheid zijn deze termen maar bedenksels om een begrip uit te drukken. Het is daarom niet verwonderlijk
dat bovennatuurlijke onderwerpen in vage en soms misleidende termen
beschreven worden. In onze taal bestaan geen woorden om die onderwerpen nauwkeurig te beschrijven en men staat nagenoeg machteloos en
wordt soms in verlegenheid gebracht om beschrijvende termen te gebruiken waarin men zich in dit soort gevallen duidelijk wil uitdrukken. Als het
al mogelijk was om van het begeertelichaam filmbeelden in kleur op een
scherm te projecteren om te laten zien hoe dit rusteloze lichaam onder invloed van verschillende gevoelsaandoeningen van kleur en vorm verandert, dan nog zou het geen juist begrip geven aan iemand die niet in staat
is die dingen zelf waar te nemen. Want bij iedereen verschilt de manier
waarop het begeertelichaam op bepaalde aandoeningen reageert. Wat bij
de één gevoelens van intense liefde, haat, woede, vrees of welke aandoening ook opwekt, kan een ander absoluut onverschillig laten.
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Ik heb enige malen een volksmenigte gadegeslagen met het doel die met
elkaar te vergelijken en constateerde iets opzienbarends dat nieuw en verschillend was van wat ik tot dan had waargenomen. Op zekere dag was een
volksmenner van plan een vakvereniging tot staken op te hitsen. Hij was
zelf erg opgewonden. Hoewel de basiskleur, donkeroranje, waarneembaar was, werd die een bepaalde tijd bijna geheel uitgewist en door een
helrode kleur overstemd, terwijl de omtrek van zijn begeertelichaam veel
weg had van een stekelvarken met opgezette pennen. Er was een sterke
oppositie. Als hij sprak kon men aan de aurakleur van de toehoorders de
twee partijen duidelijk van elkaar onderscheiden. De ene groep vertoonde de felrode kleur van woede, terwijl de kleur van de andere groep met een
soort grijs, van angst, was vermengd. Opmerkelijk was dat hoewel de grijze
mensen in de meerderheid waren, de anderen de boventoon voerden, want
iedereen die bang was dacht dat hij alleen stond of maar heel weinig medestanders had, en was daarom bang voor zijn mening uit te komen. Als er
iemand onder hen was geweest die deze toestand kon waarnemen en naar
iedereen, van wie de aura een tegengestelde mening liet zien was toegegaan om hem te verzekeren dat hij tot de meerderheid behoorde, dan zou
het getij in tegengestelde richting gekeerd zijn. Zo gaat het vaak in menselijke aangelegenheden. Want tot op heden kunnen de meeste mensen niet
onder het oppervlak van het stoffelijk lichaam zien en zo de ware toestand
van de gedachten en gevoelens van anderen waarnemen.
Tijdens een andere gelegenheid bezocht ik een opwekkingsbijeenkomst
waar duizenden mensen aanwezig waren om een bekende spreker te horen. Aan het begin van de bijeenkomst bleek uit de toestand van de aura’s
van de aanwezigen dat de meeste mensen gekomen waren met geen ander doel dan zich te amuseren en iets grappigs te zien. De gedachten, gevoelens en aandoeningen in verband met het dagelijkse leven van iedereen, waren duidelijk zichtbaar. Bij sommige personen wees een donkerblauwe kleur op bezorgdheid. Zij waren teleurgesteld in het leven en voelden zich onbehaaglijk. Toen de spreker verscheen had er een eigenaardig
verschijnsel plaats. Meestal zijn begeertelichamen in een staat van rusteloze beweging, maar op dat moment leek het of alle toehoorders in afwachting hun adem hadden ingehouden. Want het wisselende kleurenspel in de individuele begeertelichamen verdween, en werd de oranje
grondkleur een moment duidelijk waarneembaar. Vrij spoedig hervatte ieder zijn eigen gevoelens, terwijl met het voorspel werd begonnen. Daarna begon men liederen te zingen. Dit toonde de waarde en de gevolgen
van muziek. Want toen allen samen dezelfde woorden en dezelfde melodie zongen, doorstroomde dezelfde ritmische trillingen al deze begeertelichamen. Zij schenen hen te vermengen en een ogenblik tot één te maken.
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Een groot aantal mensen zat op de zogenoemde spottersbank, wilden niet
meezingen en weigerden met de anderen mee te doen. Voor het geestelijk gezicht leken zij op mensen van staal, gehuld in een pantser van die
kleur. Zonder uitzondering ging van elk een trilling uit die duidelijker dan
woorden zei: ‘Laat me met rust en raak me niet aan.’ Iets binnenin hen had
ze hierheen gebracht, maar zij waren doodsbang toe te geven. Daarom
drukte hun hele aura die staalkleur van vrees uit, die het pantser van de
geest tegen inmenging van buitenaf voorstelt.
Toen het eerste gezang geëindigd was viel de eenheid van kleur en trilling bijna onmiddellijk uiteen en verviel iedereen weer in zijn eigen gedachtesfeer. Was het daarbij gebleven dan zou iedereen weer in zijn gebruikelijke, geestelijke levenshouding terug zijn gevallen. De evangelist, hoewel
hij het niet kon waarnemen, wist uit vroegere ervaring dat zijn toehoorders
nog niet rijp waren. Daarom werd het zingen enige malen herhaald vergezeld van handgeklap, getrommel en gesticuleren van de leider, ondersteund door een geoefend koor. Dit bracht de verdeelde geesten opnieuw
in harmonie samen. Geleidelijk aan werden de mensen door godsdienstig
vuur overweldigd en was de eenheid, nodig voor de volgende poging, bereikt. Door de muziek, het handgeklap van de leider en de opwekkende
stimulans van het gezang, waren de toehoorders als het ware één geworden. Want de mensen van staal, de grijsgetinte spotters, die zichzelf te verstandig voelden om voor de gek gehouden te worden - terwijl hun gevoel
feitelijk vrees was – vormden een onbeduidend onderdeel van die massabijeenkomst. Iedereen was toen afgestemd als vele snaren op één groot instrument en de evangelist was een meester in het bespelen van hun emoties. Hij ontroerde hen van lachen tot huilen, van verdriet tot schaamte.
Grote golven van bijbehorende kleur schenen over de toehoorders te
gaan; even verbijsterend als indrukwekkend. Toen volgden de gebruikelijke oproepen om ‘op te staan voor Jezus’ en de uitnodiging om in de ‘zondaarsbank’ plaats te nemen, enzovoort. Dit verwekte onder de toehoorders een bepaalde gevoelsreactie, die zich duidelijk in de kleuren goud en
blauw openbaarde. Toen volgde er opnieuw gezang, handgeklap en gesticuleren die voor een ogenblik de eenheid nog verhoogde en de aanwezigen een gevoel van universele broederschap gaf en een werkelijkheidsbesef van Gods vaderschap. De enige personen op wie de muziek geen indruk maakte waren de mensen gehuld in het staalblauwe pantser van vrees.
Die kleur schijnt vrijwel voor elke andere aandoening ondoordringbaar te
zijn. Zelfs al waren de gevoelens, door de meerderheid ervaren, betrekkelijk vluchtig, toch deed de opwekking hen tot op zekere hoogte goed, met
uitzondering van de ‘staalmensen’.
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Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft innerlijke vrees om aan gevoelens toe te geven – omdat vrees een gevolg is van de werking van Saturnus
en een tweelingzus van tobben is – schijnbaar een schok nodig die de betreffende persoon uit zijn omgeving haalt en op een nieuwe plaats neerzet
onder nieuwe omstandigheden voordat de oude omstandigheden overwonnen kunnen worden.
Tobben is een toestand waarbij de begeertestromen zich niet in lange,
gebogen lijnen door het hele begeertelichaam voortbewegen, maar waar
het begeertelichaam vol draaikolken is, en in extreme gevallen uitsluitend
uit draaikolken bestaat. De betreffende persoon onderneemt niets; hij ziet
overal problemen waar er geen zijn. In plaats van stromen op te wekken
die tot actie leiden om de dingen die hij vreest te kunnen voorkomen,
voegt elke tobberige gedachte een draaikolk aan zijn begeertelichaam toe
en komt hij dus tot niets. In het begeertelichaam kan deze toestand van
tobberij vergeleken worden met water dat onder dalende temperatuur bijna bevriest. Vrees die zich uit als twijfel, in geen deugd gelooft, en alles
in een ongunstig licht beziet, kan met datzelfde water vergeleken worden
als het bevroren is. Want het begeertelichaam van zo iemand is zo goed als
bewegingloos. Wat men ook zegt of doet, niets schijnt bij machte hierin
verandering te brengen. De bekende uitdrukking: hij is in zijn schulp gekropen, geeft deze toestand uitstekend weer. Deze zwaarmoedige schelp
moet eerst gebroken worden voordat het mogelijk is de mens zelf te bereiken en uit zijn beklagenswaardige toestand te verlossen.
Deze zwaarmoedige aandoeningen van angst en tobben zijn meestal te
wijten aan vrees voor economische of sociale moeilijkheden. Misschien
vermindert mijn belegging in waarde, of loopt uit op een totaal verlies; misschien raak ik mijn baan kwijt en kom tot de bedelstaf; alles wat ik onderneem schijnt verkeerd af te lopen; mijn buren spreken kwaad van mij en
proberen mijn maatschappelijke positie te ondermijnen; mijn man of
vrouw geeft niets meer om mij; mijn kinderen verwaarlozen mij; en ontelbare van dergelijke inbeeldingen doemen in zijn geest op. Men dient te
bedenken dat steeds wanneer deze gedachten opkomen zij de stromen in
het begeertelichaam helpen bevriezen en een staalblauwe schil opbouwen,
waarin iemand, die er een gewoonte van maakt vrees en tobberijen te koesteren, eens liefde, sympathie en hulp van iedereen zal ontberen. Daarom
moeten wij proberen opgewekt te zijn, zelfs als alles ons tegenzit, anders
zullen wij hier en in het hiernamaals in ernstige moeilijkheden komen.
In het begin van de [eerste] wereldoorlog barstten in heel Europa de emoties op afschuwelijke manier los, aanvankelijk onder de levenden later
onder de gesneuvelden toen die ontwaakten. Dat wakker worden duurde
lang door het gebruik van zwaar geschut, daarover straks meer. De hele
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atmosfeer onder de betrokken landen was in de greep van ziedende stromen van woede en haat die als een donkerrode wolk om ieder mens en
over het hele land hing. Verder waren er donkergetinte strepen als van
een doodskleed. Die schijnen steeds te worden opgewekt bij het uitbreken van plotselinge rampen als het verstand zwijgt en wanhoop het hart
omklemt. Dit werd ongetwijfeld veroorzaakt doordat de betrokken volken
beseften dat er zich een geweldige catastrofe voltrok die niet te bevatten
was. De begeertelichamen van de meeste mensen draaiden met grote snelheid in lange golven van ritmisch kloppen die duidelijker dan woorden
zeiden: ‘Sla dood, sla dood.’ Wanneer enkele mensen of een menigte mensen bijeenwaren en over de oorlog spraken, stopte het ritmische kloppen,
die het vaste plan inhielden erop los te slaan, en namen de gedachten en
gevoelens van opwinding door gesprekken en uitlatingen opgewekt, de
gedaante van kegelvormige uitsteeksels aan die al gauw een hoogte van 15
tot 20 cm bereikten, dan barstten en een vuurtong uitzonden. Sommige
mensen brachten gelijktijdig een aantal van deze vulkanische uitbarstingen voort; bij anderen waren er maar één of twee tegelijk. Als op de ene
plaats een van die uitsteeksels gebarsten was, verscheen er op het begeertelichaam ergens anders een nieuwe. Dit herhaalde zich zolang de discussie
voortduurde terwijl de vlammen die eruit schoten de wolk boven het land
vuurrood kleurden. Als na zulke gesprekken de menigte uiteenging of
vrienden scheidden, namen de uitsteeksels en uitbarstingen in omvang en
aantal af en hielden uiteindelijk helemaal op om plaats te maken voor de
bovengenoemde lange golven van ritmisch kloppen.
Dergelijke verschijnselen ziet men nu [de Eerste Wereldoorlog] zelden
of nooit. De bovenbeschreven uitbarstingen van woede tegen de vijand
behoren voor de meeste mensen, tot het verleden. De oranje grond- kleur
van de aura van de westerse volken is weer zichtbaar. Zowel officieren als
manschappen schijnen de oorlog nu als een spel te beschouwen, waarin
de één probeert de ander te slim af te zijn. De oorlog biedt nu hoofdzakelijk een uitweg aan hun vindingrijkheid, hoewel een aantal lekenbroeders
uit de Orde van het Rozenkruis meent dat de sfeer van woede in gewijzigde
vorm zal terugkeren als de vijandelijkheden ophouden en de vredesonderhandelingen beginnen.
Deze vorm van emotie zou men abstracte woede kunnen noemen en is
totaal verschillende van wat men kan zien als in het dagelijkse leven twee
mensen boos op elkaar worden; of ze beginnen te vechten of niet. Vanuit
de geestelijke wereld gezien is er al vijandigheid voordat er klappen vallen.
Puntige, dolkachtige begeertevormen schieten over en weer als speren,
totdat de woede, die ze deed ontstaan, zichzelf heeft uitgeput. Bij nationa-
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le woede is er geen persoonlijke vijand, zodat de begeertevormen stomper
zijn en uiteenbarsten, zonder de persoon die ze opwekte, te verlaten.
De in het dagelijkse leven zo veel voorkomende ‘staalmensen’, die door
hun getob over duizend en één dingen die nooit gebeuren, een pantser om
zich heen smeden, die de oude Saturnus gelegenheid biedt hen in zijn greep
vast te houden, schitterden door afwezigheid. Ik veronderstel dat de spanning in hun omgeving hen dwong om dienst te nemen, en die schok ontdooide hen waarna vertrouwdheid met het gevaar, dit niet meer voor hen
telde. Zeker is dat de oorlog deze mensen goed heeft gedaan, want er is
niets zo belemmerend voor zielengroei dan voortdurende vrees en tobben. Ook is opmerkelijk, dat hoewel mensen in oorlogstijd vreeslijke ontberingen lijden, de meesten een zachte, hemelsblauwe tint aankweken, dat
op hoop, optimisme, en een ontwakend godsdienstig gevoel wijst, die een
altruïstische trek aan het karakter geeft. Dit geeft aan dat universele vriendschap - die geen onderscheid kent van geloof, huidskleur of nationaliteit bezig is zich in het hart van de mensen te ontwikkelen.
In het begin van de oorlog wervelden de begeertelichamen van de krijgers met grote snelheid in het rond. Terwijl mensen die door ziekte, ouderdom of een ongeval overlijden, na korte tijd – variërend van een paar
minuten tot enige dagen – hun bewustzijn herkrijgen, waren de gesneuvelden in vele gevallen gedurende verscheidene weken onbewust. Merkwaardig genoeg ontwaakten zij, die bijna aan flarden waren geschoten,
vlugger dan de duizenden die maar onbeduidend letsel opgelopen hadden.
Dit raadsel werd pas maanden later opgelost. Voordat wij de oorzaak, die
aanleiding geeft tot dit verschijnsel, bestuderen, zij opgemerkt dat de mensen die in het eerste deel van de oorlog in hevige woede gesneuveld waren, als zij in de onzichtbare wereld tot bewustzijn kwamen, meestal hun
vijanden opnieuw te lijf gingen. Voordat het groot opgezette hulpplan van
de Oudere Broeders en hun onzichtbare helpers vruchten begon af te
werpen, zwierven de gesneuvelden rond met verminkte lichamen en groot
verdriet over hun achtergelaten dierbaren. Zulke gevallen zijn nu erg zeldzaam en spoedig verholpen, want iedereen heeft geleerd dat gedachtekracht een arm, been of gezicht kan herstellen. De nationalistische haat is
voorbij en vijanden, die elkaars taal kunnen spreken, verbroederen zich,
tot nut van beiden. De rode wolk van haat trekt op, de zwarte sluier van
wanhoop is verdwenen, zowel bij de levenden als de doden zijn geen woede uitbarstingen meer. Voor zover ik de tekenen van de tijd in de aura’s
van de volken kan lezen, is men vast besloten tot het einde door te zetten.
Dit geldt zelfs voor gezinnen die verscheidene leden verloren hebben. Er
is een groot verlangen naar de vrienden in het hiernamaals, maar geen
haat tegen de aardse vijand. Dit verlangen leeft ook bij de vrienden in de
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geestelijke wereld. Velen doordringen de sluier, want hun vurig verlangen
wekt in de ‘doden’ het vermogen zich zichtbaar te maken door een hoeveelheid ether en gas, die vaak aan het levenslichaam van een sensitieve
vriend of vriendin ontnomen wordt, tot zich te trekken, evenals materialiserende geesten het levenslichaam van een medium in trance gebruiken.
Zo worden de door tranen verblinde ogen vaak door een vurig verlangend
hart geopend zodat geliefden elkaar nu persoonlijk, in innige zielsverwantschap, in de geestelijke wereld ontmoeten. Zo werkt de natuur om het zesde zintuig te ontwikkelen dat uiteindelijk iedereen in staat stelt te weten,
dat de mens een onsterfelijke geest is, en het voortbestaan van het leven
een natuurlijk feit is.

4 De invloed van gedachte
In de begeertewereld is het een wet dat zoals de mens denkt hij letterlijk
ook is, zonder uitzondering.
Een stoffelijk lichaam, gevormd uit de bewegingloze materie van de
scheikundige sfeer, dat de prikkel tot handelen van het begeertelichaam
ontvangt, een prikkel waaraan het dier onvoorwaardelijk gevolg geeft,
maar die in de mens in toom wordt gehouden door een ander factor: redeneren, dat hem soms tegen zijn wensen in doet handelen. Als er in de
natuur geen andere sferen bestonden dan de stoffelijke- en de begeertewereld, zou deze factor niet bestaan. Er zouden mineralen, planten en dieren kunnen bestaan, maar de mens, een denkend, redenerend wezen, zou
in de natuur een onmogelijkheid zijn.
Onze ego’s werken rechtstreeks in de ijle substantie van het gebied van
de abstracte gedachte, die wij binnen de omtrek van onze individuele aura zichtbaar gemaakt hebben. Vandaar zien wij de indrukken die door de
uiterlijke wereld op het levenslichaam door de zintuigen gemaakt zijn,
evenals de gevoelens en emoties die zij in het begeertelichaam opwekken
en in het verstand afspiegelen.
Uit deze verstandelijke beelden trekken wij in de substantie van het gebied van de abstracte gedachte onze conclusies over de onderwerpen
waarover zij handelen. Deze conclusies zijn ideeën. Door de kracht van
onze wil projecteren wij een idee op het verstand, waar het als gedachtevorm een concrete gedaante aanneemt door gedachtestof uit het gebied
van de concrete gedachte om zich heen te trekken.
Het verstand vertoont overeenkomst met de lens van een projector. Het
projecteert het beeld in een van de drie volgende richtingen, in verhouding tot de wil van de denker die de gedachtevorm met leven bezielt.
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1.

Het kan op het begeertelichaam geprojecteerd worden met de bedoeling gevoel op te wekken, dat tot directe handeling zal leiden.
a. Indien de gedachte belangstelling wekt, zal een van de tweelingkrachten: aantrekking of afstoting, opgewekt worden. Wordt de middelpuntzoekende kracht van aantrekking opgewekt, dan grijpt zij de
gedachte beet, doet haar in het begeertelichaam zeer snel rondwentelen, voorziet het beeld van nieuw leven en bekleedt het met begeertestof. Dan kan de gedachte op de etherische hersenen inwerken en de
levenskracht door de aangewezen hersencentra en zenuwen naar de
willekeurige spieren voortstuwen, die de verlangde handeling uitvoeren. Op die manier wordt de kracht in de gedachte uitgeput en het
beeld blijft in de ether van het levenslichaam achter als herinnering
aan de handeling en het gevoel dat het opwekte.
b. Afstoting is de middelpuntvliedende kracht. Wanneer die door de
gedachte wordt opgewekt zal er strijd ontstaan tussen de geestelijke
kracht, de wil van de mens, in de gedachtevorm en het begeertelichaam. Dit is de strijd tussen geweten en begeerte, tussen de hogere
en de lagere aard. De geestelijke kracht zal ondanks alle weerstand
proberen de gedachtevorm in de begeertestof te kleden, die voor het
bewerken van de hersenen en de spieren nodig is. De afstotende kracht
zal haar best doen om het geschikte materiaal te verstrooien en de gedachte op te breken. Is de geestelijke stuwkracht sterk genoeg, dan zal
zij zich met geweld een weg naar de hersencentra banen en haar kleed
van begeertestof vasthouden, terwijl zij de levenskracht bewerkt en zo
tot handeling dwingt; in dit geval zal zij op het geheugen een levendige indruk van de strijd en de behaalde overwinning maken. Is de geestelijke stuwkracht echter uitgeput voordat het heeft kunnen handelen,
dan zal het door de kracht van afstoting overweldigd en in het geheugen opgestapeld worden, zoals met alle andere gedachtevormen het
geval is als hun energie is verbruikt.
Wij hebben in ons lichaam twee zenuwstelsels, het willekeurige, centrale of motorische; en het onwillekeurige, autonome of vegetative.

Het willekeurige zenuwstelsel wordt rechtstreeks door het begeertelichaam bestuurd die de bewegingen van het lichaam regelt. Het heeft de
neiging af te breken en te vernietigen en wordt maar gedeeltelijk in zijn
meedogenloze taak belemmerd door het verstand. Het onwillekeurige zenuwstelsel heeft zijn specifieke waarnemingspost in het levenslichaam. Het
bestuurt de spijsvertering en ademhalingsorganen, die het stoffelijk lichaam weer opbouwen en herstellen.
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Het is deze strijd tussen het levenslichaam en het begeertelichaam die
bewustzijn in de stoffelijke wereld veroorzaakt. Als het verstand niet als
rem op het begeertelichaam werkte, zouden wij maar zeer kort wakker zijn
en kort leven, want dan zou het weldadige werk van het levenslichaam
door het roekeloze begeertelichaam al snel overvleugeld worden. Het bewijs hiervoor is de uitputting die op een driftbui volgt, want drift is een toestand waarin de mens ‘zijn gezag heeft verloren’ en het begeertelichaam
onbelemmerd heerst.
Ziekte kan vele vormen aannemen. Eén ervan is krankzinnigheid; en ook
die bestaat uit allerlei vormen. Als de verbinding tussen de zintuiglijke centra van het stoffelijk lichaam en het levenslichaam scheef zitten, of soms
het hoofd van het levenslichaam boven het stoffelijke hoofd uitsteekt in
plaats van er mee samen te vallen, is het levenslichaam zowel ten opzichte
van de geestelijke lichamen als van het stoffelijk lichaam verkeerd afgesteld. Dan hebben wij de gedweeë idioot.
Als het stoffelijk lichaam en het levenslichaam goed zijn afgesteld en de
breuk zich tussen het levenslichaam en begeertelichaam bevindt, ontstaat
er een soortgelijke toestand.
Maar als er een breuk tussen het begeertelichaam en het verstand is,
hebben wij de wilde maniak, die onhandelbaarder is dan een wild dier, want
dat wordt door de groepsgeest in toom gehouden. In dat geval worden alle
dierlijke neigingen blindelings gevolgd.
De natuurlijke neiging van het begeertelichaam is alles waarmee het in
aanraking komt, te verharden en te verdichten. Materialistische gedachten
versterken deze neiging in zo’n mate dat dit in een volgend leven zeer vaak
de oorzaak wordt van die afschuwelijke ziekte: tuberculose, die de longen
verhardt. De longen behoren zacht en elastisch te zijn. Soms komt het
voor dat in een volgend leven het begeertelichaam het levenslichaam vernietigt, zodat dit helemaal geen weerstand aan het verhardingsproces kan
bieden. Dit veroorzaakt vliegende tering [acute, militaire tuberculose die
in korte tijd de dood veroorzaakt].
In sommige gevallen maakt materialisme het begeertelichaam broos; dan
kan het niet op de normale manier verhardend op het stoffelijk lichaam
inwerken. Hierdoor ontstaat rachitis of Engelse ziekte, waarbij het beenderstelsel week wordt. Zo zien wij welk gevaar wij lopen door materialistische neigingen te koesteren: of verharding van zachte delen van het lichaam zoals bij tuberculose, of van verweking van de harde, benige delen
zoals bij Engelse ziekte. Natuurlijk is elk geval van tuberculose geen teken
dat de lijder daarom in een vorig leven materialist was. Maar het occultisme
toont aan dat tbc vaak het gevolg is van materialisme.
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Onze gedachten zijn veel belangrijker dan onze daden; want als wij juist
denken, zullen wij ook juist handelen. Niemand kan liefdevol over zijn
medemensen denken, en in gedachte plannen maken hen geestelijk, verstandelijk of stoffelijk te helpen, zonder dat op een bepaald moment in zijn
leven die gedachten ook in daden om te zetten. Als wij alleen maar zulke
gedachten koesteren, zullen wij spoedig zonneschijn rondom ons verspreiden. Dan zullen wij ontdekken dat de mensen ons in dezelfde geest
tegemoet treden als de gedachten die wij uitzenden. Als wij zouden beseffen dat het begeertelichaam – dat iedereen omringt en ongeveer 40 à 45 cm
buiten de omtrek van ons stoffelijk lichaam uitsteekt – al onze gevoelens
en emoties bevat, dan zouden wij de mensen anders tegemoet treden.
Want wij zouden dan begrijpen dat alles wat wij zien, beschouwd wordt
door de atmosfeer die wij om ons heen hebben geschapen en die alles
kleurt wat wij in anderen zien.
Als de astronoom zijn eigen zin doet en de telescoop richt zoals hij dat
wil en hem gelast er voor te zorgen dat hij de stralen goed overbrengt en de
rest aan hem over moet laten, dan zal het werk goed gaan. Maar als de lens
de baas is en het mechanisme van de telescoop zich daarbij aansluit, dan
zal de astronoom ernstig door zijn weerspannig instrument belemmerd
worden en zullen vage beelden, van weinig of geen waarde, het gevolg zijn.
Zo is het ook met het ego. Het werkt met een drievoudig lichaam dat het
bestuurt of behoort te besturen door middel van het verstand. Dit lichaam
heeft echter helaas zijn eigen wil en wordt dikwijls bijgestaan en opgestookt door het verstand, en verijdelt zodoende de plannen van het ego.
Deze tegenwerkende lagere wil is een uitdrukking van het hogere deel van
het begeertelichaam. Toen in het begin van het Lemurische tijdvak de
scheiding van zon, maan en aarde plaats vond, had bij de verst gevorderden van de wordende mens een splitsing van het begeertelichaam in een
hoger en een lager deel plaats. Bij de rest van de mensheid was dit in het
begin van het Atlantische tijdvak eveneens het geval. Dit hogere deel van
het begeertelichaam werd een soort dierlijke ziel. Het bouwde het cerebrospinale zenuwstelsel en de willekeurige spieren op en bestuurde op die manier het lagere deel van het drievoudig lichaam, tot de schakel van het
verstand geschonken werd. Daarop groeide het verstand samen met deze
dierlijke ziel en werd medebestuurder.
Het verstand is dus nauw verbonden met begeerte, en met de zelfzuchtige, lagere aard verstrikt, wat het voor de geest heel moeilijk maakt om het
lichaam te besturen. Het richtinggevende verstand dat de bondgenoot van
de hogere aard zou moeten zijn, wordt daarvan vervreemd door de lagere
aard en is daarmee verbonden, ja, door begeerte tot slavernij gebracht.
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De wet van de rasgodsdiensten werd gegeven om het intellect vrij van
begeerte te maken. De vrees voor God werd gesteld tegenover de begeerten van het vlees. Dit was echter niet voldoende om de mens in staat te
stellen meester over zijn lichaam te worden en dit tot zijn gewillige medewerker te maken. Het was nodig dat de geest in het lichaam een ander geschikt punt vond, dat niet onder de heerschappij van de begeerteaard
stond. Alle spieren zijn uitdrukking van het begeertelichaam en leiden
rechtstreeks naar de hoofdstad, waar het verraderlijke verstand gehuwd is
met begeerte, en ongestoord de scepter zwaait.
5 In verband met bewustzijn
Om het niveau van bewustzijn te begrijpen dat uit het bezit van de voertuigen die door het ontwikkelende leven in de vier natuurrijken gebruikt
worden voortvloeit, moeten wij onze aandacht richten op diagram 4,
waarop men kan zien dat de mens, het ego, de denker, in het scheikundige
gebied van de stoffelijke wereld is afgedaald. Hier is hij in het bezit van de
hele reeks voertuigen en daardoor heeft hij de toestand van waakbewustzijn bereikt. Hij is bezig zijn voertuigen te leren beheersen. De organen van
het begeertelichaam, noch van het verstand, zijn tot nu toe ontwikkeld.
Het laatste is zelfs nog niet eens een lichaam. Op het ogenblik is het gewoon een schakel, een omhulsel, dat het ego als brandpunt kan gebruiken. Het is het laatste voertuig dat is opgebouwd. De geest werkt geleidelijk van een fijnere naar een grovere substantie, en de voertuigen worden
dan ook eerst in een fijne substantie opgebouwd en daarna in een steeds
grover wordende stof. Het grofstoffelijk lichaam werd het eerst opgebouwd en heeft nu zijn vierde stadium van dichtheid bereikt; het levenslichaam bevindt zich in het derde stadium en het begeertelichaam in het
tweede, vandaar dat het nog altijd wolkachtig is, terwijl het vlies om het
verstand nog ijler is. Daar deze voertuigen tot nu toe nog geen organen
hebben, spreekt het vanzelf dat zij alleen, als voertuigen voor het bewustzijn, onbruikbaar zijn. Het ego treedt echter in het grofstoffelijk lichaam en
verbindt deze orgaanloze voertuigen met de stoffelijke zintuiglijke centra
en bereikt daardoor in de stoffelijke wereld de toestand van waakbewustzijn.
U moet vooral in het oog houden dat juist door dit verband met het
schitterend georganiseerde mechanisme van het grofstoffelijk lichaam, deze geestelijke voertuigen nu waarde voor ons krijgen. Hij zal dan niet de
fout begaan van veel mensen die zodra zij tot de overtuiging komen dat
er geestelijke lichamen zijn, het grofstoffelijk voertuig beginnen te min32

achten, het voor ‘laag’ en ‘ellendig’ uitmaken en hun ogen ten hemel slaan
met de wens dat zij spoedig in staat mogen zijn deze aardkluit te verlaten
om in hun ‘geestelijke voertuigen’ rond te zweven.
Hoe vreemd het ook mag schijnen, het is echter waar dat de meeste mensen meestal half slapen, ondanks dat hun stoffelijk lichaam intensief aan
het werk schijnt. Onder normale omstandigheden is bij het grootste deel
van de samengestelde mens het begeertelichaam het actiefst. Hij leeft bijna
helemaal volgens zijn gevoelens en emoties en denkt zelden over het
vraagstuk van zijn bestaan na, met uitzondering waar het in leven blijven
betreft
De meeste van die mensen heeft waarschijnlijk nog nooit stilgestaan bij
de grote levensvragen als: vanwaar kom ik; waar ga ik naartoe en waarom
ben ik hier. Hun levenslichaam is steeds bezig de schade te herstellen die
het begeertelichaam in het stoffelijk lichaam heeft veroorzaakt en dit van
levenskracht te voorzien, die even later verspild wordt door het bevredigen van verlangens en emoties.
Het is deze harde strijd tussen levens- en begeertelichaam die bewustzijn
in de stoffelijke wereld doet ontstaan, en zowel mannen als vrouwen zo
krachtig wakker schudt, dat vanuit het standpunt van de stoffelijke wereld bezien, mijn bewering: als zouden zij gedeeltelijk slapen, schijnbaar
wordt gelogenstraft. Ondanks dat zal men na onderzoek van alle feiten
constateren dat dit juist is. Eveneens kunnen wij vaststellen dat deze stand
van zaken geregeld wordt volgens het plan van de grote hiërarchieën die
belast zijn met onze ontwikkeling.
Zoals al werd aangetoond ligt de voornaamste zetel van het begeertelichaam in de spieren en het cerebrospinale zenuwstelsel. De kracht die een
mens heeft wanneer hij door grote opwinding of in een vlaag van woede
handelt, is hiervan een voorbeeld. Op zo’n moment is het hele spierstelsel gespannen, want niets is zo afmattend als een driftaanval. Het maakt
het lichaam soms weken lang lamgeslagen. Hieruit blijkt dat het nodig is
om het begeertelichaam te verbeteren door ons humeur te beheersen en
zo het stoffelijk lichaam het lijden te besparen dat uit de onbedwingbare
uitingen van het begeertelichaam voortvloeit.
Beschouwt men de zaak vanuit occult standpunt, dan is al het bewustzijn
in de stoffelijke wereld het resultaat van de voortdurende strijd tussen het
begeertelichaam en het levenslichaam.
Het levenslichaam vertoont de neiging zacht te maken en op te bouwen.
Zijn voornaamste uitdrukking is het bloed, de klieren en het sympathisch
zenuwstelsel, terwijl het bovendien toegang gekregen heeft tot de zetel
van het begeertelichaam - het spierstelsel en het cerebrospinale zenuwstelsel - toen het hart zich tot een willekeurige spier begon te ontwikkelen.
33

Het begeertelichaam vertoont de neiging alles te verharden en is op zijn
beurt het rijk van het levenslichaam binnengedrongen, door bezit te nemen van de milt en door het aanmaken van de witte bloedlichaampjes, die
niet, zoals de wetenschap denkt, de ‘politieagenten van onze constitutie’
zijn, maar de vernielers. Het begeertelichaam gebruikt het bloed om deze
kleine vernielers over het hele lichaam te verspreiden. Zij dringen door
de wanden van slagaderen en aderen heen als ons iets ergert en vooral op
momenten van grote woede. Dan laat de heftige toevoer van kracht in het
begeertelichaam de slagaderen en aderen opzwellen en maakt de weg vrij
voor het binnendringen van de witte bloedlichaampjes in de weefsels van
het lichaam, waar zij de grondslag leggen voor de aardse stoffen die voor
het lichaam fataal zijn.
Tijdens de waaktoestand is er tussen het levenslichaam en het begeertelichaam voortdurend strijd. De begeerten en impulsen van het begeertelichaam, prikkelen het stoffelijk lichaam voortdurend, en zet dit tot handelen aan, ongeacht het daaruit voortvloeiende letsel voor het stoffelijk lichaam, zodat het verlangen bevredigd wordt. Het is het begeertelichaam
dat de alcoholist aanzet zijn lichaam van drank te voorzien, zodat de chemische verbranding van dit geestrijke vocht, de trillingen van zijn stoffelijk
lichaam tot zulk een hoogte opvoeren dat het een gewillig werktuig voor
elke onzinnige impuls wordt, die de voorradige energie met roekeloze
spilzucht verkwist.
Het begeertelichaam is het voertuig van onze emoties, gevoelens en verlangens, die de energie opgebruiken die opgeslagen is in het stoffelijk lichaam door de levensprocessen door controle van het cerebrospinale of
willekeurige zenuwstelsel. Door de activiteit van dit begeertelichaam wordt
voortdurend weefsel vernietigd en afgebroken dat door het levenslichaam
werd opgebouwd. Door de strijd tussen deze beide voertuigen krijgen wij,
wat wij noemen: bewustzijn in de stoffelijke wereld. De etherische krachten in het levenslichaam werken op zo’n manier dat zij zoveel voedsel als
mogelijk is omzetten in bloed. Dit is de hoogste uiting van ons levenslichaam.
De milt is de toegangspoort van het levenslichaam. Daar komt de zonnekracht, die in grote hoeveelheden in de omringende atmosfeer aanwezig is, in een voortdurende stroom naar binnen om ons bij de levensprocessen te helpen. Daar vindt ook de felste strijd tussen het begeertelichaam
en het levenslichaam plaats.
Gedachten van zorg, angst en boosheid verstoren de verdampingsprocessen in de milt. Hierdoor ontstaat een plek plasma, die meteen door een
gedachte-elementaal wordt gegrepen, die een kern vormt en zich daarin
nestelt. Dan begint dit plasma een leven van vernietiging te leiden; ver34

enigt zich met andere afvalproducten en met eventuele ontbindingsstoffen. Hierdoor wordt het lichaam een knekelhuis in plaats van een tempel
voor een inwonende geest.
Deze verwoesting gaat steeds door en het is niet mogelijk om alle vernielers buiten te houden en dat is ook niet de bedoeling. Als het levenslichaam
ongestoord zijn gang zou kunnen gaan, dan zou het steeds maar bouwen
en al zijn kracht voor dat doel gebruiken. Er zouden geen bewustzijn en
gedachten zijn. Doordat het begeertelichaam de geestelijke delen in bedwang houdt en verhardt, ontwikkelt zich het bewustzijn.
Als gezegd is het begeertelichaam eivormig en bezit het geen organen.
In het midden is het stoffelijk lichaam als een donkere vlek te zien, zoals
het wit van een ei de dooier omgeeft. Binnen deze eivorm bevinden zich
verscheidene zintuiglijke centra die aan het begin van de Aardeperiode verschenen zijn. Bij de doorsnee mensen zijn deze centra alleen maar spiraaltjes en nu nog sluimerend. Vandaar dat men zijn begeertelichaam niet
als een afzonderlijk voertuig van bewustzijn kan gebruiken. Maar wanneer
deze zintuiglijke centra gewekt worden zien zij eruit als rondwentelende
draaikolken.
6 Tijdens de slaap
De begeertewereld is een zee van wijsheid en harmonie. Hierheen voert
het ego het verstand en het begeertelichaam, nadat de lagere voertuigen
in slaap zijn. Daar is de eerste zorg van het ego om het ritme en de harmonie van het verstand en het begeertelichaam te herstellen. Dit gebeurt geleidelijk, naarmate de harmonische trillingen van de begeertewereld er
doorheen stromen. Er is in de begeertewereld een essence die overeenkomt met het levensfluïde dat het grofstoffelijk lichaam door middel van
het levenslichaam doordringt. De geestelijke voertuigen dompelen zich als
het ware in dit levenselixer. Na gesterkt te zijn, beginnen zij aan het levenslichaam te werken, dat met het slapende grofstoffelijk lichaam was
achtergelaten. Daarna neemt het levenslichaam de zonne-energie opnieuw
op en gaat het grofstoffelijk lichaam weer opbouwen, terwijl het bij dit herstellingswerk hoofdzakelijk de scheikundige ether als middenstof wordt
gebruikt.
Toch komt het voor dat het begeertelichaam zich soms niet helemaal terugtrekt, zodat een gedeelte ervan verbonden blijft met het levenslichaam,
het voertuig voor zintuiglijke waarneming en geheugen. Het gevolg is dat
herstel maar gedeeltelijk plaatsvindt en dat tonelen en handelingen uit de
begeertewereld in het stoffelijk bewustzijn als dromen mee teruggebracht
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worden. Natuurlijk zijn de meeste dromen verward, omdat de waarnemingsas tengevolge van het onjuiste verband tussen het ene lichaam en
het andere, scheef is. Ook het geheugen is verward door dit gebrek aan
samenhang tussen de verschillende voertuigen, en als gevolg van het gebrek aan herstellende kracht is een slaap vol dromen, rusteloos en is het
lichaam bij het ontwaken vermoeid.
Wat is dan de herstellende werking van de slaap? Het woord herstellend
houdt een zekere werking in. Als een gebouw moet worden hersteld is het
nodig dat de bewoners eruit trekken zodat aan de afbraak paal en perk
wordt gesteld. Maar dat is niet genoeg. Er moeten werklieden aan te pas
komen om de door intensief gebruik van het gebouw ontstane schade te
herstellen. Pas als dat werk gedaan is, is het herstel volledig en het gebouw
klaar om weer door de bewoners te worden betrokken.
Dat geldt eveneens voor de tempel van het ego, ons stoffelijk lichaam,
als dat is uitgeput. Dan is het nodig dat het ego, het verstand, en het begeertelichaam eruit trekken, en het geheel aan het levenslichaam overlaten,
zodat die het stoffelijk lichaam weer nieuwe energie kan geven. Als het
stoffelijk lichaam in slaap valt vindt er dus een scheiding plaats. Het ego en
het verstand, gehuld in het begeertelichaam, trekken zich uit het levenslichaam en het stoffelijk lichaam terug, die op bed achterblijven, terwijl de
geestelijke lichamen boven, of in de buurt van het slapende lichaam, blijven zweven.
Dan kan het herstellingsproces beginnen. Bij een gevecht in de stoffelijke wereld vallen de klappen nooit allemaal aan één kant; ook de overwinnaar heeft letselschade. Hoe feller de strijd, en hoe meer de tegenstanders
aan elkaar gewaagd zijn, des te meer klappen lopen zij op. Dit geldt ook
voor de strijd tussen het levenslichaam en het begeertelichaam. Telkens
wint het begeertelichaam, en toch is deze overwinning altijd een nederlaag,
want daarna wordt het begeertelichaam gedwongen het strijdperk te verlaten en zich terug te trekken om het eigen evenwicht te herstellen, en de
prijs - het stoffelijk lichaam - in handen van het overwonnen levenslichaam
te geven.
Als het begeertelichaam zich uit het slapende lichaam terugtrekt begeeft
zij zich in die oceaan van kracht en harmonie die de begeertewereld wordt
genoemd. Hier beleeft het opnieuw de gebeurtenissen van de dag, maar
in omgekeerde volgorde, van gevolg naar oorzaak, de verwikkelingen van
die dag op orde brengend, zich ware beelden vormend in de plaats van de
verkeerde indrukken die te wijten zijn aan de beperkingen in een stoffelijk lichaam. Naarmate de harmonie van de begeertewereld het begeertelichaam doordringt, en wijsheid en waarheid, dwaling vervangt, herkrijgt
het haar ritme en klank. De voor dit herstellingsproces nodige tijd ver36

schilt, afhankelijk van het leven van die dag bedrieglijk, impulsief en inspannend is geweest.
Dan, en niet eerder, begint het herstelwerk van de op bed achtergelaten
lichamen. Het herstelde begeertelichaam doet het levenslichaam herleven
door er ritmische energie in te pompen. Op haar beurt begint het levenslichaam op het stoffelijk lichaam in te werken door afvalproducten te verwijderen - wat hoofdzakelijk door middel van het sympathische zenuwstel,
[dat de werking van de inwendige organen regelt] gebeurt - met als gevolg
dat het stoffelijk lichaam hersteld wordt en overvloeit van leven als het begeertelichaam, het verstand en de geest het in de ochtend weer binnentreden en doen ontwaken.
Het komt soms voor dat wij zo door zaken uit ons wereldse bestaan in
beslag worden genomen, dat wij, zelfs nadat het levenslichaam is bezweken en het stoffelijk lichaam onbewust heeft gemaakt, er niet toe kunnen
besluiten van de dagelijkse beslommeringen los te komen en met het restauratiewerk te beginnen. Het begeertelichaam houdt zich krampachtig
aan het stoffelijk lichaam vast, wordt er misschien maar half door het ego
uitgetrokken en begint de dingen van de dag te overzien.
Het is duidelijk dat dit een abnormale toestand is. Ten eerste is de normale verbinding tussen de verschillende lichamen verbroken door het instorten van het levenslichaam en wordt verder verstoord door de ongebruikelijke positie van de geestelijke lichamen, waarbij de zintuiglijke centra van de één, gedeeltelijk zijn losgemaakt van de ander. Het onvermijdelijke resultaat zijn verwarrende dromen waarbij de geluiden en beelden van
de begeertewereld op de grilligste en onmogelijkste manier vermengd
worden met gebeurtenissen uit het dagelijkse leven.
Soms, als er overdag iets is gebeurd waardoor het begeertelichaam sterk
in beroering is gebracht, komt het voor, als het begeertelichaam zich van
de lagere lichamen heeft afgescheiden en bezig is met het herstelwerk door
de eerder genoemde terugblik, dat wanneer er een moeilijk voorval van de
dag verschijnt en het begeertelichaam de oplossing ziet, het in het stoffelijk lichaam wil terugkeren om de oplossing op de hersenen af te drukken,
wat een plots ontwaken van het stoffelijk lichaam tot gevolg heeft. Maar
zelden is het begeertelichaam in staat de oplossing die in de begeertewereld
zo duidelijk was, mee terug te nemen. Zelfs als het lukt de oplossing op de
hersenen af te drukken, is die ’s morgens meestal weer vergeten.
Er zijn natuurlijk momenten dat dromen voorspellend zijn en uitkomen.
Maar dergelijke dromen komen alleen voor als het [stoffelijk lichaam] helemaal los is van het begeertelichaam. 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.
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Ook kan het gebeuren dat de geest een zielenvlucht maakt en verzuimt
zijn deel in het herstelproces na te komen. Het 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 opnieuw zijn stoffelijk lichaam binnentreedt en de
dagelijkse gewoonte, van afwisselend slapen en waken, weer hervat. Deze
toestand wordt trance genoemd. Bij terugkeer kan de geest zich herinneren
wat hij op het geestelijke gebied gezien en gehoord heeft. Of wel hij kan
het vergeten zijn, afhankelijk van zijn ontwikkelingsniveau en de diepte van
de trance toestand. Als de trance erg licht is verblijft de geest meestal in de
kamer waarin zijn lichaam ligt. Meestal kan hij bij terugkeer in zijn lichaam
aan verwanten vertellen wat zij allemaal zeiden en deden, terwijl zijn lichaam daar buiten bewustzijn neerlag. Als de trance dieper is, is de terugkerende geest zich meestal niet bewust van wat er rond zijn lichaam is gebeurd, maar kan hij zijn belevenissen in de geestelijke wereld vertellen.
De meeste mensen leven meestal om te eten en te drinken; zij bevredigen
hun seksuele lusten op de meest bandeloze manier en raken bij het minste
of geringste uit hun humeur Al zijn deze mensen uiterlijk bezien misschien
zeer respectabel, zijn zij toch bijna dagelijks bezig de grootst mogelijke
chaos in hun organisme aan te brengen. De hele tijd die men slaapt, wordt
door het begeertelichaam en het levenslichaam doorgebracht met het herstellen van alle schade die overdag veroorzaakt is, zodat er geen tijd voor
ander werk daarbuiten overblijft. Zodra de mens echter de behoeften van
het geestelijk leven begint te voelen, zijn scheppingskracht en zijn humeur
leert beheersen en een evenwichtige houding aankweekt, wordt er tijdens
de uren dat hij wakker is, minder verstoring in de voertuigen veroorzaakt;
en is er daarom ook minder tijd nodig om tijdens de slaap de schade te
herstellen. Dus wordt het mogelijk het stoffelijk lichaam tijdens de slaap,
uren lang te verlaten en in zijn geestelijke voertuigen in de geestelijke werelden te functioneren. Daar het begeertelichaam en het verstand nog
niet georganiseerd zijn, zijn zij als afzonderlijke voertuigen van bewustzijn onbruikbaar. Evenmin kan het levenslichaam het stoffelijk lichaam
verlaten, omdat dit de dood tot gevolg zou hebben. Het spreekt dus vanzelf dat er maatregelen genomen moeten worden om voor een georganiseerd voertuig te zorgen dat ijl is en zo ingericht dat het in de behoeften
van het ego in de geestelijke werelden evengoed zal voorzien, als het stoffelijk lichaam dat in de stoffelijke wereld doet.
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DEEL 4. HET BEGEERTELICHAAM VAN DE MENS
IN DE GEESTELIJKE WERELDEN
1 Op het moment van overlijden
Het zilveren koord, dat vanaf het moment van conceptie vanuit het zaadatoom van het grofstoffelijk lichaam - dat zich in het hart bevindt - gegroeid
is, wordt met het deel dat uit de centrale draaikolk van het begeertelichaam
- in de lever gelegen - ontsproten is, samengevoegd. Zodra het zilveren
koord aan het zaadatoom van het levenslichaam - gelegen in de zonnevlecht - wordt vastgemaakt, sterft de geest voor wat zijn leven in de geestelijke werelden betreft, en maakt het lichaam, dat hij in zijn komend leven
op aarde moet gaan gebruiken, levend. Dat leven op aarde duurt totdat de
loop van de gebeurtenissen - waarvan een afschaduwing op het rad van
het leven, de horoscoop, geworpen wordt - voltooid is. Als de geest opnieuw het rijk van Samaël, de engel van de dood, het achtste huis bereikt,
wordt het zilveren koord losgemaakt en keert de geest tot God, de schenker ervan, terug, totdat het aanbreken van een nieuwe levensdag in de
school op aarde hem tot een nieuwe geboorte lonkt om meer bedrevenheid in de ambachtskunst van tempelbouw te verkrijgen.
‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. Integendeel, God weet
dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie als goden
zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ Goed en kwaad
kende de mens toen nog niet.
Als reactie op dit advies, verzekerde de vrouw zich van de medewerking
van de man en door hun wilskracht bevrijdden zij hun begeertelichaam.
Deze kracht was toen veel sterker dan nu, want het is een wet, dat elk
nieuw vermogen gekocht wordt ten koste van het verzwakken van een
vroegere kracht. Op dezelfde manier werd het verstand gekocht tegen de
prijs van de helft van de scheppingskracht. Toen was de wilskracht van de
mens zodanig dat de ongerustheid van God, dat de mens ook zou eten
van de levensboom en onsterfelijk zou worden, gegrond was. Want als de
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mens zich meester had gemaakt van het geheim hoe zijn levenslichaam,
zowel als zijn stoffelijk lichaam, zouden kunnen worden vernieuwd, was
hij in staat om een lichaam te scheppen en voor altijd levend te houden.
Weliswaar zou er dan geen dood zijn geweest, maar evenmin enige ontwikkeling, omdat de mens er toen nog niet van op de hoogte was en ook
nu nog niet weet, hoe een volmaakt lichaam op te bouwen, zodat deze
macht de grootst mogelijke ramp zou hebben betekend. De dood, als die
op natuurlijke manier komt, is geen vloek, maar een vriend, want hij bevrijdt ons uit een omgeving waaraan wij zijn ontgroeid, en van een lichaam
dat ons bindt, zodat wij in een nieuw en beter lichaam nieuwe kansen krijgen en nieuwe lessen leren.
Wanneer het moment komt dat de voltooiing van het leven op aarde
aanbreekt, en het fysieke lichaam niet meer van nut is, trekt de geest zich
via het hoofd terug, het verstand en het begeertelichaam meenemend, zoals iedere nacht tijdens de slaap. Het levenslichaam is nu nutteloos, zodat
ook dit wordt teruggetrokken. Als het zilveren koord, dat de hogere lichamen met de lagere verbindt, breekt, kan dit nooit meer worden hersteld. 3
Men kan zien hoe de hogere voertuigen - levenslichaam, begeertelichaam
en verstand - het grofstoffelijk lichaam in een spiraalvormige beweging
verlaten, terwijl zij de ziel van een grofstoffelijk atoom meenemen. Niet
het atoom zelf maar de krachten die er doorheen werkten.
Vooral crematie moet tijdens de eerste drie dagen na de dood vermeden worden, omdat dat er toe bijdraagt, dat het levenslichaam sneller ontbindt, terwijl het juist ongeschonden bewaard moet blijven totdat het panorama van het afgelopen leven in het begeertelichaam is gegrift.
Tijdens het leven en als het bewustzijn in waaktoestand verkeert, zijn de
lichamen van de geest alle bij elkaar en concentrisch. Bij de dood trekt de
geest - gehuld in zijn verstand en begeertelichaam - zich uit het grofstoffelijk lichaam terug. Omdat de levensfuncties beëindigd zijn, verlaat ook het
levenslichaam het stoffelijk lichaam, dit dood op bed achterlatend. Eén
klein atoom uit het hart wordt meegenomen en de rest van het lichaam
ontbindt na verloop van tijd. Maar op dat moment speelt zich een buitengewoon proces af. Zij die aan het sterfbed van de geest die zijn lichaam
verlaat aanwezig zijn, moeten er op toezien dat zowel zij, als in het hele
huis, stilte heerst, want de beelden van het hele afgelopen leven, die in het
levenslichaam liggen opgeslagen, trekken langzaam en vreedzaam, in omgekeerde volgorde vanaf de dood tot aan de geboorte, aan het oog van de
overledene voorbij. Dit panorama van het afgelopen leven duurt van enige
uren tot drieëneenhalve dag. De duur is afhankelijk van de kracht van het
3

Zie eveneens Prediker 12:5-7.
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levenslichaam. Die bepaalt hoe lang iemand, onder hoge spanning, kan
wakker blijven. Sommige mensen kunnen wel vijftig, zestig of zeventig uur
werken voordat zij uitgeput instorten, terwijl anderen maar een paar uur
wakker kunnen blijven. De reden waarom het van belang is dat er tijdens
de drieëneenhalve dag na het overlijden volkomen rust rond de dode moet
heersen, is dat gedurende die tijd het panaroma van het afgelopen leven
op het begeertelichaam wordt gegrift, dat de overledene tijdens zijn verblijf in het louteringsgebied en de eerste hemel - die hij, in verhouding tot
zijn daden in het lichaam deed, het goed of kwaad dat hij gezaaid heeft
zal oogsten - tot lichaam dient.
Als de mens sterft en zijn grofstoffelijk lichaam en zijn levenslichaam verliest, verkeert hij in dezelfde toestand als wanneer hij in slaap valt. Zoals
wij al gezien hebben heeft het begeertelichaam geen organen die geschikt
zijn voor gebruik. Nu neemt het in plaats van de eivorm, een vorm aan die
overeenkomst heeft met het zo juist verlaten grofstoffelijk lichaam. Het
lijkt mij begrijpelijk dat er een korte tussenpoos van onbewustheid, die
overeenkomst vertoont met de slaap, intreedt voordat de mens in de begeertewereld ontwaakt. Het gebeurt vaak dat overledenen lange tijd niet
beseffen wat er met hen gebeurd is. Zij beseffen niet dat zij gestorven
zijn. Zij weten dat zij in staat zijn zich te bewegen en te denken. Het kost
soms heel wat moeite hen aan het verstand te brengen dat zij echt ‘dood’
zijn. Zij beseffen wel dat er iets veranderd is, maar zij kunnen niet begrijpen wat dat is.
Net als bij het proces van inwijding heeft er in het levenslichaam een
scheiding plaats. Wat van het levenslichaam ‘ziel’ kan worden genoemd,
verenigt zich met de geestelijke lichamen en vormt na de dood de basis
voor het bewustzijn in de geestelijke werelden.
Bij het verlaten van het levenslichaam heeft vrijwel hetzelfde proces
plaats als bij het afleggen van het grofstoffelijk lichaam. De levenskrachten van één enkel atoom worden bewaard om bij wedergeboorte als kiem
voor het nieuwe levenslichaam te dienen. Bij zijn intrede in de begeertewereld bezit de mens dus de zaadatomen van zijn grofstoffelijk lichaam en
levenslichaam, evenals van zijn begeertelichaam en verstand.
2 Oorzaken van zuigelingensterfte
Vaak wordt gevraagd waarom kinderen sterven. Daar zijn veel oorzaken
voor. Eén ervan is na een overlijden onder vreselijke spanning, zoals tijdens een ongeluk, bij brand, of op het slagveld, want onder zulke omstandigheden kan het ego dat sterft zich niet goed concentreren op het pano41

rama van zijn afgelopen leven. Dit is eveneens het geval waar familieleden
door luid gejammer de rust verstoren. Het gevolg is natuurlijk een zwakke
inprent van de levenservaringen op het begeertelichaam, en een nietszeggend verblijf in het louteringsgebied en de eerste hemel. In een dergelijk
geval oogst een ego niet wat hij gezaaid heeft en zou dus leven na leven
dezelfde dwaasheden en zonden kunnen begaan. Om een dergelijke samenloop van omstandigheden te voorkomen, moet in het nieuwe begeertelichaam voor de komende geboorte, de nodige les worden geëtst. Op
zijn weg naar wedergeboorte is het ego altijd onbewust, verblind door de
materie die het rond zich aantrekt, net zoals wij verblind zijn wanneer wij
op een zonnige dag ons huis binnengaan. Pas na de geboorte keert, tot op
zekere hoogte, het bewustzijn terug. Als het ego dan na de dood in de eerste hemel komt, leert hij aanschouwelijk, op een andere manier de les die
hij bij zijn overlijden in een voorgaand leven geleerd zou hebben. Als hij
deze les meester is, en die op zijn nog steeds ongeboren begeertelichaam
is afgedrukt, wordt dat ego op aarde wedergeboren en gaat op de gebruikelijke manier verder.
Kinderen die voor hun zevende jaar zijn gestorven, zijn alleen maar geboren voor zover het hun stoffelijk lichaam en levenslichaam betreft en
zijn geen verantwoording schuldig aan de wet van oorzaak en gevolg. Zelfs
tot het twaalfde of veertiende jaar verkeert het begeertelichaam nog in een
staat van wording. Omdat datgene wat niet tot leven is gewekt ook niet kan
sterven, vergaan bij de dood van het kind alleen zijn stoffelijk lichaam en
levenslichaam. Het behoudt zijn begeertelichaam en verstand tot de volgende geboorte. Daarom volbrengt het kind niet de hele kringloop die een
geest meestal in een levenscyclus doorloopt, maar stijgt slechts op naar de
eerste hemel om daar de nodige lessen te leren, en wordt na een wachttijd
van één tot twintig jaar, vaak als een jonger kind, in hetzelfde gezin geboren.
Als echter de drieëneenhalve dag, vlak na de dood, in een toestand van
vrede en rust zijn doorgebracht, kan men zich intenser op het afdrukken
van het afgelopen leven concentreren. De afdruk op het begeertelichaam
zal dan veel dieper zijn dan wanneer hij door hysterisch geweeklaag van
familieleden of andere oorzaken gestoord wordt. Daardoor zal men een
intenser gevoel voor goed en kwaad in het louteringsgebied en de eerste
hemel ervaren. In toekomstige levens zal dat intense gevoel met niet mis
te verstane stem tot hem spreken. Maar als geweeklaag van familie de aandacht afleidt, of als iemand door een ongeval om het leven komt – op een
drukke weg of bij een spoorwegongeluk, een brand in een schouwburg, of
onder andere schokkende omstandigheden – heeft men natuurlijk geen gelegenheid zich behoorlijk te concentreren. Evenmin kan men zich concen42

treren als men op het slagveld sneuvelt. Omdat het niet eerlijk is als men
zijn levenservaring zou moeten missen, alleen omdat men op een ongelukkige manier overlijdt, zorgt de wet van oorzaak en gevolg voor compensatie.
Als een kind ter wereld komt denken wij meestal: het is geboren en daarmee afgelopen. Maar evenals het grofstoffelijk lichaam tijdens de zwangerschap door zijn ligging in de beschermende baarmoeder tegen schokken
uit de buitenwereld beschermd wordt tot het voldoende ontwikkeld is om
de omstandigheden in de buitenwereld het hoofd te bieden, zo maken ook
het levenslichaam, het begeertelichaam en het verstand een groeiproces
door en worden na elkaar, op verschillende tijdstippen geboren. Omdat zij
niet zo’n lange ontwikkeling achter de rug hebben als het grofstoffelijk lichaam, kost het meer tijd voordat zij voldoende ontwikkeld zijn om geïndividualiseerd te worden. Het levenslichaam wordt op het zevende jaar geboren, gekenmerkt door een periode van buitensporige groei. Het begeertelichaam wordt omstreeks het veertiende jaar geboren als de puberteit
begint. Het verstand wordt omstreeks het eenentwintigste jaar geboren als
men zegt dat het kind volwassen is en meerderjarig.
Wat niet tot leven is gekomen, kan ook niet doodgaan. Dus als een kind
vóór de geboorte van het begeertelichaam sterft, gaat het in de geestelijke
werelden rechtstreeks naar de eerste hemel. Het kind kan niet naar de
tweede of derde hemel opstijgen, omdat het begeertelichaam en het verstand nog niet geboren zijn en dus ook niet sterven kunnen. In de eerste
hemel wacht de geest dus eenvoudig af totdat er zich een nieuwe gelegenheid om geboren te worden voordoet. Omdat het ego in zijn afgelopen
leven onder bovengenoemde ongelukkige omstandigheden gestorven is
onderwijst men het ego als dat in zijn volgende leven als kind gestorven
is, de gevolgen van hartstocht en begeerte, zodat de geest toch de lessen
leert die hij anders, als hij niet was gestoord, in het louteringsgebied geleerd zou hebben. Het kind wordt dan toch met een voldoende ontwikkeld
geweten geboren, zodat het zijn ontwikkeling kan voortzetten.
Daar de mens in het verleden erg oorlogszuchtig was, en er door onwetendheid geen zorg aan stervenden op het slagveld werd besteed, en ook
bij een geringer aantal mensen dat in bed overleed gewaakt werd, moest er
onvermijdelijk een grote kindersterfte plaatshebben. Maar omdat de mens
wijzer wordt en beseft dat hij op de eerste plaats zijn broeders hoeder is
als die sterft, en wij hem niet beter kunnen helpen dan door rustig en toegewijd te zijn, zal kindersterfte op grote schaal ophouden te bestaan.
Dit wordt snel duidelijk als wij de vriendelijke werking van het levenslichaam vergelijken met die van het begeertelichaam tijdens een driftaanval
wanneer gezegd wordt dat iemand zijn zelfbeheersing heeft verloren. Dan
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spannen de spieren zich en wordt de energie in de zenuwen op zo’n moordende manier verbruikt dat het lichaam na zo’n aanval soms weken geveld
is. Het zwaarste werk is niet zo vermoeiend als een driftaanval. Evenzo zal
een kind, dat onder de kristalliserende neiging van de begeerteaard in hartstocht verwekt wordt, als regel kort leven.
In het louteringsgebied en de eerste hemel treedt dan het begeertelichaam op als scheidsrechter over het lot van de mens. Het lijden, veroorzaakt door de loutering van het kwaad, en de vreugde door overdenking
van het goede in het leven, worden naar het volgende leven als geweten
overgeheveld om te voorkomen dat men in de fouten uit vorige levens
volhardt, en hem te verlokken op grotere schaal dat te doen wat in vorige
levens vreugde schonk.
Als op het moment dat de geest het lichaam verlaat de verwanten van
een stervende, die bij het sterfbed aanwezig zijn, in hysterisch gejammer
uitbarsten en een paar dagen daarmee doorgaan, zal de geest, die dan nog
erg nauw met de stoffelijke wereld verbonden is, ontroerd worden door
het verdriet van zijn dierbaren en niet in staat zijn zijn aandacht volledig
op het overzien van zijn afgelopen leven te richten. Daardoor zal de op het
begeertelichaam gemaakte ingriffing niet zo diep zijn dan wanneer de
overledene in vrede en met rust zou zijn gelaten. Als gevolg daarvan zal
het lijden in het louteringsgebied niet zo intens zijn, noch de vreugde in de
eerste hemel zo groot als anders. Wanneer dat ego tot een aards bestaan terugkeert zal hij daardoor een deel van zijn ervaring uit zijn vorig leven verloren hebben. Dat wil zeggen dat de stem van zijn geweten niet zo nadrukkelijk zal spreken als het geval zou zijn indien hij niet door geweeklaag gestoord was.
Om dat gemis goed te maken wordt die geest meestal bij dezelfde vrienden die hem zo betreurden, opnieuw geboren en in de kinderjaren van hen
weggenomen. Dan betreedt hij de begeertewereld. Maar omdat een klein
kind natuurlijk geen enkele zonde begaan heeft die gelouterd moet worden, blijven zijn begeertelichaam en verstand intact. Hij gaat dus rechtstreeks naar de eerste hemel in afwachting om opnieuw geboren te worden. Maar de wachttijd wordt gebruikt om hem meteen te onderrichten in
de gevolgen van verschillende gevoelens, zowel goede als kwade. Vaak
ontmoet hij een familielid die hem onder zijn hoede neemt, en de taak op
zich neemt om hem dát te leren wat hij door het geweeklaag, waaraan die
persoon zich overgaf, gemist heeft. Of anders leren anderen hem dit. In
elk geval wordt het gemis meer dan goed gemaakt, zodat wanneer het kind
voor een nieuwe geboorte terugkeert, dit eenzelfde niveau van zielengroei
heeft bereikt als onder normale omstandigheden, zonder het storende geweeklaag tijdens zijn overlijden, het geval is.
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Als iemand onder ongunstige omstandigheden overlijdt – zoals bij een
brand, een spoorwegongeval, of plotseling bij de val van een gebouw of
van een berg, of op het slagveld of als gevolg van geweeklaag van nabestaanden aan het bed van een overledene – dit hem onmogelijk maakt zich
op zijn levenspanorama te concentreren zodat de inetsing op de beide hogere ethers, de lichtether en de weerspiegelende ether, en hun samensmelting met het begeertelichaam, niet plaatsvindt. Men verliest dan niet het
bewustzijn. Omdat er dan geen inetsing op de geestelijke lichamen plaatsvindt, zoals in normale omstandigheden het geval is, blijft het verblijf in
het louteringsgebied uit. Dat wil zeggen dat men niet oogst wat men gezaaid heeft. Men lijdt niet als gevolg van zijn slechte daden en voelt geen
vreugde en geluk over het goede dat men deed. De oogst van het leven is
verloren gegaan.
Om deze grote ramp goed te maken, moet de geest in zijn volgende aardse leven als kind sterven, tenminste, voor zover het zijn stoffelijk lichaam
betreft. Maar het levenslichaam, het begeertelichaam en het verstand – die
meestal niet eerder tot geboorte komen dan nadat het stoffelijk lichaam
respectievelijk zeven, veertien en eenentwintig jaar oud is – blijven bij de
geest die overlijdt, omdat iets dat niet tot geboorte is gekomen niet kan
sterven. Vervolgens blijft de geest tijdens een periode van één tot twintig
jaar in de eerste hemel en ontvangt daar het onderricht en de lessen die
hem datgene moeten leren dat hij anders zou hebben geleerd door middel
van het panorama van zijn afgelopen leven als dit niet verstoord was door
het ongeval dat er een eind aan maakte. Dus wordt hij weer geboren, gereed om op het pad van ontwikkeling de plaats in te nemen die hem toekomt.
In de begeertewereld is het gemakkelijk om aanschouwelijk onderwijs te
geven over de invloed van goede en kwade neigingen op gedrag en geluk.
Deze lessen worden onuitwisbaar op het sensitieve en gevoelige begeertelichaam van het kind afgedrukt en blijven na opnieuw geboren te zijn
hun invloed behouden, zodat menigeen die een edel leven leidt, dit aan
het feit te danken heeft, dat hij deze leerschool heeft doorlopen.
Wanneer een zwakke geest geboren wordt, maken de Wezens van Mededogen - de onzichtbare Leiders van onze ontwikkeling – dikwijls dat hij
jong sterft, zodat hij door deze extra leerschool gesterkt kan worden voor
een wellicht moeilijk leven. Dit schijnt vooral te gebeuren wanneer de indrukken op het begeertelichaam van een gestorvene vaag waren, omdat hij
door het geweeklaag van zijn verwanten gestoord werd of, omdat hij door
een ongeluk of op het slagveld om het leven kwam. Onder die omstandigheden kon hij in zijn bestaan na de dood niet al zijn gevoelens intens genoeg doorleven. Als hij nu weer geboren wordt en jong sterft, wordt het
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verlies op die manier goed gemaakt. Vaak rust op hen, die de oorzaak van
de storing waren, de plicht om in de hemelwereld voor zo'n kind te zorgen.
Zij krijgen op die manier een kans om hun fout goed te maken en dit te leren inzien. Ook gebeurt het wel dat zij de ouders worden van hem die zij
nadeel veroorzaakten en moeten zij er de paar jaren dat hij in leven is, voor
zorgen. Het doet er dan niet toe of zij al hysterisch over zijn dood weeklagen, omdat er nog geen beelden van enig belang op het levenslichaam van
een kind afgedrukt zijn.
3 Het louteringgebied
Na de dood stijgt het ego achtereenvolgens op door de verschillende geestelijke gebieden naar de derde hemel, en daalt op het moment van wedergeboorte successievelijk af door het gebied van de concrete gedachte, de
begeertewereld en de ether naar het stoffelijke gebied.
Ik ben er van overtuigd dat niemand die ik ken ooit tot de hogere gedeelten van de begeertewereld of naar het gebied van de concrete gedachte
is opgestegen, zonder eerst door de ether en de lagere sferen van de begeertewereld, namelijk het louteringsgebied of vagevuur, te zijn gegaan.
Het louteringsgebied beslaat de drie laagste sferen van de begeertewereld. De eerste hemel omvat de drie hoogste sferen. De middelste sfeer is
een soort van overgangsgebied, noch hemel, noch hel.
Het doel van het louteringsgebied is om slechte gewoonten uit te roeien
om door er aan te kunnen voldoen onmogelijk te maken. De mens lijdt in
dezelfde mate zoals hij anderen heeft laten lijden door zijn oneerlijkheid,
wreedheid, onverdraagzaamheid of wat dan ook. Door dit lijden leert hij
om in de toekomst vriendelijk en eerlijk te handelen en verdraagzaam te
zijn tegenover anderen.
De wet die wij hier nu bekijken, heet de wet van oorzaak en gevolg. In
de begeertewereld loutert hij de mens van de lagere begeerten, zwakheden en ondeugden die zijn vooruitgang tegenhouden, door hem op de
voor dat doel meest geschikte manier te laten lijden. Heeft hij anderen laten lijden of onrechtvaardig behandeld, dan zal hij op een dergelijke manier moeten lijden. Men moet echter wel in het oog houden dat als iemand
de slaaf was van ondeugden, of anderen onrecht heeft aangedaan maar zijn
ondeugden heeft overwonnen, berouw heeft getoond, of het begane onrecht zoveel mogelijk heeft goed gemaakt, dat berouw die verbetering of
schadeloosstelling hem al van die bepaalde ondeugden en verkeerde daden
gelouterd heeft. Het evenwicht is hersteld en de les is al tijdens die belichaming geleerd, zodat er geen reden bestaat voor een lijden na de dood.
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In de begeertewereld leeft men ongeveer driemaal zo snel als in de stoffelijke wereld. Iemand die bijvoorbeeld vijftig jaar in de stoffelijke wereld
doorgebracht heeft, zou om dezelfde gebeurtenissen in de begeertewereld
te doorleven, ongeveer zestien jaar nodig hebben. Dit is natuurlijk maar
een globale maatstaf. Er zijn mensen die veel langer in de begeertewereld
blijven dan de duur van hun stoffelijk leven bedraagt. Weer anderen die in
hun leven weinig lage begeerten gekend hebben, gaan er in veel kortere tijd
doorheen. Maar de hierboven gegeven norm is voor de hedendaagse mens
nagenoeg juist.
U zult zich herinneren dat als de mens zijn grofstoffelijk lichaam bij de
dood verlaat, zijn afgelopen leven in beelden aan hem voorbijtrekt; op dat
ogenblik gaan deze beelden niet vergezeld van gevoelens.
Tijdens zijn verblijf in de begeertewereld trekken deze levensbeelden
ook weer van achteren naar voren aan hem voorbij, maar nu doorleeft hij
alle mogelijke gevoelens, terwijl de tonelen één voor één aan zijn oog
voorbijtrekken. Elk voorval uit zijn voorbije leven maakt hij nu opnieuw
door. Als hij bij het punt komt waar hij iemand heeft benadeeld, voelt hij
zelf de pijn, zoals de persoon in kwestie die voelde. Hij doorleeft alle pijn
en al het lijden dat hij anderen heeft aangedaan en leert precies hoe pijnlijk
het letsel en hoe ondraaglijk het verdriet is dat hij anderen aangedaan heeft.
Daar komt nog bij dat, zoals al gezegd is, het lijden veel intenser is nu hij
geen grofstoffelijk lichaam meer heeft om de pijn te verdoven. Dat is misschien de reden dat het leven hier driemaal zo snel gaat, zodat het lijden
korter duurt, maar in hevigheid toeneemt. De maatstaf, waarmee de natuur
te werk gaat, is verbazingwekkend juist en rechtvaardig.
Er is nog een ander kenmerk aan deze fase van bestaan na de dood verbonden, die nauw verband houdt met het al vermelde feit, dat afstand in
de begeertewereld nagenoeg ophoudt te bestaan. Als iemand sterft schijnt
zijn levenslichaam meteen uit te zetten; men heeft het gevoel of het reusachtige afmetingen aanneemt. Dit gevoel is niet te wijten aan het feit dat
het lichaam werkelijk groeit, maar aan het feit dat de vermogens van waarneming zoveel verschillende indrukken uit verschillende bron ontvangen,
die allemaal dichtbij schijnen te zijn. Hetzelfde geldt voor het begeertelichaam. Men heeft het gevoel alsof men omringd is door alle mensen met
wie men op aarde iets te maken had, waarvan de aard verbetering vereist.
Heeft men iemand in San Francisco onrecht aangedaan, maar ook iemand
in New-York, dan zal men het gevoel hebben alsof er in elke plaats een
stuk van hem was. Dit geeft hem het eigenaardige gevoel in stukken te
worden gescheurd.
U zult nu het grote belang van het panorama van het afgelopen leven begrijpen voor de louteringstoestand, waarin dit panorama in duidelijke ge47

voelens wordt verwezenlijkt. Als het lang geduurd heeft en als de mens
niet gestoord wordt zal de volledige, diepe, duidelijke indruk die in het begeertelichaam gegrift wordt, het leven in de begeertewereld veel levendiger en bewuster maken, en het louteringsproces veel grondiger dan wanneer de mens - afgeleid door luide uitbarstingen van droefheid van zijn
bloedverwanten aan zijn sterfbed tijdens de bovengenoemde periode van
drie dagen - alleen maar een vage indruk van zijn afgelopen leven meeneemt. De geest, die een diep en duidelijk verslag in zijn begeertelichaam
gegrift heeft, zal de fouten van het afgelopen leven veel duidelijker en intenser beseffen dan wanneer de beelden vaag waren, omdat de aandacht
van de persoon door het lijden en het verdriet om hem heen werd afgeleid. Hij zal de dingen die hem nu in de begeertewereld doen lijden, veel
dieper voelen wanneer zij langzaam aan hem voorbijtrekken, dan wanneer
het proces maar kort zou duren.
De zogenoemde ‘doden’ kunnen door hun gedachten ieder kledingstuk
vormen dat zij wensen. Meestal denken zij dat zij gekleed zijn in de kleding van het land waarin zij woonden voordat zij naar de begeertewereld
gingen. Daarom zien zij er aldus uit, zonder dat hiervoor enige inspanning
van hun gedachte nodig is. Maar als zij iets nieuws willen, of een ongebruikelijk kledingstuk, dan moeten zij natuurlijk hun wilskracht gebruiken om
dat tot stand te brengen. Zo’n kledingstuk blijft bestaan zolang de persoon
zich in die kledij gekleed denkt.
De mogelijkheid om begeertestof door gedachtekracht vorm te geven,
kan ook op een andere manier gebruikt worden. Wanneer iemand – in het
algemeen gesproken - deze wereld als gevolg van een ongeval verlaat, denkt
men van zichzelf dat men door dit ongeluk verminkt is: misschien zonder
een been of een arm of met een gat in het hoofd. Daar heeft men absoluut
geen last van, omdat men zich in de begeertewereld even goed zonder als
met ledematen kan verplaatsen. Maar het bewijst het vermogen van de gedachte om het begeertelichaam te vormen. Toen aan het begin van de [eerste wereld-]oorlog veel soldaten met zeer ernstige verwondingen naar de
begeertewereld gingen, leerden de Oudere Broeders en hun leerlingen deze
mensen dat zij, alleen maar door te denken dat zij recht van lijf en leden
waren, zij meteen van hun verwondingen genezen zouden zijn. Dit deden
zij meteen. Alle nieuwelingen zijn, als zij de omstandigheden in het hiernamaals begrijpen, op deze manier direct van hun wonden en amputaties
genezen, zodat uiterlijk gezien, niemand zou denken dat zij als gevolg van
een ongeval in de stoffelijke wereld, overleden zijn.
Deze kennis is nu zo algemeen dat veel mensen die sinds die tijd overleden zijn, van deze eigenschap van begeertestof gebruik hebben gemaakt en
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die in een bepaalde vorm hebben gegoten als zij hun voorkomen willen
veranderen.
Soms willen mensen die erg dik zijn, slanker schijnen, en omgekeerd willen zij die erg mager zijn er liever wat gevulder uitzien. Deze verandering of
transformatie is echter niet duurzaam vanwege het oertype. De extra dikte
die een mager iemand zich heeft aangemeten, of de omvang die een corpulent persoon er af denkt, blijft er niet blijvend aan of af. Na enige tijd wordt
degene die oorspronkelijk mager was toch weer mager, en degene die graag
slanker wilde zijn bemerkt na enige tijd dat zijn corpulentie langzamerhand
terugkeert waarna het proces herhaald moet worden.
Dit geldt ook voor mensen die hun gelaatstrekken proberen te veranderen in een uiterlijk dat hen beter bevalt. Veranderingen in het gezicht zijn
echter van nog kortere duur, omdat zowel in de hemelwereld als op aarde het karakter daarin tot uitdrukking komt. Daarom zal door de gebruikelijke gedachtegang van de mens alles wat schijn is snel verdwijnen.
Tijdens het leven op aarde, omgeeft het begeertelichaam het stoffelijk
lichaam min of meer als een eivormige wolk. Zodra iemand bewustzijn in
de begeertewereld krijgt en zichzelf inbeeldt dat het de vorm van het grofstoffelijk lichaam heeft, dan begint het begeertelichaam die vorm ook aan
te nemen. Deze verandering van vorm wordt vergemakkelijkt doordat het
zielenlichaam – dat is samengesteld uit de twee hogere ethers: de lichtether
en de weerspiegelende ether – zich nog steeds bij de mens, het ego of de
geest, bevindt. Om dit met een voorbeeld te verduidelijken breng ik in herinnering dat als de geest tot wedergeboorte komt, de twee lagere ethers,
die zich op het zaadatoom van het levenslichaam hebben samengetrokken,
door de Heren van het Lot, de Optekenende Engelen, en hun medewerkers tot een matrijs worden gevormd. Deze matrijs wordt in de moederschoot geplaatst waar de stoffelijke deeltjes er zodanig in worden opgenomen dat zij geleidelijk het lichaam van het kind vormen, dat vervolgens wordt geboren. Op dat moment heeft het kind nog geen zielenlichaam. Wat er eventueel aan de twee hogere ethers aanwezig is, wordt pas
later in het leven door goede en juiste daden opgenomen en opgebouwd.
Zodra het zielenlichaam een zekere dichtheid heeft bereikt, kan men daar
als onzichtbare helper in werken. Tijdens zielenvluchten voegt het begeertelichaam zich gemakkelijk in deze gereedgemaakte vorm. Als men
weer in zijn stoffelijk lichaam terugkeert wordt, door de wilskracht waarmee dit gebeurt, het nauwe contact tussen begeertelichaam en zielenlichaam automatisch opgeheven. Later, als het leven in de stoffelijke wereld
wordt beëindigd, en de twee lagere ethers evenals het stoffelijk lichaam
zijn afgelegd, blijft het stralende zielenlichaam of gouden bruiloftskleed
nog bij de geestelijke voertuigen. In deze matrijs of vorm wordt het be49

geertelichaam bij zijn geboorte in de onzichtbare wereld, gevormd. Zoals
het kinderlichaam wordt gevormd volgens de matrijs van de twee lagere
ethers voordat het tot stoffelijke geboorte kon komen, zo wordt ook bij
de geboorte in de onzichtbare wereld, die na de dood op het stoffelijke gebied volgt, de matrijs door de beide hogere ethers gevormd, als het ware
doordrenkt met begeertestof om het voertuig te vormen dat in die wereld gebruikt zal worden.
Toch zijn de zogenoemde doden niet de enigen die de macht hebben de
begeertestof op deze manier in elke vorm te modelleren die zij wensen. Alle bewoners van de begeertewereld kunnen dit, zelfs de elementalen. Deze laatste gebruiken dit vermogen vaak om nieuwelingen vrees aan te jagen of te misleiden, zoals menige nieuwkomer tot zijn ontsteltenis ervaren heeft toen hij dit gebied voor het eerst betrad. Want deze duveltjes
bemerken gauw of iemand een vreemde is en niet vertrouwd is met de daar
bestaande toestanden. Zij schijnen er een bijzonder genoegen in te scheppen nieuwelingen lastig te vallen door zich te veranderen in de meest lachwekkende, schrikaanjagende monsters. Dan kunnen zij doen alsof zij hem
op gruwelijke manier aanvallen. Het doet hen blijkbaar het grootste plezier
als het hun gelukt om de nieuwkomer in een hoek te drijven en van angst
te doen ineenkrimpen, terwijl zij tandenknarsend voor hem staan alsof zij
hem willen verslinden. Maar zodra de nieuweling beseft dat er niets is dat
hem kan deren, dat hij in zijn ijlere voertuigen geen gevaar loopt aan stukken gescheurd of opgegeten te worden en dat een glimlach tegen deze onschadelijke wezens, en een streng bevel te verdwijnen voldoende is om hen
hun aandacht op iets anders te doen richten, laten ze hem spoedig met
rust. Zo leert hij hun te doen wat hij wil. Want in die wereld zijn alle wezens die niet geïndividualiseerd zijn, gedwongen te doen wat hogere, verstandelijke wezens bevelen. En tot die laatste behoort de mens.
Het is merkwaardig dat benedenmenselijke elementalen zich soms aan
bepaalde personen, een familie of zelfs aan een godsdienstige beweging
hechten. Steeds weer bleek dat hun lichaam niet uit het verharde zondelichaam bestond dat samengesteld is uit een verstrengeld begeerte- en levenslichaam, maar dat het lichaam door mediumschap verkregen was, beoefend door iemand van meestal goed karakter, en dat de ether van dat lichaam in staat van ontbinding verkeerde. Om die ontbinding tegen te gaan
en hun grip op het lichaam te blijven behouden, vragen zij van hen, die zij
dienen, geregeld offers in de vorm van voedsel en het branden van wierook. Hoewel zij het stoffelijke voedsel natuurlijk niet kunnen opnemen,
kunnen zij wel, en dat doen zij dan ook, leven van de dampen en geuren die
eruit opstijgen, ook van wierook.
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Als de geest zich van het levenslichaam heeft bevrijd is hiermee de laatste band met de stoffelijke wereld verbroken en treedt het ego de begeerte wereld binnen. De eivorm van het begeertelichaam verandert nu van
vorm en neemt de gelijkenis van het afgedankte stoffelijk lichaam aan. Er
vindt echter een eigenaardige rangschikking van de stoffen plaats waaruit
het begeertelichaam is samengesteld, die van grote betekenis is in verband
met het soort leven dat de overledene daar zal leiden.
Het begeertelichaam van de mens is samengesteld uit materie van alle
zeven sferen van de begeertewereld, net zoals ons stoffelijk lichaam is opgebouwd uit vaste, vloeibare en gasvormige stof. Maar de hoeveelheid stof
uit iedere sfeer in het begeertelichaam van de mens hangt af van de aard
van de door hem gekoesterde begeerten. Slechte begeertes zijn uit de grofste stof samengesteld die behoort tot de laagste sfeer van de begeertewereld. Als iemand die heeft, bouwt hij een grof begeertelichaam op, waarin
de materie van de laagste sferen overheerst. Als iemand volhoudt lage verlangens buiten te sluiten en alleen zuivere en goede toe te laten, zal zijn begeertelichaam van materiaal uit de hogere sferen zijn samengesteld.
Momenteel is niemand alleen maar slecht of goed, wij zijn een mengeling
van beide. Maar er kan verschil in samenstelling van het begeertelichaam
zijn en dat is er ook. In sommige begeertelichamen overheerst de grove
en in andere de fijnere begeertestof. Dit nu bepaalt het verschil van omgeving en situatie als men na de dood de begeertewereld betreedt. Want
dan neemt de materie van het begeertelichaam de vorm van het afgedankte
stoffelijk lichaam aan, zodanig dat ijlere stof, die tot de hogere sferen van
de begeertewereld behoort, het middelpunt van het lichaam vormt en de
materie van de drie lagere sferen de buitenzijde. Wanneer het leven van de
geest op aarde is afgelopen, treedt de middelpuntvliedende kracht in werking om zich van zijn lichamen te ontdoen. In navolging van dezelfde wet
die een planeet dat gedeelte van zich in de ruimte afstoot wat het dichtst,
en meest gekristalliseerd is, ontdoet men zich eerst van zijn stoffelijk lichaam. Als hij de begeertewereld betreedt werkt deze middelpuntvliedende kracht eveneens om de grofste stof van het begeertelichaam naar buiten
te werken. Zo wordt de mens dus gedwongen in de lagere sferen van de
begeertewereld te verblijven totdat hij van zijn grofste verlangens, die in
de dichtste begeertestof belichaamd zijn, is gelouterd. Terwijl men het louteringsgebied doorgaat, bevindt de grofste begeertestof zich altijd aan de
buitenzijde van het begeertelichaam, die door de louterende middelpuntvliedende kracht geleidelijk aan verwijderd wordt. Het is de kracht van afstoting die het kwaad uit de mens rukt en hem daarna toestaat naar de eerste hemel, in het hogere deel van de begeertewereld, op te stijgen waar uitsluitend de kracht van aantrekking heerst en het goede uit het afgelopen
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leven in de geest bouwt als zielenkracht. Het afgedankte deel van het begeertelichaam wordt achtergelaten als een lege ‘schil’.
Als het ego zijn stoffelijk lichaam heeft verlaten, sterft dat snel. Fysieke
materie wordt bewegingloos op het moment dat het van zijn stimulerende,
levengevende energie wordt beroofd; het verdwijnt als vorm. Dat is niet zo
met de stof uit de begeertewereld. Als het eenmaal leven heeft bevat, zal
die energie - nadat de instroom van leven ten einde is – nog een lange tijd
blijven bestaan, evenredig aan de kracht van de impuls. Het gevolg is dat
als het ego deze schil verlaten heeft hij een zekere tijd blijft bestaan. Deze
schil leidt een onafhankelijk leven. Als de geest waarbij hij behoort, sterke
wereldse verlangens heeft gekoesterd - misschien is afgebroken in de bloei
van zijn leven, met sterke en onbevredigde eerzucht - zal deze zielloze
schil vaak wanhopige pogingen doen om naar de stoffelijke wereld terug te
keren. Veel verschijningen op spiritistische seances zijn toe te schrijven
aan de handelingen van deze schillen. Het feit dat de mededelingen van
veel van die zogenoemde ‘geesten’ volslagen zinloos zijn, is gemakkelijk te
begrijpen als wij beseffen dat zij helemaal geen geesten zijn, maar alleen
maar een zielloos deel van het omhulsel van een geest die is overleden, en
daardoor dus geen verstandelijke vermogens bezit. Door het na de dood
gegrifte panorama, bezitten zij herinneringen aan het afgelopen leven, dat
hen dikwijls in staat stelt bloedverwanten te bedriegen door voorvallen te
noemen die aan anderen niet bekend zijn. Maar het blijft een feit dat zij
slechts het afgeworpen kleed van het ego zijn dat tijdelijk een onafhankelijk bestaan leidt.
Deze schillen blijven niet altijd zielloos, want er bestaan in de begeertewereld verschillende klassen wezens, waarvan hun ontwikkeling vanzelfsprekend daar thuishoort. Er bestaan goede en slechte, net zo als bij de
menselijke wezens. Meestal duidt men ze aan met de verzamelnaam ‘elementalen’ hoewel zij in voorkomen, intelligentie en karakter enorm verschillen. Wij zullen ze alleen behandelen voor zover hun invloed te maken heeft met de toestand van de mens na de dood.
Soms gebeurt het, vooral als iemand de gewoonte had geesten op te roepen, dat deze wezens tijdens zijn of haar aardse leven het stoffelijk lichaam
in bezit nemen en deze persoon tot een ontoerekenbaar medium maken.
Meestal beginnen zij hem met schijnbaar verheven leringen te verlokken,
maar voeren hem langzamerhand tot grove onzedelijkheid. Het ergste is,
dat zij zich van zijn begeertelichaam kunnen meester maken nadat hij dit
verlaten heeft en naar de hemel is opgestegen. Omdat de impulsen die in
het begeertelichaam vervat zijn, de basis vormen voor het leven in de hemel, en eveneens de drijfveer vormen tot handelen, die de mens aanzet
opnieuw geboren te worden om zich verder te ontwikkelen, is dit beslist
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een ernstige zaak. Want de totale ontwikkeling van iemand kan lange tijd
worden belemmerd voordat de elementaal afstand doet van het begeertelichaam.
Wanneer uit een leven zowel het goede als het kwaad is gehaald, dankt
de geest zijn begeertelichaam af en stijgt 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 van begeertestof
een kenmerk dat zij, nadat zij eenmaal gevormd en met leven bezield is,
nog geruime tijd blijft bestaan. 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 seances 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.
Op het moment dat iemand in de begeertewereld ontwaakt is die persoon, op één uitzondering na, in alle opzichten precies dezelfde als vóór
de dood. Iedereen die hem daar ziet, herkent hem, net zoals hier. De dood
heeft geen macht tot gedaanteverandering. Iemands karakter wordt er niet
door veranderd. De boosdoener en de alcoholist blijven boosaardig en
verkwistend. De vrek is nog steeds gierig en de dief even oneerlijk als vroeger. Maar allen hebben één grote verandering ondergaan, zij zijn allemaal
hun stoffelijk lichaam kwijt. En hierin zit hem het verschil voor wat de bevrediging van hun uiteenlopende begeerten betreft.
De alcoholist kan er niet drinken; hij mist zijn maag. Hoewel hij in het
begin vaak bij kroegen in de whiskyvaten kruipt, schenkt hem dit geen voldoening, want whisky in een vat geeft niet dezelfde reactie als tijdens de
chemische omzetting in het spijsverteringskanaal. Daarna probeert hij wat
het gevolg is als hij het stoffelijk lichaam van een alcoholist op aarde binnendringt. Dat lukt moeiteloos, omdat een begeertelichaam op zo’n manier is samengesteld dat het geen overlast bezorgt als twee personen dezelfde ruimte innemen. In het begin ergeren overledenen zich er vaak aan
als vrienden in hun stoel gaan zitten, maar al snel leren zij dat het niet nodig
is snel van hun zitplaats op te staan als een vriend op aarde er aan komt om
op die plaats te gaan zitten. Het doet het begeertelichaam geen pijn als iemand erop gaat zitten. Want beide personen kunnen van dezelfde stoel gebruik maken zonder elkaar in hun bewegingsvrijheid te belemmeren. Dus
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dringt de dronkaard het lichaam binnen van mensen die alcohol drinken,
maar zelfs dit voldoet hem niet echt. Ondertussen ondergaat hij tantaluskwellingen, totdat uiteindelijk de begeerte vanzelf is uitgewoed door gebrek aan voldoening ervan, zoals dat met alle begeerten het geval is, zelfs in
het aardse leven.
Terwijl onze ‘slechte gewoonten’ op deze algemene manier worden afgehandeld, gebeurt dit op dezelfde manier voor wat onze ‘slechte daden’
van het afgelopen leven betreft, door middel van het levenspanorama dat
in het begeertelichaam werd geëtst. Als wij de begeertewereld binnengaan,
begint dat panorama zich van achteren naar voren af te rollen; vanaf de
dood tot aan de geboorte. Deze achterwaartse afwikkeling gebeurt ongeveer driemaal zo snel als toen het in de stoffelijke wereld plaatsvond, zodat
iemand die op zestigjarige leeftijd overleed, ongeveer twintig jaar in de begeertewereld doorbrengt.
Bij het bekijken van dit panorama meteen na het overlijden, zijn er geen
gevoelens, maar staat de overledene er slechts bij als toeschouwer terwijl
de beelden aan hem voorbijtrekken. Dit is anders als die beelden in het louteringsgebied voor zijn bewustzijn verschijnen. Daar maakt het goede
geen indruk, maar al het kwaad reageert zo op hem, dat waar hij anderen
heeft laten lijden hij dit voelt alsof hij het zelf ondergaat. De pijn en het
leed die zijn slachtoffer tijdens zijn leven voelde, lijdt hij nu zelf. Omdat
het verloop driemaal zo snel is, wordt ook het lijden verdrievoudigd. Het
is zelfs nog heviger, want het stoffelijk lichaam trilt zo langzaam dat zelfs
pijn erdoor wordt verdoofd. Maar in de begeertewereld, waar wij geen
stoffelijk lichaam bezitten, is het lijden intenser. Hoe duidelijker de beelden
van het panorama van het afgelopen leven op het begeertelichaam werden
gegrift, des te intenser lijdt men en des te duidelijker zal men zich er in een
volgend leven van bewust zijn dat deze overtreding niet meer moet worden begaan.
In de begeertewereld doordringen de ethers en de stoffelijke wereld elkaar, zodat de vrek ook hier in ons midden is, net zoals toen hij nog een
stoffelijk lichaam bezat. Men begrijpt niet altijd dat de dichtste begeertestof, waaruit de laagste sferen van de begeertewereld zijn samengesteld, en
de scheikundige ether, die de laagste van de vier ethers is, en zelfs de gassen van de stoffelijke wereld, zeer hecht vervlochten zijn en de buitenste
laag vormen van alle geesten die zojuist van hun stoffelijk lichaam zijn verlost. Daardoor leven zij in de lagere sferen van de begeertewereld in zo
nauw contact met de stoffelijke wereld dat het mij verbaast dat de mensen
hen niet in hun midden kunnen zien.
Zo ziet de vrek – en iedereen die zojuist zijn stoffelijk lichaam heeft achtergelaten – de mensen in onze wereld veel duidelijker dan de dingen in de
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begeertewereld. Want zoals de ogen van iedereen die naar buiten en in de
zonneschijn komt eerst moeten wennen om de dingen te kunnen zien door
de pupillen daarop in te stellen, zo hebben ook de geesten die na de dood
zojuist in de begeertewereld zijn aangekomen, enige tijd nodig om zich aan
te passen. De dichtste stof waaruit hun wezen bestaat, die door de middelpuntvliedende kracht aan de buitenkant wordt afgestoten, houdt hen voor
langere of kortere tijd aardgebonden, totdat zij deze grofste stof hebben
afgeworpen en in staat zijn met de fijnere trillingen van de hogere sferen
in aanraking te komen. Daarom verblijven de vrek, de dronkaard, de wellusteling en anderen van wie hun begeerten laag en slecht zijn, veel langer
in deze lagere sferen, die terecht de hel genoemd kunnen worden, dan
mensen met hoge idealen en geestelijke aspiraties en tijdens hun leven geprobeerd hebben hun ondeugden uit te roeien en hun lagere aard te overwinnen. Hun begeertelichamen bevatten naar verhouding, weinig grove
stof, die snel verdwijnt, waarna zij vrij zijn naar hogere sferen op te stijgen.
De geestelijke voertuigen hebben geen aparte zintuigen. Zoals wij voelen
met de hele oppervlakte van ons lichaam, zo zien en horen de geesten niet
alleen met de buitenkant, maar met elk afzonderlijk atoom, zowel van binnen als aan de buitenkant. Wat zij waarnemen zijn niet zozeer de stoffelijke dingen die wij met onze ogen zien, maar elke stoel, elke tafel of ander
stoffelijk voorwerp wordt doordrongen met de beide [hogere en lagere]
ethers en begeertestof, en dát is wat zij waarnemen wat voor hen even werkelijk en tastbaar is als de stoffelijke vormen voor onze zintuigen.
Het is juist dat de atmosfeer van de aarde met haar meedraait, en dat doet
ook de begeertestof waaruit de begeertewereld van onze planeet bestaat.
Zij, die echter hun sterfelijk omhulsel hebben afgeworpen en in de begeertewereld zijn, zien net zo gemakkelijk door de aarde heen als wij door
een ruit.
Het slachtoffer van moord ontkomt aan dit lijden in het louteringsgebied
omdat hij meestal in een comateuze staat verkeert tot aan het moment
dat de dood op natuurlijke manier zou zijn ingetreden. In dit opzicht wordt
er voor hen gezorgd net zoals voor slachtoffers van een ongeluk, maar die
zijn altijd meteen, of kort na hun overlijden, bij bewustzijn. Als de moordenaar tussen de tijd van de moord en het ogenblik waarop zijn slachtoffer een natuurlijke dood zou zijn gestorven terecht wordt gesteld, zweeft
het comateuze begeertelichaam van het slachtoffer, door magnetische aantrekking, naar zijn moordenaar, dat hem zonder ophouden volgt, waar
hij ook heengaat. De moordenaar ziet steeds het beeld van de moord voor
zich, en ondergaat het lijden en de angst die deze voortdurende herhaling
van zijn misdaad, in al zijn afschuwelijke bijzonderheden, onvermijdelijk
moet vergezellen. Dit gaat zo door tijdens de daarmee overeenkomende
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levensperiode waarvan hij zijn slachtoffer heeft beroofd. Als de moordenaar aan zijn terechtstelling is ontsnapt, zodat zijn slachtoffer vóór
diens dood het louteringsgebied al heeft verlaten, speelt de ‘schil’ van zijn
slachtoffer de rol van Nemesis 4 in het herhalingsdrama van de misdaad.
Het lijden in het louteringsgebied is het gevolg van moreel misdadig gedrag, en de haatgevoelens van hen die daaronder hebben geleden. Een chirurg die een opbouwende operatie verricht, bewijst de patiënt een dienst en
heeft recht op diens dank. Het beeld van zo’n operatie in zijn levenspanorama zal in de eerste hemel op hem inwerken, samen met de dankbaarheid
van de persoon die hij heeft geholpen. Dit zal hem aansporen zijn medemens nog beter te dienen.
Anderzijds zullen gewetenloze chirurgen, die als experiment mensen
overreden zich te laten opereren, of die hen voor dat doel uit liefdadigheidsinstellingen laten komen, zeker behandeld worden met de strengheid
die zij verdienen.
Voor wat er met vivisectors in het louteringsgebied gebeurt, heb ik gevallen gezien waarmee in vergelijking de orthodoxe hel met zijn duivel met
hooivork een oord van vermaak was. Toch werkt er van buitenaf niets gewelddadigs op zo iemand in om hem te straffen. Alleen de doodsangst van
het gemartelde dier dat in zijn levenspanorama is opgenomen, komt verdrievoudigd op hem af, omdat het verblijf in het louteringsgebied maar
een derde duurt van de tijd op aarde. Zulke mensen beseffen absoluut niet
wat zij zichzelf aandoen, anders zouden de martelkamers spoedig leeg zijn
en op de wereld een gruwel minder zijn.
Als iemand tijdens zijn leven ongevoelig en wreed was, als men nooit rekening heeft gehouden met de gevoelens van anderen, en mensen leed
heeft aangedaan wanneer de gelegenheid daartoe zich maar voordeed, zal
blijken dat zijn lijden in het louteringsgebied erg intens is. Dit wordt nog
verergerd door het feit dat het verblijf in het louteringsgebied korter duurt
dan het verblijf op aarde. Maar het lijden is naar verhouding dan ook heviger. Het zal dus duidelijk zijn dat als de ervaringen zonder onderbreking
zouden doorgaan, als de pijn die door de ene daad wordt opgewekt onmiddellijk door een andere zou worden gevolgd, een groot deel van het
effect van het lijden voor de geest verloren gaat, omdat de volle hevigheid hiervan niet wordt gevoeld. De ervaringen komen daarom als het ware in golven op iemand af, zodat er na een periode van lijden een periode
van onderbreking is, met de bedoeling dat de pijn van de volgende periode in alle hevigheid wordt gevoeld.

4

Griekse Godin van de wrekende gerechtigheid.
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God, zoekt niet naar vergelding en wraak, maar wil alleen degenen die
zich veroorloven kwaad te bedrijven leren dit niet te herhalen, door de
veroorzaker van de pijn precies evenveel pijn te bezorgen als zij anderen
hebben aangedaan. De bedoeling is hen ertoe te brengen om in een volgend leven de gevoelens van anderen te respecteren en dus voor iedereen
medegevoel te tonen. De pijn moet daarom zo hevig mogelijk zijn om energie te sparen en iemand sneller goed en oprecht te maken dan het geval
is als de pijn niet wordt onderbroken en het lijden minder erg is.
Als de stervende al zijn begeerten kon achterlaten, zou zijn begeertelichaam zeer snel ontbinden en hem vrij laten om de hemelwereld binnen
te gaan, maar meestal is dit niet het geval. De meeste mensen, vooral als
zij in de bloei van hun leven sterven, hebben veel banden gevormd en stellen veel belang in het leven op aarde. Omdat zij hun stoffelijke lichamen
verloren hebben, hebben zij nog niet hun begeerten veranderd. Hun begeerten worden zelfs vaak versterkt door een intens verlangen om terug
te keren. Het gevolg hiervan is, dat zij op zeer onaangename manier aan
de begeertewereld gebonden worden, hoewel zij dit helaas zelf niet beseffen. Aan de andere kant gaan oude, afgeleefde mensen en zij die door een
langdurig ziekbed uitgeput zijn en het leven moe zijn, zeer snel verder.
Dit kan misschien verduidelijkt worden door te wijzen op het gemak,
waarmee het zaad uit een rijpe vrucht valt: geen stukje vruchtvlees blijft er
aan hangen, terwijl van een onrijpe vrucht daarentegen, het zaad bijna
niet van het vlees is los te scheuren. Zo bezien is het sterven vooral moeilijk voor mensen die plotseling, op het hoogtepunt van hun lichamelijke
gezondheid en kracht, door een ongeluk uit hun lichaam gerukt worden.
Die op allerlei manieren in de activiteiten van het aardse bestaan opgingen en door sterke banden gebonden waren, zoals huwelijk, gezin, familie,
vrienden, het najagen van allerlei werkzaamheden en genoegens.
De zelfmoordenaar, die het leven probeert te ontvluchten, maar tot de
ontdekking komt dat hij meer levend is dan ooit tevoren, bevindt zich in
een erbarmelijke toestand. Hij is in staat om hen, die hij wellicht door zijn
handelwijze onteerd heeft, gade te slaan. Maar het ergste van alles is, dat
hij het onuitsprekelijke gevoel heeft ‘uitgehold’ te zijn. De plaats in de eivormige aura waar het grofstoffelijk lichaam meestal is, is leeg. En hoewel het begeertelichaam de vorm van het afgedankte grofstoffelijke lichaam heeft aangenomen, voelt hij zich als een lege schil, omdat het
scheppende oertype van het lichaam in het gebied van de concrete gedachte, zogezegd als een lege vorm, blijft bestaan zolang als het grofstoffelijk
lichaam had behoren te leven. Als iemand een natuurlijke dood sterft, al
is dit in de bloei van zijn leven, dan houdt de activiteit van het oertype op
en het begeertelichaam schikt zich zodanig, dat het de hele vorm vult. In
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het geval van de zelfmoordenaar echter, blijft het afschuwelijke gevoel van
leegheid bestaan, tot het moment van zijn dood volgens de natuurlijke
loop der dingen aangebroken is.
Zolang de mens begeerten in verband met het leven op aarde koestert,
moet hij in zijn begeertelichaam blijven. Daar de vooruitgang van het individu eist dat het tot hogere regionen zal stijgen, moet het bestaan in de
begeertewereld noodzakelijk een louterend karakter dragen en tot doel
hebben hem van zijn bindende begeerten te bevrijden. Door een paar
sprekende voorbeelden kan men zien hoe dat gebeurt.
De gierigaard, die tijdens zijn leven op aarde zijn geld aanbad, heeft dit
na de dood nog even lief. Allereerst echter kan hij geen schatten meer bijeenbrengen, omdat hij geen grofstoffelijk lichaam meer bezit waarmee hij
het kan vastpakken. Maar het ergste is dat hij niet eens kan behouden wat
hij tijdens zijn leven verzameld heeft. Misschien zal hij bij zijn brandkast
gaan zitten en zijn geliefkoosde goudstukken of effecten bewaken, maar
de erfgenamen komen en zullen, misschien met een spottende opmerking aan het adres van de ‘vrekkige oude dwaas’ - die zij niet kunnen zien,
maar die hen wel ziet en hoort - zijn brandkast openen. En als hij zich op
zijn geld werpt om het te beschermen, zullen zij hun handen door hem
heen steken, zonder te weten of er zich aan te storen dat hij er is. Daarna
zullen zij zijn verzamelde schatten beginnen op te maken, terwijl hij van
verdriet en machteloze woede vergaat. Hij zal hevig lijden, te meer omdat
zijn lijden zuiver verstandelijk is, terwijl in het grofstoffelijk lichaam zelfs
verdriet tot op zekere hoogte enigszins getemperd wordt. In de begeertewereld echter doet dit lijden zich met volle kracht gelden en de mens
lijdt tot hij leert dat geld een vloek kan zijn. Zo schikt hij zich langzamerhand in zijn lot en ten slotte is hij van zijn begeertelichaam bevrijd en gereed om verder te gaan.
Neem nu het geval van de dronkaard. Hij is na zijn dood nog even verzot
op bedwelmende dranken als daarvoor. Het is niet het grofstoffelijk lichaam dat naar drank snakt; dat werd door de alcohol verwoest en heeft
er dus genoeg van. Het protesteert tevergeefs, op allerlei manieren, maar
het begeertelichaam van de dronkaard snakt naar drank en dwingt het grofstoffelijk lichaam ertoe, zodat het begeertelichaam als gevolg van de verhoogde trilling, de gewaarwording van genot kan proeven. Die begeerte
blijft na de dood van het grofstoffelijk lichaam bestaan. Maar de dronkaard
heeft in zijn begeertelichaam geen mond om te drinken, noch een maag
om het aardse vocht te bevatten. Hij kan naar cafés gaan - en doet dit ook waar hij zijn lichaam in de lichamen van de drinkers schuift om door inductie tenminste iets van hun trillingen op te vangen, maar dat is niet voldoende om hem veel voldoening te geven. Soms slaagt hij erin om in een vat
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met whisky te komen, maar dat helpt ook niet veel, want er zijn in het vat
niet dezelfde dampen als die welke in de spijsverteringsorganen van een
drinkebroer opgewekt worden. Het heeft geen uitwerking op hem en hij
voelt zich als een man in een roeiboot midden op zee: ‘water, overal water, maar geen druppel om te drinken.’ Het gevolg is dat hij intens lijdt.
Langzamerhand ziet hij echter de nutteloosheid in van het snakken naar
drank, die hij niet kan krijgen. Zo is het met zoveel van onze aardse begeerten: in de begeertewereld sterven ze allemaal bij gebrek aan mogelijkheden om ze te bevredigen. Als de dronkaard van zijn drankzucht bevrijd
is, is hij wat deze ondeugd betreft klaar om dit soort van ‘louteringsgebied of vagevuur’ te verlaten en naar de hemelwereld op te stijgen.
Het spreekt vanzelf dat dronkaards in de begeertewereld meestal proberen de drank, waarnaar zij snakken, te maken zodra zij eenmaal geleerd
hebben dat het mogelijk is begeertestof zodanig te vormen dat ze alles
wordt wat men zich daar wenst. Maar zij verklaren allen eenstemmig dat
de sterke drank of de verdovende middelen die zij op die manier maken,
geen voldoening geven. Zij kunnen de smaak uitstekend nabootsen. Maar
de op die manier gefabriceerde drank heeft niet de kracht hen dronken te
maken. De voldoening door echte drank kunnen zij nog het dichtst benaderen door in het lichaam van een echte dronkaard te kruipen, die nog in
de stoffelijke wereld leeft. Daarom hangen zij steeds in kroegen rond en
proberen bezoekers daar aan te sporen een overdadige hoeveelheid sterke drank tot zich te nemen.
Zij zeggen ook veel voldoening van de walm die verspreid wordt door
de adem van dronkaards die nog een stoffelijk lichaam bezitten te ondervinden. Hoe zwaarder en doordringender de lucht in de kroeg is, des te
dichter benaderen zij de bevrediging waarnaar zij zoeken. Als de arme
zwakkelingen die zulke gelegenheden bezoeken, de weerzinwekkende tactiek van de onzichtbare onverlaten die daar rondhangen zouden kunnen
waarnemen en begrijpen, zou dit voor hen die nog niet te ver zijn afgezakt een ontnuchtering zijn, die hen mogelijk zou helpen om terug te keren tot een fatsoendelijk leven. Voor de zichtbare als voor de onzichtbare dronkaards is het goddank onmogelijk in de stof van de begeertewereld een oord van verderf te stichten, omdat de kracht van afstoting er op
gericht is dit even snel te vernietigen als het tot stand wordt gebracht.
Laten wij als voorbeeld een dronkaard nemen, die van zichzelf een beest
maakt en zijn kinderen mishandelt, hun de noodzakelijke levensbehoeften en opvoeding onthoudt, zijn vrouw slaat en zijn kinderen zo een voorbeeld geeft dat zij misschien later zullen volgen en die, in het algemeen,
hun morele besef verlaagt.
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Na zijn dood zal die man in het louteringsgebied allereerst de kwellingen
ondergaan die de onlesbare behoefte aan sterke drank veroorzaakt. In de
tweede plaats zal hij al het lijden voelen dat hij zijn gezin heeft aangedaan.
Hij heeft dan voor zijn wandaad geboet. Inderdaad wordt hij dan wedergeboren met een schone lei voor wat het leed betreft dat hij heeft veroorzaakt. Maar hij had beloofd de vrouw die hij huwde lief te hebben.
Door het verrichten van de scheppingsdaad en daarmee verschaffen van
een kiem voor een lichaam, nam hij de verantwoordelijkheid van het vaderschap van kinderen op zich die bij hem kwamen voor hulp en een geschikte omgeving. Ook deze ouderlijke plichten kwam hij niet na. Daar is
dus een band tussen hem en de leden van zijn gezin. Nog steeds heeft hij
ten opzichte van hen een schuld van liefde en hulp, die eens, in de toekomst, moet worden afgelost. Daarom zullen deze personen in een volgend leven weer bij elkaar worden gebracht, zodanig dat hij de gelegenheid krijgt goed tegenover hen te doen. Als hij deze gelegenheid dan niet
aangrijpt, kan hij in een leven daarna een dergelijke dienst aan een ander
bewijzen. Het is voor zijn eigen bestwil dat deze dienst zo wordt bewezen
dat de liefde waarmee hij dit doet zich ontwikkelt en universeel en allesomvattend wordt.
Dezelfde regel geldt voor alle andere gevallen. Omdat extreme situaties
de beste voorbeelden geven zullen wij ook nog de relatie tussen een moordenaar en zijn slachtoffer bespreken.
Na zijn dood verbleef de moordenaar in het louteringsgebied en werd
de bestaande schuld door zijn lijden uitgewist. Maar tussen beide personen
is een band ontstaan. In een volgend leven zullen zij daarom elkaar weer
ontmoeten, zodat de moordenaar de kans krijgt zijn vroegere slachtoffer
te helpen, zodat zij zich kunnen verzoenen en vrienden worden. Naastenliefde moet universeel worden, omdat zij het grondbeginsel is van het koninkrijk van God.
Als de breuk zich bevond tussen het begeertelichaam en het verstand, is
het begeertelichaam natuurlijk nog steeds onbeheerst, en veroorzaakt de
geest tijdens zijn verblijf in de begeertewereld vaak veel last, want het ego
zelf is nooit krankzinnig. Wat zich voordoet als krankzinnigheid komt
voort uit het feit dat het ego geen macht heeft over zijn lichamen. Het zal
duidelijk zijn dat de ergste vorm van alle is, als het verstand zelf is aangetast en het ego voor lange tijd verbonden is met de persoonlijkheid totdat
deze lichamen zijn afgedragen.
In het begin van de [eerste wereld-]oorlog wervelden de begeertelichamen van de strijders met grote snelheid in het rond. Terwijl mensen die
door ziekte, ouderdom of een ongeval overlijden, na korte tijd – variërend
van een paar minuten tot enige dagen – hun bewustzijn herkrijgen, waren
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de gesneuvelden in vele gevallen verscheidene weken onbewust. Merkwaardig genoeg ontwaakten zij, die bijna aan flarden waren geschoten,
vlugger dan de duizenden die maar onbeduidend letsel opgelopen hadden.
Dit raadsel werd pas maanden later opgelost. Voordat wij de oorzaak, die
aanleiding geeft tot dit verschijnsel, bestuderen, zij opgemerkt dat de mensen die in het eerste deel van de oorlog in hevige woede gesneuveld waren,
als zij in de onzichtbare wereld tot bewustzijn kwamen meestal hun vijanden opnieuw te lijf gingen. Voordat het groots opgezette onderricht van de
Oudere Broeders en hun onzichtbare helpers vruchten begon af te werpen, zwierven de gesneuvelden rond met verminkte lichamen en groot
verdriet over hun achtergelaten dierbaren. Zulke gevallen zijn nu erg zeldzaam en gauw verholpen, want iedereen heeft geleerd dat gedachtekracht
een arm, been of gezicht kan herstellen. De nationalistische haat is voorbij
en vijanden, die elkaars taal kunnen spreken, verbroederen zich, tot nut
van beiden.
Het louteringsgebied is bovendien 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.
Zo zien wij dus dat het geen wraakzuchtige God is die ons een louteringsgebied of hel bezorgt, maar dat het onze eigen slechte gewoonten en
daden zijn. In overeenstemming met de hevigheid van onze begeerten zal
de duur en de aard van het lijden zijn dat tot loutering van deze begeerten
leidt. In de genoemde gevallen zou het voor de dronkaard geen lijden betekend hebben om zijn aardse bezittingen te moeten opgeven. Hij was er
niet aan gehecht, als hij ze al bezat. Evenmin zou het de gierigaard verdriet veroorzaakt hebben om het zonder bedwelmende dranken te moeten stellen. Men kan gerust zeggen dat het hem niets had kunnen schelen,
al was er geen druppel drank in de hele wereld. Maar hij verlangde naar zijn
geld en de dronkaard smachtte naar zijn drank en daarom gaf de nimmer
falende wet aan ieder wat voor hem nodig was om van zijn wereldse begeerten en slechte gewoonten te genezen. Zo is de wet, die door de zeis van
de maaier, de dood, gesymboliseerd wordt. De wet die zegt: ‘wat de mens
zaait, dat zal hij ook oogsten.’ Het is de wet van oorzaak en gevolg, die alle
dingen in de drie werelden, op elk gebied van de natuur - stoffelijk, moreel
en verstandelijk - beheerst.
Overal werkt zij onverbiddelijk, alle dingen regelend en het evenwicht
herstellend waar dit door de geringste handeling ook maar enigszins ver61

stoord is, zoals bij alle handelingen onvermijdelijk het geval is. Het resultaat kan zich onmiddellijk openbaren, maar het kan ook jaren en zelfs levens uitblijven. Maar eenmaal zal, waar dan ook, het ogenblik van rechtvaardige, evenredige vergelding aanbreken. U moet weten dat deze wet absoluut onpersoonlijk werkt. Er bestaat in het heelal noch beloning, noch
straf. Alles is het resultaat van een onveranderlijke wet.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat al onze schulden in het louteringsgebied betaald worden voor zover dat de voltrekking van het kwaad betreft; onze schulden met betrekking tot liefde, vriendschap en hulpvaardigheid blijven om in latere levens vereffend te worden.
4 Aardgebonden geesten en hun prooi
Om mediumschap te begrijpen dient u te weten dat bij overlijden dezelfde
scheiding plaatsvindt als tijdens de slaap, alleen is deze scheiding bij de
dood blijvend. De zogenoemde doden zijn in het bezit van hun geest, verstand en begeertelichaam, en zijn zich enige tijd na het overlijden bewust
van de wereld die zij verlaten hebben. Sommige mensen klampen zich aan
het fysieke leven vast en kunnen zich er niet toe zetten de nieuwe lessen
te gaan leren. Zij worden ‘aardgebonden’ genoemd. Zonder lichaam kunnen zij in de zichtbare wereld echter niet werken en maken daarom gebruik
van het feit dat niet alle geesten even sterk aan de gevangenis van hun stoffelijk lichaam gebonden zijn. Zij die het stevigst zijn geketend, behoren tot
de echte materialisten. Zij die minder vaste banden hebben, behoren tot de
‘imitators’ en zijn, tot op zekere hoogte, in staat om op geestelijke trillingen
te reageren. Als personen met een positief karakter zich ontwikkelen, doen
zij dit volgens hun eigen wil en worden geschoolde occultisten. Zij, die
zwak van wil zijn, kunnen zich slechts met behulp van anderen ontwikkelen, en op negatieve manier. Zij vallen ten prooi aan aardgebonden geesten
die zich als geleidegeest opwerpen en hun slachtoffers tot trancemediums
maken of, als de verbinding tussen het stoffelijk lichaam en het levenslichaam van het slachtoffer bijzonder los is, tot materialisatiemediums.
Aardgebonden geesten worden naar de lagere sferen van de begeertewereld, die de ether doordringen, getrokken. Ze blijven voortdurend in nauw
contact met mensen op aarde die in de voor hen gunstige omstandigheden
verkeren om ze in hun slechte plannen te betrekken. Meestal blijven zij
vijftig tot vijfenzeventig jaar in deze aardgebonden toestand. Er zijn extreme gevallen bekend dat mensen eeuwen in deze aardgebonden staat
verkeerden. Voor zover ik tot nu toe heb kunnen nagaan schijnt er geen
grens te zijn aan wat zij kunnen of hoe gauw zij zullen loslaten. Maar on62

dertussen zijn zij bezig een ontzettende lading zonden op zich te stapelen
en kunnen er niet aan ontkomen daarvoor te moeten lijden, want het levenslichaam weerkaatst en grift een verslag van hun wandaden op het begeertelichaam. Wanneer zij dan eindelijk loslaten en het verblijf in het louteringsgebied aanbreekt, volgt er een afrekening die ze wél verdienen. Natuurlijk is de duur van dat lijden naar verhouding van de tijd die zij na de
dood van het stoffelijk lichaam met hun afschuwelijke praktijken hebben
doorgebracht. Een nieuw bewijs voor het gezegde: Gods molens malen
langzaam, maar uiterst fijn.
Wanneer de geest dit zondelichaam - ik noem dit zo in tegenstelling tot het
zielenlichaam - heeft verlaten en naar de tweede hemel opstijgt, ontbindt
het zondelichaam niet zo snel als de gewone schil, achtergelaten door normale mensen. Want het bewustzijn erin wordt door zijn tweeledige samenstelling versterkt; dat wil zeggen, daar het zowel uit een levens- en een begeertelichaam is samengesteld, heeft het een zeer merkwaardig individueel
of persoonlijk bewustzijn. Het kan niet logisch denken, maar er is een soort
lage sluwheid aanwezig, waardoor het schijnt dat het een geest of ik heeft,
wat het in staat stelt eeuwen lang een afzonderlijk bestaan te leiden. Ondertussen betreedt de vertrekkende geest de tweede hemel. Omdat hij op aarde geen werk gedaan heeft dat een langdurig verblijf hier, of in de derde
hemel wenselijk maakt, of dat hij verdient, blijft hij daar alleen maar lang
genoeg om voor zichzelf een nieuwe omgeving te scheppen. Daarna wordt
hij veel sneller wedergeboren dan meestal het geval is, om zijn sterk verlangen naar materiële dingen te bevredigen.
In dergelijke uitzonderlijke gevallen, waar de dierlijke aard overheerst en
de ziel in het afgelopen leven op aarde niet tot uitdrukking is gekomen, is
de bovengenoemde scheiding in het levenslichaam bij de dood niet mogelijk, omdat er geen scheidingslijn bestaat. Als in een dergelijk geval het levenslichaam naar het stoffelijk lichaam zou terugkeren om daar geleidelijk
aan te ontbinden, zouden de gevolgen van een zeer slecht leven niet zo
verreikend zijn. Ongelukkig genoeg zijn in dergelijke gevallen het levenslichaam en het begeertelichaam zó hecht met elkaar verbonden, dat scheiding onmogelijk is. Ik zag dat bij iemand, die voornamelijk naar zijn geestelijke aard leeft, zijn geestelijke lichamen ten koste van de lagere gevoed
werden. In het omgekeerde geval echter, als zich het bewustzijn in de lagere lichamen geconcentreerd heeft, worden die overmatig versterkt. U dient
goed te begrijpen, dat bij het vertrek van de geest, het leven van het begeertelichaam niet eindigt, het behoudt een restant leven en bewustzijn
over.
Bij het naspeuren van het verleden in het geheugen der natuur, verbaast
men zich hoe algemeen in vroeger tijden de ineenstrengeling van levensli63

chaam en begeertelichaam was. Maar dat in onze eigen tijd die barbaarsheid zo algemeen en laag zou zijn en dat macht absoluut en zonder tegenspraak het recht bepaalde, was op zijn zachtst gezegd een geweldige schok.
Er wordt gezegd dat egoïsme en begeerte onder het bestel van Jehova met
opzet werden aangemoedigd als stimulans tot handelen. Dit veroorzaakte
op de duur een zodanige verharding van het begeertelichaam dat er bij de
komst van Christus, onder de toen levende mensen, bijna geen hemelleven
bestond.
Die vroegere mensen waren zelfs niet tevreden als ze al het kwaad, dat ze
in dit leven konden doen, ook hadden gedaan. Bij hun dood moesten zelfs
hun strijdrossen gedood, en hun wapens in hun graf worden neergelegd,
en moest men al het mogelijke doen om hen hier vast te houden. Want de
ether in de dingen die hen tijdens hun leven toebehoorden, vormde de aantrekkingskracht en was het middel om hen langer in de sfeer van de aarde
vast te houden. Het stelde hen in staat om jarenlang in hun kastelen rond te
spoken, want zij spookten er echt vele jaren rond, en echt niet alleen de rijken of de ridders, maar ook anderen. Wanneer in een geval van bloedvete
mensen werden omgebracht, spoorden de geesten hun verwanten aan om
hen te wreken door bij hen te blijven en hen bij hun bloedige daad te helpen. Op die manier bleef het kwaad voortbestaan en hield het de wereld
in een voortdurende maalstroom van bloed en strijd. In onze, zogenoemde
moderne tijd, zijn die omstandigheden niet veel beter.
Als iemand in zijn binnenste boosaardigheid en haat heeft gekoesterd,
verstrengelen deze gevoelens zijn begeerte- en levenslichaam, en maken
hem zodoende tot een veel grotere bedreiging voor de gemeenschap dan
men zich voorstellen kan. Alleen daarom al zou de doodstraf moeten worden afgeschaft, zodat dergelijke gevaarlijke mensen niet langer op de maatschappij worden losgelaten, waardoor moreel zwakken aangezet worden
hun voorbeeld te volgen.
De begeertewereld is voor enige tijd de verblijfplaats van hen die pas gestorven zijn. Hieraan kan ik toevoegen 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 de leeg
gewaande stoel inneemt. 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 rustig in zijn stoel kan blijven zitten ook als een levende daar eveneens in gaat zitten.
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Er zijn andere categorieën die om zo te zeggen ‘onsterfelijk’ worden
door hun slechtheid. Dit is niet helemaal juist, maar doordat hun levenslichaam en begeertelichaam elkaar doordringen, zijn zij gedwongen in de
lagere sferen van de onzichtbare wereld te verblijven die zich het dichtst bij
de stoffelijke wereld, waarin wij leven, bevindt. Dit wordt uitvoerig beschreven in Het web van het lot.
Deze categorie kan men daarom nog heel wat jaren na hun overlijden
ontmoeten. Het is inderdaad een merkwaardig feit dat deze slechte personen, soms door vroegere vrienden die overleden zijn, worden opgezocht
omdat zij hulp nodig hebben om met de stoffelijke wereld in contact te
treden. Ik herinner mij een dergelijk geval dat enige jaren geleden gebeurde, toen een bejaard familielid [de moeder van Heindel] op het punt van
overlijden stond. Zij wilde heel graag haar man zien die enige jaren daarvoor overleden was. Omdat hij de eerste hemel al bereikt had, waren zijn
armen en lichaam al verdwenen en was alleen nog zijn hoofd over. Als zij
zou overlijden zou hij daarom maar nauwelijks in staat zijn zich aan haar te
vertonen en nog minder de omstandigheden bij dit overlijden te beïnvloeden, want die waren helemaal niet naar zijn zin. Men deed namelijk van alles om de scheiding tussen haar geest en haar lichaam te vertragen, wat
voor de stervende een kwelling was.
In zijn bezorgdheid over deze toestand riep de echtgenoot van de vrouw
de hulp in van een vriend, die zich door de verstrengeling van zijn levenslichaam met zijn begeertelichaam gemakkelijk kon zichtbaar maken. Deze
geest pakte een stevige bamboestok, die in de kamer stond, en sloeg daarmee een boek uit de hand van de dochter van de stervende vrouw. De
aanwezigen schrokken hier zo van, dat zij met hun vertoning ophielden,
waardoor de moeder kon sterven. De arme man die dit verschijnsel teweegbracht, verbleef al meer dan twintig jaar in de onzichtbare wereld en
voor zover ik kan nagaan zijn er geen tekenen van ontbinding van dit zondelichaam waarin hij zichzelf had gehuld. Waarschijnlijk moet hij daar nog
twee of drie keer zolang verblijven.
Ik was enige tijd bang voor de gevolgen die een oorlog op het verstrengelen van begeerte- en levenslichaam kan hebben waardoor veel monsters
zouden kunnen ontstaan die toekomstige generaties zouden kunnen belagen. Maar gelukkig kan ik meedelen dat we op dit punt gerust kunnen zijn.
Alleen als mensen opzettelijk slecht en wraakzuchtig zijn en hardnekkig de
wens en het plan koesteren om het iemand betaald te zetten, en alleen als
zulke gevoelens met genoegen worden gekoesterd en gevoed, verharden
zij hun levenslichaam en veroorzaken het verstrengelen van levens- en begeertelichaam. Uit verhalen over de [eerste] wereldoorlog is bekend dat de
soldaten, met inbegrip van de onderofficieren, zulke gevoelens niet ten
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opzichte van elkaar hebben, maar dat de vijanden elkaar als vrienden tegemoet treden als zij toevallig op elkaar stuiten en met elkaar een gesprek
voeren. Hoewel de oorlog de schuld draagt van de vreselijke sterfte en in
de toekomst een betreurenswaardige kindersterfte zal veroorzaken, heeft
zij geen schuld aan de vreselijke kwalen die door bezetenheid worden veroorzaakt en de misdaden die door dit demonische zondelichaam worden
ingegeven.
Tijdens dit onderzoek nam ik een paar proeven met pas overleden geesten die in de hogere sferen van de ether verbleven en met mensen die langere of kortere tijd in de begeertewereld waren waarvan sommigen bijna
gereed waren voor de eerste hemel. Een aantal personen dat overleden
was, verleende welwillend hun medewerking als proefpersonen. Het doel
van de experimenten was om vast te stellen in hoeverre zij in staat waren
zich met materiaal uit de lagere ethers, en zelfs uit de gasvormige sferen,
te omhullen. Het bleek dat zij die pas overleden waren, gemakkelijk de lagere ethertrillingen konden verdragen. Omdat zij een goed karakter hadden voelden zij zich niet behaaglijk langer te blijven dan nodig was. Maar
als de proef werd genomen met mensen uit steeds ijlere sferen van de begeertewereld tot aan de eerste hemel toe, werd het steeds moeilijker voor
hen zich met ether te omhullen of daarin af te dalen. Allen waren eenstemmig van oordeel dat het leek op afdalen in een diepe put waar men
dreigde te stikken. Ook bleek dat het voor iemand in de stoffelijke wereld
absoluut onmogelijk was hen te zien. Wij probeerden op alle mogelijke
manieren om de mensen in de kamers die wij bezochten, op onze aanwezigheid opmerkzaam te maken, maar vonden geen weerklank, hoewel in
een aantal gevallen de vormen die wij verdichtten, zo ondoorschijnend waren, dat het mij toescheen dat ze bijna even donker waren als de stoffelijke mensen van wie wij de aandacht probeerden te trekken. Wij plaatsten
onze proefpersonen tussen de fysieke personen en het licht, maar zonder
succes, noch met hen uit de geestelijke sferen als met degenen die pas
overleden waren en in staat waren vrij lang in de gegeven positie en de
dichtheid van stof te blijven.
5 Het overgangsgebied
Het is onjuist te veronderstellen dat de hemel voor iedereen een verblijfplaats van enkel vreugde is. Niemand kan meer geluk oogsten dan hij op
aarde heeft gezaaid. De mate van onze vreugde daar, is afhankelijk van de
goede daden die wij tijdens ons leven op aarde hebben verricht. Het vlak
na ons overlijden in ons begeertelichaam geëtste panorama, vormt in de
66

hemel de basis van ons geluk, net zoals van het lijden in het louteringsgebied.
Voor twee soorten mensen is het leven in het hiernamaals leeg en eentonig: de materialist, en degene die zó in zijn materiële bezigheden opging,
dat hij nooit een gedachte aan geestelijke zaken besteedde. De reden ligt
voor de hand. Als regel leiden zij een goed, zedelijk leven, en bezondigen
zich niet aan de ondeugden waarvan zij in de sferen van de lagere begeertewereld moeten worden gezuiverd. Maar evenmin hebben zij zoveel
goede daden verricht, waarvan zij in de eerste hemel de vruchten kunnen
pluk- ken in de vorm van gevoelens van vreugde. Zelfs als men grote
sommen geld heeft gegeven voor kerkbouw, bibliotheken of parken, zal
men er daar geen plezier aan beleven, tenzij de gever belang stelde in het
doel waarvoor hij gaf, en aldus met het geld zichzelf heeft gegeven. Het
geven van geld zonder meer, zal in een volgend leven rijkdom geven. Maar
het geven van zichzelf is meer dan geld, het betekent zielengroei. Dus
gaat de materialistische zakenman naar de vierde sfeer, een soort niemandsland tussen het louteringsgebied en de eerste hemel. Hij is te goed
om in het louteringsgebied te lijden, en niet goed genoeg voor het leven
in de eerste hemel. Hij heeft nog steeds een sterke drang naar zakendoen.
Omdat hij nergens anders belangstelling voor heeft, en alleen wensen
koestert waaraan niet kan worden voldaan, is zijn leven een onplezierige
eentonigheid, hoewel hij trouwens niet lijdt.
De door en door materialist, die het bestaan van God ontkent en denkt
dat dood vernietiging betekent, is er het ergst aan toe. Hij ziet zijn fout in,
maar heeft alle geestelijke ideeën altijd zover weggestopt, dat hij zelfs nu
nog meent dat dit bestaan een voorspel is dat aan vernietiging voorafgaat.
Voor zulke mensen is deze vreselijke onzekerheid verschrikkelijk. Men ziet
hen vaak ronddwalen, in zichzelf mompelend: ‘Komt het einde nog niet?’
Het ergste van alles is dat - als iemand, die van het een en ander op de hoogte is en hen wil helpen - zij hier, net zo als op aarde, niet in deze geestesverschijningen geloven, die zij inbeelding noemen, omdat zij menen dat er
geen hiernamaals bestaat.
Er zijn veel mensen – zij die geloven dat als iemand zijn schulden betaalt,
om zijn gezin geeft, en hier een moreel leven leidt, hij in het hiernamaals
goed zit – die na hun dood in de begeertewereld, een verre van benijdenswaardige tijd hebben. Uit het oogpunt van dit leven beschouwd, zijn zij
respectabele mensen, maar om boven ons tegenwoordige ontwikkelingsstadium uit te stijgen, behoren wij op zijn minst enige altruïstische eigenschappen aan te kweken.
De mensen die hun geestelijke plichten verwaarloosd hebben vindt men
na hun dood in de vierde sfeer van de begeertewereld. Daar bevindt zich
67

de zakenman die honderd cent voor een euro gaf en dus iedereen eerlijk
behandelde. Die als een goed burger voor de materiële verbetering van
stad en land werkte. Die zijn werknemers een goed salaris gaf; zijn vrouw
en gezin vriendelijk behandelde en hun alle mogelijke voordelen bezorgde
en meer. Hij kan zelfs met hun medewerking een kerk hebben gebouwd of
er ten minste ruim aan hebben bijgedragen, of misschien heeft hij bibliotheken of liefdadige instellingen opgericht. Maar hij gaf niet zichzelf. Hij
stelde alleen belang in de kerk vanwege zijn gezin of uit het oogpunt van
fatsoen. Zijn hart was er niet bij. Zijn hele hart was bij zijn zakendoen, bij
geld verdienen of bij het verkrijgen van een hoge positie.
Wanneer hij na zijn dood de begeertewereld binnentreedt, is hij te goed
voor het louteringsgebied en niet goed genoeg voor de hemel. Hij heeft
iedereen eerlijk behandeld en niemand benadeeld en hoeft daarom voor
niets te boeten. Maar hij heeft evenmin iets goeds gedaan waardoor hij een
verblijf in de eerste hemel verdient, waar de goede daden uit zijn afgelopen leven worden geassimileerd. Daarom is hij in de vierde sfeer; als het
ware tussen hemel en hel. De vierde sfeer is het midden van de begeertewereld en het voelen is daar buitengewoon intens. De man voelt nog steeds
een sterk verlangen om zaken te doen, maar hij kan daar noch kopen noch
verkopen en is zijn leven daar vreselijk eentonig.
Alles dat hij aan kerken en instellingen schonk telt niet, door zijn gebrek
aan liefde. Alleen als men uit liefde geeft zal de gave helpen om in het hiernamaals geluk te brengen. Niet de waarde van de gift, maar de geest die de
gift vergezelt telt. Daarom ligt het binnen ieders bereik om te geven en zodoende zichzelf en anderen goed te doen. In het wilde weg geld schenken,
maakt dat de mensen verkwistend worden en tot armoede vervallen. Maar
door oprechte sympathie te tonen die wij tot in het diepst van ons hart voelen, door mensen te helpen in zichzelf te geloven en met frisse moed een
nieuw leven te beginnen als zij aan de kant van de weg zijn neergevallen;
door onszelf te geven door mensen te helpen, daardoor alleen verzamelen
wij schatten in de hemel en zijn onze gaven meer waard dan goud. Christus
zei: ‘… de armen zijn immers altijd bij jullie,’ Joh. 12:8. Wij mogen dan wel
niet in staat zijn hen van armoede tot welstand te brengen, en dat is misschien ook niet goed voor hen, maar wij kunnen hen aanmoedigen de les
te leren die door armoede geleerd moet worden. Wij kunnen hen helpen
een beter inzicht in het leven te krijgen. Alleen als de persoon die zich in
de positie bevindt waarop de vrager doelt, dat ook doet, zal hij na zijn overlijden goed af zijn. Anders zal hij die vreselijke eentonigheid moeten doormaken om te leren zijn leven te vullen met iets van wezenlijke waarde. Dan
zal in een volgend leven zijn geweten hem aansporen iets beters te doen
dan geld bijeen te garen, zonder zijn materiële verplichtingen te verwaar68

lozen, want dat is even slecht als het met verachting afwijzen van geestelijk streven.
6 De eerste hemel
Tijdens het eerste gedeelte van zijn ontwikkeling bedreef de mens de afschuwelijkste misdaden omdat hij geheel door egoïsme werd gedreven en
geen rekening hield met de gevoelens van anderen. In die eerste levens waren wij sluw en wreed en verrichten zelden een goede daad. Het is zelfs zo,
dat de mens in die tijd de hele periode tussen twee aardse levens in het louteringsgebied doorbracht om de misdaden die hij tijdens zijn aardse leven
had begaan, uit te boeten. Van een leven in de hemel was geen sprake. Dat
was de toestand die in de Bijbel wordt weergegeven als ‘verloren in schuld
en zonde’, die het nodig maakte dat Christus op aarde kwam om te proberen de trillingen [van de aarde] te verhogen zodat geleidelijk aan altruïsme
egoïsme zou overwinnen en wij een hemelleven zouden krijgen waarop
verbetering en vooruitgang in onze ontwikkeling gebaseerd kan worden.
In de vorige voordracht [5] lazen wij hoe de onpersoonlijke wet van oorzaak en gevolg te werkt gaat met verkeerde daden en ongewenste gewoonten in het leven, en hoe dit alles voor toekomende levens ten goede wordt
gekeerd. Ter illustratie werd de werking van die wet beschreven in geval
van moord, zelfmoord, dronkenschap en hebzucht. Dit zijn echter uitersten. Veel mensen hebben een deugdzaam leven geleid, min of meer egoïstisch, wat een veel voorkomende slechte gewoonte van onze tijd is, maar
zonder uitgesproken slechte neigingen. Voor hen wordt het verblijf in het
louteringsgebied van de begeertewereld natuurlijk verkort en het daarmee
verbonden lijden verlicht. Dus gaat na verloop van tijd iedereen over naar
de hogere afdeling van de begeertewereld, de eerste hemel.
Dit is het zomerland van de spiritisten. Tijdens het leven gekoesterde
gedachten en fantasieën zijn uit materie van dit gebied samengesteld, en
bouwen de in hun verbeelding geziene vormen op. De geestelijke werelden hebben als kenmerk dat hun materie door gedachten en wilskracht
gemakkelijk vervormbaar is. Al deze, door mensen geschapen fantastische
vormen, dwalen hier rond, bezield door elementalen. Zij houden even
lang stand als de gedachten en de wensen die hen tevoorschijn riepen.
Rond de kersttijd bijvoorbeeld, leeft de kerstman hier echt en rijdt hij
rond in zijn slee. In allerlei verschillende gedaanten is hij te zien. Een
maand of langer verkeert hij in blakende gezondheid, totdat de wensen
van de kinderen die hem deden ontstaan, niet meer die richting uitgaan.
Dan kwijnt hij weg om het volgend jaar opnieuw tot leven te worden ge69

roepen. Hier bevinden zich ook het nieuwe Jeruzalem met zijn met parelmoer bedekte straten, de glazen zee, en alle andere vrome en morele
voorstellingen van de kerkmensen. In het louteringsgebied bevinden zich
gedachtevormen van de duivel, met horens en gespleten hoeven, door
menselijke gedachten in het leven geroepen. Maar in het hogere deel van
de begeertewereld treffen wij uitsluitend die menselijke aspiraties aan, die
goed en wenselijk zijn. Hier kan de onderzoeker zijn hart ophalen in bibliotheken, waar hij met veel meer vrucht kan studeren dan toen hij opgesloten zat in een stoffelijk lichaam. Als hij een boek wil hebben, ziedaar, het is er. Door zijn fantasie kan de kunstenaar zich uitstekend uitdrukken. Hij schildert met levendige, heldere kleuren, in plaats van met de
doodse en matte aardse verfstoffen, die de schilder op aarde tot wanhoop
kunnen brengen. Want voor hem is het onmogelijk de tinten, die hij van
binnenuit waarneemt, weer te geven. De begeertewereld is bij uitstek de
wereld van kleur. Daarom kan de kunstschilder in de eerste hemel zijn hart
ophalen en inspiratie en kracht opdoen om in volgende levens zijn werk
voort te zetten.
Ook voor de beeldhouwer is deze fase van zijn bestaan na de dood vol
vreugde en verheffend. Met gemak vormt hij de kneedbare stof van die wereld tot beelden waarvan hij tijdens zijn leven op aarde droomde.
Voor de musicus is het hier eveneens een genot, hoewel hij zich nog niet
in de eigenlijke wereld van klank bevindt. Deze zee van harmonie, waar de
muziek der sferen wordt gehoord, maakt deel uit van het gebied van de
concrete gedachte, dat in de christelijke esoterische godsdienst de tweede
hemel wordt genoemd. Dus neemt de musicus alleen de echo’s van de hemelse klanken waar, die echter melodieuzer zijn dan die hij ooit op aarde
hoorde. En zijn geest geniet van de meeslepende harmonie; een voorproefje van een betere toekomst.
Hier bevinden zich eveneens de kleine kinderen die na hun overlijden
hier meteen naartoe gaan. Als hun vriendjes hun hier zouden kunnen zien,
zouden zij niet treuren, want hun leven is er één om jaloers op te zijn. Altijd worden zij door een familielid of vriend, die eerder overleden is, opgewacht. In elk opzicht wordt er voor hen gezorgd. Er zijn mensen die zich
nuttig maken door hun tijd te besteden aan het bedenken van spelletjes en
speelgoed voor deze kleintjes, zodat hun leven in deze eerste hemel op
een geweldige manier wordt doorgebracht. Evenmin wordt hun onderricht verwaarloosd. Zij worden in klassen ingedeeld, niet volgens hun leeftijd en capaciteit, maar naar hun aard. Zij krijgen vooral les in de gevolgen
van begeerten en gevoelens, wat in een wereld waar dit soort dingen aanschouwelijk kan worden aangetoond, zo gemakkelijk kan worden gedaan.
In duidelijke beelden wordt hun dus geleerd hoe fijn het is goede en on70

zelfzuchtige wensen aan te leren. Menigeen die nu moreel een goed leven
leidt, dankt dit aan het feit dat hij als kind stierf en vijftien of twintig jaar
in de eerste hemel doorbracht voordat hij werd wedergeboren
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 veel mensen in de Middeleeuwen, de gave van het zogenoemde tweede gezicht bezat, schilderde die toestand voor ons af in zijn
Sixtijnse madonna, in het Museum te Dresden, waar de madonna en het
Christuskind afgebeeld zijn als het ware zwevend in een lichtgevende atmosfeer omringd door een schare engelenkopjes; omstandigheden waarvan de occultist weet dat zij overeenstemmen met de werkelijke feiten.
In de hogere sferen van de begeertewereld maakt de spraakverwarring
plaats voor een universele manier van uitdrukken, waardoor misverstanden
als hier boven 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.
7 De tweede hemel
Na verloop van tijd bereidt iedereen zich voor om naar de tweede hemel
op te stijgen, gelegen in het gebied van de concrete gedachte. Al het goede
streven en de wensen van het afgelopen leven staan op het verstand geëtst,
wat dan alles bevat dat van blijvende waarde is. Het ego of de geest trekt
zich dan uit het begeertelichaam terug, dat als een lege schil achter blijft; en
stijgt op naar de tweede hemel, alleen omhuld door het verstand.
Wij weten dat na beëindiging van het panorama, vlak na het overlijden,
als het ego zich uit het levenslichaam terugtrekt, de geest een periode van
bewusteloosheid doormaakt, voordat hij in de begeertewereld ontwaakt.
Er is eveneens een rusttijd tussen het terugtrekken uit het begeertelichaam
in de eerste hemel, en het ontwaken in de tweede hemel. Maar deze keer is
er geen bewusteloosheid. Als de geest deze rusttijd doormaakt is elk vermogen bijzonder waakzaam, er heerst een staat van hyperbewustzijn die
‘de grote stilte’ wordt genoemd. Onverschillig hoe materialistisch iemand
op aarde ook geweest mag zijn, die manier van denken is nu voorbij. Als
iemand deze grote stilte ingaat, die het voorportaal naar zijn hemels tehuis is, wéét hij dat hij als zodanig goddelijk is. Het is alsof men na een
akelige droom wakker wordt en een zucht van verlichting slaakt bij de
ontdekking dat de voorvallen uit die droom niet echt waren. Zo ontwaakt
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het ego, als het deze grote stilte ingaat, uit de begoocheling van het aardse
leven, met een gevoel van oneindige verlichting, vervuld van onaantastbare
geborgenheid, en voelt hij opnieuw de rustgevende zekerheid in de eeuwige armen van de grote Universele Geest te zijn.
Eindelijk is het punt bereikt dat het resultaat van de pijn en het lijden, die
aan de louteringstoestand eigen zijn, samen met de vreugde aan de goede
daden uit het afgelopen leven ontleend, in het zaadatoom van het begeertelichaam ingebouwd zijn. Deze vormen samen wat wij het geweten noemen, die stuwende kracht die ons tegen het kwaad als oorzaak van pijn
waarschuwt en ons naar het goede wijst, als de bron van geluk en vreugde. Daarop verlaat de mens zijn begeertelichaam dat dan ontbindt, zoals
hij zijn grofstoffelijk lichaam en zijn levenslichaam verlaten heeft. Hij
neemt alleen de krachten van het zaadatoom mee, die de matrijs, de kern
van zijn toekomstige begeertelichamen moet vormen, zoals het het blijvende gedeelte van zijn vroegere gevoelsvoertuigen was.
Als men na de dood zijn lichaam verlaat, verblijft men meestal tijdens
een derde deel van de tijd dat men in een stoffelijk lichaam leefde, in de begeertewereld; maar dit is niet meer dan een algemene richtlijn. Er zijn veel
gevallen waarin het verblijf verkort of verlengd wordt. Zo kan iemand, die
de oefeningen van de Rosicrucian Fellowship doet, vooral de avondoefening, als men daarbij serieus en oprecht tewerk gaat, de louteringsperiode
helemaal voorkomen. De beelden of taferelen van de keren dat hij iemand
onrecht aandeed, zijn dan door berouw van het zaadatoom in het hart gewist. Dus is voor hem boetedoening in het louteringsgebied niet nodig.
Waar men iets prijzenswaardig heeft gedaan, wordt dit als voedsel voor de
ziel geabsorbeerd. Dit kan de ervaringen in de eerste hemel belangrijk bekorten, ja zelfs geheel overbodig maken. Zo iemand zou dan betrekkelijk,
zoal niet geheel, vrij zijn om zich in het hiernamaals te wijden aan hulp aan
de mensheid. Om die reden zou hij in de lagere gebieden kunnen verblijven. Voor hem of haar zouden dit echter geen louteringsgebied of eerste
hemel zijn. Veel toegewijde discipelen doen dit menslievende werk een
aantal jaren nadat zij overleden zijn.
Er zijn mensen die echter meteen naar de tweede hemel gaan. De zielengroei die zij tijdens een leven van hulpvaardigheid verkregen hebben, dat
hen vrijstelde van een verblijf in het louteringsgebied en de eerste hemel,
stelt hen ook in staat daar door te gaan met bepaald onderzoek, en een zekere scholing door te maken die hen geschikt maakt voor een hogere en
betere positie als helpers van de mensheid in een volgend leven. Dit is echter een categorie die een vriend of verwant, als men tijdens de slaap zijn lichaam verlaat, niet zal zien.
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De luchtsfeer vormt de derde afdeling in het gebied van de concrete gedachte. Hier vinden wij de oertypen van begeerten, hartstochten, verlangens, gevoelens en aandoeningen, zoals wij die in de begeertewereld ervaren. Hier doen alle uitingen van de begeertewereld zich voor als atmosferische toestanden. Gevoelens van genot en vreugde zijn voor de helderziende gewaarwording als de streling van een zomerbriesje. Het smachten van de ziel is als het klagen van de wind in de boomtoppen en de hartstochten van de strijdende naties zijn als bliksemschichten. In deze atmosfeer bevinden zich ook de afbeeldingen van menselijke en dierlijke gevoelens.
Net zoals in de stoffelijke wereld komt er zowel klank als vorm voor,
maar in de gedachtewereld overheerst klank. In de begeertewereld treedt
kleur het meest op de voorgrond. En in de stoffelijke wereld vorm, hoewel het eveneens juist is dat de kleuren en vormen in de tweede hemel veel
mooier zijn dan in één van de beide andere werelden.
8 Op weg naar een nieuwe geboorte
Na enige tijd (in de derde hemel) komt de wens naar nieuwe ervaring op
en de overpeinzing van een nieuwe geboorte.
Voor de nieuwe onderdompeling in de stof is de drievoudige geest zogezegd naakt en alleen maar in het bezit van de vier zaadatomen die de kiem
van het drievoudige lichaam plus het omhulsel van het verstand zijn.
Het zaadatoom kan uit ieder gebied alleen maar dat materiaal tot zich
nemen waarvoor het een bepaalde affiniteit heeft en dan nog maar tot
een zekere hoeveelheid. Zo wordt het om deze kern opgebouwde voertuig een nauwkeurige tegenhanger van het overeenkomstige voertuig uit
de laatste belichaming, met uitzondering van het kwaad dat gelouterd is,
plus de essentie van het goede, dat in het zaadatoom opgenomen is.
Het materiaal dat de drievoudige geest uitkiest, neemt een grote klokvormige vorm aan, van onderen open en met het zaadatoom bovenin. Als
wij ons hiervan in gedachten een beeld willen vormen, dan zouden wij
dat het best met een duikerklok kunnen vergelijken die in een zee, bestaande uit vloeistoffen van steeds groter wordende dichtheid, neergelaten
wordt. De verschillende vloeistoffen komen dan overeen met de verschillende onderafdelingen in elke wereld. De stof die voor de bouw van het
klokvormige lichaam opgenomen is, maakt het omhulsel zwaarder, zodat
het naar de volgende onderafdeling zinkt en daar zijn toegewezen deel aan
stof tot zich neemt. Zo wordt het omhulsel steeds zwaarder en zinkt het
steeds dieper, tot het alle vier de onderafdelingen van het gebied van de
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concrete gedachte doorgegaan is en het omhulsel van het nieuwe verstand
van de mens gereed is. Daarna worden de krachten in het zaadatoom van
het begeertelichaam wakker geschud. Het plaatst zich aan het boveneind
van de klok, binnenin, en trekt materiaal van de zevende sfeer van de begeertewereld om zich heen tot zij naar de zesde sfeer afdaalt, waar meer
materiaal toegevoegd wordt. Dit gaat zo door tot de eerste sfeer van de
begeertewereld is bereikt. De klok heeft nu twee lagen: het omhulsel van
het verstand van buiten en het nieuwe begeertelichaam van binnen.
Behalve in het geval van een zeer hoog ontwikkeld wezen is dit werk van
het ego op het tegenwoordige niveau van ontwikkeling van de mens bijna
te verwaarlozen. De meeste vrijheid wordt gegeven bij de bouw van het
begeertelichaam, heel weinig bij die van het levenslichaam en zo goed als
geen bij het grofstoffelijk lichaam. Toch is zelfs dit beetje voldoende om
elk individu een uitdrukking van zijn eigen inwonende geest, en verschillend van zijn ouders te maken.
Nadat de bevruchting van de eicel heeft plaatsgevonden, werkt het begeertelichaam van de moeder er tijdens achttien tot eenentwintig dagen op
in, terwijl het ego in zijn begeertelichaam en verstandsomhulsel er buiten
blijft, hoewel het altijd in nauw contact met de moeder is. Aan het einde
van die tijd treedt het ego in het lichaam van de moeder.
Het zilveren koord groeit in ieder leven opnieuw. Dat één deel uit het
zaadatoom in de grote draaikolk van de lever ontspruit; dat het andere deel
uit het zaadatoom van het grofstoffelijk lichaam in het hart opgroeit; dat
beide delen in het zaadatoom van het levenslichaam, in de zonnevlecht
samenkomen, en dat deze verbinding van de hogere en de lagere voertuigen het levend worden veroorzaakt.
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DEEL 5. HET VERGEESTELIJKEN VAN
HET BEGEERTELICHAAM VAN DE MENS
1 Hogere wezens als factor
De aartsengelen werden bedreven in het bouwen van een lichaam van begeertestof, de dichtste stof van de Zonneperiode. Daardoor zijn zij in staat
minder ontwikkelde wezens, zoals mensen en dieren, te leiden en hun te leren hoe een begeertelichaam te vormen en te gebruiken.
Opnieuw hebben wij een schijnbare tegenstrijdigheid, want de aartsengelen waren de mensheid van de Zonneperiode op het tijdstip dat het levenslichaam zich begon te vormen toen de mens nog geen begeertelichaam bezat. Maar het probleem verdwijnt als wij bedenken dat elk lichaam van ons een afschaduwing is van één van de aanzichten van onze
geest, en dat deze lichamen niet door deze hiërarchieën werden gegeven.
Zij zijn slechts helpers van de mens in het trainen van een bepaald lichaam,
omdat zij daartoe speciale bekwaamheid bezitten. Zo zijn de aartsengelen
trainers van ons begeertelichaam omdat zij, toen zij in de Zonneperiode
mensachtig waren, uitmuntten in het bouwen en gebruik van een dergelijk lichaam, omdat zij toen hun dichtste lichaam uit begeertestof vormden,
zoals wij nu het onze uit scheikundige, minerale stof opbouwen.
In de Maanrondte van de Aardeperiode hadden de aartsengelen - de
mensheid uit de Zonneperiode - en de Heren van Vorm de taak om het begeertelichaam opnieuw op te bouwen, maar zij deden dit niet alleen. Toen
de splitsing van de bol plaatsvond, ontstond er in sommige van de zich
ontwikkelende wezens eenzelfde soort splitsing in hun begeertelichamen.
Wij zagen al eerder, dat waar die splitsing plaatshad, de vorm gereed was
om het voertuig te worden van een inwonende geest. Om dit doel te bevorderen, namen de Heren van Verstand - de mensheid van de Saturnusperiode - bezit van het hogere deel van het begeertelichaam en legden
er de kiem in van de afgescheiden individualiteit, zonder welke de tegenwoordige mens, met al zijn schitterende mogelijkheden, nooit had kunnen
bestaan.
Aldus werd door de Heren van Verstand in het laatste gedeelte van de
Maanrondte de eerste kiem van de afgescheiden persoonlijkheid in het hogere deel van het begeertelichaam ingeplant.
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De aartsengelen waren in het lagere gedeelte van het begeertelichaam actief en gaven het de zuiver dierlijke begeerten. Zij werkten ook in de begeertelichamen zonder splitsing. Sommige hiervan moesten de werktuigen
van de dierlijke groepsgeesten worden die er van buitenaf op inwerken,
maar niet geheel in de dierlijke vormen treden, zoals de individuele geest in
het menselijk lichaam.
Het begeertelichaam werd opnieuw gereconstrueerd om het embryonale
verstand te kunnen bevatten, dat tijdens de Aardeperiode in al die begeertelichamen, waarin de bovengenoemde splitsing gemaakt kon worden,
opnieuw zou worden ingeplant.
De Heren van het Verstand zorgden voor het hogere deel van het begeertelichaam en voor het ontkiemende verstand en legden daarin de eigenschap naar afgescheiden bestaan vast, zonder welke geen afgescheiden,
onafhankelijke wezens, zoals wij nu zijn, mogelijk zouden zijn.
Zoals bomen, die in een vijver weerspiegelen, ondersteboven lijken, zodat het gebladerte het diepst in het water schijnt te liggen, zo vindt het
hoogste aanzicht van de geest, de goddelijke geest, zijn tegenhanger in het
laagste van de drie lichamen, het grofstoffelijk lichaam. Het volgende aanzicht van de geest, de levensgeest, wordt weerkaatst in het op één na laagste lichaam, het levenslichaam. De derde geest, de menselijke geest, en zijn
weerkaatsing, het derde lichaam, het begeertelichaam, staan het dichtst bij
de spiegel, het verstand dat overeenkomt met het wateroppervlak van de
vijver, de weerkaatsende middenstof in onze analogie.
Het laagste voertuig van de aartsengelen is het begeertelichaam. Wij kregen ons begeertelichaam in de Maanperiode toen in die tijd Jehova de
hoogste ingewijde was. Daardoor is Jehova in staat op het begeertelichaam
van de mens invloed uit te oefenen. Het laagste voertuig van Jehova is de
menselijke geest - zie diagram 14 - en de tegenhanger daarvan is het begeertelichaam. De aartsengelen zijn zijn helpers omdat zij in staat zijn de
geestelijke zonnekrachten te hanteren; het begeertelichaam is hun laagste
voertuig. Zodoende zijn zij in staat met de mensheid mee te werken en die
gereed te maken voor de tijd, dat zij de geestelijke impuls rechtstreeks,
zonder tussenkomst van de maan, van de zonneschijf kan ontvangen.
Jehova hielp de mens beheersing over zijn verstand en begeertelichaam
te krijgen door wetgeving; en overtredingen te straffen. De vrees voor God
werd gesteld tegenover de vleselijke verlangens. Zo deed zonde zijn intrede in de wereld.
De engelen doen het graan en de druiven groeien of kwijnen, de veestapel al of niet toenemen, zijn familie vermeerderen of uitsterven, al naar
vereist was: óf om hem te zegenen voor gehoorzaamheid aan de wet van de
voornaamste rasgeest Jehova, óf om hem te straffen voor zijn overtreding
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van die wet. Onder Jehova’s heerschappij bloeide alle rasgodsdiensten
zoals confucianisme, taoïsme, boeddhisme, judaïsme, en zij werkten in op
het begeertelichaam als religies van de heilige Geest. Jehova hielp de mens
zijn begeertelichaam te beteugelen, omdat het begeertelichaam in de
Maanperiode gevormd werd.
In het Hyperborese tijdvak, toen de mens alleen een stoffelijk lichaam en
een levenslichaam bezat, werkten alleen de engelen met de mens. Maar
toen in het Lemurische tijdvak het begeertelichaam werd toegevoegd, verleenden ook de aartsengelen hulp aan de jonge menselijke geest, om hem
te leren zijn toekomstige lichamen te beheersen. Zij neutraliseerden het
begeertelichaam, zodat dit alleen in bepaalde tijden van het jaar seksueel
actief was.
Op bepaalde tijden van het jaar (tijdens het Lemurische tijdvak) hieven
de aartsengelen hun beteugelende invloed op het begeertelichaam op, en
leidden de engelen de mensheid naar grote tempels waar, op tijden dat de
planeetstanden gunstig waren, de scheppingsdaad werd verricht. Onze tegenwoordige huwelijksreis is een oud gebruik van deze trek, en het woord
wittebroodsweken, in het Engels honeymoon, honingmaan, duidt op het
verband met de hemellichamen.
Wanneer de voortplanting had plaatsgevonden, werd het begeertelichaam weer geneutraliseerd, en daardoor was de bevalling eveneens pijnloos zoals bij de dieren, die nu in een gelijksoortige situatie verkeren.
In het middelste derde deel van Atlantis was het menselijk ego erg zwak
en had het behoefte aan hulp van iemand anders. Daarom blies Jehova de hoogste ingewijde uit de Maanperiode, de heerser over de engelen; en
de aartsengelen die met de mens werkten – adem in de neusgaten van de
mens; gaven hem longen en een rasgeest in de lucht, om de verhardende
neiging van het begeertelichaam te beteugelen, en te helpen het begeertelichaam onder controle te krijgen.
Het begeertelichaam heeft macht over de willekeurige spieren. Iedere
beweging die wij maken wordt door begeerte veroorzaakt, en elke zware
inspanning breekt weefsels af en verhardt in toenemende mate elke vezel
van ons celweefsel.
De overwinning van de lagere aard heeft plaats in drie stappen, maar zij
worden niet precies na elkaar gezet. In zekere zin gaan zij naast elkaar,
zodat op het tegenwoordige niveau de eerste de meeste aandacht vraagt,
de tweede minder en de derde nog minder. Op de duur kan, nadat de eerste stap geheel volbracht is, ook meer aandacht aan de beide andere geschonken worden.
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Om deze drie stadia te bereiken, zijn drie hulpmiddelen gegeven. Men
kan ze in de buitenwereld vinden, waar de grote leiders van de mensheid ze
geplaatst hebben.
Het eerste hulpmiddel zijn de rasgodsdiensten, die de mensheid helpen
het begeertelichaam te overwinnen en haar op die manier voor vereniging met de
heilige Geest voorbereiden.
De volle werking van dit hulpmiddel bleek met Pinksteren. Daar de heilige Geest de rasgod is, zijn alle talen uitdrukkingen van hem. Daarom
spraken de leerlingen, toen zij volkomen verenigd en vervuld waren met de
heilige Geest, in verschillende talen en waren zij in staat hun toehoorders te
overtuigen. Hun begeertelichamen waren voldoende gelouterd om de gewenste vereniging tot stand te brengen en dit is een waarborg van wat de
discipel eens zal bereiken: namelijk het vermogen om alle talen te spreken. Als voorbeeld uit de geschiedenis kunnen wij aanhalen dat de graaf
de St. Germain, één van de latere belichamingen van Christian Rosencreutz, de stichter van onze heilige Orde, alle talen kende, zodat iedereen
tot wie hij sprak, dacht dat hij tot hetzelfde volk als hij behoorde. Hij had
ook de vereniging met de heilige Geest bereikt.
Het doel hiervan (vroegere inwijding) was een ras voort te brengen dat
de vereiste losheid tussen het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam
bezat en ook om het begeertelichaam uit zijn toestand van lethargie tijdens
de slaap te doen ontwaken. Op die manier werden enkele speciale begunstigden voor inwijding gereed gemaakt en kregen zij voordelen die niet aan
iedereen gegeven konden worden. Wij zien voorbeelden van deze methode onder de joden, waar de stam van Levi de uitverkoren tempeldienaren
waren. Ook in de brahmanenkaste die de enige priesterkaste onder de hindoes was.
Toen het bloed uit deze punten vloeide, werd de machtige zonnegeest
Christus van het stoffelijk lichaam van Jezus bevrijd en bevond zich in de
aarde met zijn eigen voertuigen. Hij doordrong de al bestaande planetaire
voertuigen met die van hem en spreidde in een oogwenk zijn eigen begeertelichaam over onze planeet uit, waardoor hij vanaf dat moment in
staat werd gesteld op de aarde en haar mensheid van binnenuit in te werken.
Op dat ogenblik overspoelde een geweldige golf van geestelijk zonlicht
de aarde. Zij deed de sluier, die de rasgeest voor de tempel gehangen had
om iedereen, behalve de enkele uitverkorenen, te weren, scheuren en
maakte vanaf dat ogenblik het pad van inwijding vrij voor iedereen die het
wilde betreden. Wat de geestelijke werelden betrof, veranderde deze golf
de toestanden op aarde bliksemsnel, maar de dichte, stoffelijke toestanden
worden natuurlijk veel langzamer beïnvloed.

78

Evenals alle snelle, hoge lichttrillingen verblindde deze grote golf de
mensen door haar verbijsterende schittering. Daarom wordt er gezegd dat
‘de zon verduisterd werd’. In werkelijkheid gebeurde juist het omgekeerde;
de zon werd niet verduisterd, maar scheen met stralende pracht. Het buitengewone licht verblindde de mensen. Pas toen de hele aarde het begeertelichaam van de schitterende zonnegeest in zich had opgenomen,
keerde de normale trillingssnelheid terug.
In de Zonneperiode bevond zich de laagste bol in de begeertewereld en
daarom hebben de aartsengelen het begeertelichaam als hun laagste lichaam. Maar Christus is daar bovenuit gestegen, hij heeft zichzelf hoger
geplaatst en heeft thans de levensgeest als laagste voertuig. Meestal gebruikt hij geen lager voertuig. Alleen door de kracht van de levensgeest kan
men de neiging tot nationalisme te boven komen en universele broederschap van de mensen een feit doen worden. De voertuigen die tot de gedachtewereld behoren – het ego en het verstand – neigen tot afgescheidenheid. Dat is hun kenmerk. Maar de levensgeest is het eenmakende
principe in het heelal. Daarom is Christus de enige die in staat is om broederschap te brengen.
Als aartsengel had Christus geleerd een begeertelichaam op te bouwen.
Maar hij had nooit geleerd een levenslichaam en een grofstoffelijk lichaam
samen te stellen. Vroeger hadden de aartsengelen van buitenaf op de mens
ingewerkt, zoals groepsgeesten doen. Maar dat was niet genoeg. De hulp
moest van binnenuit komen. Dat werd mogelijk door de samenwerking van
Christus en Jezus. Daarom is het in de allerhoogste zin en meest letterlijke betekenis waar als Paulus zegt: ‘Want er is maar één God, en maar één
bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.’ 1 Tim. 2:5.
De ingewijden echter zijn voortgeschreden en hebben geestelijke voertuigen voor zichzelf ontwikkeld en zodra zij zich het vermogen om een
nieuw, geestelijk voertuig te gebruiken, hebben eigen gemaakt, houden zij
op nog langer in hun laagste voertuig te functioneren. Meestal is het laagste
voertuig van een aartsengel het begeertelichaam, maar Christus, die de
hoogste ingewijde uit de Zonneperiode is, die even bewust in de wereld
van de levensgeest werkt als wij in de stoffelijke wereld, gebruikt meestal
de levensgeest als laagste voertuig. U moet dit punt vooral goed in u opnemen, daar de wereld van de levensgeest de eerste universele wereld is,
zoals wij in het hoofdstuk over de werelden uitgelegd hebben. Het is de
wereld waarin afsplitsing ophoudt te bestaan en eenheid als werkelijkheid
beseft gaat worden, tenminste voor wat ons zonnestelsel betreft.
Christus kon niet in een grofstoffelijk lichaam geboren worden, omdat hij
nooit een dergelijke ontwikkeling als de Aardeperiode had doorgemaakt en
dus eerst een grofstoffelijk lichaam zoals het onze, had moeten leren op79

bouwen. Maar als hij zelfs die kunst had verstaan, dan zou het voor zulk
een verheven wezen niet raadzaam geweest zijn om daarvoor de energie,
die nodig is voor het opbouwen van een lichaam tijdens de zwangerschap,
kleutertijd en jeugd te verspillen om het pas bij volwassenheid te kunnen
gaan gebruiken. Meestal gebruikte hij geen voertuigen meer overeenkomend met onze menselijke geest, ons verstand en ons begeertelichaam,
hoewel hij die in de Zonneperiode had leren opbouwen en ook het vermogen had behouden om ze op te bouwen en erin te werken wanneer hij
dit wenste of nodig achtte. Hij gebruikte dus al zijn eigen voertuigen en
nam alleen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam van Jezus. Toen
Jezus 30 jaar oud was, trad Christus deze lichamen binnen en gebruikte ze
tot aan het hoogtepunt van zijn opdracht op Golgota. Na de vernietiging
van het stoffelijk lichaam verscheen Christus onder zijn leerlingen in het
levenslichaam en werkte daarin enige tijd. Wanneer hij terugkeert, zal hij
een levenslichaam als voertuig gebruiken, want hij zal nooit meer een stoffelijk lichaam aannemen.
2 De onbetrouwbaarheid van het begeertelichaam
Hoe kunnen wij die geestelijke kracht ontplooien? Wat is de weg, de waarheid en het leven? In de prachtige leer van Christus is ons dat drievoudige
pad gewezen. De gewone mensheid over de hele wereld valt onder de wet,
die op het begeertelichaam inwerkt en dat in bedwang houdt. De denker
vecht tegen het vlees. Maar onder de wet kan niemand gered worden.
De christelijke godsdienst heeft nog niet de tijd gehad om dit grootse
doel te verwezenlijken. De mens zit nog steeds vast in de strikken van de
overheersende rasgeest, en de idealen van het christendom zijn nog te
hoog voor hem. Het verstand kan enkele schoonheden waarnemen en
stemt er graag mee in dat wij onze vijanden moeten liefhebben, maar de
hartstochten van het begeertelichaam zijn nog te sterk. Omdat de wet van
de rasgeest oog om oog voorschrijft, zegt het gevoel ‘Ik zal het hem betaald zetten!’ Het hart bidt om liefde; het begeertelichaam hoopt op wraak.
Het intellect ziet, abstract beschouwd, het mooie ervan in om onze vijand
lief te hebben, maar in concrete gevallen reikt het de hand aan het wraakzuchtige gevoel van het begeertelichaam en verontschuldigt zich voor het
betaald zetten, dat de gemeenschap toch beschermd moet worden.
Hoewel zuivere gedachten ons op het pad van volmaking een heel eind
vooruit helpen, zijn de gevoelens en begeerten van het begeertelichaam
niet zo gemakkelijk te onderwerpen, want dat lichaam is al oneindig veel
onwrikbaarder dan het verstand. Terwijl het herboren verstand gemakke80

lijk instemt met de gedachte dat wij onze vijanden moeten liefhebben,
houdt het begeertelichaam – onze aandoeningen en begeerteaard – vast
aan ‘met gelijke munt betalen’. Als we na jaren menen, dat wij de sluimerende slang voorgoed onderworpen hebben, dat wij uiteindelijk macht
over ons begeertelichaam hebben en onze vrede niet meer verstoord kan
worden, kan het plotseling gebeuren dat zij haar kop opsteekt en al onze
verwachtingen de bodem inslaat. Ze slaat op hol, gaat uitzinnig tekeer,
wraak zwerend voor werkelijk of verondersteld onrecht. Dan is alle kracht
van onze geestelijke aard nodig om dit weerspannig deel van ons wezen te
onderwerpen. Ik vermoed dat dit de doorn in het vlees is waarover Paulus
zich driemaal biddend tot de Heer richtte en als antwoord kreeg: ‘Je hebt
niet meer nodig dan mijn genade.’ 2 Kor. 12:9. Om te overwinnen heeft
men beslist alle genade nodig waarover men beschikken kan. Voortdurende waakzaamheid is de prijs die we voor onze veiligheid moeten betalen;
laten wij dus waken en bidden.
Voor al onze daden, goede en slechte, of onverschilligheid, is het begeertelichaam verantwoordelijk. Daarom gaven de oosterse wijsgeren hun
leerlingen bevel hun begeerten uit te roeien en zich van goede of slechte
activiteit zoveel mogelijk te onthouden met als doel zich van het rad van
geboorte en dood te bevrijden. Een woedeaanval, die zo’n grote bedreiging vormt als hij overheerst, kan onder juiste leiding tot een werkzame
dienaar gemaakt worden. Wij zouden het niet in ons hoofd halen aan een
mes zijn aard te ontnemen, want dan zullen wij er niet meer mee kunnen
snijden. Zo moet ook de aard van het begeertelichaam beheerst, maar absoluut niet gedood worden. Want de dynamische kracht om in de onzichtbare wereld te kunnen bewegen en handelen, ligt in het begeertelichaam
besloten. Alleen als zij intact blijft kunnen wij ons daar beheersen, net zoals
een zeeschip, waarvan de motoren functioneren, het water van de oceaan
kunnen doorsnijden. Er bestaan genootschappen die een negatieve methode van ontwikkeling leren. Eén van de eerste voorschriften die zij aan
hun leerlingen geven is zich willoos en volkomen passief te maken. Iedereen die op deze manier vanuit de stoffelijke wereld naar de geestelijke
wereld komt aandrijven zal zich beslist als drijfhout op de oceaan voelen
dat door de golven als een speelbal heen en weer wordt geworpen en aan
elke stroming ten prooi valt. Zowel in de geestelijke wereld als hier, zijn
wezens die allesbehalve goedgezind zijn en klaarstaan om iedereen die deze
wereld durft te betreden en niet goed voorbereid is om zich tegen hen te
beschermen, aan te vallen. Het is daarom van het allergrootste belang om
hier, in deze wereld, onze begeerten aan onze wil ondergeschikt te maken
en ons begeertelichaam tot onderwerping te dwingen zodat het behoorlijk getraind is voor wij proberen de geestelijke wereld te betreden. Hier
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wordt het begeertelichaam in hoge mate in bedwang gehouden door het
feit dat het met het stoffelijk lichaam verweven is en ons daardoor niet in
dezelfde mate heen en weer kan slingeren als wanneer het uit zijn stoffelijke gevangenis bevrijd is.
Maar zelfs de onderwerping van het begeertelichaam, hoe moeilijk ook
te volbrengen, kan ons in de geestelijke wereld niet bewust maken, want
het begeertelichaam heeft niet zo’n hoog ontwikkelingspeil bereikt dat
het als een echt lichaam van bewustzijn kan dienen. Bij de meeste mensen
is het begeertelichaam vormloos en wolkachtig en zijn er maar een paar
draaikolken aanwezig die als zintuiglijke centra of middelpunten van bewustzijn, kunnen dienen. Zij zijn nog onvoldoende ontwikkeld om zonder
hulp voor dit doel gebruikt te kunnen worden. Daarom is het noodzakelijk
op het levenslichaam in te werken en het op zo’n manier te ontwikkelen
dat het voor zielenvluchten gebruikt kan worden. Het levenslichaam bestaat uit vier ethers. Door middel van het levenslichaam hanteren wij het
dichtste van al onze lichamen, het stoffelijk lichaam, dat wij meestal voor
de hele mens aanzien. De scheikundige ether en levensether vormen een
matrijs voor ons stoffelijk lichaam. Elke molecule van ons stoffelijk lichaam is ingebed in een netwerk van ether, dat haar doordringt en tot leven brengt. Door middel van deze ethers worden de lichaamsfuncties als
ademhaling, mogelijk gemaakt. De dichtheid en samenhang van deze ethervormen bepalen de gezondheid. Het deel van het levenslichaam dat uit
de beide hogere ethers bestaat – de lichtether en de weerspiegelende ether
– vormt het zogenoemde zielenlichaam. Dat wil zeggen: het is nauwer verbonden met het begeertelichaam en het verstand en daardoor ontvankelijker om de aanraking van de geest te voelen, dan de beide lagere ethers.
Zeer veel mensen vereenzelvigen geestelijk leven met een groot vertoon
van gemoedsbeweging. Zoals wij in het voorgaande hoofdstuk zagen heeft
dit idee absoluut geen grond, integendeel. Het soort geestelijkheid dat
ontwikkeld wordt door, en verbonden is met de gevoelskant van het begeertelichaam, is uiterst onbetrouwbaar. Juist dit soort gevoelens wordt
ontwikkeld tijdens opwekkingsbijeenkomsten, waar de gemoederen hoog
worden opgevoerd, waardoor iemand een groot vertoon van godsdienstig
vuur aan de dag legt dat echter al gauw vanzelf uitdooft en hem net eender achterlaat als daarvoor. Dit tot groot verdriet van de leiders van de bijeenkomst en de anderen die bij het evangelisatiewerk betrokken zijn. Maar
wat kunnen ze ook anders verwachten? Zij trekken er op uit om zieltjes te
winnen met trom en fluit, met ritmische opwekkingsliederen, met oproepen door een stem die rijst en dan weer daalt. Dit heeft een even krachtige
uitwerking op het begeertelichaam als de storm die de zee tot kolkende
woede opzweept en daarna gaat liggen.
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Als de kranten beginnen met het inprenten van bepaalde ideeën bij de
mensen, verwachten zij niet dat zij dit met alleen een hoofdartikel zullen
bereiken, ongeacht hoe overtuigend dit ook is geschreven. Maar door dagelijks terugkerende artikelen bereiken zij geleidelijk aan het gewenste gevoel bij het publiek. De Bijbel heeft tweeduizend jaar lang, zondag na
zondag, vanaf duizenden kansels, het beginsel van de liefde verkondigd.
De [eerste wereld-]oorlog is nog niet afgelopen, maar het verlangen naar
vrede op de wereld wordt, met het voorbijgaan van de tijd, steeds sterker.
Voor zover het de wereld betreft, hebben deze preken maar weinig effect
gehad, hoe indrukwekkend en krachtig de samenkomsten door sommigen
van hen ook werden ervaren. Want het begeertelichaam was het deel van
de samengestelde mens dat toen werd ingeprent en hierdoor werd beroerd.
Het begeertelichaam is een latere aanwinst, vandaar dat het niet zo gekristalliseerd is als het levenslichaam en daarom vatbaarder voor indrukken is. Omdat het fijner van structuur is dan het levenslichaam, houdt het
minder vast.
Soms wordt beweerd dat er voor het genezen van alcoholisme en andere slechte gewoonten van hypnose een weldadig gebruik kan worden gemaakt. Ik geef dadelijk toe dat dit zo schijnt als het alleen vanuit een materieel standpunt wordt bezien. Maar vanuit het standpunt van de occultist bezien ligt de zaak heel anders. Net zoals alle verlangens, zetelt het
hunkeren naar drank in het begeertelichaam. Het is de plicht van de geest
om dit door wilskracht te bedwingen. Dat is ook de reden waarom men
op de school van ervaring zit, dat wij leven noemen. Niemand kan het morele groeiproces van iemand anders overnemen, net zomin als men de
maaltijd voor iemand anders kan verteren. De natuur laat zich niet om de
tuin leiden. Iedereen moet zijn eigen problemen oplossen, zijn eigen fouten overwinnen, door zijn eigen wilskracht. Als daarom een hypnotiseur
het begeertelichaam van een alcoholist overheerst, zal de geest van die
dronkaard zijn les in een volgend leven moeten leren, als hij tenminste eerder sterft dan de hypnotiseur. Maar als de hypnotiseur het eerst overlijdt,
zal die persoon beslist weer gaan drinken, omdat het deel van het levenslichaam van de hypnotiseur dat het slechte verlangen in toom hield, naar de
oorspronkelijke eigenaar terugkeert, zodat het herstel op niets uitloopt. De
enige manier om voorgoed een ondeugd te overwinnen is door de eigen
wil.
Het begeertelichaam is de ontaarde uitdrukking van het ego. Het verandert het zelfbewustzijn van de geest in zelfzucht. Zelfbewustzijn zoekt zichzelf niet ten koste van anderen. Egoïsme zoekt voordeel zonder zich om
anderen te bekommeren. De zetel van de menselijke geest bevindt zich op
de eerste plaats in de epifyse of pijnappelklier en op de tweede plaats in de
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hersenen en het cerebrospinale zenuwstelsel dat de willekeurige spieren
bestuurt.
Het begeertelichaam dat wij voelen als onze gevoelsaard, is altijd op zoek
naar iets nieuws. Dit verlangen naar verandering van omstandigheden, van
omgeving, van stemming, aan emotie en sensatie is het werk van het begeertelichaam dat zich gedraagt als de zee tijdens een storm, vol golven die
willekeurig en zonder doel her en der klotsen, die stuk voor stuk reusachtige kracht bezitten en vernietigend zijn als zij door de centrale leidende
kracht niet gebonden en in toom worden gehouden.
Het verstand is te beschouwen als het brandpunt waardoor de geest de
lagere persoonlijkheid probeert te onderwerpen en te leiden, in overeenstemming met de verworvenheden die ze tijdens haar ontwikkeling verkreeg. Maar de verworvenheden die het verstand momenteel bezit zijn nog
zó gering, dat de meeste mensen daar niet op kunnen rekenen. Daarom laten zij zich hoofdzakelijk door hun gevoelens en emoties leiden, zonder
dat daar veel denken of redeneren aan te pas komt.
Vooruitstrevende theologen, met begrip voor de grote en verbazingwekkende kracht van dit emotionele lichaam en zijn vatbaarheid voor ritme – dat men zijn grondtoon zou kunnen noemen – hebben hun aandacht
op dit voertuig gericht en hun krachten erop geconcentreerd. Het is dit
deel van onze aard dat genoegen schept in het amusement van de op sensatie beluste variétépastor. Het is dit voertuig dat op de ritmische tirade van
de geloofsvernieuwers deint en kreunt, van emoties trilt en op het goed berekende ritme van de stem van de spreker wordt opgezweept en weer gekalmeerd. Al zeer snel raken zijn trillingen en die van de toehoorders op
elkaar afgestemd, een toestand van feitelijke hypnose, waarin de slachtoffers naar het zondaarsbankje lopen, even onweerstaanbaar als water dat
van een heuvel stroomt. Voor zolang als het duurt, beseffen zij tot in het
diepst van hun wezen de volle omvang van hun zonden en verlangen ernaar een beter leven te beginnen.
Maar helaas spoelt de volgende aandoeninggolf die hun gevoelsleven
raakt, alles weer weg wat de predikant heeft gezegd, evenals hun goede
voornemens. Dan zijn zij weer op precies hetzelfde punt terechtgekomen
als daarvoor, tot grote teleurstelling en verdriet van de evangelist.
Alle pogingen om de mensheid te verheffen door op het onstabiele begeertelichaam in te werken, zullen en moeten dus wel vruchteloos blijven. Dit hebben de occulte scholen van alle tijden onderkend. Zij hebben
zich daarom toegelegd op verandering van het levenslichaam door op de
grondtoon daarvan in te werken, die herhaling is.
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3 Voorbereiding op het geestelijk leven
De uitdrukking: ‘die de aarde voorbereidde’, betekent dat elke ontwikkeling op een planeet, met de ontwikkeling van die planeet zelf vergezeld gaat.
Als een waarnemer die toegerust was met geestelijk gezicht de ontwikkeling van onze aarde vanaf de een of andere ver verwijderde ster had gadegeslagen, dan zou hij een geleidelijke verandering in het begeertelichaam van de aarde hebben zien plaatsvinden.
Onder het oude regiem van Jehova werden verbeteringen in de begeertelichamen van de mensheid in het algemeen door middel van de wet
tot stand gebracht. In de meeste mensen die aldus bezig zijn zich op het
geestelijk leven voor te bereiden, gaat dit nog steeds zo voort.
De groepsgeest werkt doormiddel van hun begeertelichaam op de dieren in door het oproepen van beelden die aan het dier een gevoel en aanwijzingen geven wat het doen moet. Op dezelfde manier legden de allegorische beelden die mythen bevatten, in de mens de grondslag voor zijn
tegenwoordige en toekomstige ontwikkeling. Deze mythen werkten op
zijn onderbewustzijn in en brachten hem op het niveau waarop hij nu is.
Zonder deze voorbereiding zou de mens ongeschikt zijn geweest om het
werk te doen waarmee hij nu bezig is.
Het ego heeft verscheidene instrumenten: een stoffelijk lichaam, een levenslichaam, een begeertelichaam en een verstand. Zij vormen zijn gereedschap. Van hun kwaliteit en goede staat hangt af hoeveel of hoe weinig hij
van zijn taak - het opdoen van ervaring - kan volbrengen. Als zijn gereedschap slecht is en bot, dan zal de geestelijke groei onbeduidend en het leven, voor wat de geest betreft, nutteloos zijn.
Als men alleen maar aan voeding en hygiëne aandacht schenkt, dan kunnen het individuele levens- en begeertelichaam even onzuiver blijven als
voor die tijd, maar het gaat net iets gemakkelijker om met het goede in
aanraking te komen dan wanneer weinig verfijnd voedsel gebruikt wordt.
Wanneer men anderzijds, ondanks allerlei hinderpalen, een gelijkmatig humeur, en gevoel voor letterkunde en kunst aankweekt, dan zal het levenslichaam ook smaak en kieskeurigheid in stoffelijke dingen aan de dag leggen
en bovendien veredelende gevoelens in het begeertelichaam opwekken.
Een streven naar veredeling van de gevoelens heeft ook zijn uitwerking
op de andere voertuigen en helpt mee om ze te verbeteren.
Als men let op hygiëne en voeding, wordt in de eerste plaats het grofstoffelijk lichaam beïnvloed, maar tegelijkertijd heeft het ook een bepaalde
uitwerking op het levenslichaam en het begeertelichaam. Want naarmate
er zuiverder en beter materiaal in het stoffelijk lichaam wordt ingebouwd,
worden de deeltjes in zuiverder planetaire ether en begeertestof gehuld en
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daardoor worden de planetaire deeltjes van het levenslichaam en het begeertelichaam ook zuiverder. Als men alleen maar aan voeding en hygiene aandacht schenkt, dan kunnen het individuele levens- en begeertelichaam even onzuiver blijven als daarvoor, maar het gaat net iets gemakkelijker om met het goede in aanraking te komen dan wanneer weinig verfijnd voedsel wordt gebruikt.
Het doet er niet toe wat mensen tegen of over ons zeggen, want woorden kunnen ons niet deren. Onze eigen instelling tegenover hun uitlatingen bepaalt het goede of kwade gevolg dat woorden op ons uitoefenen.
Toen Paulus vervolging en smaad moedig trotseerde verklaarde hij: ‘Deze dingen hebben op mij geen vat.’ 5 Iedereen die geestelijk vooruit hoopt
te komen, moet evenwichtigheid aankweken, want zonder dat zal het begeertelichaam óf op hol slaan óf stollen, afhankelijk van de aard van de opgeroepen emotie: tobben, woede of vrees. Wij weten dat ons stoffelijk lichaam het lichaam van handeling is, dat het levenslichaam er het vermogen tot handelen aan geeft, dat het begeertelichaam de prikkel tot handelen verschaft en dat het verstand als een rem voor al te impulsief handelen dient. In het begin van hoofdstuk 3 van De wereldbeschouwing der Rozenkruisers lezen wij dat gedachtevormen van binnenuit en van buitenaf
voortdurend op het begeertelichaam geprojecteerd worden met de bedoeling een gevoel op te wekken dat tot handelen leidt, dat de rede de lagere aard behoort te beheersen en het hogerzelf de gelegenheid laten zijn
goddelijke neigingen uit te drukken. Ook is bekend dat gedachten het
vermogen hebben fysieke stof vorm te geven, want de geaardheid van de
zinnelijke mens blijkt uit zijn voorkomen, dat even ruw en grof is als dat
van een geestelijk aangelegd mens zacht en fijn. Gedachtekracht is veel
groter waar het betreft de ijlere omhulsels vorm te geven.
Wij zagen al hoe gedachten van vrees en tobben het begeertelichaam van
iedereen, die aan die gewoonte toegeeft, doen stollen. Het is even zeker dat
door het aankweken van een optimistische levenshouding onder alle omstandigheden, wij ons begeertelichaam in elke toonaard kunnen afstemmen die wij maar wensen. Na enige tijd wordt dit een gewoonte. Toegegeven, het is moeilijk het begeertelichaam binnen bepaalde perken te houden, maar het kan. Iedereen die naar geestelijke vooruitgang streeft, moet
dat proberen.
Onder toezicht van de goddelijke hiërarchieën die over de zeven hemellichamen Saturnus, de zon, de maan, Mars, Mercurius, Jupiter en Venus
heersen, hebben wij een ijle aura om ons heen geschapen. Het heelal of
5

Handelingen 20:24, in de versie van koning Jacobus. Nieuwe vertaling: ‘Ik hecht echter
niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven …’
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de macrokosmos wordt de zevensnarige lier van Apollo genoemd. Ons
persoonlijk organisme of de microkosmos, is een kopie of beeld van God
en wij behoren in ons een echo van de muziek van de sferen te wekken.
De meeste mensen hebben geleerd om maar al te veel op de saturnale trillingen van smart, zwaarmoedigheid, vrees en tobben die ons begeertelichaam doet stollen, te reageren. Het zou voor iedereen een blijvende zegen zijn als wij de geestelijke trillingen van de zon probeerden aan te kweken, die ons leven vervullen met opgewektheid en zonneschijn, die de saturnale somberheid en moedeloosheid verdrijven en voorkomt dat dergelijke gedachten in het vervolg onze aura binnendringen.
Een bewijs voor de weldaad van een godsdienst is dat hij mensen gelukkig maakt. Het grootste geluk zit meestal te diep om dat naar buiten te
tonen. Zij vervult ons hele wezen zodanig dat het bijna beangstigend is.
Een luidruchtige levenswijze gaat nooit samen met dat ware geluk, omdat
luidruchtigheid een kenmerk van oppervlakkigheid is. De luide stem, de
ruwe lach, de drukke manieren, de harde stap die klinkt als een mokerslag,
het dichtslaan van deuren en het rammelen met de borden, zijn allemaal
kenmerken van iemand die maar weinig ontwikkeld is. Zo iemand houdt
van lawaai, hoe harder hoe liever, omdat het zijn begeertelichaam prikkelt. Kerkmuziek verafschuwen zij. Aan een schetterend koperblazersensemble, en hoe wilder de dans hoe liever, geven zij de voorkeur boven elke andere vorm van vermaak. Bij de aspirant naar geestelijk leven ligt dat
anders, althans behoort dat anders te zijn.
Evenals goed voedsel in stoffelijke zin het lichaam voedt, zo bevordert
de activiteit van de geest in het grofstoffelijk lichaam - dat zich uit door juist
handelen - de groei van de bewustzijnsziel. Zoals de krachten van de zon in
het levenslichaam werken en het voeden, zodat het op het grofstoffelijk
lichaam kan inwerken, zo veroorzaakt de herinnering aan handelingen die
in het grofstoffelijk lichaam verricht zijn - de begeerten, gevoelens en
emoties van het begeertelichaam en de gedachten en ideeën in het verstand - de groei van de verstandsziel. Op dezelfde manier vormen de hoogste begeerten en aandoeningen van het begeertelichaam de aandoeningsziel.
De aandoeningsziel, het product van het begeertelichaam, verhoogt de
kracht van de menselijke geest, die de geestelijke tegenhanger is van het
begeertelichaam.
Verdreven uit het paradijs - de Hof van Eden, de etherische sfeer - leerde de mens de stoffelijke wereld kennen als gevolg van herhaald seksueel
misbruik, dat zijn aandacht hierop gericht heeft. Het toegenomen gebruik
van het begeertelichaam verhardde het stoffelijk lichaam, zodat dit behoefte begon te krijgen aan voedsel en beschutting. Zo werd de vindingrijkheid
van de mens op de proef gesteld om in het onderhoud van zijn lichaam te
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voorzien. Door honger en kou werd de mens voortgejaagd en gedwongen
vernuftig te zijn; hij werd gedwongen tot denken en handelen om in zijn
behoeften te voorzien. Aldus verwierf hij langzamerhand wijsheid en begon voor dat wat nodig was te zorgen om zich te beschermen tegen de
kwellingen van honger en kou. Dus is wijsheid gekristalliseerde smart. Als
ons lijden voorbij is en wij dit alles kalm kunnen overzien en er de lessen
uit leren die erin vervat waren, bevat het een bron van wijsheid en het begin van toekomstige vreugde. Want wij leren ons leven er juist door in te
stellen en het zondigen na te laten. Want onwetendheid is zonde, de enige
zonde; en toegepaste kennis is verlossing, de enige verlossing. Dat lijkt een
gedurfde uitspraak. Maar als men probeert haar te overdenken, zal men
ontdekken dat zij beslist juist is en geschikt voor aanschouwelijk onderwijs,
zoals twee en twee vier is.
Terwijl het levenslichaam het stoffelijk lichaam probeert op te bouwen,
breken onze begeerten en emoties het af. Juist deze strijd tussen het levenslichaam en het begeertelichaam heeft in de stoffelijke wereld bewustzijn tot gevolg, en verhardt de weefsels zodanig, dat het soepele lichaam
van een kind, in de ouderdom langzamerhand stijf en verschrompeld
wordt en de dood het gevolg is. De moraliteit of immoraliteit van onze begeerten en aandoeningen hebben dezelfde uitwerking op het levenslichaam. Als toewijding aan verheven idealen de drijfveer tot handelen is, als
de religieuze aard zich jarenlang vaak en vrij heeft kunnen uitdrukken, en
vooral waar dit samen ging met de specifieke oefeningen aan proefleerlingen van de Rosicrucian Fellowship gegeven. Als de zinnelijke lusten
verdwijnen, verminderen geleidelijk aan de scheikundige ether en de levensether en neemt een toenemende hoeveelheid lichtether en weerspiegelende ether hun plaats in. Als gevolg daarvan is de lichamelijke gezondheid bij mensen die het geestelijke pad volgen niet zo krachtig als bij hen
die toegeven aan hun lagere natuur, dat scheikundige en levensether aantrekt, in verhouding tot de omvang van hun ondeugden, zodat de beide
hogere ethers gedeeltelijk of geheel verdwijnen.
Wanneer iemand sterft, neemt hij zijn verstand, begeertelichaam en levenslichaam - die de voorraadschuur van de beelden uit zijn afgelopen leven zijn - met zich mee. Tijdens de drieëneenhalve dag na zijn overlijden,
worden die beelden op het begeertelichaam geëtst en vormen de basis voor
het leven in het louteringsgebied en de eerste hemel, waar het kwaad gelouterd wordt en het goede geassimileerd. De ervaring van het leven zelf
wordt vergeten, zoals het proces om te leren schrijven vergeten wordt,
terwijl het vermogen daartoe behouden blijft. Zodoende behoudt de mens
de vergaarde essentie van al zijn ervaringen, zowel uit zijn vroegere levens
op aarde als uit zijn afgelopen bestaanstoestanden in het louteringsgebied
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en de verschillende hemelwerelden, die zijn geestelijke rijkdom voor het
volgende leven vormen. Het verdriet dat hij heeft geleden spreekt tot hem
als de stem van het geweten en het goede dat hij deed geeft hem een altruïstisch karakter.
Zoals de taferelen in het levenspanorama, die zich voor de ogen van de
geest na de dood ontrollen, in het louteringsgebied of vagevuur lijden veroorzaken die de ziel reinigen van het verlangen de overtredingen te herhalen die deze beelden deden ontstaan, zo symboliseert het zout, waarmee
de offergaven op het brandofferaltaar in de tabernakel of tent in de woestijn werden ingewreven voordat zij op het altaar en het vuur werden geplaatst waarmee zij werden verbrand, een dubbele, vurige pijn gelijk aan
die welke door de geest in het louteringsgebied wordt gevoeld. Vertrouwend op het hermetisch axioma: ‘zo boven, zo beneden’, ontwikkelden de
Oudere Broeders de methode van de terugblik of retrospectie, omdat die
in overeenstemming is met de kosmische wetten van zielengroei, en geschikt is om dágelijks te doen, wat de ervaring in het louteringsgebied maar
eenmaal in een léven doet, namelijk de geest reinigen van zonden door het
vuur van wroeging.
In het louteringsgebied wordt het zuiveringsproces door de middelpuntvliedende kracht van afstoting voltrokken die de begeertestof, waarin het
beeld gevormd is, over de etherische matrijs trekt en uit het begeertelichaam scheurt. Tengevolge van een eigenaardige toestand in de lagere sferen van de begeertewereld waar het louteringsgebied gelegen is, lijdt gelijktijdig zijn geest op dezelfde manier als hij een ander deed lijden. Sommige helderzienden, die niet in staat zijn met de hogere sferen in aanraking te komen, noemen de begeertewereld bedrieglijk. Voor zover het de
lagere sferen betreft hebben zij gelijk want daar verschijnt alles in spiegelbeeld. Die eigenaardigheid is niet zonder bedoeling; niets in Gods koninkrijk is dat; alle dingen dienen een wijs doel. Deze omkering plaatst de geest
die gezondigd heeft in de positie van zijn slachtoffer, zodat als op het
scherm van zijn laatste leven een gebeurtenis voorbijtrekt waarop hij iemand onrecht aandeed, de geest er niet alleen als toeschouwer bijstaat die
het tafereel opnieuw aan zich voorbij ziet trekken, nee, hij wordt zelf het
slachtoffer dat hij onrecht deed en voelt zelf het leed dat de ander toen
voelde. Want de middelpuntvliedende kracht van afstoting, die in werking
trad om het beeld uit het begeertelichaam van de boosdoener te scheuren,
moet tenminste gelijk zijn aan de haat en de woede die het beeld op de tijd
van de gebeurtenis op het zaadatoom grifte.
Tijdens de terugblik of retrospectieoefening streeft de aspirant ernaar deze omstandigheden na te bootsen. Hij probeert de taferelen waarin hij iets
verkeerds deed, voor de geest te halen. Het berouw dat hij probeert te voe89

len moet op zijn minst gelijk zijn aan de wrok van degene die hij onrecht
aandeed. Dit heeft dan dezelfde uitwerking - namelijk dat het verslag van
het onrecht uitgewist wordt – als de middelpuntvliedende kracht van afstoting heeft, die het uitroeien van het kwaad in het louteringsgebied voltrekt,
met het doel daaruit de zieleneigenschap te trekken die bekend staat als
geweten en in momenten van verleiding als afschrikwekkend middel optreedt. Op die manier gebruikt, zuivert en loutert het gevoel van berouw
het begeertelichaam van al het onkruid, waardoor de bodem geschikt
wordt voor de groei van velerlei deugden, die tot geestelijke vooruitgang
opbloeien en meer gelegenheden bieden om te dienen in de wijngaard van
de Heer.
Evenals de verborgen kracht in kruit en andere explosieven gebruikt kan
worden om de verhevenste doeleinden van de beschaving te bevorderen of
de meest barbaarse handelingen nog te overtreffen, kan ook deze aandoening van berouw op die manier misbruikt worden, dat zij, in plaats van
een zegen een vloek voor de geest wordt. Als wij elk uur van de dag aan berouw toegeven verspillen wij in feite een grote kracht die voor betere doeleinden gebruikt kan worden. Het zich voortdurend overgeven aan spijt
heeft dezelfde invloed op het begeertelichaam als te vaak baden op het
stoffelijk lichaam, zoals men lezen kan in De slechte gewoonte van overdreven
zindelijkheid, een artikel dat verscheen in ons tijdschrift Stralen van het Rozenkruis. Daarin werd gezegd, en met veel voorbeelden bewezen, dat water
een grote verwantschap met ether heeft en het gemakkelijk in zich opneemt. Ook werd geconstateerd, dat als men onder normale omstandigheden een bad neemt, en geruime tijd in het water blijft, een groot deel
van de vergiftigde en bedorven ether uit ons levenslichaam verwijderd
wordt. Na een bad is het levenslichaam wat verdund en geeft ons als gevolg een gevoel van zwakte. Als wij in goede gezondheid verkeren en niet
al te lang in het bad blijven, wordt het tekort snel aangevuld door de
stroom van kracht die het lichaam door de milt binnentreedt. Als toevloed
van verse ether de door het water afgevoerde giftige substantie vervangen
heeft, voelt men vernieuwde energie, die we met recht aan het bad toeschrijven, hoewel de hier genoemde feiten meestal niet worden beseft.
Wanneer iemand met zwakke gezondheid zich aanwent om dagelijks
enige malen in bad te gaan wordt er teveel ether aan het levenslichaam
onttrokken. De toevoer van ether, die door de milt plaatsheeft, wordt
door toedoen van het verlies van toonhoogte, van het zaadatoom in de
zonnevlecht gelegen, en door de verdunde toestand van het levenslichaam,
eveneens verminderd. Daardoor is het voor deze mensen onmogelijk om
zich tussen de talrijke momenten van uitputting te herstellen. Als gevolg
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daarvan lijdt de gezondheid van het stoffelijk lichaam. Hun kracht neemt
af en zij lopen kans voorgoed invalide te worden.
‘Zo boven, zo beneden en zo beneden, zo boven’ luidt de Hermetische
spreuk waarmee op de grote wet van overeenkomst gewezen wordt, die de
sleutel tot alle mysteriën is. Als wij de middelpuntvliedende kracht van het
berouw gebruiken om tijdens de avondoefening van de terugblik, de verkeerde daden uit ons hart te verwijderen, komt dat overeen met het water
dat de vergiftigde stoffen bevattende ether door een bad uit ons levenslichaam verwijdert, en plaatsmaakt voor zuivere en de gezondheid bevorderende ether. Nadat wij onze wandaden door het vuur van berouw hebben
gewist, maakt de op die manier verwijderde giftige substantie plaats voor
begeertestof die moreel gezonder is en een betere voedingsbodem vormt
voor nobele daden. Hoe grondiger wij door dit berouw gereinigd worden,
des te groter zal de vrijgekomen ruimte zijn voor het aantrekken van nieuw
materiaal voor ons begeertelichaam.
Als wij echter elk uur van de dag toegeven aan spijt en berouw zoals sommige mensen doen, dan overtreffen wij het louteringsgebied. Hoewel de
tijd in het louteringsgebied gebruikt wordt voor het uitroeien van het
kwaad, keert het bewustzijn zich van elk beeld af zodra dit door de kracht
van afstoting is losgescheurd. Door de ineenstrengeling van begeerte- en
levenslichaam hier op aarde, zijn wij in staat het beeld, zo vaak wij maar
willen, voor de geest te halen. Terwijl het begeertelichaam in het louteringsgebied door de loutering van het levenspanorama, geleidelijk ontbindt, wordt tijdens ons leven op aarde telkens een kleine hoeveelheid
begeertestof eraan toegevoegd om de plaats in te nemen voor dat wat
door berouw verwijderd is. Steeds maar toegeven aan spijt en berouw hebben op het begeertelichaam hetzelfde effect als overdadig baden op het
levenslichaam heeft. Beide lichamen worden door overdreven reiniging
van hun kracht beroofd. Om die reden is het voor de morele en geestelijke
gezondheid gevaarlijk om voortdurend toe te geven aan gevoelens van
spijt en berouw, zoals het voor het stoffelijk lichaam funest is om teveel te
baden. Voor beide geldt: gebruik je gezonde verstand.
Zoals een vampier de ether uit het levenslichaam van zijn slachtoffer
zuigt en zich daarmee voedt, zo worden de eeuwige gedachten van spijt,
verdriet en berouw over sommige dingen, tot een begeerte-elementaal, die
zich als een vampier gedraagt en echt de levensessence rooft van degene
die hem zelf geschapen heeft, en door de wet soort zoekt soort het voortbestaan van deze ziekelijke gewoonte bevordert.
Als wij door herhaald gebed vergeving krijgen voor het onrecht dat wij
anderen aangedaan hebben; als wij het zoveel mogelijk goed maken, onze
levenslichamen louteren door hen te vergeven die ons kwaad gedaan heb91

ben en elk gevoel van wrok uitroeien, dan besparen wij ons veel ellende
na de dood, terwijl wij tegelijkertijd de weg voor universele broederschap
bereiden, die hoofdzakelijk van de overwinning van het levenslichaam op
het begeertelichaam afhangt. Het begeertelichaam drukt het idee van vergelding in de vorm van geheugen op het levenslichaam af. Een gelijkmatig
humeur onder de talrijke ergernissen van het dagelijkse leven, geeft blijk
van een dergelijke overwinning. Daarom moet de kandidaat zijn opvliegendheid leren beheersen, daar dit een vooruitgang van beide lichamen
betekent. Ook het Onze Vader heeft dit tot doel. Want zodra wij inzien dat
wij anderen onrecht aandoen, kijken wij om ons heen en proberen wij de
oorzaak op te sporen. Boos worden is één van de oorzaken en wortelt in
het begeertelichaam.
De meeste mensen verlaten het stoffelijk bestaan met dezelfde aard als
waarmee zij gekomen zijn. De kandidaat moet echter systematisch alle pogingen van het begeertelichaam om de baas te worden, overwinnen. Hij
kan dit doen door zich op verheven idealen te concentreren. Dit sterkt het
levenslichaam en is veel doeltreffender dan de gewone kerkelijke gebeden.
De occultist verkiest concentratie boven gebed, omdat concentratie met behulp van het verstand, dat koel en ongevoelig is, uitgevoerd wordt, terwijl
gebed meestal door gevoel geleid wordt. Waar gebed echter door zuivere, onzelfzuchtige toewijding aan verheven idealen ingegeven wordt, is het
veel verhevener dan koele concentratie. Gebed kan nooit koud zijn, maar
draagt de ontboezemingen van de mysticus op de vleugels van de liefde tot
de godheid.
Het gebed voor het begeertelichaam luidt: ‘Breng ons niet in beproeving.’ Begeerte is dé grote verleidster van de mensheid. Zij is de krachtige
stimulans tot handeling, en voor zover de handelingen dus de bedoelingen van de geest dienen, is zij goed. Als de begeerte zich echter op iets dat
verlaagt richt, op iets dat het karakter verlaagt, dan is het wenselijk te bidden om niet in beproeving gebracht te worden.
‘En breng ons niet in beproeving’ is het gebed voor het levenslichaam,
dat de voorraadschuur van energie is en ons door begeerte de prikkel tot
handelen verschaft. Een oosterse stelregel luidt ‘doodt de begeerte’. De
oosterlingen tonen ons een goed voorbeeld door hun traagheid die het
gevolg van een dergelijke houding wordt. ‘Roei uw driften uit,’ is de domme vermaning die soms gegeven wordt aan mensen die hun kalmte verliezen. Begeerte of temperament zijn van te groot belang om te worden beknot. De mens zonder begeerte is als een zwaard van ongehard staal: waardeloos.
In Openbaringen, waarin de zes gemeenten geprezen worden, wordt
de zevende vervloekt omdat zij ‘noch heet, noch koud’ is, een krachtelo92

ze gemeenschap. 6 ‘Hoe groter zondaar, hoe groter heilige’ is een waar gezegde, want er is kracht voor nodig om te zondigen. Als die energie in goede banen wordt geleid wordt zij een even sterke kracht ten goede, als
voorheen ten kwade. Een mens kan goed zijn omdat hij onvoldoende
kracht kan opbrengen om slecht te zijn. Dan is hij zo goed, dat hij nergens voor deugt zoals de Nicolaïeten. 7 Omdat wij zwak zijn, worden wij
door onze begeerten beheerst die ons in verleiding kunnen brengen. Maar
als wij leren ons karakter te beheersen, kunnen wij haar, volgens de wetten
van God en de mens, in harmonie leiden.
Het laagste aanzicht van de geest, de menselijke geest, richt vervolgens
zijn smeekbede tot het laagste aanzicht van de godheid voor het hoogste
gedeelte van het drievoudige lichaam, het begeertelichaam: ‘Breng ons niet
in beproeving.’
Nadat de dood is ingetreden en men zich in de begeertewereld bevindt
en de magnetische krachten van het zaadatoom verbruikt zijn, wordt het
oertype opgelost, waardoor de middelpuntvliedende kracht van afstoting
de materie van het begeertelichaam naar de buitenkant stuwt. Door het
reinigingsproces, dat de mens van alle verkeerde daden uit het voorbije leven zuivert, wordt eerst de tot de lagere sferen behorende materie uitgestoten. Dit is een gevolg van dezelfde natuurwet die in de stoffelijke wereld
een zon materie doet uitstoten, waaruit planeten ontstaan. Het zou rampzalig voor elk menselijk wezen zijn in deze wet in te grijpen, als dat al mogelijk was, wat niet het geval is. Daarom is het nutteloos om te proberen,
door wie dan ook, op die manier te helpen.
Anders is dit bij een ingewijde die tijdens zijn leven naar de begeertewereld gaat. In dat geval vormt het zaadatoom van het begeertelichaam een
natuurlijk middelpunt van aantrekking of aantrekkingskracht, die de begeertestof in dat voertuig in de gebruikelijke banen houdt. Ook is het anders bij iemand die de oefeningen doet die in de mysteriescholen worden
geleerd. Zo iemand is steeds bezig zijn begeertelichaam van de grovere materie te zuiveren, zodat hij bij zijn dood niet zo door de middelpuntvliedende kracht van afstoting beïnvloed wordt als zij die deze scholing niet
hebben gehad.
Er is echter een andere manier waarop wij iemand die ons dierbaar is
kunnen helpen, maar alleen als wij diens medewerking hebben. Om dit
duidelijk te maken is het nodig te zeggen, dat hoe grover de begeertestof
in het begeertelichaam is, des te hardnekkiger die de mens in haar greep
houdt. Daardoor veroorzaakt deze zuivering door de kracht van afsto6
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ting hevige pijn. Deze pijn is het die wij voelen tijdens onze loutering beleving. Als wij volkomen bereid zouden zijn onze fouten te erkennen zodra hun beelden in het levenspanorama verschijnen, in plaats van te proberen onszelf schoon te praten, of opnieuw door onze woede en haat uit
het verleden te worden geprikkeld, dan zou het veel minder pijn met zich
meebrengen om ze uit ons begeertelichaam te verwijderen.
Als dit op iemand die wij graag willen helpen kan worden ingeprent, als
wij hem zover kunnen krijgen dat hij bereid is zijn fouten en dwalingen uit
de grond van zijn hart te erkennen, dan zal het louteringsproces korter en
minder pijnlijk zijn en zal hij veel sneller dan anders het geval is, opstijgen
naar de hogere sferen, waar de kracht van aantrekking heerst.
Hetzelfde resultaat kan worden bereikt door gebed. Ook door goede,
opbeurende en hulpvaardige gedachten. Want die hebben op hen, die geen
lichaam hebben, dezelfde uitwerking als vriendelijke woorden en hulpvaardige daden op mensen die in onze wereld leven.
Toewijding aan hoge idealen toomt de dierlijke instincten in, en doet de
aandoeningziel ontstaan en ontwikkelt die. Het aankweken van het vermogen tot toewijding is van wezenlijk belang. Bij sommige mensen is dit
de weg van de minste weerstand en zulke personen zijn geneigd mystieke
dro- mers te worden. De krachten van het begeertelichaam uiten zich dan
als enthousiasme en godsdienstige extase. Er zijn ook mensen bij wie het
onderscheidingsvermogen abnormaal ontwikkeld is, wat leidt tot kille verstandelijkheid van bovennatuurlijke speculaties. In beide gevallen is er gebrek aan evenwicht, wat een gevaar inhoudt. Omdat de mystieke dromer
overheerst wordt door gevoelens, kan hij blootgesteld worden aan allerlei
soorten waandenkbeelden. Dat zal de verstandelijke occultist nooit overkomen, maar die kan - als hij het pad van kennis volgt wegens de kennis en
niet van hulpvaardigheid - tot zwarte magie vervallen. De enige veilige weg
is de ontwikkeling van zowel hoofd als hart.
Sindsdien (de tijd van Hiram Abiff) hebben de maanengelen de bijzondere zorg voor het vochtige, waterige levenslichaam op zich genomen, dat
uit vier ethers bestaat, en zijn zij betrokken bij de voortplanting en instandhouding van de soort, terwijl de luciferische geesten zich vooral bezighouden met het droge, vurige begeertelichaam. De taak van het levenslichaam is de opbouw en het onderhoud van het stoffelijk lichaam,
terwijl het functioneren van het begeertelichaam afbraak van de weefsels
tot gevolg heeft. Dus verkeren het begeertelichaam en het levenslichaam
voortdurend op voet van oorlog. Die strijd in de hemel is nu precies de
oorzaak van ons stoffelijk bewustzijn op aarde. Tijdens vele levens hebben wij in allerlei culturen en klimaten gewerkt en uit elk leven hebben
wij bepaalde ervaringen opgedaan die in de vorm van trillingsvermogen in
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de zaadatomen van onze verschillende lichamen is verzameld en opgeslagen. Dus is iedereen een bouwer, bezig de tempel van de onsterfelijke
geest, zonder geluid van hamerslagen te bouwen. Iedereen is een Hiram
Abiff, bezig materiaal voor zielengroei te verzamelen en in de oven van
zijn levenservaring te werpen, zodat het daar door het vuur van hartstocht
en begeerte bewerkt kan worden. Langzaam maar zeker smelt het en wordt
in het louteringsgebied van afval gereinigd en in de loop van vele levens
wordt het zuiverste van zielengroei eruit afgescheiden. Iedereen is dus bezig zich op inwijding voor te bereiden, of wij dat weten of niet, terwijl wij
leren de vurige hartstocht met de zachtere, fijnere aandoeningen te vermengen. De nieuwe hamer waarmee de meester-bouwer over zijn ondergeschikten heerst, is nu een kruis van de smarten en het nieuwe woord is:
zelfbeheersing.
Sindsdien heeft de begeerteaard zich ontwikkeld: de vurige, martiale onderlaag van hartstocht en de waterachtige lunaire basis van gevoelsaandoeningen zijn in staat tot allerlei combinaties. Evenals denken kronkels in
de hersenen groeft, en lijnen in het gezicht, zo hebben hartstocht, begeerte en aandoeningen de beweeglijke begeertestof in gebogen lijnen en kronkelingen, spiralen en draaikolken gerangschikt, gelijk aan een stortbui vanaf een berg als die op haar hoogtepunt is; die is zelden of nooit in rust. Deze begeertestof is in de opeenvolgende perioden van haar ontwikkeling
achtereenvolgens ontvankelijk geworden voor de trillingen die uitgezonden worden door de zeven hemellichamen genaamd: zon, Venus, Mercurius, maan, Saturnus, Jupiter en Mars. Elk afzonderlijk begeertelichaam
werd in die tijd in een uniek patroon geweven. Daar de spoel van het lot op
het weefgetouw van het leven onophoudelijk heen en weer gaat, wordt dat
patroon steeds groter en mooier ook al bemerken wij dat niet. Evenals de
wever zijn werk altijd aan de achterkant van het tapijt doet, zo weven wij
ook zonder het uiteindelijke ontwerp te begrijpen of de sublieme schoonheid ervan te zien, omdat het nog aan de van ons afgekeerde kant is, de
verborgen zijde van de natuur.
Elke gebeurtenis in de stoffelijke wereld wordt op alle andere gebieden
van de natuur weerkaatst en bouwt, zoals wij gezien hebben, zijn bepaalde
vorm in de begeertewereld op. Als er een getrouw verslag van die gebeurtenis wordt gegeven, dan wordt een tweede vorm opgebouwd, precies gelijk aan de eerste. Zij worden dan naar elkaar toegetrokken en verenigen
zich, terwijl zij elkaar versterken. Wordt er echter een onwaar verslag gegeven, dan ontstaat een vorm die van de eerste verschilt en er vijandig tegenover staat. Omdat zij op dezelfde gebeurtenis betrekking hebben worden zij naar elkaar toegetrokken, maar daar hun trillingen verschillen proberen zij van weerskanten elkaar te vernietigen. Daaruit volgt dat kwaad en
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boosaardige leugens al wat goed is kunnen doden, als zij maar krachtig genoeg zijn en vaak genoeg herhaald worden. Omgekeerd echter zal het zoeken naar goed in kwaad op de duur het kwaad in goed omzetten. Is de
vorm, die opgebouwd is om het kwaad te verminderen zwak, dan zal die
geen uitwerking hebben en door de kwade vorm vernietigd worden; is hij
echter krachtig en wordt hij telkens herhaald, dan heeft hij het vermogen
om het kwaad te ontbinden en door goed te vervangen. Men moet echter
goed begrijpen dat die uitwerking niet veroorzaakt wordt door te liegen
of het kwaad te loochenen, maar door naar het goede te zoeken. De occultist probeert dit beginsel van ‘het zoeken naar het goede’ in alles streng na
te leven, omdat hij weet wat voor kracht er nodig is om het kwaad te onderdrukken.
Naarmate de mens in de levensschool vorderingen maakt, leert hij door
zijn ervaring en worden zijn begeerten zuiverder en beter. Hierdoor ondergaat ook het materiaal van zijn begeertelichaam geleidelijk verandering.
Zuiverder en helderder bouwstof uit de hogere sferen van de begeertewereld vervangt de sombere kleuren uit de lagere afdeling. Het begeertelichaam neemt ook in omvang toe, zodat het bij de heilige een stralend gezicht oplevert, waarvan de zuiverheid van kleur en de schitterende doorzichtigheid elke vergelijking te boven gaan.
Als door verhoogde trilling van de hypofyse de krachtlijnen voldoende
opzij gebogen zijn om de epifyse te raken, is het doel bereikt: de kloof tussen de beide organen is overbrugd. Dit is de brug tussen de zintuiglijke wereld en de begeertewereld. Zodra die brug geslagen is, wordt de mens helderziend en is hij in staat zijn blik te richten waarheen hij wil. Vaste voorwerpen worden zowel van binnen als van buiten waargenomen. Voor hem
hebben ruimte en dichtheid, als hinderpalen voor waarneming, opgehouden te bestaan.
Het verkrijgen van geestelijk gezicht en inzicht dient om het begeertelichaam te dwingen hetzelfde werk in het stoffelijk lichaam te doen terwijl
wij klaar wakker zijn, positief en bewust, als het buiten het lichaam in de
slaap en na de dood doet.
In ieders begeertelichaam zijn bepaalde stromingen. Bij helderzienden
zijn die krachtig, scherp omlijnd, en vormen zeven grote draaikolken. Bij
de gewone mens die niet helderziend is, zijn zij zwak, verbrokkeld en vormen zij geen draaikolken. Ontwikkeling van deze stromingen en draaikolken leidt tot geestelijk gezicht. Als wij overdag door onze dagelijkse werkzaamheden in beslag worden genomen, zijn deze stromingen traag. Maar
zodra iemand zich tijdens de slaap uit zijn stoffelijk lichaam terugtrekt en
het herstelwerk begint, zoals in voordracht 4 [van Rozenkruisers christendom] wordt omschreven, komen de stromingen weer tot leven, draaien snel
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en gloeien, want dan is het begeertelichaam in zijn natuurlijke element, bevrijd van het belemmerende gewicht van het stoffelijk lichaam.
Als men 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.
Wij hebben gezien dat de hiërofanten [opperpriesters] van de oude mysterietempels een deel van de mensen - zoals de brahmanen en de levieten in kasten en stammen afzonderden om lichamen te verschaffen voor die
ego’s die ver genoeg gevorderd waren om inwijd te worden. Daarvoor
werd het levenslichaam in tweeën gesplitst, zoals met de begeertelichamen
van de hele mensheid bij het begin van de Aardeperiode gedaan werd.
Wanneer de hiërofanten de leerlingen uit hun lichamen lieten treden, lieten
zij een deel van hun levenslichaam achter - bestaande uit de eerste en tweede ether, de enige die tijdens de slaap actief zijn om de zuiver lichamelijke
functies te vervullen. Tegelijkertijd nam de leerling een voertuig met zich
mee dat door zijn verband met de zintuiglijke centra van het stoffelijk lichaam tot waarneming en ook tot geheugen in staat was.
Vanaf de tijd dat Christus kwam en de zonden van de wereld wegnam niet die van het individu - door het begeertelichaam van onze planeet te
louteren, is het verband tussen het stoffelijk lichaam en het levenslichaam
van alle mensen zoveel losser geworden, dat de bovenbeschreven splitsing
door training tot stand kan worden gebracht. Daarom staat inwijding voor
iedereen open.
Het gedeelte van het levenslichaam dat uittreedt is - zoals wij al hebben
gezien - in hoge mate georganiseerd. Het is een nauwkeurige tegenhanger
van het stoffelijk lichaam. Zolang het begeertelichaam en het verstand ongeorganiseerd zijn, zijn zij alleen bruikbaar zolang zij met het hoog georganiseerde stoffelijk lichaam verbonden zijn. Los van dit lichaam zijn zij
niet veel waard. Voordat de mens zich dus uit zijn stoffelijk lichaam kan terugtrekken, moeten de zintuiglijke centra van het begeertelichaam ontwaakt zijn.
De aspirant naar geestelijk leven kweekt het vermogen aan zich naar
wens in elk onderwerp dat hij verkiest te verdiepen, of eigenlijk meestal niet
in één of ander onderwerp, maar in een doodeenvoudig voorwerp dat hij
zich voorstelt. Zodra nu de juiste toestand of het juiste punt van opgaan
hierin bereikt is, waarop zijn zintuigen absoluut in rust zijn, concentreert
hij zijn gedachten op de verschillende zintuiglijke centra van het begeertelichaam en beginnen die te draaien.
In het begin is hun beweging langzaam en is het moeilijk ze aan de gang
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te krijgen, maar langzamerhand zullen de zintuiglijke centra van het begeertelichaam, in het grofstoffelijk lichaam en in het levenslichaam, voor
zichzelf een plaats inruimen die zich aan deze nieuwe activiteit leert aanpassen. Wanneer de juiste leefwijze de vereiste splitsing tussen het hogere en het lagere deel van het levenslichaam teweeggebracht heeft, is er op
een dag een uiterste wilsinspanning; heeft er een spiraalvormige beweging in allerlei richtingen plaats en bevindt de kandidaat zich buiten zijn stoffelijk lichaam. Hij kijkt ernaar als naar een vreemde. De deur van zijn gevangenis staat open. Hij kan komen en gaan wanneer hij wil, en beweegt zich
even vrij in de geestelijke werelden als in de stoffelijke wereld en functioneert naar keuze in de geestelijke of in de stoffelijke wereld en is een helper
van iedereen die zijn diensten in een van deze werelden nodig heeft.
Voordat de aspirant zijn lichaam naar wens leert verlaten, kan hij al tijdens de slaap in zijn begeertelichaam gewerkt hebben, want bij sommige
mensen wordt het begeertelichaam georganiseerd, voordat de splitsing in
het levenslichaam tot stand gebracht kan worden. Onder die omstandigheden kunnen deze persoonlijke ervaringen onmogelijk in het waakbewustzijn teruggebracht worden. Maar in het algemeen kan men in dergelijke gevallen als een eerste teken van ontwikkeling zien, wanneer alle verwarde dromen ophouden. Dan worden na enige tijd de dromen levendiger en absoluut logisch. De aspirant zal dromen dat hij op plaatsen is en
met mensen omgaat - het doet er niet toe of hij ze in waaktoestand kent
of niet - alsof hij wakker is. Als de plaats waarvan hij droomt overdag voor
hem bereikbaar is, dan kan hij soms de werkelijkheid van zijn droom toetsen door het een of andere stoffelijk detail van het tafereel te onthouden
en zijn nachtelijke indruk de volgende dag te verifiëren.
Naderhand zal hij ontdekken dat hij in zijn slaap elke willekeurige plaats
op aarde kan bezoeken en veel grondiger kan onderzoeken dan hij dit in
zijn stoffelijk lichaam kon doen, omdat hij in zijn begeertelichaam overal,
ondanks sloten en tralies, toegang heeft. Als hij volhoudt, zal er ten slotte
een dag komen dat hij niet meer op de slaap hoeft te wachten om het verband tussen zijn voertuigen te verbreken, maar kan zich bewust bevrijden.
Eén fase in de geestelijke ontwikkeling van de christenmysticus brengt
een omzetting van de scheppingskracht met zich mee. Die wordt meestal
naar omlaag gericht waar hij verspild wordt in de voortplanting als bevrediging van de hartstocht, maar nu opwaarts wordt geleid door het drievoudige ruggenmerg, waarvan de drie segmenten beheerst worden door de
maan, Mars en Mercurius, en waar de straal van Neptunus vervolgens het
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regeneratieve 8 ruggenmergsgeestesvuur ontsteekt. Dit opstijgen brengt de
epifyse of pijnappelklier en de hypofyse of hersenaanhangsel in trilling en
begint zich geestelijk gezicht of helderziendheid te ontplooien. Bij het raken van de voorhoofdsholte begint, kloppend van pijn, de doornenkroon
te ontstaan, omdat door het heilige geestesvuur de band met het stoffelijk
lichaam wordt verbrand die deze centra uit hun eeuwenlange slaap doet
ontwaken tot een kloppend, trillend leven dat voortijlt naar de andere centra in de vijfpuntige stigmataster. Zij worden ook tot leven gewekt en
wordt het hele lichaam stralend als van een gouden stralenkrans. Dan
wordt met een laatste ruk de grote draaikolk van het begeertelichaam, die
zich in de lever bevindt, bevrijd en de Marsenergie die in dat lichaam
vervat is, omhoog gedreven, en stijgt het sterrenlichaam – zo genoemd
omdat de stigmata die zich in het hoofd, de handen en voeten bevinden,
verhoudingsgewijs op en vijfpuntige ster lijken - door de schedel (Golgota) opwaarts, terwijl de gekruisigde christen de triomfkreet slaakt: ‘het is
volbracht’ en omhoog stijgt naar ijler sferen om Jezus te zoeken wiens leven hij met goede afloop heeft nagevolgd en van wie hij in het vervolg onafscheidelijk is.
EINDE
Diagram 4. De mate van bewustzijn van elk natuurrijk

8

Regenereren is: beschadigd, weggenomen, verloren gegaan organisme weer doen ontstaan of aangroeien.
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Diagram 10.
De verschillende klassen van de verschillende levensgolven die bezig zijn zich in de vier
natuurrijken op aarde te ontwikkelen; hun ontwikkelingsniveau aan het begin van de Aardeperiode en de voertuigen die zij toen bezaten; en eveneens hun tegenwoordige ontwikkelingsgraad.
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