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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 levenslichaam heeft geschreven
hier verzameld.
De westerse wijsheidsschool leert dat alle occulte ontwikkeling
met het levenslichaam begint. Om die reden is alle belangrijke informatie hier uit de werken van Max Heindel bijeengebracht.
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.
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DEEL 1. DE VROEGERE ONTWIKKELING VAN HET
LEVENSLICHAAM VAN DE MENS
1 Tijdens perioden en rondten
De levensgeest en het levenslichaam, waarvan dit de tegenhanger is, begonnen hun ontwikkeling in de tweede of Zonneperiode van de zeven grote dagen van openbaring. Sindsdien is het herbouwd en zal in de Jupiterperiode zijn volmaaktheid bereiken. In een toekomstig stadium zal de
mens dit voertuig niet langer nodig hebben, maar haar essentie zal niettemin behouden blijven.
De levensgeest en het levenslichaam begonnen hun ontwikkeling in de
Zonneperiode en staan daarom onder de bijzondere hoede van de Zoon.
Voordien hadden zij, de Heren van de Vlam, de kiem van het grofstoffelijk lichaam gegeven. In de eerste helft van de Saturnusrondte van de
Zonneperiode, moesten zij hierin enige verbeteringen aanbrengen.
In de Zonneperiode moest met de vorming van het levenslichaam begonnen worden, met alles wat daarbij behoorde zoals vermogens tot assimilatie, groei, voortplanting, klieren enzovoort.
De Heren van de Vlam legden in de kiem van het grofstoffelijk lichaam
alleen maar het vermogen voor het ontwikkelen van zintuiglijke organen.
Nu was het nodig dat de kiem zodanig veranderd werd, dat doordringing
met een levenslichaam mogelijk was, plus het vermogen tot ontwikkeling
van klieren en een spijsverteringskanaal. Dit werd tot stand gebracht door
het gezamenlijk optreden van de Heren van de Vlam die de oorspronkelijke kiem gaven, en de Heren van Wijsheid die in de Zonneperiode de
leiding van de stoffelijke ontwikkeling op zich namen.
Toen de Heren van de Vlam en de Heren van Wijsheid in de Saturnusrondte van de Zonneperiode gezamenlijk het ontkiemende grofstoffelijk lichaam opnieuw opbouwden, begonnen de Heren van Wijsheid in de
tweede rondte het eigenlijke werk van de Zonneperiode, door uit hun eigen lichaam de kiem voor het levenslichaam uit te stralen en het geschikt
te maken om het grofstoffelijk lichaam te doordringen, terwijl zij in de
kiem het vermogen legden om de groei en de voortplanting te bevorderen, de zintuiglijke centra van het grofstoffelijk lichaam op te wekken, en
hen te doen bewegen. Kort gezegd, zij legden in het levenslichaam de kiem
van alle vermogens die het nu bezig is te ontplooien om een volmaakt en
gewillig voertuig voor het gebruik van de geest te worden.
Wij zien ook dat zoals de eerste of Saturnusrondte van iedere periode
te maken heeft met werk in het grofstoffelijk lichaam, omdat daarmee in
1

een eerste rondte een begin gemaakt werd, de tweede of Zonnerondte van
iedere periode te maken heeft met verbeteringen aan het levenslichaam,
omdat dit in een tweede rondte ontstond.
Men kan zeggen dat de mens in de Zonneperiode plantachtig was. Hij
had een stoffelijk lichaam en een levenslichaam, net zoals de plant heeft,
en ook hetzelfde bewustzijn als zij hebben, dat van de droomloze slaap.
Er waren in de Zonneperiode dus twee klassen of natuurrijken, namelijk de achterblijvers uit de Saturnusperiode, die nog altijd mineraalachtig
waren, en de pioniers uit de Saturnusperiode die ver genoeg waren om
de kiem van een levenslichaam te ontvangen en plantachtig te worden.
In het midden van de zevende rondte van de Zonneperiode hadden de
Heren van Wijsheid de in kiem zijnde levensgeest, die door de cherubijnen in de zesde rondte van de Zonneperiode gegeven is, onder hun hoede. Dit gebeurde met het doel om hem met de goddelijke geest te verbinden. Zij bereikten het hoogtepunt van hun activiteit in de kosmische nacht
tussen de Zonne- en de Maanperiode. Bij het aanbreken van de Maanperiode, toen de levensgolf zijn nieuwe levensreis begon, verschenen de Heren van Wijsheid opnieuw en brachten de kiem van de voertuigen van de
groeiende mens met zich mee. In de eerste of de Saturnusrondte van de
Maanperiode werkten zij samen met de Heren van Individualiteit, die zich
in het bijzonder met de stoffelijke ontwikkeling van de Maanperiode belastten. Samen bouwden zij opnieuw de kiem op van het grofstoffelijk lichaam dat meegebracht was uit de Zonneperiode. Deze kiem had nog niet
ontplooide embryonale zintuigen, spijsverteringsorganen, klieren en dergelijke ontwikkeld, en was doordrongen van een ontluikend levenslichaam, dat een zekere mate van leven in het embryonale grofstoffelijke lichaam uitstortte. Natuurlijk was dit niet vast en zichtbaar zoals nu; toch
was het op grove manier enigszins georganiseerd. Dit is door de helderziende blik van de geschoolde onderzoeker die taferelen uit dit verre verleden in het geheugen der natuur naspeurt, goed te onderscheiden.
In de tweede of Zonnerondte werd het levenslichaam ook 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.
In de zesde rondte van de Maanperiode verschenen de cherubijnen opnieuw en wekten de levensgeest van hen die in de Zonneperiode achter
hadden moeten blijven, maar sinds die tijd het vereiste ontwikkelingsniveau bereikt hadden tot leven, alsook de achterblijvers uit de Zonneperio-
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de die tijdens hun plantachtig bestaan in de Maanperiode een levenslichaam ontwikkeld hadden.
De pioniers uit de nieuwe levensgolf hadden een laag niveau van plantachtig bestaan doorgemaakt; ondanks dat was bij de meerderheid het levenslichaam voldoende ontwikkeld om het ontwaken van de levensgeest
mogelijk te maken.
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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Aan het begin van de Aardeperiode bezaten de drie laatstgenoemde klassen dus dezelfde voertuigen, hoewel alleen de twee eerstgenoemde - klasse 3a en 3b op diagram 10 - tot onze levensgolf behoren en de kans hebben
om ons zelfs in te halen als zij het kritieke punt in de volgende rondte van
de Aardeperiode voorbij zijn. Zij die dat punt niet kunnen passeren, zullen moeten wachten tot een toekomstige ontwikkeling een punt bereikt
heeft waarop zij kunnen invallen en hun ontwikkeling in een nieuw mensachtige periode kunnen voortzetten. Hun zal belet worden om met onze
mensheid voorwaarts te gaan, omdat die hen zo ver vooruit zou zijn, dat
hun vooruitgang ernstige vertraging zou ondervinden als onze mensheid
hen zou moeten meeslepen. Zij zullen niet vernietigd worden, maar eenvoudig een ander ontwikkelingsperiode moeten afwachten.
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 periode die sinds die tijd 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.
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 hiertussen.
Een andere scheppende hiërarchie belastte zich speciaal met de zorg
voor de drie zich ontwikkelende kiemen van het grofstoffelijk, het levensen het begeertelichaam. Zij waren het die onder leiding van de hogere orden eigenlijk het voornaamste werk in verband met deze lichamen deden
en het zich ontwikkelende leven als een soort van instrument gebruikten.
Deze hiërarchie noemt men de Heren van Vorm. Zij waren nu zo ver
ontwikkeld, dat men hen in de komende Aardeperiode met de zorg van het
derde aanzicht van de geest in de mens, de menselijke geest, belastte.
Laten wij daarom de zaak onderzoeken en nagaan wat wij mogen verwachten van iemand die beweert een leraar te zijn. Allereerst kunnen wij
ons afvragen: waarom zijn wij op aarde? Die vraag kan beantwoord worden door te zeggen dat dit ontwikkeling van bewustzijn is. Tijdens de Saturnusperiode, toen wij mineraalachtig waren, was ons bewustzijn als dat
van een medium dat door een geleidegeest tijdens een seance uit haar li4

chaam is verdreven, waarbij een groot deel van de ethers van het levenslichaam is verwijderd. Dan verkeert het stoffelijk lichaam in een zeer diepe
trance. In de Zonneperiode, toen wij plantachtig waren, was ons bewustzijn als dat in een droomloze slaap, waarbij begeertelichaam, verstand en
geest buiten het stoffelijk lichaam zijn en het stoffelijk lichaam en levenslichaam op bed liggen. In de Maanperiode hadden wij een beeldend bewustzijn zoals in dromen, waarbij het begeertelichaam maar gedeeltelijk van
het stoffelijk lichaam en het levenslichaam is gescheiden. Hier, in de tegenwoordige Aardeperiode, heeft ons bewustzijn zich uitgebreid tot voorwerpen buiten onszelf, omdat alle lichamen elkaar doordringen wat het geval is als wij wakker zijn.
De Aardeperiode is vooral de periode van vorm, want hier bereikt de
vorm- of stoffelijke kant van ontwikkeling haar hoogtepunt en is de vorm
het sterkst sprekend. Hier is de geest machtelozer en wordt hij meer onderdrukt, terwijl vorm de overheersende factor is. Vandaar dat de Heren
van Vorm op de voorgrond treden.
Tijdens deze rondte, de tweede of zonnerondte van de Aardeperiode,
werd het levenslichaam opnieuw opgebouwd om het embryonale verstand
te kunnen huisvesten. Het levenslichaam werd meer naar het beeld van
het grofstoffelijk lichaam gemodelleerd, zodat het in de Jupiterperiode
als het dichtste voertuig dienst kan doen, als het stoffelijk lichaam vergeestelijkt is.
De engelen, die de mensheid van de Maanperiode waren, werden bij deze wederopbouw bijgestaan door de Heren van Vorm. De organisatie van
het levenslichaam komt, wat volmaaktheid betreft, die van het grofstoffelijk lichaam het meest nabij. Sommige schrijvers over dit onderwerp
noemen het levenslichaam een schakel en beweren dat het alleen maar de
gietvorm van het grofstoffelijk lichaam is en geen afzonderlijk voertuig.
Omdat ik geen kritiek wil leveren en toegeef dat deze bewering op voldoende grond schijnt te berusten door het feit dat de mens op zijn tegenwoordige ontwikkelingsniveau het levenslichaam meestal niet als een afzonderlijk voertuig kan gebruiken - omdat het altijd met het stoffelijk lichaam verbonden blijft en als men het in zijn geheel wil afscheiden, de dood
van het stoffelijk lichaam tot gevolg heeft - was er toch een tijd dat het niet
zo vast met het stoffelijk lichaam verbonden was, zoals wij dadelijk zullen zien.
In die tijdvakken uit de geschiedenis van de aarde, waarvan wij gesproken hebben als het Lemurische en het Atlantische tijdvak, was de mens
onwillekeurig of onbewust helderziend. Juist het losse verband tussen het
stoffelijk en het levenslichaam maakte dat hij dit was. De inwijders uit die
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tijd hielpen de kandidaat om dit verband nog losser te maken, zoals bij
de willekeurig helderziende het geval is.
Sinds die tijd is bij de meeste mensen het levenslichaam hechter met het
grofstoffelijk lichaam verweven, maar bij iedereen die erg gevoelig is zit
het los. Het is de losheid die het verschil bepaalt tussen de paranormaal begaafde en de gewone mens die onbewust is van alles, behalve van de trillingen die door middel van de vijf zintuigen opgedaan worden. Alle menselijke wezens moeten deze periode van hechte verbinding tussen de voertuigen doormaken en de daaruit voortvloeiende beperking van bewustzijn
ervaren. Er zijn daardoor twee soorten paranormaal begaafden: zij die nog
niet diep in de stof gewikkeld zijn, zoals de meeste hindoes en de indianen
die een zekere mate van lagere helderziendheid bezitten of gevoelig zijn
voor de geluiden van de natuur; en zij die zich in de voorhoede van de
evolutie bevinden. De laatsten zijn bezig zich boven het laagste punt van
stoffelijkheid te verheffen en kunnen ook in twee klassen verdeeld worden waarvan de ene zich op passieve, willoze manier ontwikkelt. Met behulp van anderen laten zij de zonnevlecht of andere organen die met het
sympathisch of onwillekeurig zenuwstelsel in verband staan, weer ontwaken. Dit zijn de onwillekeurig helderzienden en mediums die geen controle hebben over hun vermogen. Zij hebben een stap achteruit gedaan.
Tot de andere klasse behoren zij die door de kracht van hun eigen wil vermogens in organen opwekken, die nu met het cerebrospinale of willekeurige zenuwstelsel in verband staan en zo willekeurig of bewust helderziend
worden, die hun eigen lichaam kunnen beheersen en hun helderziende
vermogen uitoefenen wanneer zij dit wensen. Men noemt hen bewust of
willekeurig helderziend.
In de Jupiterperiode zal de mens in zijn levenslichaam werken, zoals hij
dit nu in zijn grofstoffelijk lichaam doet. Omdat geen enkele ontwikkeling
in de natuur plotseling tot stand komt, is het scheidingsproces tussen de
beide lichamen al begonnen. Het levenslichaam zal dan een veel hogere
graad van volmaaktheid bereiken dan ons grofstoffelijk lichaam nu. Daar
het een veel plooibaarder voertuig is, zal de geest het dan op een manier
gebruiken die nu, ten opzichte van ons tegenwoordig grofstoffelijk voertuig, nog onuitvoerbaar is.
Het levenslichaam ontstond in de tweede rondte van de Zonneperiode,
werd in de Maan- en Aardeperiode opnieuw gevormd en zal in de Jupiterperiode - dat het vierde stadium ervan aanduidt, evenals de Aardeperiode het vierde stadium voor het stoffelijk lichaam is - de volmaaktheid bereiken.
In de natuur wordt niets verspild. In de Jupiterperiode zullen de krachten
van het stoffelijk lichaam aan het voltooide levenslichaam toegevoegd
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worden. Dat voertuig zal dan behalve zijn eigen vermogen, ook nog de
vermogens van het stoffelijk lichaam bezitten en zal daardoor een veel
waardevoller instrument voor de uitdrukking van de drievoudige geest zijn
dan wanneer het alleen uit zijn eigen krachten was opgebouwd.
In de Venusperiode ligt bol D in de begeertewereld, zodat noch een
stoffelijk lichaam, noch een levenslichaam als een 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’n subtiele manier gehoor gevend 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.
Daar het voertuig uit de Venusperiode al ons begripsvermogen te boven
gaat, hoeveel te meer het voertuig dat door de goddelijke wezens van de
Vulcanusperiode gebruikt zal worden.
2 Tijdens tijdvakken
Het Polaire, Hyperborese, Lemurische en Atlantische tijdvak waren herhalingen van de stadia waardoor de maagdelijke geest was gegaan. Daarom
moest het levenslichaam tijdens deze perioden een verandering ondergaan.
Toen de mens voor het eerst op aarde kwam, werd in het Polaire tijdvak
zijn grofstoffelijk lichaam opgebouwd. In het Hyperborese tijdvak werd
dit tot leven gewekt door toevoeging van een dit lichaam doordringend, levenslichaam. In dit stadium was de mens, net als de engelen, mannelijkvrouwelijk, een volledige scheppingseenheid, in staat uit zichzelf voort te
brengen door het projecteren van zijn hele scheppingskracht, die liefde
is.
Toen de aarde uit de Chaos tevoorschijn kwam bevond zij zich eerst in
het duistere, rode stadium, bekend als het Polaire tijdvak. Daarin ontwikkelde de mens eerst een grofstoffelijk lichaam, natuurlijk totaal verschillend van ons tegenwoordige lichaam. Toen de toestand van de aarde vurig
werd, zoals in het Hyperborese tijdvak, werd hieraan het levenslichaam
toegevoegd en werd de mens plantachtig. Hij bezat dezelfde lichamen als
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de plant nu, en verder een soort bewustzijn, of juister, onbewustheid als
wanneer men in een droomloze slaap verkeert als het grofstoffelijk lichaam
en het levenslichaam tijdens de slaap op bed achterblijven.
De Heren van Vorm verschenen met de engelen - de mensheid uit de
Maanperiode - en bekleedden de stoffelijke vorm van de mens met een levenslichaam.
Omdat het Polaire tijdvak in wezen een herhaling van de Saturnusperiode was, kan men zeggen dat de mens in die tijd de mineraaltoestand doormaakte. Hij had hetzelfde voertuig - het stoffelijk lichaam - en een toestand
van bewustzijn gelijk aan de trancetoestand. Overeenkomstig werd in het
Hyperborese tijdvak de plantachtige toestand doorgemaakt, waar de mens
een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam bezat naast een droomloos
slaapbewustzijn.
Door absorptie van door planten voortgebrachte kristalloïden 1 ontwikkelde de mens tijdens het Hyperborese tijdvak een levenslichaam, en werd
hij zowel in constitutie als in wezen plantachtig, want hij leefde zonder inspanning en even onbewust als een plant.
In het tweede of Hyperborese tijdvak werd een levenslichaam, uit ether
gevormd, toegevoegd en de mens in wording bezat toen een lichaam als
de tegenwoordige planten; hij was niet een plant, maar plantachtig. Kaïn,
de mens uit die tijd, wordt in de Bijbel beschreven als een landbouwer.
Zijn voedsel betrok hij uitsluitend uit het plantenrijk, want planten bevatten meer ether dan wat ook.
Kaïn wordt beschreven als een landbouwer. Gen. 4:2. Hij symboliseert
de mens van het tweede tijdvak. Hij had een levenslichaam, evenals de
planten, waarmee hij zich in stand hield.
In het tweede of Hyperborese tijdvak zei God: ‘Er zij licht’ en het hete
gas werd een schitterende vuurmist, zoals dat in de Zonneperiode het geval was. Het grofstoffelijk lichaam van de mens werd toen omkleed met
een levenslichaam en de mens zweefde her en der boven de vurige aarde
als een grote, flodderige zak. De mens was toen plantachtig omdat hij dezelfde voertuigen of lichamen bezat als de plant nu heeft. Bij het samenstellen van zijn levenslichaam waren de engelen zijn helpers, wat tot op heden zo gebleven is.
Dit lijkt een afwijking, omdat de engelen de mensheid uit de Maanperiode waren, waarin de mens zijn begeertelichaam kreeg. Maar dat is niet zo,
want pas in de Maanperiode verdichtte de in ontwikkeling zijnde aarde zich
tot ether, die nu de substantie vormt van ons levenslichaam. In de Maanperiode leerde hun mensheid, de tegenwoordige engelen, de mens om uit
1

Stof, die in opgeloste toestand, door een halfdoordringbare wand kan dringen.
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etherstof een grofstoffelijk lichaam te bouwen, net zoals wij uit vaste stoffen, vloeistoffen en gassen van de scheikundige sfeer ons stoffelijk lichaam
leren opbouwen. De engelen werden zeer bedreven bouwers uit ether, net
zoals wij vakkundige bouwers van een stoffelijk lichaam zullen zijn als de
Aardeperiode ten einde is.
In het Polaire tijdvak had de mens alleen een primitief samengesteld stoffelijk lichaam, zodat hij even onbewust en onbeweeglijk was als de mineralen nu. In het Hyperborese tijdvak was zijn stoffelijk lichaam omhuld met
een levenslichaam, en zijn geest zweefde er buiten. Wat een dergelijke toestand inhoudt wordt duidelijk als wij een plant bestuderen die nu een vergelijkbare samenstelling heeft. Daar zien wij een voortdurende herhaling;
een opwaarts gaande bouw van stam en blad in onophoudelijke opeenvolging die tot in het oneindige zou kunnen doorgaan als er zich geen andere
invloeden deden gelden. Omdat de plant geen afzonderlijk begeertelichaam bezit, verhardt het begeertelichaam van de aarde – de begeerte wereld – de plant en beteugelt in zekere mate deze intense opwaartse groei.
De scheppende kracht, die zich niet kan uitdrukken door één specifieke
plant groter te doen worden, zoekt een andere uitweg; zij bouwt de bloem
en verankert zich in het zaad, zodat zij weer in een nieuwe plant opwaarts
kan groeien.
Toen de mens in het Hyperborese tijdvak van soortgelijke samenstelling
was, groeide hij door middel van zijn levenslichaam uit tot een enorme
lengte. Door de inwerking van de begeertewereld wierp hij een soort sporen af die óf door een andere menselijke geest in bezit werden genomen,
óf door natuurgeesten werden gebruikt om lichamen voor dieren op te
bouwen die toen vanuit de Chaos te voorschijn begonnen te komen. Aan
het begin van een periode verschijnt eerst de levensgolf die het hoogst is
en keert als laatste in de Chaos terug. Die van dier, plant en mineraal verschijnen later en eindigen eerder. Dus toen in het Hyperborese tijdvak de
samenstelling van de mens overeenkwam met die van de plant, bouwde
zijn levenslichaam ruggenwervel na ruggenwervel, en zou daarmee zijn
doorgegaan als hij in het Lemurische tijdvak geen persoonlijk begeertelichaam had gekregen. Dat begon de weke samenstelling te verharden en
bedwong de neiging langer te worden. Als gevolg hiervan ontstond het begin van een schedel, de bloem op de stam van de wervelkolom.
Belemmerd in zijn poging om dezelfde vorm in de lengte te doen toenemen, was de scheppende kracht in het levenslichaam gedwongen een
nieuwe uitweg te zoeken waardoor de opwaartse groei in een ander menselijk wezen zou kunnen worden voortgezet. Toen werd de mens tweeslachtig, een hermafrodiet, in staat om uit zichzelf een nieuw lichaam voort
te brengen.
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Dan komen we aan het tweede of Hyperborese tijdvak waarin de mens
een stoffelijk lichaam en een levenslichaam had. Dat was de plantachtige
staat. De mens voedde zich met planten. En wij horen dat Kaïn een landbouwer was.
Vervolgens komen wij aan het Lemurische tijdvak toen de mens het begeertelichaam kreeg. Hij had toen drie lichamen of voertuigen, net als de
dieren nu. Toen verkeerde de mens in een stadium waarin hij voedsel nodig had waarmee al die drie lichamen konden worden gevoed. Dat werd
hem door levende dieren verschaft, toen Abel een schaapherder was.
Toen wij in het Hyperborese tijdvak ons levenslichaam kregen, waren
zon, maan en aarde nog samengevoegd en doordrongen de zon-maankrachten ieder wezen in gelijke mate, zodat alle in staat waren om hun
soort door middel van kiemen en sporen - zoals sommige planten nu nog
doen - voort te planten. De inspanning van het levenslichaam om het grofstoffelijk lichaam zacht en levend te houden werden toen niet onderbroken en deze eerste, plantachtige lichamen leefden eeuwen. De mens was
zich toen nergens bewust van en aan dezelfde plaats gebonden als een
plant en spande zich niet in. De toevoeging van een begeertelichaam stimuleerde en gaf gevoelens van verlangen. De strijd tussen het levenslichaam, dat het stoffelijk lichaam opbouwt, en het begeertelichaam, dat het
stoffelijk lichaam afbreekt, gaf bewustzijn.
De dood van het stoffelijk lichaam werd daarom een kwestie van tijd,
vooral omdat de opbouwende energie van het levenslichaam noodzakelijkerwijs gesplitst moest worden in een deel dat gebruikt werd om het stoffelijk lichaam in leven te houden en een ander deel dat diende als vervanging van het stoffelijk lichaam als dat door de dood verloren ging. Maar
evenals voor het ontstaan van een krachtveld de twee polen van een magneet of dynamo nodig zijn, zijn er ook twee eenslachtige wezens nodig
voor de voortplanting. Zodoende werden huwelijk en geboorte noodzakelijk om tegen de gevolgen van de dood een tegenwicht te vormen. De
dood is dan ook de prijs die wij voor bewustzijn in de stoffelijke wereld
moeten betalen. Huwelijk en telkens weer geboren worden zijn onze wapens tegen de vorst der verschrikking totdat onze gesteldheid zal veranderen en wij worden als de engelen.
De geestelijke voertuigen van de eerste Atlantiërs hadden geen gemeenschappelijk middelpunt ten opzichte van het stoffelijk lichaam, zoals bij
ons. De geest was nog niet helmaal inwonend, hij stond gedeeltelijk buiten het grofstoffelijk lichaam en daarom kon hij zijn voertuigen niet zo
gemakkelijk besturen als wanneer hij er geheel in zou wonen. Het hoofd
van het levenslichaam stond buiten en ver boven het stoffelijke hoofd.
Tussen de wenkbrauwen, ongeveer anderhalve centimeter onder het huid10

oppervlak, ligt een punt dat correspondeert met een punt in het levenslichaam. Dit punt is niet de hypofyse, want die ligt veel dieper in het stoffelijke hoofd. Wij zouden het de neuswortel 2 kunnen noemen. Wanneer die
twee punten in het stoffelijk lichaam en het levenslichaam samenvallen,
zoals bij de tegenwoordige mens het geval is, dan ziet de geoefende helderziende ze als een zwarte vlek of juister als een lege ruimte, zoals de onzichtbare kern in een gasvlam. Dit is de zetel van de inwonende geest in
de mens: het allerheiligste in de tempel van het menselijk lichaam, ontoegankelijk voor alles behalve het inwonende menselijk ego wiens thuis het
is. De geoefende helderziende kan min of meer duidelijk, afhankelijk van
zijn bekwaamheid en training, alle verschillende lichamen zien die de aura van de mens vormen. Alleen deze plek is voor hem verborgen. Dit is de
Isis, waarvan niemand de sluier kan oplichten. Zelfs het hoogst ontwikkelde wezen op aarde is niet in staat het ego van het nederigste, minst
ontwikkelde schepsel te ontsluieren. Dat en alleen dat op aarde is zo heilig,
dat het absoluut veilig is tegen indringing.
Deze beide punten - het ene in het stoffelijk lichaam en zijn tegenhanger in het levenslichaam - stonden bij de mensen uit de vroeg Atlantische
tijden even ver van elkaar als bij onze tegenwoordige dieren. Het hoofd
van het levenslichaam van het paard steekt ver buiten zijn stoffelijk hoofd
uit. De twee punten liggen bij een hond dichter bij elkaar dan bij een ander dier, behalve misschien bij de olifant. Zodra zij met elkaar in contact
komen, krijgen wij een wonderdier dat kan rekenen, spellen en dergelijke.
Ten gevolge van de afstand tussen deze twee punten, was het waarnemingsvermogen of het zien van de Atlantiër in de geestelijke werelden
veel scherper dan in de dichte stoffelijke wereld, die verduisterd was door
haar atmosfeer van dichte, zware mist. Uiteindelijk echter werd de atmosfeer langzamerhand helderder. Tegelijkertijd kwam het bovengenoemde
punt in het levenslichaam steeds dichter bij het punt dat overeenkomst
vertoont met dat van het stoffelijk lichaam. Naarmate die twee elkaar naderden, verloor de mens geleidelijk aan zijn contact met de geestelijke werelden. Zij werden vager, afhankelijk of de grofstoffelijke wereld zich
scherper aftekende. In het laatste derde gedeelte van het Atlantische tijdvak viel eindelijk het punt in het levenslichaam met het corresponderende punt in het stoffelijk lichaam samen. Toen pas kwam de mens in de
dichte, stoffelijke wereld tot volledig ontwaken. Maar op hetzelfde ogenblik dat volledig gezicht en waarnemingsvermogen in de stoffelijke wereld
bereikt werden, ging het vermogen om de geestelijke werelden waar te
nemen bij de meeste mensen geleidelijk verloren.
2 Sinus frontalis of voorhoofdsholte.
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Tijdens het bestaan van dit ras, de oorspronkelijke Semieten, begon de
atmosfeer van Atlantis duidelijk op te klaren, en kwam het bovengenoemde punt in het levenslichaam in contact met zijn tegenhanger in het grofstoffelijk lichaam. Door dit samenvallen ontwikkelde de mens het vermogen om de voorwerpen duidelijk en scherpomlijnd waar te nemen,
maar het gaf ook aanleiding tot verlies van het gezicht dat deel uitmaakt
van de geestelijke werelden.
In de tijd die sinds het Lemurische tijdvak verlopen is, heeft de mensheid geleidelijk het cerebrospinale zenuwstelsel, dat onder de heerschappij
van de wil staat, opgebouwd. In het laatste gedeelte van het Atlantische
tijdvak was dit zo ver ontwikkeld, dat het voor het ego mogelijk was, volledig bezit van zijn grofstoffelijk lichaam te nemen. Dit was het eerder
beschreven tijdstip waarop het punt in het levenslichaam in contact kwam
met het punt bij de neuswortel in het stoffelijk lichaam en de inwonende
geest in de stoffelijke wereld tot ontwaken kwam. Maar bovendien, wat de
meerderheid van de mensheid betrof, het bewustzijn van de geestelijke
werelden verloor.
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DEEL 2. HET LEVENSLICHAAM VAN DE MENS IN
HET TEGENWOORDIGE ARISCHE TIJDVAK
1 Wezen en functie
De mens ontwikkelt zich momenteel in het Arische tijdvak. Zijn levenslichaam bezit functies, kleur, vorm, atomische structuur en polariteit. Haar
bestaan kan worden aangetoond.
Wij zagen dat de mens een zeer ingewikkeld wezen is dat bestaat uit:
1 Het stoffelijk lichaam, het werktuig om in te handelen.
2 Het levenslichaam, een medium voor ‘levenskracht’, waardoor handelen mogelijk wordt.
3 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.
Het doel van het leven is om de in het ego of geest sluimerende krachten
om te zetten in dynamische energie, waardoor de geest volledige beheersing over zijn verschillende lichamen krijgt en zich gedraagt zoals hij dat
zelf wil. Wij weten dat onze geest die volledige macht nu nog niet bezit,
want dan zou er niet, zoals wij zeggen, in ons hart zoveel strijd worden
geleverd tussen onze geest en ons vlees, hoewel wij het eigenlijk strijd tussen onze geest en ons begeertelichaam moeten noemen. Het is deze strijd
waardoor de geestelijke spieren zich ontwikkelen, zoals de fysieke spieren
sterker worden door worstelen. Het is gemakkelijk anderen op te dragen
dit of dat te doen, maar om onszelf gehoorzaamheid op te leggen, is de
moeilijkste taak ter wereld. Het gezegde: Wie zichzelf overwint is sterker
dan die een stad inneemt’ [naar Spreuken 16:32], berust op waarheid. Goethe, de grote dichter en ingewijde, geeft ons de reden in de volgende regels:
Van elke macht die alle wezens bindt
bevrijdt zich de mens, die zichzelf overwint.

Behalve het zichtbare lichaam van de mens, dat wij met onze fysieke
ogen zien, zijn er andere en fijnere voertuigen die voor de meeste mensen onzichtbaar zijn. Toch zijn zij geen overbodige aanhangsels van het
stoffelijk lichaam. Maar zij zijn juist veel belangrijker wegens het feit dat
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zij de bron vormen van al ons handelen. Zonder deze ijlere voertuigen zou
het stoffelijk lichaam bewegingloos, gevoelloos en dood zijn.
Het eerste voertuig noemen wij het levenslichaam, omdat het de toegangspoort van de levenskracht is die tijdens het leven op aarde de dode
klomp van ons sterfelijk omhulsel doordringt en het de kracht geeft zich
te verplaatsen.
Toen ons tegenwoordige, zichtbare lichaam voor het eerst in de geest
ontkiemde, was het een gedachtevorm. Maar geleidelijk aan is het dichter
en stoffelijker geworden, totdat het nu een chemische kristallisatie is.
Vervolgens werd door de geest het levenslichaam als een gedachtevorm
uitgestraald dat zich nu in het derde stadium van verdichting bevindt, de
etherische toestand.
Behalve het voor iedereen zichtbare stoffelijk lichaam, zijn er ook ijlere
voertuigen die dit organisme doordringen en die de bronnen vormen van
zijn activiteit. Eén daarvan is het levenslichaam dat uit ether bestaat en
dat van belang is voor de opbouw van het stoffelijk lichaam door het voedsel dat wij tot ons nemen. Het beheerst alle levensfuncties zoals ademhaling, stofwisseling, enzovoort en werkt door middel van het sympathische
of onwillekeurige zenuwstelsel. Een ander, nog ijler voertuig, wordt het
begeertelichaam genoemd. Dit is het voertuig van onze emoties, gevoelens en verlangens, die de energie opgebruiken die is opgeslagen 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 we 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 voortplanting is een vermogen van het levenslichaam, een afschaduwing van de levensgeest, die het tweede aanzicht van de drievoudige
geest in de mens is. De cherubijnen worden beschreven als degenen die
met een vlammend zwaard de wacht hielden toen de mens uit het Paradijs werd verdreven, uit vrees dat de mens van de levensboom zou eten en
onsterfelijk worden. Want de cherubijnen zijn de grote, verheven hiërarchie, die in de Zonneperiode met de zorg over de aarde belast was toen bij
de mens zich het levenslichaam aan het ontwikkelen was en de levensgeest
werd gewekt.
De Bijbel geeft een beschrijving van de eerste mensen op aarde, Adam
en Eva genoemd. Maar juist opgevat betekent dit het menselijk ras dat zich
geleidelijk aan de kracht toe-eigende nageslacht voort te brengen en
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daardoor eigen baas werd. Daardoor kreeg de mensheid haar vrijheid en
was zij verantwoording schuldig aan de wet van oorzaak en gevolg, omdat
zij zich de kracht had toegeëigend nieuwe lichamen voort te brengen.
Toen werd de mensheid afgescheiden van de levensboom en de staat die
wij nu kennen als etherisch. Wij leerden dat wij een levenslichaam hebben dat uit ether bestaat. Dit is voor ons de levensboom en schenkt ons
de levenskracht waardoor wij in staat zijn ons lichaam te laten bewegen.
Wij begrijpen waarom de kracht, om zelf te scheppen en weer te doen
herleven, ons werd ontnomen, namelijk uit vrees dat wij zouden leren
ons nog onvolmaakte, stoffelijk lichaam weer levend te maken. Wij begrijpen ook, zoals in de Bijbel staat beschreven, waarom aan de poort van
het paradijs cherubijnen waren geplaatst met een vlammend zwaard om
dat gebied te bewaken.
Het was met een goede reden dat deze kracht ons werd ontnomen. Het
was niet uit kwaadwilligheid dat de mens pijn en verdriet zou lijden, maar
alleen omdat de mens, door steeds weer in een minderwaardig lichaam
geboren te worden, zou leren om voor zichzelf een lichaam te bouwen dat
geschikt is om onsterfelijk te worden. De mens daalde geleidelijk aan neer
van een etherische staat tot zijn tegenwoordige grofstoffelijke toestand.
Toen kon de mens even gemakkelijk leven in de etherische staat, als nu in
de drie elementen van de stoffelijke wereld. In de vroegere etherische staat
kwam hij geestelijk in aanraking met de levensstromen, zoals nu onbewust gebeurt. Hij was toen in staat om de zonne-energie op een bepaald
punt in zijn lichaam samen te trekken en die op een andere manier dan nu,
te gebruiken. Toen hij de vaste toestand van nu binnentrad werd hem langzamerhand deze kracht ontnomen.
Ons lichaam, dat uit ether is samengesteld, wordt in de westerse mysterieschool het levenslichaam genoemd. Zoals wij al zagen is ether de toegangsweg voor de levenskracht van de zon en het veld van bemiddeling van
die krachten in de natuur, die vitale functies als assimilatie, groei en voortplanting bevorderen.
Dit [levens]lichaam is molecuul voor molecuul en orgaan voor orgaan,
een precieze tegenhanger van ons zichtbare lichaam, op één uitzondering
na, waar wij later op terugkomen. Het is iets groter, en steekt ongeveer 3
tot 4 cm buiten de omtrek van ons stoffelijk lichaam uit.
De milt is de toegangspoort voor de krachten die het lichaam verlevendigen. In de etherische tegenhanger van dat orgaan wordt de zonne-energie
in een levengevende stroom van lichtroze kleur veranderd. Daarvandaan
verspreidt hij zich over het hele zenuwstelsel. Na in het lichaam te zijn gebruikt, straalt zij in stromen uit, ongeveer zoals de stekels van een stekelvarken uitsteken.
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Overdag slaat het levenslichaam het kleurloze zonnefluïde op dat om
ons heen is, door middel van de milt. Deze levenskracht verspreidt zich
over het hele lichaam en wordt door een helderziende als een zachtroze
kleur waargenomen, omdat het bij het binnendringen in het stoffelijk lichaam van kleur verandert. Het stroomt langs iedere zenuw. Wanneer
het door de hersencentra in bijzonder grote hoeveelheid uitgezonden
wordt brengt het de spieren, waarnaar de zenuwen leiden, in beweging.
Tijdens de waaktoestand is er voortdurend strijd tussen het levenslichaam en het begeertelichaam. 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 alle voorradige energie met roekeloze
spilzucht verkwist.
Het levenslichaam heeft echter alleen maar belang bij het in stand houden van het stoffelijk lichaam. Door middel van de milt, verdeelt het de
kleurloze zonne-energie die de ruimte doordringt en zet deze door een of
ander vreemd chemisch proces om in een levensfluïdum van een prachtige, bleekroze kleur die langs iedere zenuw en vezel van het lichaam wordt
gezonden. Het levenslichaam streeft er altijd naar om zuinig om te gaan
met de energie die zij in het stoffelijk lichaam heeft opgeslagen. Zij is
voortdurend betrokken bij het herstellen van de weefsels als die, door de
krachtige aanvallen van het ongeremde begeertelichaam, stuk en vernietigd
zijn.
Vier kleuren zijn absoluut niet te beschrijven, maar de middelste van de
vijf, komt overeen met de tint van een pas uitgekomen perzikbloesem. Dit
is in feite de kleur van het levenslichaam.
Het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam van de mens hebben de
verticale stand aangenomen, maar zijn geestelijke voertuigen hebben nog
de ovale vorm behouden.
De natuurwetenschap heeft vastgesteld dat de atomen in ons lichaam
zich steeds vernieuwen, zodat al het materiaal waaruit ons lichaam is samengesteld binnen een paar [7] jaar verdwenen is. Het is algemeen bekend
dat littekens en andere onvolmaaktheden tot in de ouderdom blijven bestaan. De reden hiervan is dat de prismatische etheratomen, die ons levenslichaam vormen, van de wieg tot het graf onveranderd blijven. Zij bevinden zich altijd op ongeveer dezelfde plaats. Dat wil zeggen dat de prismatische etheratomen, die de stoffelijke atomen in de tenen of de vingers
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doen trillen, niet verhuizen naar de handen of de benen of een ander deel
van het lichaam, maar op precies dezelfde plaats blijven waar ze aanvankelijk waren. Een beschadiging van de stoffelijke atomen laat een soortgelijke indruk op de prismatische etheratomen achter. De nieuwe fysieke stof
die er overheen gevormd wordt blijft de oorspronkelijke vorm en structuur
aannemen.
Het voorgaande betreft uitsluitend de prismatische etheratomen die met
de vaste stoffen en vloeistoffen in de stoffelijke wereld overeenkomen
omdat ze een bepaalde vorm aannemen en die ook behouden. Bovendien
heeft elk mens in dit stadium van zijn ontwikkeling, voor zintuiglijke waarneming en geheugen, een bepaalde hoeveelheid licht ether en weerspiegelende ether in zijn levenslichaam vermengd. Wij kunnen zeggen dat de
lichtether overeenkomt met de gassen in de stoffelijke wereld. De weerspiegelende ether kan misschien het best omschreven worden als hyper
etherisch. Het is een ijle substantie van blauwachtige kleur, die lijkt op de
blauwe kern van een gasvlam. Hij lijkt doorschijnend en schijnt alles wat
er binnenin is te onthullen, toch verbergt hij al de geheimen van natuur
en mensheid. Men kan er een verslag van in het geheugen der natuur vinden.
De lichtether en de weerspiegelende ether zijn van karakter precies tegengesteld aan de aan hun plaats gebonden prismatische etheratomen. Zij
zijn vluchtig en verplaatsen zich. Hoeveel of hoe weinig iemand ook van
dit materiaal bezit, het is een aanwinst, een vrucht getrokken uit ervaringen tijdens zijn leven. Binnenin het lichaam vermengen deze hogere ethers
zich met de bloedstroom. Wanneer door hulpverlening en opoffering in
de levensschool zij zo toegenomen zijn dat het lichaam hen niet langer
binnenhouden kan, worden zij aan de buitenkant als een zielenlichaam van
goud en blauw waargenomen. Blauw geeft het hoogste type van geestelijke ontwikkeling aan. Daarom heeft dit de kleinste omvang en kan met
de blauwe kern van een glasvlam vergeleken worden, terwijl de gouden tint
het grootste deel vormt en overeenkomt met het gele licht dat de kern van
de gasvlam omgeeft. De blauwe kleur verschijnt niet buiten het stoffelijk
lichaam, behalve bij de allergrootste heiligen; meestal is alleen de gele kleur
zichtbaar. Bij de dood wordt dit deel van het levenslichaam in het begeertelichaam gegrift, tegelijk met het levenspanorama dat het bevat. De essentie
van onze levenservaring wordt ten slotte op het zaadatoom als geweten of
deugd afgedrukt dat ons in een volgend leven aanspoort het kwade te laten en het goede te doen.
Wanneer we nu de mens ontleden, zien wij dat alle vier de ethers in zijn
fijn gestructureerde levenslichaam in volle kracht actief zijn. Door de activiteit van de scheikundige ether kan hij voedsel assimileren en groeien; de
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krachten die in de levensether werken, stellen hem in staat zijn soort voort
te planten; de krachten in de lichtether voorzien het grofstoffelijk lichaam
van warmte en werken op het zenuwstelsel en de spieren in en openen
zo door middel van de zintuigen de verbindingsdeuren met de uiterlijke
wereld; ten slotte stelt de weerspiegelende ether de geest in staat om zijn
voertuig door middel van het denken te besturen. In deze ether worden
ook vroegere ervaringen als geheugen opgeslagen.
Het levenslichaam van planten, dieren en mensen steekt buiten de omtrek van het grofstoffelijk lichaam uit evenals het etherisch gebied, het
levenslichaam van een planeet, buiten het grofstoffelijk gedeelte van die
planeet uitsteekt. Waaruit opnieuw de waarheid van het hermetische axioma ‘zo boven, zo beneden’, blijkt. De dikte van het uitstekende gedeelte
van het levenslichaam van de mens bedraagt ongeveer anderhalve inch,
ongeveer 4 centimeter. Het gedeelte dat buiten het grofstoffelijk lichaam
uitsteekt, is sterk lichtgevend en heeft ongeveer de kleur van een pas ontloken perzikbloesem. Het wordt dikwijls waargenomen door mensen, die
zonder het te weten, enigszins helderziend zijn. Ik heb vaak opgemerkt
wanneer ik met dergelijke mensen sprak, dat zij zich meestal niet bewust
zijn dat zij iets ongewoons zien en niet weten wat zij zien.
Het grofstoffelijk lichaam wordt tijdens het leven voor de geboorte in de
matrijs van dit levenslichaam opgebouwd en is, op één uitzondering na,
molecule na molecule een getrouwe kopie van het levenslichaam. Evenals
de krachtlijnen in bevriezend water de wegen zijn waarlangs de ijskristallen zich vormen, zo bepalen de krachtlijnen in het levenslichaam de vorm
van het grofstoffelijk lichaam. Het hele leven door is het levenslichaam de
bouwer en vernieuwer van de grofstoffelijke vorm. Als het etherisch hart
er niet was, dan zou het stoffelijk hart heel snel onder de voortdurende inspanning die wij ervan vergen, bezwijken. Alle misbruik waaraan wij ons
stoffelijk lichaam blootstellen wordt, voor zover het in zijn vermogen ligt,
door het levenslichaam, dat een eeuwige strijd voert tegen de dood van het
grofstoffelijk lichaam, bestreden.
De bovengenoemde uitzondering bestaat hierin, dat het levenslichaam
van een man vrouwelijk of negatief, en dat van een vrouw mannelijk of
positief is. Dit feit geeft ons de sleutel tot een groot aantal raadselachtige
levensproblemen. Dat een vrouw zich door haar emoties laat overmeesteren, komt door de genoemde polariteit, want haar positief levenslichaam
geeft een overdaad aan bloed en maakt dat zij onder zo'n grote geestelijke spanning moet werken, dat het stoffelijk omhulsel zou instorten als zij
geen veiligheidsklep bezat in de menstruatie en in de tranen die de druk bij
bijzondere gelegenheden opheffen, want tranen zijn ‘wit bloed’. Een man
kan even sterke emoties hebben als een vrouw, maar hij is meestal in staat
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om die zonder tranen te bedwingen, omdat zijn negatief levenslichaam niet
meer bloed voortbrengt dan hij gemakkelijk kan bedwingen.
In tegenstelling met de hogere menselijke voertuigen verlaat het levenslichaam het grofstoffelijk lichaam meestal pas bij de dood van het grofstoffelijk lichaam, behalve onder bepaalde omstandigheden die wij later, wanneer wij over ‘inwijding’ spreken, zullen behandelen. Op het moment van
overlijden worden de scheikundige krachten in het grofstoffelijk lichaam
niet langer door het ontwikkelend leven in bedwang gehouden. Door ontbinding brengen zij de stof tot haar oorspronkelijke toestand terug, zodat
die in de huishouding van de natuur voor het opbouwen van nieuwe vormen gebruikt kan worden. Ontbinding wordt dus door de activiteit van
de planetaire krachten in de scheikundige ether veroorzaakt.
Wat de structuur betreft, kan het levenslichaam enigszins vergeleken
worden met een van die schilderlijsten die uit honderden kleine stukjes
hout bestaat, die in elkaar sluiten en voor de nauwkeurige waarnemer een
oneindig aantal puntjes vertonen. Het levenslichaam vertoont aan de waarnemer wel een miljoen aantal prisma’s 3. Deze prisma's passen in de uitgeholde middelpunten van de grofstoffelijke atomen en doordringen ze
met levenskracht, waardoor zij met een hoger trillingsgetal trillen dan het
mineraal, waarvan de trilling niet versneld wordt en dat dit bezielende leven niet heeft.
Wanneer iemand bijna verdrinkt, van een hoogte valt, of bevriest, verlaat
het levenslichaam het grofstoffelijk lichaam en worden de atomen van het
grofstoffelijk lichaam daardoor tijdelijk traag. Kunnen de levensgeesten
echter opnieuw opgewekt worden, dan komt het [levenslichaam] weer in
het grofstoffelijk lichaam terug en de prisma’s nemen hun plaats in de
grofstoffelijke atomen weer in. De traagheid van de atomen maakt dat zij
zich tegen het hervatten van de trillingssnelheid verzetten, en het gevolg
hiervan is de hevig prikkelende pijn en het tintelende gevoel dat aan dergelijke gevallen eigen is. In gewone omstandigheden dringt het niet tot ons
bewustzijn door, evenmin als men het tikken van een klok hoort, maar wij
merken het wel degelijk op wanneer zij plotseling stil staat of begint te lopen.
In sommige gevallen verlaat het levenslichaam gedeeltelijk het grofstoffelijk lichaam, bijvoorbeeld wanneer een hand ‘slaapt’. Men kan dan de
etherische hand van het levenslichaam als een handschoen onder aan de
grofstoffelijke arm zien hangen en de prisma's veroorzaken die eigenaardige prikkelende gewaarwording wanneer de etherische hand weer in de
3 ‘puntjes’ zijn overal veranderd in ‘prisma's’, zie de inleiding van De wereldbeschouwing, en

onderaan de volgende bladzijde.

19

grofstoffelijke hand terugkomt. In hypnotische toestand splitst het levenslichaam van het hoofd zich soms en hangt buiten het grofstoffelijke hoofd,
over elke schouder een helft; of ligt het om de hals heen als de kraag van
een trui. Dat in dergelijke gevallen de prikkelende gewaarwording bij het
ontwaken ontbreekt, komt omdat een gedeelte van het levenslichaam van
de hypnotiseur tijdens de hypnose dat van de gehypnotiseerde vervangen
heeft.
De atomen van de scheikundige ether en de levensether die om de kern
van het zaadatoom, gelegen in de zonnevlecht, verzameld zijn, hebben de
vorm van prisma’s. Zij zijn zo geplaatst dat de door de milt in ons lichaam
binnenkomende zonne-energie in een rode straal gebroken wordt. Dit is
de kleur van het scheppende aanzicht van de Drie-eenheid, namelijk Jehova, de heilige Geest, die Luna, de maan, het hemellichaam van de bevruchting, beheerst. Daardoor wordt het levensfluïde uit de zon, dat het menslijk
lichaam via de milt binnendringt, lichtroze getint, vaak door helderzienden waargenomen als zij door de zenuwen stroomt zoals elektriciteit door
stroomdraden. Op die manier opgeladen zijn de scheikundige ether en de
levensether de kanalen voor assimilatie, die de persoon in stand houdt, en
voor de bevruchting, die het ras doet voortbestaan.
Tijdens het leven doordringt elk prismatische levensatoom een stoffelijk atoom en brengt dat in trilling. Om deze combinatie te begrijpen moet
u zich een beeld voorstellen van een peervormige mand, waarvan de van
draad gevlochten spiraalvormige draden, schuin van pool tot pool lopen.
Dit is het stoffelijk atoom dat ongeveer de vorm van onze aarde heeft. Het
prismatische levensatoom wordt er vanaf de bovenkant ingevoegd, die het
breedst is en overeenkomt met de noordpool van onze aarde. De punt
van het prisma dringt dus door tot het smalste deel van het stoffelijk
atoom, dat overeenkomt met de zuidpool van de aarde, waardoor het
geheel op een slingerende, draaiende en trillende tol lijkt. Op die manier
wordt ons lichaam levend en in staat tot bewegen. Het is opmerkelijk dat
de aarde op dezelfde manier door een kosmisch etherlichaam wordt doordrongen en dat het noorder- en zuiderlicht etherstromen zijn die de aarde vanaf de pool tot aan de evenaar omcirkelen, evenals de stromingen in
het stoffelijk atoom.
De lichtether en de weerspiegelende ether zijn wegen van bewustzijn en
geheugen. Bij de doorsnee mens zijn ze dun en hebben nog geen bepaalde vorm aangenomen. Zij doordringen het atoom, zoals lucht een spons
doordringt en vormen een fijne, aura-achtige atmosfeer buiten elk atoom.
Als ik geschreven had dat het levenslichaam uit prisma’s is opgebouwd
in plaats van uit punten, dan zou dit juister geweest zijn. Want het is de
straalbreking door deze minuscule prisma’s, die het kleurloze zonneflu20

idum in een roze tint veranderen, zoals ook door andere schrijvers is
waargenomen.
Er werden ook nieuwe en belangrijke ontdekkingen gedaan. Ik weet nu
bijvoorbeeld dat het zilveren koord in ieder leven opnieuw groeit. Dat één
deel uit het zaadatoom in de grote draaikolk van de lever ontspruit; dat
het andere deel uit het zaadatoom van het grofstoffelijke 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.
De verdere ontwikkeling van het koord tussen het hart en de zonnevlecht tijdens de eerste zeven jaren, heeft een belangrijke betrekking op
het mysterie van het kinderleven, zoals zijn verdere groei vanuit de lever
naar de zonnevlecht die in de volgende periode van zeven jaar plaatsvindt,
een bijdrage levert tot de adolescentie. De voltooiing van het zilveren
koord markeert het einde van de kinderjaren. Vanaf die tijd begint de zonne-energie die door de milt binnenstroomt en gekleurd wordt als gevolg
van de lichtbreking door het prismatische zaadatoom van het levenslichaam dat zich in de zonnevlecht bevindt, aan de aura een kenmerkende
en individuele kleurschakering te geven, die wij bij volwassenen waarnemen.
Zoals de ether op de gevoelige film in een fototoestel een nauwkeurige
indruk van het omringende landschap overbrengt, waarop de kleinste bijzonderheden afgebeeld staan of de fotograaf ze nu zelf heeft opgemerkt
of niet, zo neemt de ether in de lucht die wij inademen een nauwkeurig
en gedetailleerd beeld in zich op van onze hele omgeving. Niet alleen van
de stoffelijke dingen, maar ook van de toestanden die zich elk ogenblik in
onze aura afspelen. Het geringste gevoel en de minste gedachte of emotie
worden naar de longen overgebracht, waar zij in het bloed opgenomen
worden. Het bloed is een van de edelste producten van het levenslichaam,
daar het de drager van voedsel naar elk deel van het lichaam is en het directe voertuig van het ego. De beelden die het bevat, worden op de negatieve atomen van het levenslichaam afgedrukt om na de dood als scheidsrechter van het lot van de mens te dienen.
Bij veel vrouwen, bij wie het levenslichaam positief is, en bij hoog
ontwikkelde mensen van beide seksen van wie het levenslichaam door
een rein en heilig leven door gebed en concentratie gevoelig gemaakt is,
is dit bovenbewuste geheugen, dat met de levensgeest onafscheidelijk
verbonden is, soms tot op zekere hoogte boven de noodzakelijkheid gestegen om zich in denkstof en begeertestof te kleden en om tot handeling
te dwin- gen. Het loopt niet altijd gevaar dat het zich onderwerpt aan en
misschien overheerst wordt door een verstandelijk proces. Soms drukt
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het zich in de vorm van intuïtie of lering van binnenuit, rechtstreeks op
de weerspiegelende ether af van het levenslichaam. Hoe sneller wij leren
het te herkennen en zijn voorschriften te volgen, des te vaker zal het tot
ons eeuwig welzijn, zijn stem doen horen.
Door hun activiteit tijdens de waaktoestand zijn het begeertelichaam en
het verstand steeds bezig het grofstoffelijk lichaam af te breken. Elke gedachte, elke beweging vernietigt weefsel. Aan de andere kant doet het levenslichaam trouw zijn best om de harmonie te herstellen en weer op te
bouwen wat de andere voertuigen afbreken. Het is echter niet in staat om
de verwoede aanvallen van de impulsen en gedachten geheel te weerstaan.
Het [stoffelijk lichaam] verliest langzamerhand terrein en ten slotte komt
er een moment dat het bezwijkt. De prismatische atomen verschrompelen
als het ware. Het levensfluïde stroomt niet langer in voldoende hoeveelheid door de zenuwen; het lichaam wordt loom, de denker wordt hierdoor gehinderd en gedwongen zich terug te trekken en neemt het begeertelichaam met zich mee. Door dit terugtrekken van de hogere voertuigen blijven het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam dat het doordringt in die gevoelloze toestand achter, die wij slaap noemen.
Als een wijze generaal volgde het ego een dergelijke tactiek. Het begon
zijn veldtocht niet met te proberen over één van de klieren macht te krijgen, want zij zijn uitdrukking van het levenslichaam. Evenmin was het mogelijk over de aan de wil onderworpen spieren gezag te krijgen, want die
worden maar al te goed door de vijand bewaakt. Het gedeelte van het
onwillekeurige spierstelsel dat door het sympathische zenuwstelsel beheerst wordt kon ook niet voor dat doel dienen. Het moest meer rechtstreeks met het cerebro-spinale zenuwstelsel in contact zien te komen. Om
dit te doen en tegelijk vaste grond te krijgen op vijandelijk terrein, moest
het een onwillekeurige spier in zijn macht krijgen, die ook met het cerebrospinale zenuwstelsel in verband staat. Een dergelijke spier is het hart.
Het bloed is de hoogste uitdrukking van het levenslichaam, want het
voedt het hele stoffelijke organisme. Het is ook in zekere zin het voertuig
van het onderbewuste geheugen en staat in contact met het geheugen van
de natuur dat in de hoogste sfeer van het etherisch gebied ligt. Het bloed
brengt de levensbeelden, generatie na generatie, van de voorouders op de
nakomelingen over, wanneer er ten minste gemeenschappelijk bloed is,
zoals bij huwelijken tussen nauw verwante familieleden het geval is.
De liefde en eenheid in de wereld van de levensgeest vinden haar bedrieglijke tegenhanger in het etherisch gebied waarmee wij, door het levenslichaam dat de geslachtelijke liefde en de geslachtsgemeenschap bevordert, in verband staan. De levensgeest zetelt in de hypofyse of het her-
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senaanhangsel, maar ook in het hart, de poort voor het bloed dat de spieren voedt.
Als men de zaak vanuit occult standpunt beziet, 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.
Onze ego’s werken rechtstreeks in de ijle substantie van het gebied van
de abstracte gedachte, dat wij binnen de omtrek van onze individuele aura zichtbaar gemaakt hebben. Van daar zien wij de indrukken die door de
uiterlijke wereld op het levenslichaam door de zintuigen gemaakt zijn,
evenals de gevoelens en aandoeningen die zij in het begeertelichaam opwekken en in het verstand afspiegelen.
Alle dingen verkeren in een toestand van trilling. De trillingen van
voorwerpen in onze omgeving beïnvloeden ons voortdurend en brengen
kennis van de buitenwereld over naar onze zintuigen. De ethertrillingen
werken in op onze ogen, zodat wij zien, en trillingen in de lucht brengen
geluiden naar ons oor over.
De zon werkt in het levenslichaam en is de kracht die levend maakt en de
strijd aanbindt met de ten dode leidende maankracht.
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.
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.
Een levenslichaam, dat uit ether is samengesteld en het zichtbare lichaam
doordringt, zoals ether allerlei vormen doordringt, met dit verschil dat de
mens een grotere hoeveelheid universele ether tot zich trekt dan andere
vormen. Dit etherisch lichaam, dat ongeveer 4 cm buiten ons stoffelijk li-
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chaam uitsteekt, is ons instrument voor het opnemen van de levengevende
zonne-energie.
Het levenslichaam, dat uiteindelijk tot ziel verandert, omgevormd en vergeestelijkt wordt, is van het tegenovergestelde geslacht. Het wordt orgaan
voor orgaan, net zo als het grofstoffelijk lichaam, gevormd met één uitzondering en dit verklaart veel feiten die anders onverklaarbaar zijn. De
vermogens, eigen aan het levenslichaam, zijn: groei, voortplanting, assimilatie en geheugen. Een vrouw, die een positief levenslichaam bezit, is eerder volwassen dan de man. De gedeelten die plantachtig blijven, zoals de
haren, groeien langer en weelderiger, en natuurlijk zal een positief levenslichaam meer bloed voortbrengen dan het negatieve levenslichaam van
een man. Vandaar dat een vrouw een hogere bloeddruk heeft, die noodzakelijkerwijs door de menstruatie verminderd wordt. Wanneer die bij de
overgang ophoudt, vindt er bij een vrouw een tweede groei plaats, die bijzonder goed uitgedrukt wordt door het gezegde: ‘vet en veertig.’
De impulsen van het begeertelichaam jagen het bloed met verschillende
snelheid door het hele lichaam, in overeenstemming met de kracht van
de emoties. Omdat een vrouw een teveel aan bloed heeft, werkt zij onder
hogere druk dan een man. Hoewel die druk door de menstruatie verlicht
wordt, zijn er toch tijden waarin het nodig is een extra afvoer te hebben.
Dan werken de tranen bij een vrouw, dat wit bloed is, als veiligheidsklep
om het overtollige vocht af te voeren. Mannen, al hebben zij even sterke
emoties als vrouwen, barsten niet zo gauw in snikken uit, omdat zij niet
méér bloed hebben dan zij gemakkelijk kunnen gebruiken.
Omdat een vrouw in de etherische sfeer van de stoffelijke wereld positief gepolariseerd is, is haar geschikte omgeving haar thuis en de kerk, waar
zij met liefde en harmonie omringd wordt, terwijl een man in de grofstoffelijke wereld, waar hij positief is, de genadeloze strijd voert om het bestaan
waarin alleen de sterkste overwint.
Zo werd de vrouw de pionierster van de beschaving, daar zij de eerste
was die het begrip van een goed leven ontwikkelde, waarvan zij bij de ouden
de hooggewaardeerde draagster werd; in dit opzicht heeft zij altijd aan de
spits gestaan. Daar alle ego's beurtelings als man en vrouw geboren worden, is er natuurlijk in werkelijkheid van geen voorrang sprake. Het wil gewoon zeggen dat zij, die op een bepaald ogenblik in een stoffelijk lichaam
van het vrouwelijk geslacht zijn, een positief levenslichaam hebben en
daardoor ontvankelijker zijn voor geestelijke impulsen dan wanneer het levenslichaam negatief is, zoals bij de man.
De vrouw daarentegen heeft een positief levenslichaam en als gevolg
daarvan staat zij intuïtief in contact met de geestelijke trillingen in het heelal. Zij is idealistischer en rijker aan verbeeldingskracht. Zij heeft grote be24

langstelling voor die dingen die tot morele verheffing van het ras leiden.
Daar de mensheid in deze tijd alleen maar door morele en geestelijke groei
vooruit kan komen is zij beslist de belangrijkste factor in onze ontwikkeling. Het zou voor het ras van enorm belang zijn als zij op elk gebied gelijke rechten als de man had. Want pas dan kan men hervormingen verwachten die de mensen dichter bij elkaar brengen. Een soortgelijk geval
zien wij in het gezin, waar de vrouw het middelpunt is waaromheen zich
zowel man als kinderen scharen. Naar vermogen maakt zij haar huis tot
wat het is; zij is de bindende invloed en vredestichtster. De vader kan
heengaan door de dood of door andere oorzaak; de kinderen kunnen het
huis uitgaan; maar zolang de moeder leeft bestaat het thuis. Pas als de
moeder wordt weggerukt wordt het thuis ineens opgebroken.
Aan het begin van deze beschrijving zeiden wij dat het levenslichaam een
precieze tegenhanger van het grofstoffelijk lichaam is, op één uitzondering
na: het is van tegengesteld geslacht of misschien is polariteit beter. Omdat het levenslichaam het stoffelijk lichaam voedt kunnen wij gemakkelijk
begrijpen dat bloed de hoogste, zichtbare uitdrukking ervan is. Eveneens
dat een positief gepolariseerd levenslichaam meer bloed kan aanmaken dan
een negatief. Een vrouw, die lichamelijk negatief is, heeft een positief levenslichaam. Vandaar dat zij een teveel aan bloed produceert dat tijdens
de menstruatie wordt afgevoerd. Ook is zij eerder in tranen, die wit bloed
zijn, dan een man wiens negatief levenslichaam niet meer bloed produceert dan hij gemakkelijk aankan. Daarom heeft hij die uitlaatklep niet nodig die het overtollige bloed van de vrouw afvoert.
De engelen - die in de Maanperiode mensachtig waren - werken zowel
met mensen, dieren als planten, want in de Maanperiode had het heelal de
dichtheid van ether, en de levenslichamen van alle drie genoemde categorieën zijn uit dat materiaal samengesteld. Daarom dienen de engelen in
het bijzonder als helpers bij de vitale functies zoals assimilatie, groei en
voortplanting. Voor waar het de mens betreft treden zij als familiegeesten
op. Zij veroorzaken de aanwas in gezinnen, bij het vee en de opbrengst van
de oogst.
Sindsdien hebben de maanengelen de bijzondere zorg voor het vochtige,
waterige levenslichaam op zich genomen, dat bestaat uit vier ethers, 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 de functie 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.
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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
geheel volgens zijn gevoelens en emoties en denkt zelden over het vraagstuk van zijn bestaan na, met uitzondering waar het in leven blijven betreft.
Het merendeel 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. Desondanks 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.
Deze verwoesting gaat steeds door en het is onmogelijk alle vernielers
buiten de deur te houden en dat is ook niet de bedoeling. Als het levenslichaam ongestoord zijn gang kon 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 het bewustzijn zich.
De drievoudige geest wierp een drievoudig schaduwbeeld in het gebied
van de stof en zo ontstond het grofstoffelijk lichaam als tegenhanger van
de goddelijke geest; het levenslichaam als exacte kopie van de levensgeest;
en het begeertelichaam als evenbeeld van de menselijke geest. Als laatste
en belangrijkste werd het verstand gevormd als schakel tussen de drievoudige geest en zijn drievoudig lichaam. Dit was het begin van persoonlijk
bewustzijn en markeert het punt waar de involutie van de geest in de stof
werd beëindigd en het evolutieproces, het opheffen van de geest uit de
stof, begint. Involutie houdt in de kristallisatie van geest in lichamen, maar
evolutie is afhankelijk van het oplossen van die lichamen, het onttrekken
van de zielsubstantie aan die lichamen, en de alchemistische vermenging
van deze ziel met de geest.
Er zijn een aantal manieren om het werkelijke bestaan van het levenslichaam aan te tonen. In de eerste plaats bestaat er een fototoestel. Misschien kunt u in uw woonplaats onder de spiritisten iemand vinden die
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foto’s van geesten kan maken. Hoewel fotografen trucjes kennen om zulke foto’s te maken is het toch een feit dat, onder omstandigheden waarbij trucage was uitgesloten, er foto’s van mensen gemaakt zijn die overleden waren. Zij waren in staat zich met ether te omhullen, het materiaal
waaruit het levenlichaam bestaat, en dat voor het oog van de lens zichtbaar is. Ik werd zelf eens op de foto gezet toen ik in mijn levenslichaam
van Los Angeles naar San Pedro ging om afscheid van een vriendin [dr.
Alma von Brandis] te nemen, die daar aan boord ging. Toevallig stond ik
tussen haar en een vriend die juist een foto van het schip nam. De gelijkenis was zo treffend dat ik door een aantal mensen werd herkend.
Dan bestaan er honden die bepaalde personen volgen door de geur van
de kleding die zij hebben gedragen. Deze kleren zijn doortrokken met de
ether van het levenslichaam, dat ongeveer vier centimeter buiten het stoffelijk lichaam uitsteekt. Vandaar dat bij iedere stap die wij zetten dit onzichtbare, stralende fluïde ook in de aarde dringt. Men heeft ontdekt dat
bloedhonden, die een vluchtende misdadiger volgden, het spoor bijster
raakten en de geur kwijt raakten, omdat de voortvluchtige schaatsen had
ondergebonden en over het ijs er vandoor was gegaan. Hierdoor stond
hij niet op de grond, zodat zijn levenslichaam, dat onder zijn voeten uitstak, niet in het ijs drong. Daarom was er geen geur die de speurhonden
konden volgen om hem op te sporen. Hetzelfde effect werd verkregen
toen iemand op stelten van de plaats van de misdaad wegliep.
Dan is er nog het geval van de magnetiseur die van zijn patiënt de zieke plekken uit dienst levenslichaam wegneemt en daarvoor nieuwe ether
in de plaats brengt. Hierdoor stromen levenskrachten door het zieke, stoffelijke orgaan, waardoor genezing tot stand komt. Als de magnetiseur er
niet voor zorgt dat hij de zwarte, geleiachtige, ziekte verwekkende etherische afvalstoffen die hij in zijn lichaam heeft opgenomen afslaat, zal hij
op zijn beurt ziek worden. Als er niet een onzichtbaar fluïde, als waar wij
van spreken bestond, zou het verschijnsel dat de patiënt herstelt en de
magnetiseur ziek kan worden, niet kunnen plaatsvinden.
Tot slot kan ik nog zeggen, als u de moeite wilt nemen, er één manier
en één gelegenheid bestaat waarbij een zeer groot aantal mensen in staat
is het levenslichaam te zien. Dit kan het gemakkelijkst in zuidelijke landen, waar de overledenen snel na hun dood begraven worden. Zoek een
tijdstip uit dat zo dicht mogelijk tegen vollemaan ligt. Kijk daarna de overlijdensberichten in de krant na en ga die avond naar het kerkhof volgend
op het overlijden van iemand die dan nog geen vierentwintig uur dood is.
U zult dan waarschijnlijk de wazige omtrek van het levenslichaam boven
het graf in het maanlicht zien flikkeren. De wazige omtrek van het levenslichaam blijft daar en vergaat tegelijk met het lichaam in het graf. Een hel27

derziende kan dit altijd zien, maar alleen op de eerste avond na de begrafenis is de dichtheid ervan groot genoeg om door gewone mensen gezien
te worden. Als u het levenlichaam niet meteen ziet, loop dan om het graf
heen en blijf er vanuit verschillende invalshoeken naar kijken. Dan krijgt
u waarschijnlijk het meest overtuigende zichtbare bewijs voor uw vriend.
Hoewel de wetenschap het levenslichaam van de mens niet rechtstreeks
heeft waargenomen, heeft zij toch bij verschillende gelegenheden het bestaan van een dergelijk lichaam als noodzakelijk voor de verklaring van
sommige feiten zonder bewijs aangenomen. Op verschillende tijdstippen
en onder uiteenlopende omstandigheden is de uitstraling door een aantal
geleerden geconstateerd. Blondlot en Charpentier noemden ze N-stralen,
naar de Franse stad Nantes, waar de uitstraling door deze geleerden was
waargenomen. Anderen hebben ze ‘het Odisch fluïde’ genoemd. Parapsychologen hebben het levenslichaam zelfs gefotografeerd op het moment
dat het voor het materialiseren van geesten door de milt werd uitgedreven.
Dr. Hotz bijvoorbeeld, nam twee foto’s van een materialisatie door het
Duitse medium Minna Demmler. Op de ene foto is een vage en vormloze
wolk van ether te zien die aan de linkerkant van het lichaam uit het medium
stroomt. Een tweede foto, die enige ogenblikken later werd genomen,
toont de gematerialiseerde geest die naast het medium staat. Andere foto’s,
door wetenschappers van het Italiaanse medium Eusapia Palladino genomen, laten een lichtgevende wolk zien, die aan de linkerkant over haar heen
hangt.
2 Bij gezondheid en ziekte
Bij gezondheid en ziekte speelt het levenslichaam een belangrijke rol. Het
wordt bij amputatie, ongevallen, verdovingsmiddelen, verdrinking, shock,
spijt en wroeging beïnvloed. Als het niet in een concentrische positie is in
verhouding tot de andere voertuigen of lichamen van het ego kunnen
krankzinnigheid en idiotie het gevolg zijn.
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 daardoor worden de planetaire deeltjes van het levenslichaam
en het begeertelichaam ook zuiverder. Als men alleen maar aan voeding
en hygiëne aandacht schenkt, dan kunnen het individuele levens- en begeertelichaam even onzuiver blijven als tevoren, maar het gaat net iets ge28

makkelijker 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 invloed op de
andere voertuigen en helpt mee om ze te verbeteren.
De opbouwende eigenschappen van het levenslichaam, dat het lichaam
van liefde is, zijn niet zo gemakkelijk na te gaan. Waargenomen is dat tevredenheid het leven verlengt. Wij kunnen daarom veilig aannemen dat
een kind, dat verwekt is in een sfeer van harmonie en liefde, betere levenskansen heeft dan een kind verwekt tijdens boosheid, dronkenschap of
hartstocht.
Zo wordt het levenslichaam op ongeveer zevenjarige leeftijd geboren als
het kind van tanden gaat wisselen, en wordt het begeertelichaam ongeveer
op het veertiende levensjaar geboren als de pubertijd begint. Het verstand
wordt omstreeks het eenentwintigste levensjaar geboren, als men meerderjarig wordt.
Er zijn enkele belangrijke zaken waarvoor alleen maar tijdens de periode
van groei gezorgd kan worden en ouders dienen te weten welke die zijn.
Hoewel de organen tegen de tijd dat het kind ter wereld komt gevormd
zijn, worden de lijnen tot volledige ontwikkeling tijdens die eerste zeven
jaren bepaald; en als zij in die tijd niet goed aangegeven worden, kan een
overigens gezond kind een ziekelijke man of vrouw worden.
In alles wat leeft straalt het levenslichaam stralen van kracht uit die gebruikt worden om het stoffelijk lichaam op te bouwen. Als het lichaam gezond is, voeren zij alle gifstoffen uit het lichaam af en houden het schoon.
Ditzelfde gebeurt in het levenslichaam van de aarde dat het voertuig van
Christus is. De giftige en afbrekende krachten die door onze hartstochten
worden voortgebracht, worden door de levenskracht van Christus afgevoerd. Maar elke slechte gedachte of daad veroorzaakt hem een hoeveelheid pijn en gaat zo deel uitmaken van de doornenkroon, omdat het hoofd
altijd beschouwd wordt als de zetel van het bewustzijn. Wij dienen te beseffen dat iedere slechte daad van ons, zijn weerslag heeft op Christus en
zoals gezegd, weer een doorn aan het lijden toevoegt.
Door ons stoffelijk lichaam kunnen geen mineralen worden geassimileerd omdat zij geen levenslichaam hebben. Door het ontbreken hiervan
is het voor de mens onmogelijk hun trillingsgraad tot eigen hoogte op te
voeren. Planten bezitten een levenslichaam, maar geen zelfbewustzijn en
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kunnen daardoor zeer gemakkelijk geassimileerd worden en langer in het
menselijk lichaam blijven dan de cellen van dierlijk vlees die door een begeertelichaam doordrongen worden. De trillingsgraad van vlees is hoog en
er is veel energie nodig om dit te assimileren. Deze cellen verdwijnen ook
weer snel en dwingen de vleeseter vaak te eten.
Ziekte vertoont zich het eerst in het levens- en begeertelichaam waarvan de samenstelling ijler wordt en het levensfluïde zich niet in dezelfde
mate aanpast als in gezonde toestand het geval is. Daarna wordt het grofstoffelijk lichaam ziek. Wanneer herstel intreedt, vertonen de geestelijke
voertuigen verbetering voordat de gezonde toestand in de stoffelijke wereld zichtbaar is.
Als een helderziende iemand waarneemt die op het punt staat ziek te
worden, ziet hij dat het levenslichaam eigenlijk bezig is dunner te worden.
Als het een punt van verslapping heeft bereikt waarop het het stoffelijk lichaam niet langer kan ondersteunen begint het de laatste tekenen van ziekte te openbaren. Enige tijd voordat wij lichamelijk herstel bemerken, begint
het levenslichaam weer dichter van structuur te worden.
Tijdens ziekte neemt het lichaam maar weinig zonne-energie op. Het
stoffelijk lichaam schijnt dan een tijdlang op het levenslichaam te teren,
zodat het levenslichaam doorschijnender en slapper wordt. Maar ook het
stoffelijk lichaam toont vermagering. De zuiverende odische 4 uitstraling is
bij ziekte bijna geheel afwezig waardoor er zo gemakkelijk complicaties
optreden.
De man, met zijn positief stoffelijk lichaam, heeft een negatief levenslichaam. Hij heeft daarom niet zoveel weerstand tegen ziekten als de vrouw,
die een negatief stoffelijk lichaam heeft, maar een positief levenslichaam.
Daarom kan een vrouw het hoofd bieden aan een ziekte die een man – die
tweemaal zo zwaar is en schijnbaar vitaal – zou doden. De vrouw lijdt intenser dan de man, maar verdraagt de pijn geduldiger. Als de ziekte een
gunstige wending neemt, schijnt haar positieve levenslichaam als met een
miljoen mondjes, de zonne-energie op te zuigen. Het levenslichaam zwelt
dan op en begint bijna onmiddellijk de voor de gezondheid zo karakteristieke stroming uit te stralen, als gevolg waarvan het stoffelijk lichaam zich
zeer snel herstelt.
Wanneer een man echter een ernstige ziekte doormaakt en het tij keert,
is zijn negatief gepolariseerde levenslichaam als een spons. Het wil alle
zonne-energie absorberen die het krijgen kan, maar de gretigheid die het
levenslichaam van de vrouw kenmerkt, is afwezig. Daardoor zweeft hij
4

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

1845 ontdekte dat elk levend wezen deze natuurkracht uitstraalde.
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lange tijd tussen leven en dood. Aangezien opgeven gemakkelijker is dan
vechten, zal hij eerder bezwijken.
Als men met geestelijk gezicht naar iemand kijkt die ziek is, is het levenslichaam van de patiënt ijl en uitgeteerd, al naar verhouding van de verwoesting die de ziekte heeft aangericht. Het heeft geen uitstralende lijnen, zoals
een gezond lichaam, maar een ziekelijke uitstraling die ineenschrompelt tot
draaikolken en spiralen die dicht tegen het stoffelijk lichaam aanhangen. In
plaats van rozeachtig-purper is het vaak op de meeste plaatsen dofgrijs.
Vooral het deel dat ziek is, is gehuld in iets dat lijkt op een hoeveelheid
zwarte gelei. Dat is wat wij de ziektetrillingen zouden kunnen noemen.
Wanneer de patiënt gemagnetiseerd wordt, is het deze zwarte, giftige stof
die door de handen van de genezer wordt geabsorbeerd. Als hij die door
krachtige bewegingen van zijn armen van zich afslaat, zakt ze naar de
grond. Als de patiënt dan toevallig dicht bij de plaats komt waar het ligt,
zal hij deze stof weer in zich opnemen. Daarom heb ik altijd als gewoonte
deze ziektestoffen uit het raam te gooien, of in een kachel waar ze kunnen
verbranden. Dan kunnen zij geen kwaad meer doen.
Zolang een orgaan ziek is, brengt het deze giftige stoffen voort die er
omheen hangen en die de stromen van het levenslichaam beletten er doorheen te dringen. Wat een magnetiseur doet is dit orgaan voorlopig goed
schoon te maken om zo de weg vrij te maken voor de toestroom van levengevende en gezondheid bevorderende stromen. Dit geeft meestal maar
tijdelijk verlichting want het zwakke en zieke orgaan gaat door met de
productie van de giftige uitwaseming, zodat er binnen korte tijd opnieuw
een reiniging door de magnetiseur nodig is. Dit gaat zo door totdat ten
slotte de levensstromen sterk genoeg zijn om de giftige stoffen te overmeesteren en ze af te schudden, en zelf het orgaan te reinigen. Dan keert
de gezondheid terug.
De osteopaat gaat hierbij tegengesteld te werk namelijk door de zenuwen
te behandelen die de wegen zijn waarlangs de levensstromen lopen. Dit
versterkt deze stromen en die beginnen dan de ziektekiemen uit het zieke
deel van het lichaam te verdrijven. Meestal moet ook hij een aantal behandelingen geven voordat de gezondheid is weergekeerd, omdat kort
nadat de behandeling gestaakt is de ziektekiemen de zenuwen weer blokkeren. Ik ben daarom van mening, hoewel ik het nooit geprobeerd heb,
dat een combinatie van beide methoden de behandeling van een zieke
zeer zou bevorderen. Dus: de zenuwbanen vrijmaken en versterken door
osteopatische behandeling en tegelijkertijd de giftige ziektekiemen verwijderen door magnetiseren, waarbij men er voor moet zorgen dat men de
giftige stoffen of verbrandt of op andere manier wegdoet.
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De milt is de toegangspoort voor de zonnekracht, maar de omzetting
vindt plaats in de zonnevlecht, waar zich het prismavormige zaadatoom
van het levenslichaam bevindt.
Met betrekking tot wat er gebeurt als de milt verwijderd is, dienen wij te
bedenken dat het stoffelijk lichaam altijd probeert zich zo goed mogelijk
aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Als door een wond ergens in het lichaam het bloed niet door de normale aderen kan stromen,
zoekt het andere, waardoor het wel kan circuleren. Maar een orgaan verschrompelt nooit zolang het een nuttig doel kan dienen. Met het uit ether
samengestelde levenslichaam is dat net zo. Als een arm of been geamputeerd is, is de etherische tegenhanger van dat lichaamsdeel niet meer nodig
voor de lichamelijke huishouding en zal dan langzaam verschrompelen.
Maar bij een orgaan als de milt, waar de etherische tegenhanger een belangrijke functie als toegangspoort voor de zonne-energie vervult, zal die
natuurlijk niet wegkwijnen.
Men moet ook niet vergeten dat waar ook in het stoffelijk lichaam ziekte
optreedt, die plaats in het levenslichaam eerst dun, verzwakt en ziek is geworden. Door het onvermogen van het levenslichaam om het stoffelijk lichaam van de nodige levensenergie te voorzien, treden dan de lichamelijke symptomen van ziekte aan de dag. Omgekeerd zal, als de gezondheid
weerkeert, het levenslichaam het eerst opknappen en daarna treedt dan
in het stoffelijk lichaam herstel op. Daarom is het een uitgemaakte zaak
dat als de fysieke milt ziek wordt, haar etherische tegenhanger ook niet gezond is. Het valt daarom te betwijfelen of het wel verstandig is het zieke
orgaan te verwijderen. Als dit echter gebeurt, zal het lichaam zich aan de
nieuwe situatie proberen aan te passen en de etherische tegenhanger van
de milt zal als voorheen blijven functioneren.
De natuurlijke neiging van het begeertelichaam is om 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 vreeslijke 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 [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 li32

chaam 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.
In het geval van iemand die bijna voor inwijding gereed is, is de trillingssnelheid hoger dan die van de gemiddelde mens. Zo iemand heeft daarom geen ademhalingsoefeningen nodig om de snelheid op te voeren, maar
bepaalde, op hem persoonlijk afgestemde, geestelijke oefeningen die hem
op het juiste pad verder kunnen helpen. Als zo iemand, in zo’n kritieke fase, een domme of gewetenloze raadgever ontmoet die hem ademhalingsoefeningen geeft en van wie hij de voorschriften precies opvolgt in de
hoop snel resultaten te bereiken, dan zal hij die ook snel verkrijgen, maar
op een heel andere manier dan verwacht. Het trillingsgetal van de atomen
van zijn lichaam zal in zeer korte tijd zodanig worden versneld, dat het lijkt
of hij op lucht wandelt. Er kan ook een verkeerde scheiding in het levenslichaam ontstaan met tuberculose of krankzinnigheid als gevolg.
Bij het gebruik van verdovingsmiddelen wordt het levenslichaam tegelijk
met de hogere voertuigen, gedeeltelijk uitgedreven en als de dosis te sterk
is en de levensether uitgedreven wordt, is de dood het gevolg. Hetzelfde
verschijnsel kan men ook waarnemen bij materialiserende mediums. Het
verschil tussen een medium en een gewone man of vrouw bestaat hierin
dat bij de gewone man of vrouw het levenslichaam en het grofstoffelijk
lichaam op het tegenwoordige niveau van ontwikkeling stevig verbonden
zijn, terwijl bij een medium de samenhang tussen beide gering is. Dit is niet
altijd zo geweest en er zal een tijd komen, dat het levenslichaam het grofstoffelijk voertuig op normale manier kan verlaten, maar dat is nu nog
niet het geval. Wanneer een medium zijn of haar levenslichaam door wezens uit de begeertewereld, die zich wensen te materialiseren, laat gebruiken, dan vloeit het levenslichaam meestal door de linker kant uit het lichaam weg via de milt, die als zijn bijzondere ‘toegangspoort’ dienst doet.
Dan kunnen de levenskrachten niet, zoals onder normale omstandigheden, in het lichaam stromen; het medium raakt uitgeput en om de gevolgen
hiervan tegen te gaan, zoeken sommigen hun toevlucht in opwekkende
middelen, waardoor zij na verloop van tijd tot ongeneeslijke dronkenschap
vervallen.
De levengevende kracht van de zon, die ons als een kleurloos fluïde omringt, wordt in het levenslichaam door middel van de etherische tegenhanger van de milt geabsorbeerd, waar zij een eigenaardige verandering in
kleur ondergaat. Zij wordt licht rozerood getint en verspreidt zich door de
zenuwen over het hele grofstoffelijke lichaam. Zij is voor het zenuwstelsel, wat elektriciteit voor een telegraaf is. Al zijn er draden, toestellen en
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bekwame telegrafisten maar de elektriciteit ontbreekt, dan kan er geen
boodschap verzonden worden. Het ego, de hersenen en het zenuwstelsel
kunnen ogenschijnlijk volmaakt in orde zijn, maar als de levengevende
kracht ontbreekt om de boodschap van het ego via de zenuwen naar de
spieren over te brengen, dan zal het grofstoffelijk lichaam bewegingloos
blijven. Dit nu gebeurt wanneer een gedeelte van het grofstoffelijk lichaam
verlamt raakt. Het levenslichaam is ziek geworden en de levengevende
kracht kan niet langer doorstromen.
In dergelijke gevallen, zoals trouwens bij de meeste ziekten, zit de storing
in de fijnere, onzichtbare voertuigen. Als een bewuste of onbewuste erkenning van dit feit, passen sommige artsen als hulpmiddel, met succes
suggestie toe die op de geestelijke voertuigen inwerkt. Hoe meer een arts
zijn patiënt met vertrouwen en hoop kan vervullen, des te eerder zal de
ziekte verdwijnen en voor gezondheid plaats maken.
In gezonde toestand wekt het levenslichaam een overvloed van levenskracht op, die na door het grofstoffelijk lichaam te zijn heengegaan, in
rechte lijnen in alle richtingen van de omtrek uitstraalt, zoals de stralen in
een cirkel vanuit het middelpunt. Bij ziekte echter, wanneer het levenslichaam verzwakt is, is het niet in staat om dezelfde hoeveelheid energie tot
zich te trekken en bovendien teert het grofstoffelijk lichaam er op. Dan
zijn de lijnen van het levensfluïde die uit het lichaam stralen, slap en gebogen, een toonbeeld van gemis aan kracht. In gezonde staat drijft de
grote kracht van deze uitstraling de bacteriën en virussen, die de gezondheid van het grofstoffelijk lichaam bedreigen, uit. Bij ziekte echter, wanneer die levenskracht gering is, kan deze uitstraling de ziekteverwekkers
niet zo gemakkelijk verwijderen. Daarom loopt men veel meer kans om
ziek te worden wanneer de afweerkracht laag is, dan wanneer iemand een
goede gezondheid geniet.
In geval een of meer delen van het grofstoffelijk lichaam geamputeerd
worden, gaat alleen de planetaire ether met het afgezette gedeelte mee. Het
afzonderlijke levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam ontbinden na de
dood gelijktijdig. Dat is ook het geval met de etherische tegenhanger van
het geamputeerde lichaamsdeel. Dat zal, naarmate het grofstoffelijke lichaamsdeel vergaat, geleidelijk ontbinden. Maar tegelijkertijd is die persoon nog altijd in het bezit van het etherische lichaamsdeel, wat verklaart
dat hij zijn vingers voelt, of dat hij er pijn in heeft. Ook bestaat er een zeker
verband met een begraven lichaamsdeel, onverschillig op welke afstand
dit zich bevindt. Er bestaat een verhaal over een man die hevige pijn in
een geamputeerd lichaamsdeel voelde, alsof er een spijker in zijn vlees gedrongen was. Die pijn bleef totdat het lichaamsdeel opgegraven werd en
men ontdekte dat er een spijker in zat, die er waarschijnlijk bij het kisten
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ingekomen was. De spijker werd verwijderd en onmiddellijk hield de pijn
op. Uit deze feiten kan men ook verklaren dat mensen soms nog wel twee
of drie jaar na de amputatie over pijn in het afgezette lichaamsdeel klagen.
Daarna zal de pijn ophouden. Dit komt omdat de ziekte nog steeds in het
afgezette etherische lichaamsdeel zit; het etherische lichaamsdeel ontbindt
gelijktijdig [met het stoffelijke lichaamsdeel] waarna de pijn verdwijnt.
Zij die met slachtoffers van ongelukken te maken hebben, weten dat die
onmiddellijk na het ongeluk niet zoveel pijn hebben als later. Dit komt
omdat op het moment van het ongeluk het levenslichaam nog onbeschadigd is en hierdoor de gevolgen van het ongeluk pas later gevoeld worden
als het levenslichaam verslapt is en niet langer in staat is de levensprocessen te onderhouden. Zo zien we dat er in de ether van het menselijk lichaam veranderingen plaatsvinden. Volgens de onbewezen stelling: ‘Zo
boven, zo beneden’ en omgekeerd, zijn er ook veranderingen in de interplanetaire ether die het levenslichaam van de Aardgeest vormt. Net zo als
de bewuste, levende herinnering aan pas voorgevallen gebeurtenissen verflauwt, zo vervaagt op de duur ook het etherisch verslag dat het laagste
aanzicht van het geheugen der natuur vormt.
Als een vallend lichaam een bepaalde snelheid heeft bereikt verlaten de
hogere ethers het stoffelijk lichaam en raakt degene die valt bewusteloos.
Als het lichaam de grond bereikt, wordt het lichaam verpletterd, maar als
de ethers zich weer herenigen komt men weer bij bewustzijn. Dan begint
men te lijden aan de lichamelijke gevolgen van de val. Als men blijft doorvallen, nadat de hogere ethers het lichaam hebben verlaten, verdrijft de
toegenomen snelheid ook de lagere ethers en is het zilveren koord het enige dat met het lichaam verbonden blijft. Dit breekt op het moment dat
het lichaam de grond raakt, waarop het zaadatoom naar de plaats van de
breuk gaat, waar het op de gebruikelijke manier blijft zitten.
Door deze feiten kwam ik tot de conclusie dat het de normale luchtdruk
is die het levenslichaam in het stoffelijk lichaam houdt. Als wij ons met
een abnormale snelheid voortbewegen, verplaatst de luchtdruk zich naar
bepaalde delen van ons lichaam en ontstaat er een vacuüm, met als gevolg dat de ethers het lichaam verlaten en in dat luchtledige vloeien. De
beide hogere ethers, die minder vast met het lichaam verbonden zijn, zijn
de eerste die verdwijnen en zijn de oorzaak dat de mens bewusteloos
raakt nadat hij in een flits zijn levenspanorama heeft gezien. Als de val zich
dan voortzet, neemt de luchtdruk vóór het lichaam toe en vergroot zich
het vacuüm er achter en worden ook de vaster, aan het lichaam gebonden
ethers, uitgedreven en is het lichaam dood voordat het de grond bereikt.
Bij onderzoek van een aantal personen dat gezond was, bleek dat elk
prismatisch atoom, waaruit de lagere ethers bestaan, uit zichzelf de kracht35

lijnen uitstraalden die de stoffelijke atomen, waarin zij verankerd zitten,
doen draaien en het hele lichaam van leven voorzien. De gezamenlijke
richting van al deze krachteenheden is naar de buitenkant van het lichaam
waar zij het zogenoemde ‘odisch fluïdum’, ook wel met andere namen genoemd, vormen.
Als door verblijf op grote hoogte de luchtdruk buiten het lichaam verlaagd wordt bestaat er een neiging tot nerveusheid omdat de etherische
kracht van binnen onbelemmerd naar buiten stroomt. Als de mens door
wilskracht niet in staat was het wegvloeien van de zonnekracht gedeeltelijk af te sluiten om dit probleem tegen te gaan, zou er niemand op dergelijke plaatsen kunnen leven.
Nu komt de kern van mijn uiteenzetting. Ether is stoffelijke materie.
Terwijl men mensen die met een klein vuurwapen tijdens een schermutseling gedood zijn, soms wel wat verbijsterd, maar toch bij bewustzijn
kan zien weglopen, hebben de ontzettende explosies van het zware geschut - waarvan op zo grote schaal gebruik wordt gemaakt - tot gevolg, dat
zij de prismatische etheratomen ondersteboven gooit en het aurische omhulsel van lichtether en weespiegelende ether – dat de basis van zintuiglijke waarneming en geheugen vormt - vernietigen. Zolang dit niet in zijn
oorspronkelijke stand hersteld is, blijft de persoon in een verdoofde, bewusteloze staat, die vaak weken kan duren. Onder deze omstandigheden
leent deze fijne etherische substantie zich niet tot de vorming van beelden
uit het afgelopen leven, zij is tot op zekere hoogte gestold.
Bij verdrinkings- of verstikkingsongevallen voelt de betreffende persoon
zich na de eerste strijd heel kalm en rustig, hoewel hij zich tot op zekere
hoogte van het gevaar bewust is. Voordat het zilveren koord breekt is het
levenslichaam al afgescheiden. Daardoor behoudt het levenslichaam de
eigenschap materie van de stoffelijke wereld aan te trekken. Zo komt het
dat mensen die door verdrinking of verstikking om het leven komen, op
duizenden kilometers afstand, voor een moment als springlevend worden gezien. De neiging of wens om bij hun vrienden te zijn, van wie zij gescheiden waren, leefde misschien al een lange tijd bij hen. Toen zij zelf van
de boeien van hun stoffelijk lichaam bevrijd waren, werden zij daar op de
vleugels van hun verlangen onmiddellijk heen gedragen. Op de plaats aangekomen trok het levenslichaam voldoende deeltjes uit de atmosfeer aan
om zichtbaar te worden voor de persoon die bezocht werd. Misschien brak
op dat moment het zilveren koord en schrompelde het levenslichaam ineen, en verdween daarmee het visioen.
Er zijn veel gevallen bekend van verschijningen van levende mensen.
Het enige dat hiervoor nodig is, is dat het lichaam in een diepe slaap is of
in een staat van bewusteloosheid, zoals meestal het geval is als iemand vlak
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voor de poort van de dood staat. Dit kan zich voordoen bij verdrinking of
door de val van een paard, door een verkeersongeval of na een klap op het
hoofd, of bij een ziekte waarbij het stoffelijk lichaam zeer vermagerd, zwak
en bijna dood is. Dan kan het grootste gedeelte van de ethers, waaruit het
levenslichaam is samengesteld, uit het stoffelijk lichaam worden teruggetrokken. Dit blijft dan in een soort trance achter, wat maar een paar minuten mag duren. Omdat in de onzichtbare werelden afstand geen hinderpaal vormt, kan het verlangen van de persoon die dus voor een ogenblik bevrijd is, hem naar het andere einde van de wereld brengen en aan
een geliefd persoon verschijnen, duizenden kilometers van de plaats waar
zijn lichaam zich bevindt.
Voor zo iemand is het veel gemakkelijker een stoffelijke gedaante aan te
nemen dan voor hen die hun lichaam door de dood hebben verlaten, omdat bij verschijning van iemand die leeft, het zilveren koord nog intact is
en de verbinding met het zaadatoom in het hart niet is verbroken.
Het doen van ademhalingsoefeningen zonder meer, brengen een dergelijke scheiding [tussen de beide hogere en beide lagere ethers] niet tot
stand, maar hebben de neiging het hele levenslichaam van het stoffelijk
lichaam los te maken. Aldus worden in sommige gevallen de verbindingen
tussen de etherische waarnemingscentra en de hersenen verbroken of geforceerd, waarvan krankzinnigheid het gevolg is. In andere gevallen heeft
er tussen de levensether en de scheikundige ether een scheiding plaats.
Daar de levensether het bindmiddel vormt bij het assimilatieproces van de
zonne-energie, veroorzaakt deze breuk longtuberculose. Alleen de juiste
oefeningen brengen de juiste scheiding tot stand. Als een kuise leefwijze de
ongebruikte seksekracht, die in de levensether wordt opgewekt, opwaarts
door het hart geleidt, zorgt deze kracht voor de beperkte hoeveelheid circulatie die tijdens de slaap nodig is. Zo worden lichamelijke functies en
geestelijke ontwikkeling gelijktijdig en op harmonische manier bevorderd.
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 u 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 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 levensen begeertelichaam. Uit verhalen over de [eerste] wereldoorlog is bekend
dat de soldaten met inbegrip van de onderofficieren niet zulke gevoelens
ten opzichte van elkaar hebben, maar dat de vijanden elkaar als vrienden
tegemoet treden als zij toevallig op elkaar stuiten en met elkaar een gesprek
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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.
Hoewel aangeboren geestelijke afwijkingen in de regel tot het misbruiken
van de scheppingsfunctie in een vorig leven kan worden teruggeleid, bestaat er minstens één uitzondering op deze regel, zoals in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en op andere plaatsen in onze literatuur vermeld staat,
en als volgt wordt beschreven. Wanneer een geest, die een bijzonder zwaar
leven te wachten staat, tot wedergeboorte komt en bij zijn intrede in de
baarmoeder voelt dat het hem dan voorgelegde panorama van het komende leven hem een al te zwaar bestaan te wachten staat, probeert hij soms
uit de levensschool weg te vluchten. Op dat tijdstip hebben de Optekenende Engelen of hun helpers al het verband tussen het levenslichaam
en de hersenmiddelpunten in de zich ontwikkelende foetus gelegd, waardoor de poging van de geest om uit de baarmoeder te ontsnappen, verijdeld wordt. Maar de ruk door het ego gegeven, ontwricht het verband tussen de etherische en fysieke hersenen, zodat het levenslichaam niet meer
concentrisch met het stoffelijk lichaam is. Dit veroorzaakt dat het etherisch hoofd boven de stoffelijke schedel uitsteekt. Daardoor kan de geest
zijn stoffelijk lichaam onmogelijk gebruiken; hij is aan een lichaam zonder verstand gebonden, dat hij niet gebruiken kan en de belichaming is dus
feitelijk verknoeid.
Ook zijn er gevallen waarin een grote schok later in het leven maakt dat
de geest een poging doet om met de onzichtbare lichamen te ontsnappen.
Als gevolg hiervan krijgen de etherische zintuiglijke centra in de hersenen
een dergelijke ruk; en die schok verstoort het verstandelijke uitdrukkingsvermogen. Iedereen heeft waarschijnlijk een dergelijke gewaarworden wel
eens gevoeld bij hevige schrik: een deining, alsof iets uit het stoffelijk lichaam probeert te ontsnappen. Dat zijn het begeertelichaam en het levenslichaam die zo snel van beweging zijn dat een sneltrein daarbij vergeleken
een slak is. Zij zien en voelen het gevaar en schrikken al voordat de schrik
naar het trage en langzame stoffelijke lichaam is overgebracht, waarin zij
verankerd zijn, en dat onder normale spanning hun vlucht belet.
Krankzinnigheid wordt altijd veroorzaakt door een breuk in de reeks lichamen tussen het ego of geest, en zijn grofstoffelijk lichaam. Deze breuk
kan voorkomen tussen de hersencentra en het levenslichaam, of tussen het
levenslichaam en het begeertelichaam, tussen het begeertelichaam en het
verstand, of tussen het verstand en het ego. De breuk kan volledig of gedeeltelijk zijn.
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Als er een breuk is tussen de hersencentra en het levenslichaam, of tussen de hersencentra en het begeertelichaam, dan ontstaat idiotie. Als de
breuk is tussen het begeertelichaam en het verstand, dan overheerst het
gewelddadige impulsieve begeertelichaam en hebben wij de razende maniak. Als de breuk zich bevindt tussen het ego en het verstand dan overheerst het verstand de andere lichamen, en hebben we de sluwe waanzinnige die zijn bewaker zó kan misleiden dat die hem voor volkomen onschadelijk houdt, totdat hij het een of ander duivels sluw plan heeft uitgebroed. Dan kan hij opeens zijn geestelijke gestoordheid tonen en een
vreselijke ramp veroorzaken.
Er bestaat ook een oorzaak van krankzinnigheid waarvan het goed is
die toe te lichten, omdat deze vorm soms vermeden kan worden. Als het
ego vanuit de geestelijke werelden terugkeert om weer geboren te worden, worden hem verschillende mogelijkheden getoond. In grote lijnen
ziet men het leven dat te wachten staat als een film aan zijn ogen voorbijtrekken. In de regel heeft men dan de keuze uit verschillende mogelijkheden. Op dat moment ziet men de lessen die men te leren heeft, het lot dat
men zelf in vorige levens geschapen heeft, en welk deel ervan in elk leven dat aangeboden wordt, vereffend moet worden. Dan wordt door dat
ego een keus gemaakt en wordt men door de vertegenwoordigers van de
Optekenende Engelen naar het land en het gezin geleid waar men zijn komende leven zal moeten doorbrengen. Dit panoramische overzicht vindt
plaats in de derde hemel waar de geest geen lichamen bezit en zich geestelijk boven stoffelijke overwegingen verheven voelt. Men is daar veel wijzer dan men hier op aarde schijnt, waar men door het vlees in onvoorstelbare mate verblind wordt. Later, als de conceptie heeft plaatsgevonden en
de geest ongeveer achttien dagen daarna de baarmoeder binnentreedt,
komt het ego met de etherische matrijs van zijn nieuwe grofstoffelijk lichaam in contact, dat door de Optekenende Engelen gemaakt is, om de
hersenen structuur te geven die op het ego de neigingen moet inprenten
die nodig zijn om zijn lot uit te werken.
Dan ziet het ego, in een flits, opnieuw de beelden van zijn toekomstig leven, zoals iemand die verdrinkt de beelden uit zijn afgelopen leven in een
flits aanschouwt. Maar op dat moment is het ego al gedeeltelijk blind voor
zijn geestelijke aard zodat, als het toekomstige leven hem moeilijk toeschijnt, hij er dikwijls voor terugdeinst om de baarmoeder in te gaan en
de juiste verbinding met de hersenen te maken. Hij kan dan proberen zich
snel terug te trekken en dan, in plaats van concentrisch te zijn, zoals het
levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam moeten zijn, kan het uit ether
gevormde levenslichaam, gedeeltelijk boven het hoofd van het grofstoffelijk lichaam getrokken worden. In dat geval is het verband tussen de
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zintuiglijke centra van het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam verbroken en is het gevolg aangeboren idiotie, epilepsie, sint-vitusdans en
dergelijke zenuwstoornissen.
Krankzinnigheid is een breuk in de lichamen tussen de geest en zijn grofstoffelijk lichaam. Deze krankzinnigheid veroorzakende breuk kan zich
bevinden tussen het ego of geest en het verstand, tussen het verstand en
het begeertelichaam, tussen het begeertelichaam en het levenslichaam, of
tussen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam. Als de breuk zich
bevindt tussen het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam, of tussen
het levenslichaam en het begeertelichaam, zal de geest na de dood in de
begeertewereld volkomen normaal zijn, omdat het ego zich dan heeft ontdaan van de beide lichaam waartussen de verstoring was.
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 de geest voor lange tijd verbonden is met een persoonlijkheid totdat deze lichamen zijn verdwenen.
Wij hebben gezien dat het stoffelijk lichaam en het levenslichaam tijdens
de waaktoestand omhuld en doordrongen worden door een eivormige
wolk die het begeertelichaam en het verstand bevatten. Deze lichamen zijn
concentrisch gerangschikt en vormen even zoveel schakels als in een ketting. Het is de inlassing van de één tussen de ander, zodat de zintuiglijke
centra in de één in de juiste lijn liggen ten opzichte van de zintuiglijke
centra van de ander. Zij stellen het ego in staat zijn ingewikkelde organisme
te hanteren, en de levensprocessen die wij logisch denken, spraak en handeling noemen, op een geordende manier te verrichten. Als er ergens iets
verkeerd is wordt de geest belemmerd zich te uiten. Het volmaakte evenwicht is gezondheid, het tegenovergestelde is ziekte.
Ziekte kan veel 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 be40

geertelichaam 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.
Hoewel er maar weinig mensen zijn die misbruik van de scheppingsfunctie zullen verdedigen, zo hebben toch heel wat mensen die op een ander
gebied volgens geestelijke voorschriften leven, het gevoel dat vaak toegeven aan het verlangen naar seks geen kwaad kan. Sommige mensen denken zelfs dat het even noodzakelijk is als het oefenen van andere organische functies. Dat is onjuist om twee redenen: Ten eerste vereist elke
scheppingsdaad een bepaalde hoeveelheid kracht die weefsels verbrandt,
die door een extra hoeveelheid voedsel aangevuld moet worden. Dit versterkt en vermeerdert de scheikundige ether. Ten tweede, daar de voortplantingskracht door de levensether werkt, wordt dit bestanddeel van het
levenslichaam ook vermeerderd. Zodoende worden de beide lagere ethers
door het omlaag zenden van de scheppingskracht ter bevrediging van onze
verlangens, versterkt. Naar mate de tijd verstrijkt, wordt de grip op de met
elkaar verbonden zijnde beide hogere ethers, die het zielenlichaam vormen, hechter en krachtiger. Daar de ontwikkeling van onze zielenkrachten en het vermogen tot zielenvluchten berust op de scheiding van de lagere ethers en het zielenlichaam, is duidelijk dat wij door het toegeven aan
onze lagere aard het doel dat wij voor ogen hebben verijdelen en onze
ontwikkeling vertragen.
Zodra het levenslichaam [in de baarmoeder] geplaatst is, blijft het terugkerende ego, gehuld in zijn klokvormig omhulsel, voortdurend in de nabijheid van zijn toekomstige moeder zweven. In de eerste achttien tot eenentwintig dagen na de bevruchting doet alleen zij het werk aan het nieuwe
grofstoffelijk lichaam; daarna treedt het ego het lichaam van de moeder
binnen terwijl het zijn klokvormig omhulsel over de foetus naar beneden
trekt, de opening aan de onderkant sluit en de geest opnieuw wordt opgesloten in de gevangenis van zijn grofstoffelijk lichaam.
Het moment waarop het ego de baarmoeder binnentreedt is in het leven van groot belang, want zodra de binnentredende geest voor het eerst
met de bovengenoemde matrijs van het levenslichaam in aanraking komt,
ziet hij daar opnieuw het panorama van het komende leven dat door de
Optekenende Engelen op de matrijs is ingedrukt om het ego de neiging te
geven die nodig is om de toegeschreven rijpe gevolgen uit te werken, die in
het komende leven vereffend moeten worden.
In dit stadium is het ego al zodanig door de sluier van de stof verblind
dat het in het vooruitzicht gestelde goede einddoel niet meer even onpartijdig wordt herkend als toen hij in het gebied van de abstracte gedachte
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zijn keuze maakte. Als het terugkerende ego op het moment dat het de
baarmoeder binnentreedt een bijzonder moeilijk leven voor zich ziet, gebeurt het soms, dat het ego daardoor zo ontdaan en bang van wordt, dat hij
weer probeert te ontsnappen. De verbinding kan echter niet meer verbroken worden, maar wél verwrongen, zodat in plaats van concentrisch met
het stoffelijk lichaam verbonden, het hoofd van het levenslichaam boven
het hoofd van het grofstoffelijk lichaam gaat uitsteken. Dan hebben wij
te maken met een aangeboren idioot.
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 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 benut 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 om het beeld, zo vaak wij
maar willen, ons 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 van 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 steeds 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.
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 zodanig 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 dingen gebruikt kan worden. Het zich voortdurend overgeven aan spijt heeft dezelfde invloed op het begeertelichaam als te vaak baden op het stoffelijk
lichaam. Water heeft een grote verwantschap met ether en neemt het gemakkelijk in zich op. Als men onder normale omstandigheden een bad
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neemt, en geruime tijd in het water blijft, wordt een groot deel van de
vergiftigde, bedorven ether uit ons levenslichaam verwijderd. 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 daarvan lijdt de gezondheid van het stoffelijk lichaam. Hun kracht neemt af en
zij lopen kans voorgoed invalide te worden.
3 Tijdens de slaap en dromen
Het levenslichaam is zowel tijdens de slaap als in de waaktoestand actief en
er kan doormiddel van suggestie op worden ingewerkt. Slaap kan door
hypnose worden veroorzaakt.
Ons lichaam heeft twee zenuwstelsels: het willekeurige, centrale, of motorische; en het onwillekeurige, autonome of vegetatieve. 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.
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 spoedig overheerst worden. Het bewijs hiervoor is de uitputting die op een driftbui volgt, want drift is een toe-
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stand waarin de mens zijn gezag verloren heeft en het begeertelichaam onbelemmerd heerst.
Ondanks al zijn inspanning, verliest het levenslichaam in de loop van de
dag langzaam terrein. Het vergif van ontbindend weefsel hoopt zich op en
belemmert de doorgang van het levensfluïdum, dat steeds trager begint te
stromen. Als gevolg hiervan vertoont het stoffelijk lichaam tekenen van
uitputting. Uiteindelijk stort het levenslichaam, bij wijze van spreken, in en
houdt het levensfluïdum op in voldoende hoeveelheid door de zenuwen te
stromen om het evenwicht in het stoffelijk lichaam te handhaven, dat het
onbewust opgeeft, en daarom ongeschikt wordt om door de geest te worden gebruikt. Dat is slaap.
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. Steeds 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.
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 vervangen, herkrijgt
het haar ritme en klank. De voor dit herstellingsproces benodigde tijd verschilt, afhankelijk of 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
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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
Soms komt het 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 om 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.
Als men wakker is en de geest bewust in de stoffelijke wereld dienst doet,
zijn zijn verschillende lichamen concentrisch, zij nemen namelijk dezelfde
ruimte in. Maar ‘s nachts, als het lichaam gaat slapen, vindt er een scheiding plaats. De geest of het ego, gehuld in het verstand en het begeertelichaam, maakt zich uit het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam los,
die op bed achterblijven. De geestelijke lichamen of voertuigen blijven erboven of in de omgeving rondzweven. Zij zijn met de grovere lichamen
verbonden door middel van een zilveren koord, een dunne, glinsterende
draad die de vorm aanneemt van twee zessen, waarvan het ene uiteinde aan
het zaadatoom in het hart is bevestigd en het andere deel in de centrale
draaikolk van het begeertelichaam [in de lever].
Tijdens de slaap trekt eveneens het ego zich uit het stoffelijk lichaam terug. Maar het levenslichaam blijft bij het stoffelijk lichaam terwijl het zilveren koord heel blijft.
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. Het herstel gebeurt
geleidelijk naarmate de harmonische trillingen van de begeertewereld er
doorheen stromen. Er is in de begeertewereld een essence die overeenkomt met het levensfluïde, die 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 opnieuw opbouwen, terwijl het bij dit
herstellingswerk hoofdzakelijk de scheikundige ether als middel gebruikt.
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In waaktoestand hebben alle lichamen van de mens, zoals verstand, begeertelichaam, levenslichaam en stoffelijk lichaam, een gemeenschappelijk
middelpunt. Zij nemen dezelfde ruimte in en het ego functioneert naar
buiten, in de stoffelijke wereld. ’s Nachts echter, tijdens de droomloze
slaap, trekt het ego, gehuld in het begeertelichaam en het verstand, zich
terug en laat het stoffelijk lichaam en het levenslichaam op het bed achter.
Er is tussen de hogere en lagere lichamen geen andere verbinding dan een
dun, glinsterend koord dat het zilveren koord wordt genoemd. Het komt
soms voor dat het ego zo verdiept was in zijn werk in de stoffelijke wereld, en dat het begeertelichaam zo opgewonden is geraakt, dat het weigert de lagere voertuigen te verlaten en maar half wordt teruggetrokken.
Dan is het verband tussen de zintuiglijke centra van het begeertelichaam en
die in de stoffelijke hersenen alleen gedeeltelijk verbroken. De geest ziet de
beelden en de taferelen van de begeertewereld, die op zichzelf buitengewoon fantastisch en begoochelend zijn, en die worden zonder enig redelijk
verband naar de hersencentra overgebracht. Uit die toestand komen al onze dwaze en fantastische dromen voort.
Toch komt het voor dat het begeertelichaam zich soms niet volledig 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 teruggebracht worden. Natuurlijk zijn de meeste dromen verward, daar de waarnemingsas,
als gevolg van het onjuiste verband tussen het ene lichaam en het andere,
scheef is. Door dit gebrek aan samenhang tussen de verschillende voertuigen is ook het geheugen verward. Als gevolg van het gebrek aan herstellende kracht is een slaap vol dromen, rusteloos; en is het lichaam bij het
ontwaken vermoeid.
Men kan zeggen dat het levenslichaam is opgebouwd uit prismatische
atomen die naar alle richtingen uitsteken: naar binnen, naar buiten, naar
boven en naar beneden, door het hele lichaam heen; en elke punt van dit
prismatische atoom gaat door het middelpunt van een van de scheikundige atomen die de natuurlijke trillingssnelheid ervan verhoogt. Dit levenslichaam doordringt, onder alle omstandigheden, het grofstoffelijk lichaam,
vanaf de geboorte tot aan de dood, behalve als de bloedcirculatie in een lichaamsdeel stilstaat, zoals bij een hand die enige tijd op de rand van een
tafelblad rust en gaat ‘slapen’. Een helderziende kan dan de etherische
hand van het levenslichaam als een handschoen onder de zichtbare hand
zien hangen. De scheikundige atomen van de hand vervallen dan weer in
hun oorspronkelijke, lage trilling. Als wij dan op de hand slaan om haar
‘wakker’ te maken zoals men dat noemt, dan wordt het eigenaardige tin46

telende gevoel, veroorzaakt door de prismatische atomen van het levenslichaam die de slapende atomen van de hand weer binnentreden en hen
weer in versnelde trilling brengen, voelbaar.
Als iemand sterft verlaat het levenslichaam het grofstoffelijk lichaam op
vergelijkbare manier. Mensen die op het punt stonden te verdrinken maar
weer werden bijgebracht ondervinden een gevoel van hevige, stekende
pijn veroorzaakt door de terugkeer van deze prismatische atomen.
Overdag, als men het zonnefluïde in grote hoeveelheden absorbeert,
worden die prismatische atomen van het levenslichaam als het ware opgeblazen of zwellen op. Maar naarmate de dag verstrijkt en ontbindende vergiften het stoffelijk lichaam steeds meer verstoppen, stroomt het levensfluïde minder snel. In de avond komt er een moment dat de prismatische
atomen van het levenslichaam onvoldoende toevoer van levensfluïde krijgen, zij krimpen in en als gevolg daarvan bewegen de atomen in het stoffelijk lichaam trager. Dan voelt het ego dat het lichaam zwaar, loom en
vermoeid wordt. Ten slotte komt er een moment dat het levenslichaam als
het ware bezwijkt en worden de trillingen van het stoffelijk lichaam zo
langzaam dat het ego zijn lichaam niet langer kan bewegen. Men wordt gedwongen zich terug te trekken zodat het lichaam zich kan herstellen. Wij
zeggen dan dat het lichaam in slaap is gevallen.
Slaap is echter geen passieve toestand. Als dat zo was zou men zich ’s
morgens bij het ontwaken niet frisser voelen en zou er in de slaap geen herstellend vermogen liggen. Het woord ‘herstel’ houdt activiteit in.
Als een gebouw door de tand des tijds in verval is geraakt en renovatie
en restauratie noodzakelijk is, moeten de bewoners het huis verlaten om de
werklieden de ruimte te geven. Om dezelfde reden verlaat de geest ’s
nachts zijn woning. Evenals de werklieden aan het gebouw werken om het
weer voor bewoning geschikt te maken, zo moet ook het ego aan zijn
gebouw werken voor dat het weer geschikt is om gebruikt te worden. Dat
werk wordt door ons in de nacht gedaan ook al zijn wij ons daar niet van
bewust als we wakker zijn. Het werk bestaat uit het verwijderen van vergiften uit ons gestel waardoor het lichaam bij het ontwaken, als het ego het
betreedt, weer fris en krachtig is.
Het hangt af van de manier waarop wij overdag ons stoffelijk lichaam
hebben gebruikt, hoeveel tijd het begeertelichaam nodig heeft om het ritme van het levenslichaam en het stoffelijk lichaam te herstellen. Als wij de
afgelopen dag inspannende lichamelijke arbeid hebben verricht, zal er natuurlijk naar verhouding veel disharmonie zijn en zal het begeertelichaam
het grootste deel van de nacht nodig hebben om de harmonie en het ritme te herstellen. Dus zal die persoon dag en nacht aan zijn lichaam gebonden zijn. Maar als hij vaardigheid van handelen verkrijgt, overdag zijn
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energie in de hand heeft en zijn krachten niet verspilt door onnodige woorden en daden, als hij zijn driften de baas begint te worden, en door onjuiste
waarneming geen disharmonie meer veroorzaakt, dan zal het begeertelichaam niet meer de hele tijd dat hij slaapt bezig zijn het stoffelijk lichaam te
herstellen. Een deel van de nacht kan dan worden besteed aan werk buiten
het lichaam.
Als de zintuiglijke centra van het begeertelichaam voldoende ontwikkeld
zijn, zoals dat bij de meeste intelligente mensen het geval is, kan men er
even tussenuit glippen en door de begeertewereld dwalen, wat men ook
doet. Daar neemt men schouwspelen en taferelen waar, hoewel men zich
die meestal niet zal herinneren, totdat de eerder beschreven scheiding
tussen het hogere en het lagere deel van het levenslichaam tot stand is gebracht.
Tijdens de natuurlijke slaap trekt het ego, gehuld in zijn verstands- en begeertelichaam, zich uit zijn stoffelijk lichaam terug en blijft meestal boven
zijn lichaam zweven of er vlakbij, verbonden door het zilveren koord, terwijl zijn stoffelijk lichaam en levenslichaam op bed rusten.
Dan is het mogelijk iemand te beïnvloeden door op zijn hersenen de gedachten en ideeën te prenten die wij willen meedelen. Men kan hem echter
niet dwingen iets te doen of een bepaald idee aan te nemen dat niet in overeenstemming is met zijn aard. Het is onmogelijk hem te bevelen iets te
doen of gehoorzaamheid af te dwingen, zoals mogelijk is wanneer zijn
geest door de handbewegingen van de hypnotiseur uit zijn lichaam wordt
gedreven. Want het zijn de hersenen die de spieren aanzetten tot bewegen.
Tijdens de natuurlijke slaap doordringt zijn eigen levenslichaam zijn hersenen en is hij volkomen meester over zichzelf, terwijl de hypnotiseur tijdens de hypnotische slaap de ether, waaruit zijn levenslichaam is samengesteld, uit zijn hersenen verdreven heeft, naar beneden, tot op de schouders
van het slachtoffer, waar deze ether om zijn hals blijft liggen als de kraag
van een trui. De stoffelijke hersenen staan dan open voor de ether uit het
levenslichaam van de hypnotiseur die in de plaats komt van de ether van
de echte eigenaar. In de hypnotische slaap heeft het slachtoffer dus hoegenaamd geen keus over de gedachten die hij koestert of de bewegingen die
hij met zijn lichaam maakt. Maar tijdens de normale slaap is hij vrij in zijn
handelen.
Voor de behandeling van opstandige kinderen zullen moeders het buitengewoon heilzaam vinden om tijdens de slaap suggesties te geven. Als de
moeder naast het bed van haar slapende kind gaat zitten, zijn hand vasthoudt en hem toespreekt zoals ze doet wanneer hij wakker is, en op zijn
hersenen die ideeën overbrengt die zij wenst, zal zij bemerken, dat als het
kind wakker is, er enkele zijn opgenomen. Dit geldt ook voor iemand die
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ziek is of aan alcohol verslaafd. Als moeders, verpleegkundigen of anderen
deze methode toepassen, zullen zij bemerken dat het mogelijk is langzaam
aan hoop en genezing in te geven die herstel bevordert en de verslaafde
helpt zelfbeheersing aan te kweken.
Deze methode kan natuurlijk ook ten kwade worden gebruikt. Maar ik
kan niet nalaten deze methode bekend te maken omdat ik geloof dat het
goede, dat op deze manier bereikt kan worden, ruimschoots opweegt tegen de enkele gevallen waarin de één of andere afgedwaalde persoon haar
zal misbruiken.
Bezien vanuit het standpunt van één leven, brengen methoden als gebruikt door de genezers van de Immanuel beweging ongetwijfeld heel veel
goeds teweeg. De patiënt wordt in een stoel gezet, in slaap gemaakt en
krijgt dan bepaalde ‘suggesties’. Hij staat op en is van zijn slechte gewoonte
genezen. Van dronkaard is hij een gerespecteerd burger geworden die voor
zijn vrouw en gezin zorgt, en op het oog schijnt het nut ervan overduidelijk.
Maar als men het echter vanuit het geestelijke standpunt van de occultist bekijkt, die dit leven maar als één uit vele levens beschouwt, en men de
uitwerking ervan op de onzichtbare lichamen van de mens beziet, dan
wordt het een heel ander verhaal. Wanneer iemand onder hypnose wordt
gebracht, maakt de hypnotiseur handbewegingen boven hem, die tot gevolg hebben dat de ether uit het fysieke hoofd van zijn sujet wordt verdreven en vervangen door de ether van de hypnotiseur. De persoon is dan
volledig onder de invloed van de hypnotiseur, hij bezit geen vrije wil meer
en de zogenaamde suggesties zijn in feite bevelen die het slachtoffer maar
heeft te gehoorzamen. Daar komt bij, dat als de hypnotiseur zijn ether terugtrekt en het slachtoffer laat ontwaken, hij niet bij machte is alle ether
die hij in hem bracht, te verwijderen. Om een vergelijking te gebruiken:
evenals een klein deel van het magnetisme dat in een elektrische dynamo
wordt geladen voordat hij voor het eerst kan werken, als restant achterblijft om steeds weer, als de dynamo in gang gebracht wordt het vermogen geeft de benodigde energie op te wekken, zo blijft er ook een
kleine hoeveelheid ether van het levenslichaam van de hypnotiseur in de
medulla oblongata of het verlengde merg van het slachtoffer achter, een
overwicht dat de hypnotiseur zijn hele leven lang over zijn slachtoffer
blijft behouden. Aan dit feit is het te wijten, dat ‘suggesties’ die na het ontwaken van het slachtoffer worden gegeven, steeds worden opgevolgd.
4 Tijdens de dood en in de onzichtbare werelden.
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Tijdens de dood vindt er in het levenslichaam een scheiding plaats en gaan
de hogere voertuigen de onzichtbare wereld binnen. Als het ego door de
hemelwerelden gaat blijft het zaadatoom bij het ego om in een toekomstig leven als kern voor het levenslichaam te dienen.
Het 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 weer tot God terug, de schenker ervan, totdat het krieken van een nieuwe levensdag in de school op aarde hem tot een nieuwe
geboorte lonkt om meer bedrevenheid in de ambachtskunst van tempelbouw te krijgen.
Maar door de dood is het voor de engelen mogelijk de mensheid tussen
dood en nieuwe geboorte in, te leren hoe een steeds volmaakter lichaam te
vormen. Als de mens in dat verre verleden ook geleerd had hoe zijn levenslichaam te vernieuwen, zoals hem werd geleerd hoe naar wens een
grofstoffelijk lichaam voort te brengen, zou de dood echt onmogelijk zijn
geweest en was de mens onsterfelijk geworden evenals de Goden. Maar
eveneens zouden dan ook zijn onvolmaaktheden vereeuwigd zijn, en vooruitgang onmogelijk hebben gemaakt. In de Bijbel wordt de vernieuwing
van het levenslichaam uitgedrukt als ‘het eten van de levensboom.’ Op het
moment van zijn inwijding in de geheimen van de voortplanting was de
mens een geestelijk wezen, van wie de ogen nog niet door de materiële
wereld verblind waren. Als hij geleerd had zijn levenslichaam naar wens te
vernieuwen had hij daarmee zijn ontwikkeling verijdeld. Zo zien wij dat als
de dood op een natuurlijke manier komt, hij geen vloek maar onze grootste
en beste vriend is. Want hij bevrijdt ons van een lichaam waarin wij niets
meer kunnen leren; hij verlost ons uit een omgeving die wij ontgroeid zijn,
zodat wij leren kunnen een beter lichaam te vormen in een omgeving met
meer mogelijkheden waarin wij beter vooruit kunnen komen naar ons
doel van volmaaktheid.
Tijdens het leven maakt het bezwijken van het levenslichaam ’s avonds
een einde aan het aanschouwen van de wereld om ons heen, en was ook
de oorzaak dat wij ons in de onbewustheid van de slaap verloren. Als het
levenslichaam onmiddellijk na de dood bezwijkt en het levenspanorama
beëindigt, verliezen wij eveneens een tijdlang het bewustzijn, die voor iedereen verschillend is. Een gevoel van duisternis schijnt de geest te overvallen. Na een tijdje ontwaakt hij en begint vaag het licht van de andere wereld te onderscheiden. Maar hij went maar geleidelijk aan de veranderende
omstandigheden. Een dergelijke ervaring hebben wij, als wij vanuit een
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donkere kamer in het zonlicht komen dat ons door zijn schittering verblindt, totdat onze ogen hieraan gewend zijn.
Wanneer de mens sterft, neemt hij zijn verstand, begeertelichaam en levenslichaam - dat de voorraadschuur van de beelden uit zijn afgelopen leven is - 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 vorige levens
op aarde als uit zijn afgelopen bestaanstoestanden in het louteringsgebied
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.
Onverschillig hoelang wij de geest kunnen beletten te sterven, toch komt
er uiteindelijk een moment dat geen stimulans hem kan vasthouden en
wordt de laatste adem uitgeblazen. Dan breekt het zilveren koord, waarvan
de Bijbel spreekt in Prediker 12:6, dat de hogere en lagere lichamen bijeenhoudt, in het hart af en maakt dat het hart stilstaat. Die breuk bevrijdt het
levenslichaam dat samen met het begeertelichaam en het verstand tijdens
één tot drie en een halve dag boven het stoffelijk lichaam zweven, terwijl
de geest bezig is zijn afgelopen leven te overzien: een buitengewoon belangrijk onderdeel van zijn ervaring na de dood. Van die terugblik hangt
zijn hele bestaan, van de dood tot aan zijn nieuwe geboorte af.
De oude volken, zowel in het Oosten als in het Westen, wisten veel over
dood en geboorte, dat tegenwoordig vergeten is. Nu nog bijvoorbeeld,
beweren veel boeren in Noorwegen de geest als een lange, smalle witte
wolk uit het lichaam te kunnen zien heengaan, wat natuurlijk het levenslichaam is. De leer van de Rozenkruisers, dat de overledenen na hun overlijden enige tijd rond hun aardse verblijf dolen, dat zij een verlicht lichaam
aannemen en erg getroffen worden door het verdriet van degene die hen
lief zijn, was onder de Noren algemeen bekend. Toen de overleden koning
Helge van Denemarken een stoffelijke vorm aannam, zich materialiseerde
om het verdriet van zijn weduwe te verzachten en angstig uitriep: ‘De dauw
van de dood heeft zijn krijgsmanslichaam gebaad,’ antwoordde hij:
Jij alleen, Sigrun van Sewafjoll,
jij stralende zon in gouden tooi
bent de schuld, die Helgi von Harmtau treft;
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Dagelijks ween je, dochter van het zuiden,
voordat je naar bed gaat, bittere tranen;
Als bloed valt elke op de borst van de vorst,
koud en ijzig en kommerzwaar.

Toen Joy Snell 5 ongeveer achttien jaar oud was, werd een vriendin van
haar, Maggie geheten, plotseling ernstig ziek en stierf in haar armen. ‘Onmiddellijk dat haar hart had opgehouden te kloppen’, zegt zij, ‘zag ik duidelijk iets van haar lichaam opstijgen dat leek op rook of stoom, zoals opstijgt uit een ketel kokend water. Het ontsnappende gas steeg maar een
klein eindje op en nam daar de vorm van mijn vriendin aan, die zojuist
gestorven was. Deze vorm, die eerst wazig was, werd geleidelijk aan welomlijnd, omkleed met een parelwit, wolkachtig gewaad, waaronder de contouren van haar lichaam duidelijk zichtbaar waren. Het gezicht was dat
van mijn vriendin, maar verheerlijkt, zonder een spoor van de krampachtige pijn die zij vlak voor haar dood gevoeld had.’
Dit is precies zoals ik heb geleerd: als de dood intreedt en het zilveren
koord in het hart gebroken is, verlaat het levenslichaam het stoffelijk lichaam door de schedelnaden en blijft zo’n zestig centimeter boven het lichaam zweven.
Als een geest zijn lichaam verlaat neemt hij zijn begeertelichaam, verstand en levenslichaam met zich mee. Op dat moment is het levenslichaam
de bewaarplaats van de beelden uit zijn afgelopen leven. Die worden gedurende drieëneenhalve dag onmiddellijk na de dood, op het begeertelichaam
gegrift. 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.
Op het moment van de dood, wanneer het zaadatoom in het hart, dat al
onze ervaring uit het afgelopen leven in een panoramisch beeld bevat,
wordt losgerukt, verlaat de geest zijn stoffelijk lichaam terwijl hij de ijlere
lichamen met zich meeneemt. De geest blijft dan boven zijn stoffelijk lichaam, dat wij nu dood noemen, van enige uren tot drie en een halve dag,
zweven. De tijd is afhankelijk van het uithoudingsvermogen van het levenslichaam, dat in de Bijbel het zielenlichaam wordt genoemd. Dan volgt
er een weergave van het leven in beelden, een panorama in omgekeerde
volgorde, vanaf de dood tot aan de geboorte. Deze beelden worden, met
5

Joy Snell, de schrijfster van The Ministry of Angels, 1918. [Dienende engelen].
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behulp van de weerspiegelende ether uit het levenslichaam, op het begeertelichaam geëtst. Gedurende die tijd is het bewustzijn van de geest in
het levenslichaam geconcentreerd – tenminste, dat hoort zo te zijn – en
daarom is hij zich van dit proces niet bewust. Het beeld, dat op het lichaam
van gevoel en emotie – het begeertelichaam – wordt gegrift, vormt de basis van het daarop volgende lijden voor verkeerde daden in het louteringsgebied of vagevuur, maar ook van vreugde in de eerste hemel vanwege
goede daden in het afgelopen leven gedaan.
Dit waren de voornaamste feiten die ik in verband met de dood, persoonlijk heb waargenomen toen de Leer mij gegeven werd en ik met behulp van mijn Leraar toegang kreeg tot de panoramische weergave van het
leven, op het moment dat mensen door de poort van de dood gingen. Later onderzoek bracht bovendien aan het licht, dat er tijdens deze belangrijke dagen na de dood, nog een ander proces gaande 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. Het lagere gedeelte, dat afgedankt wordt, keert
terug naar het stoffelijk lichaam en zweeft in de meeste gevallen boven het
graf, zoals in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers uiteen wordt gezet. Deze
scheiding in het levenslichaam is niet bij alle mensen gelijk, maar hangt af
van de aard van het afgelopen leven en het karakter van de persoon die
overlijdt. In extreme gevallen wijkt deze scheiding sterk af van het normale. Dit belangrijke punt kwam aan het licht bij verschillende gevallen van
vermoedelijke bezetenheid die vanuit het hoofdkwartier onderzocht werden en tot de volgende verstrekkende en verbazingwekkende ontdekking
leidden. Zoals te verwachten was, wees de scheiding in deze gevallen op
een overwicht aan kwaad, en werd geprobeerd een andere groep mensen te
vinden met een overwicht aan goed. Tot grote vreugde kan ik meedelen
dat dit het geval was. Na vergelijking, en een en ander tegen elkaar te hebben afgewogen, leidde dit tot de volgende conclusie.
Terwijl het levenslichaam het stoffelijk lichaam probeert op te bouwen,
breken onze begeerten en gevoelens 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, langzamerhand in de ouderdom stijf wordt en verschrompeld 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 jaren lang telkens en vrij heeft kunnen uitdrukken, en vooral waar dit vergezeld ging met de specifieke oefeningen aan
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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. Dit heeft zeer
belangrijke gevolgen in verband met de dood. Omdat de scheikundige
ether de moleculen van het lichaam op hun plaats hecht en ze daar tijdens het leven vasthoudt moet, als er maar een minimum van deze stof
aanwezig is, het stoffelijk lichaam na de dood snel uiteenvallen.
Bij de dood vindt een scheiding plaats. Het zaadatoom wordt uit de hartpunt teruggetrokken langs de saturnale zwervende zenuw [of 10e hersenzenuw], door de hartkamers en de schedel heen naar buiten (Golgota).
Alle overige atomen worden van het kruis van het grofstoffelijk lichaam
vrijgemaakt door dezelfde spiraalvormige beweging, die elk prismatisch
etheratoom uit zijn stoffelijk omhulsel losschroeft.
Dit proces gaat met meer of minder geweld vergezeld, al naarmate de
doodsoorzaak. Iemand op leeftijd, wiens levenskracht langzaam is afgenomen, kan in slaap vallen en aan de andere kant van de sluier ontwaken
zonder er zich ook maar in het minst van bewust te zijn hoe de verandering plaatsvond. Een vroom en gelovig mens, die zich door gebed en overpeinzing op het hiernamaals heeft voorbereid, kan ook een gemakkelijk
overlijden hebben. Bij overlijden door ongelukken veroorzaakt hebben
volgens mij mensen die doodvriezen de gemakkelijkste dood; daarna volgen zij die verdrinken.
Maar als iemand jong en gezond is, en niet gelovig of een godloochenaar
is, wordt het prismatische etheratoom zo stevig door het stoffelijk atoom
omstrengeld, dat een flinke ruk nodig is om het levenslichaam los te maken. Wanneer de scheiding tussen het stoffelijk lichaam en de geestelijke lichamen tot stand is gebracht, en de persoon, zoals wij zeggen ‘dood’ is,
worden de lichtether en de weerspiegelende ether van het prismatische
atoom losgemaakt. Het is die substantie, zoals in De wereldbeschouwing der
Rozenkruisers beschreven wordt, die tot beelden van het afgelopen leven
gevormd en in het begeertelichaam gegrift wordt. Het begeertelichaam begint dan al datgene wat het leven aan lijden of plezier was, te voelen. Het
deel van het levenslichaam uit prismatische atomen van scheikundige ether en levensether, keert hierna terug naar het stoffelijk lichaam, waar het
boven het graf blijft zweven en gelijktijdig met het stoffelijk lichaam ontbindt.
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De hogere voertuigen - levenslichaam, begeertelichaam en verstand –
kan men het grofstoffelijk lichaam in een spiraalvormige beweging zien
verlaten, terwijl zij de ziel van een grofstoffelijk atoom meenemen. Niet het
atoom zelf maar de krachten die er doorheen werkten. De resultaten van de
ervaringen die in het voorbije leven in het grofstoffelijk lichaam zijn opgedaan, zijn in dit bijzondere atoom gegrift. Terwijl andere atomen van het
grofstoffelijk lichaam nu en dan vernieuwd werden, is dit blijvend atoom
steeds blijven bestaan. Het is, niet alleen in één leven blijven bestaan,
maar heeft deel uitgemaakt van ieder grofstoffelijk lichaam waarvan een
bepaald ego zich achtereenvolgens bediend heeft. Het wordt bij de dood
alleen maar teruggetrokken om aan de dageraad van een nieuw leven in
de stof weer te ontwaken, om opnieuw als de kern dienst te doen waar
omheen het nieuwe grofstoffelijk lichaam van hetzelfde ego wordt opgebouwd. Daarom wordt dat het ‘zaadatoom’ genoemd. Tijdens het leven
zetelt het zaadatoom in de linker hartkamer dicht bij de hartpunt. Bij de
dood gaat het langs de nervus vagus 6 naar de hersenen en verlaat het grofstoffelijk lichaam tegelijk met de hogere voertuigen door de naden tussen
het wandbeen en het achterhoofdsbeen.
Wanneer de hogere voertuigen het grofstoffelijk lichaam verlaten hebben, blijven zij er nog door middel van een dun, glanzend, zilverachtig
koord mee verbonden in de vorm van twee ‘zessen’, de ene rechtop en de
andere liggend, die bij het haakvormige uiteinden samenkomen. Het ene
eind zit door middel van het zaadatoom aan het hart vast en door het losscheuren van dit zaadatoom blijft het hart stilstaan. Het koord zelf breekt
pas dan, wanneer het panorama van het afgelopen leven, dat in het levenslichaam vervat is, opnieuw bekeken is.
Men moet er voor zorgen dat het lichaam pas drie dagen na de dood
gecremeerd of gebalsemd wordt, want zolang het levenslichaam zich bij
de hogere voertuigen bevindt en deze nog altijd door middel van het zilveren koord met het grofstoffelijk lichaam verbonden zijn, zal elk postmortaal onderzoek of welke andere beschadiging dan ook die aan het grofstoffelijk lichaam toegebracht wordt, in zekere mate door de mens gevoeld
worden.
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 gegrift is.

6

Zwervende of dwalende zenuw, het 10e hersenzenuwpaar, dat deelneemt aan vele functies van ademhaling, spijsvertering en hartwerking.
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Het zilveren koord breekt op het punt, waar de twee zessen samenkomen; de ene helft blijft bij het grofstoffelijk lichaam en de andere helft bij
de geestelijke voertuigen. Vanaf het moment dat het koord breekt, is het
grofstoffelijk lichaam echt dood.
In het begin van 1906 nam dr. McDougall een reeks proeven in het Algemeen Ziekenhuis in Massachusetts om uit te zoeken of iets, dat meestal
onzichtbaar is, het lichaam bij de dood verlaat. Voor dat doel bouwde hij
een weegschaal, die verschillen van een tiende ounce 7 aanwees.
De stervende werd met bed en al op een van de schalen geplaatst, die
daarna door gewichten op de andere in evenwicht gebracht werd. Bij elke
proef constateerde men, dat precies op het ogenblik dat de stervende de
laatste adem uitblies, de schaal met de gewichten plotseling omlaag ging en
het bed met het lichaam omhoog ging, waaruit bleek dat iets onzichtbaars,
maar dat wel gewicht had, het lichaam verlaten had. Daarop verkondigden
de nieuwsbladen in het hele land met grote letters, dat dr. McDougall ‘de
ziel had gewogen’.
Het occultisme begroet met vreugde de ontdekkingen van de wetenschap, omdat zij bevestigt wat de occultist al lang verkondigde. De proeven van dr. McDougall toonden onomstotelijk aan, dat iets onzichtbaars
het lichaam bij de dood verliet, zoals trouwens geoefende helderzienden
al eerder gezien hadden en zoals al vele jaren vóór de ontdekking van dr.
McDougall op lezingen en in de literatuur verkondigd was.
Dit onzichtbare iets is echter niet de ziel. Het lijkt er niet op. De verslaggevers trekken voorbarige conclusies wanneer zij zeggen dat de geleerden
‘de ziel hebben gewogen’. De ziel behoort tot hogere regionen en kan
nooit op een stoffelijke weegschaal gewogen worden, ook al wees zij verschillen van een miljoenste deel van een milligram aan, in plaats van 3 gram.
Wat de geleerden wogen, was het levenslichaam. Het is uit de vier ethers samengesteld en die behoren tot de stoffelijke wereld.
Zoals wij gezien hebben, is een bepaalde hoeveelheid van deze ether ‘opgestapeld’ op de ether die de deeltjes van het menselijk lichaam omgeeft
en wordt daar tijdens het leven op aarde vastgehouden, waarbij hij het
gewicht van het grofstoffelijk lichaam van planten, dieren en mensen een
klein beetje verzwaart. Bij de dood ontsnapt deze ether, vandaar de vermindering in gewicht zodra de personen met wie hij de proeven nam
overleden, zoals door dr. McDougall werd waargenomen.
Dit kenmerk van het leven na de dood komt overeen met wat er plaatsvindt als iemand op het punt staat te verdrinken of van een hoogte valt. In
dergelijke gevallen verlaat het levenslichaam ook het grofstoffelijk lichaam
7 Een ounce is 28,349 gram.
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en men ziet zijn hele leven in een flits, omdat men meteen het bewustzijn
verliest. Natuurlijk is het zilveren koord niet gebroken, anders zou er geen
terugkeer tot het leven meer mogelijk zijn.
Wanneer het uithoudingsvermogen van het levenslichaam zijn grens bereikt heeft, bezwijkt dit op dezelfde manier zoals wij bij het verschijnsel
van de slaap gezien hebben.
Tijdens het aardse leven, wanneer het ego zijn voertuigen bestuurt,
maakt deze inzinking een eind aan het wakker zijn. Na de dood maakt de
ineenstorting van het levenslichaam een einde aan het panorama en dwingt
de mens zich in de begeertewereld terug te trekken. Het zilveren koord
breekt op het punt waar de ‘zessen’ samenkomen (zie diagram 5a). Evenals
in de slaap ontstaat er scheiding tussen de lichamen, met dit grote verschil
echter, dat hoewel het levenslichaam naar het grofstoffelijk lichaam terugkeert, het dit nu niet langer doordringt maar er alleen boven zweeft.
Het blijft boven het graf zweven, terwijl het tegelijk met het grofstoffelijk
lichaam ontbindt. Daaruit volgt dat voor de geoefende helderziende een
kerkhof een walgelijke aanblik oplevert. En als er meer mensen waren die
konden zien wat hij ziet, dan zou er niet veel voor nodig zijn hun ervan te
overtuigen om de tegenwoordige ongezonde methode van het begraven
van doden, op te geven voor de verstandiger methode van crematie, waardoor de bestanddelen tot hun oorspronkelijke toestand teruggebracht
worden, zonder de ergerlijke tonelen die horen bij het proces van langzame
ontbinding.
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 die van zijn begeertelichaam en verstand.
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.
Wanneer 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 voor gebruik geschikt zijn. Nu neemt het in plaats van de eivorm, een
gestalte aan die gelijkenis vertoont 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
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mens in de begeertewereld ontwaakt. Het gebeurt herhaaldelijk 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 om hun 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.
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.
Wij weten dat het levenslichaam is samengesteld uit ether, en dat het tijdens het leven van plant, dier en mens hun stoffelijk lichaam omhult.
Ether is fysieke materie, en heeft daarom gewicht. De enige reden waarom wetenschapsmensen deze stof niet kunnen wegen, is dat zij niet in staat
zijn er een hoeveelheid van op een weegschaal te leggen. Maar wanneer bij
de dood de ether het stoffelijk lichaam verlaat, zal er in elk geval vermindering van gewicht plaatsvinden wat aantoont dat iets onzichtbaars, dat gewicht heeft, op dat moment het stoffelijk lichaam verlaat.
Het zilveren koord, dat de hogere lichamen verbindt, eindigt bij het
zaadatoom in het hart. 8 Als het aardse leven op natuurlijke manier eindigt, maken de krachten in dat zaadatoom zich los en verlaten via de longmaagzenuw of nervus vagus, de achterzijde van het hoofd, en verder langs
het zilveren koord, samen met de hogere lichamen, het stoffelijk lichaam.
Dit losrukken uit het hart kenmerkt de fysieke dood. Maar het verbindende
zilveren koord breekt niet meteen, in sommige gevallen pas na enige dagen.
In de derde voordracht [van Rozenkruisers christendom] werd gezegd dat
het levenslichaam de opslagplaats van zowel het bewuste als onderbewuste
geheugen is. Elke handeling en ervaring in het afgelopen leven wordt onuitwisbaar op het levenslichaam gegrift zoals een landschap op een negatief. Als de geest het levenslichaam uit het stoffelijk lichaam heeft teruggetrokken, ligt het hele leven, zoals dat door het onderbewuste geheugen
werd opgetekend, open voor de blik van de geest. Het komt door het
gedeeltelijk losmaken van het levenslichaam, dat bij iemand die op het
8

Later onderzoek van Heindel toont aan dat het zilveren koord van het hart naar de
zonnevlecht bestaat uit ether; van de zonnevlecht naar de lever uit begeertestof; van de
lever naar de voorhoofdsholte uit gedachtestof. Zie Heindel, Het zilveren koord en de
zaadatomen. Zie eveneens diagram 5a.
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punt staat te verdrinken, zijn hele leven als een flits aan zich voorbij ziet
trekken voordat hij of zij bewusteloos raakt. Het zilveren koord blijft
heel, want anders zou er geen reanimatie mogelijk zijn. In het geval waar
de geest bij de dood bewusteloos wordt, is de beweging langzamer. Men
staat er als een toeschouwer bij terwijl de beelden elkaar opvolgen, vanaf
de dood tot aan de geboorte, zodat men eerst de gebeurtenissen vlak voor
het sterven ziet, dan de jaren als volwassen man of vrouw, jongen of meisje, kind en zuigeling, om bij de geboorte te stoppen. Op dat moment heeft
men er geen gevoelens bij. Het doel is uitsluitend het griffen van het panorama op het begeertelichaam, dat de zetel van gevoel is. Als het ego de
begeertewereld binnentreedt, zal door deze indrukken het gevoel worden
beseft. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de intensiteit van het gevoel dat wordt beseft, afhangt van de tijdsduur van het inprenten en de
aandacht die men daaraan geschonken heeft. Als men gedurende die tijd
niet gestoord werd door geluiden en geweeklaag van de omstanders, zal
er op het begeertelichaam een diepe, scherpe indruk worden gegrift. In
het louteringsgebied zal het kwaad dat men deed sterker gevoeld worden
en het goede zal in de hemel ruimschoots worden versterkt. Hoewel in een
volgend leven de ervaringen verloren zullen zijn gegaan, zullen de gevoelens blijven bestaan als de ‘stille stem vanbinnen’. Daar waar de gevoelens
op het begeertelichaam van iemand krachtig werden gekerfd, zal deze stem
op duidelijke en besliste manier spreken. Die zal hem zonder tegenspraak
aanzetten, hem dwingen te stoppen met dat wat hem in een vorig leven
leed veroorzaakte, en hem dwingen toe te geven aan dat wat goed is.
Daarom ontrolt het panorama zich in omgekeerde volgorde, zodat de geest
eerst de gevolgen ziet en dan de daaraan ten grondslag liggende oorzaken.
Wat de lengte van het panorama bepaalt, zo herinner ik u eraan, dat het
de instorting van het levenslichaam is die de geestelijke lichamen dwingt
zich terug te trekken. Dus na de dood, als het levenslichaam instort, moet
de geest zich terugtrekken, waardoor het panorama eindigt. De duur van
het panorama hangt daarom af van de tijd die de persoon, als nodig is, kan
wakker blijven. Sommige mensen kunnen maar een paar uur wakker blijven, anderen kunnen dat een paar dagen volhouden, afhankelijk van de
kracht van hun levenslichaam.
Als de geest het levenslichaam heeft verlaten, keert het levenslichaam
weer terug naar het stoffelijk lichaam en blijft boven het graf zweven om
daar gelijktijdig met het stoffelijk lichaam te ontbinden. Voor een helderziende is het een weerzinwekend gezicht om over een kerkhof te lopen
en al die levenslichamen te zien, waarvan de staat van ontbinding duidelijk aangeeft hoe het met de overblijfselen in de graven is gesteld. Als er
meer helderzienden zouden zijn zou men spoedig tot crematie overgaan;
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niet zozeer om gezondheidsredenen, dan wel als een maatregel om onze
gevoelens te sparen.
Uit mijn laatste onderzoekingen blijkt dat als iemand zijn voertuigen ververgeestelijkt de samenstelling van het levenslichaam, dat uit ether bestaat,
belangrijk verandert. Bij de gewone mens is er altijd een overwicht aan de
twee laagste ethers, de scheikundige- en de levensether die te maken hebben met de opbouw en voortplanting van het stoffelijk lichaam. En een
minimum aan lichtether en weerspiegelende ether die te maken hebben
met zintuiglijke waarneming en de hogere, geestelijke functies. Na de dood
wordt het lichaam van de gewone mens in het graf gelegd en het levenslichaam zweeft ongeveer zestig centimeter boven het graf, waar het geleidelijk aan ontbindt. Als ik zeg dat het wordt ontbonden, bedoel ik in
werkelijkheid dat het veel levendiger wordt dan toen het ego het nog bewoonde. Want elke molecule wordt nu doortrokken van afzonderlijk, individueel leven. Het begint zich met zijn buren te verenigen. De eenheid
van individueel leven maakt plaats voor een gemeenschap van veel levens.
Daarom wordt gesproken van zulke zich in een staat van ontbinding verkerende lichamen, dat ze wemelen van wormen. Hoe dichter en grover een
lichaam is, hoe meer tijd de ontbinding zal eisen, omdat het levenslichaam
dat er boven zweeft, er een hardnekkige, magnetische greep op houdt, die
de stoffelijke moleculen afremt. De twee hogere ethers trillen met een veel
grotere snelheid dan de lagere. Als iemand door geestelijke gedachten een
grotere hoeveelheid van deze hogere ether om zich heen heeft getrokken, waaruit zijn levenslichaam dan bestaat, worden ook de trillingen van
het stoffelijk lichaam intenser. Als zo iemand zijn lichaam bij de dood
verlaat, is daarin dus weinig of niets van het levenslichaam meer over om
de delen waaruit het stoffelijk lichaam bestaat, in bedwang te houden. De
ontbinding gaat daardoor erg snel. Dit kan ik niet gemakkelijk bewijzen,
omdat er maar heel weinig mensen voldoende vergeestelijkt zijn om het
verschil zichtbaar te maken. Maar u zult zich herinneren dat er in de Bijbel van sommige personen wordt gezegd dat zij in de hemel werden opgenomen. Ook dat het lichaam van Mozes zo’n trilling had dat het straalde en zijn lichaam nooit werd gevonden. Dit waren gevallen waarin het lichaam snel tot de elementen terugkeerde. Toen het lichaam van Christus
in het graf werd gelegd, zette de ontbinding vrijwel onmiddellijk in.
Zolang als het oertype van het stoffelijk lichaam standhoudt, probeert
dit stoffelijke materie tot zich te trekken waaraan het dan de vorm geeft
van het levenslichaam. Daarom kost het de onzichtbare helper die zijn lichaam verlaat, moeite zich niet te materialiseren. Zodra zijn wil om alle
stoffelijke belemmeringen van zich af te houden verslapt, hechten stoffelijke deeltjes uit de omringende atmosfeer zich aan hem - zoals ijzervijlsel
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naar een magneet wordt getrokken – en wordt hij zichtbaar en voelbaar
voor zover hij dat wil. Zo is hij in staat lichamelijk werk te doen waar dat
nodig is, ook al is hij duizenden kilometers van zijn lichaam verwijderd.
Wat werkelijk de dood doet intreden is het bezwijken van het oertype
van het stoffelijk lichaam. Daarom zijn de geesten die dit aardse leven hebben verlaten, alleen in staat met behulp van een medium zich te materialiseren aan wie zij het levenslichaam onttrekken, zich erin hullen en op die
manier de stoffelijke deeltjes aantrekken die nodig zijn om zich aan de
aanwezigen op de seance zichtbaar te maken.
Tijdens het leven en als het bewustzijn in waaktoestand verkeert, zijn de
lichamen van de geest alle bijeen, 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
levenslichaam. Die bepaalt hoe lang iemand, onder hoge spanning, kan
wakker blijven. Sommige personen kunnen wel vijftig, zestig of zeventig
uur werken voordat zij uitgeput omvallen, 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, afhankelijk
van zijn daden in zijn lichaam deed, het goed of kwaad dat hij gezaaid heeft
zal oogsten - tot lichaam dient.
Als het leven rijk aan gebeurtenissen was, en het levenslichaam van die
persoon krachtig is, zal er meer tijd aan dit optekenproces besteed worden
dan wanneer het levenslichaam zwak is. Maar al die tijd is het stoffelijk lichaam door middel van het zilveren koord verbonden met zijn geestelijke
lichamen, en elk letsel aan het grofstoffelijk lichaam toegebracht, wordt
door de geest in zeker mate gevoeld. Dus balseming, lijkschouwing en
crematie worden alle gevoeld. Daarom moeten die gedurende drieëneenhalve dag na het overlijden vermeden worden. Zodra het panorama geheel
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op het begeertelichaam is gegrift, breekt het zilveren koord, het levenslichaam keert dan weer naar het stoffelijk lichaam terug en is elke verbinding
met de geest verbroken, die daarna vrij is om zijn leven in de geestelijke
werelden voort te zetten.
Wanneer het stoffelijk overschot begraven wordt ontbindt het levenslichaam langzaam, tegelijk met het grofstoffelijk lichaam, zodat als bijvoorbeeld een arm in het graf vergaan is, de etherische arm van het levenslichaam, die boven het graf zweeft, eveneens verdwijnt, totdat het laatste
spoor van het lichaam is verdwenen. Bij crematie echter ontbindt het levenslichaam meteen. Daar dit de voorraadschuur van de beelden uit het
afgelopen leven is, die op het begeertelichaam gegrift moeten worden om
de basis te vormen voor het leven in het louteringsgebied en de eerste hemel, is het een grote ramp als crematie plaats heeft voordat die drieëneenhalve dag zijn verstreken. Als er geen hulp geboden zou worden, zou
de overleden geest het niet bijeen kunnen houden. En hieruit bestaat een
deel van het werk van de onzichtbare helpers dat ter wille van de mensheid wordt verricht. Soms worden zij door natuurgeesten en andere, die
daarvoor speciaal door de scheppende hiërarchieën of leiders van de mensheid zijn aangewezen, bijgestaan. Ook gaat er iets verloren wanneer iemand gecremeerd wordt voordat het zilveren koord vanzelf breekt. In
dat geval is de indruk nooit zo diep als anders het geval is en dat heeft een
gevolg op toekomstige levens. Want hoe dieper de afdruk van het afgelopen leven op het begeertelichaam is, des te intenser is het lijden in het
louteringsgebied voor wat misdreven is, en des te intenser is ook de vreugde in de eerste hemel die uit de goede daden uit het afgelopen leven voortvloeit. Dat lijden en die vreugde uit onze voorgaande levens vormen wat
wij ons ‘geweten’ noemen. Als wij dus een deel van het leed niet gevoeld
hebben, verzwakt daardoor ook het besef dat ons in toekomstige levens
ervan moet weerhouden om steeds weer in dezelfde fouten te vervallen.
De gevolgen van te vroege crematie zijn dus verstrekkend.
Een verschijnsel dat veel overeenkomst met het levenspanorama vertoont, vindt plaats als iemand op het punt staat te verdrinken. Mensen van
wie de levensgeesten weer werden opgewekt, vertelden dat zij in een flits
hun hele leven hebben gezien. Dat komt omdat in dergelijke omstandigheden het levenslichaam eveneens het stoffelijk lichaam verlaat. Natuurlijk is er geen sprake van het breken van het zilveren koord, anders zou
het leven niet meer hersteld kunnen worden. Bij verdrinking volgt al snel
bewusteloosheid, terwijl bij de gewone terugblik bij de dood het bewustzijn blijft bestaan totdat het levenslichaam op dezelfde manier bezwijkt
als wanneer wij gaan slapen. Dan houdt het bewustzijn even op en wordt
het panorama beëindigd. Daarom is ook de tijd die voor het panorama
62

nodig is voor iedereen verschillend, afhankelijk van het feit of het levenslichaam gezond en krachtig was of dun en uitgemergeld door langdurige
ziekte. Hoe meer tijd er aan het overzicht wordt besteed, en hoe rustiger
en vrediger de omgeving is, des te dieper zal de indruk zijn die op het begeertelichaam gegrift wordt. Zoals gezegd heeft dit een zeer belangrijk en
verstrekkend gevolg, want dan zal het lijden, dat de geest in het louteringsgebied of vagevuur als gevolg van verkeerde gewoonten en daden
zal beseffen, veel intenser zijn dan bij een vage indruk. Ook zal in een toekomstig leven de nog maar zwakke stem van het geweten veel dringender
waarschuwen tegen fouten die in het verleden lijden veroorzaakten.
Er is sinds de wereld bestaat niet zo’n groot universeel verdriet geweest
als nu. [1e wereldoorlog] Wij moeten beseffen dat wij behalve dit verdriet
ons ook een bron van toekomstig leed op de hals hebben gehaald. Want
zoals in onze literatuur is uiteengezet, is het voor deze mensen die op zo’n
genadeloze en plotselinge manier van hun stoffelijk lichaam werden gescheiden, onmogelijk hun afgelopen leven te overzien, zodat het inetsen
van het levenspanorama niet gebeurt zoals het behoort. Daarom zullen
deze geesten in het louteringsgebied en in de eerste hemel niet op de juiste manier de vruchten van hun afgelopen bestaan kunnen plukken. Zij zullen later op aarde terugkeren zonder deze ervaring. Om dat wat verloren
is gegaan terug te krijgen is het noodzakelijk dat zij als kind sterven, zodat
zij een nieuw levenslichaam en begeertelichaam kunnen krijgen waarin de
essentie van hun afgesneden leven is verwerkt.
Wij hebben gezien dat zodra het ego zijn taak 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 vertoont om alles van de omtrek naar het middelpunt
toe te trekken.
Zoveel als van het levenslichaam als van de levensgeest bewerkt, omgezet, vergeestelijkt en dus behoed is voor het verval waaraan de rest van het
levenslichaam onderhevig is, zoveel zal met de levensgeest samensmelten
om in volgende levens een beter levenslichaam en een betere constitutie te
verzekeren.
Toen wij [in de zesde voordracht van Rozenkruisers Christendom] het ego
of de geest op zijn reis door de onzichtbare werelden achterlieten, had hij
het punt bereikt waarop hij de derde hemel zou binnengaan. Hij had toen
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zijn grofstoffelijk lichaam bij de dood, zijn levenslichaam kort daarna, en
zijn begeertelichaam na zijn vertrek uit het louteringsgebied en de eerste
hemel, afgeworpen en bij het verlaten van de tweede hemel het omhulsel
van zijn verstand, om daarna vrij en onbelemmerd de derde hemel in te
gaan. Al die afgedankte lichamen gaan tot ontbinding over, alleen de geest
blijft bestaan, terwijl hij zich korte tijd in het grote geestelijke reservoir,
zoals de derde hemel wordt genoemd, baadt om kracht op te doen voor
zijn volgende wedergeboorte in een leven op aarde.
Het levenslichaam bestaat uit vier ethers. Door de twee laagste ethers
hebben groei en voortplanting plaats. In het levenslichaam van een mens
die zich hoofdzakelijk op het materiële leven richt, die als het ware uitsluitend leeft voor sensueel genoegen, overheersen deze beide ethers. Bij iemand die vrij onverschillig tegenover de materiële genoegens van het leven
staat, maar geestelijke vooruitgang nastreeft, vormen de twee hogere
ethers het grootste bestandsdeel van zijn levenslichaam. Deze hogere
ethers nu, vormen wat Paulus het ‘soma psuchikon’ het zielenlichaam
noemt, dat men tijdens zijn ervaringen in het louteringsgebied en de eerste hemel behoudt, waar de essentie van het afgelopen leven eruit wordt
gehaald. Deze essentie is de ziel, waarvan de twee belangrijkste eigenschappen geweten en deugd zijn. Het geweten is de vrucht van fouten die
in vorige levens gemaakt zijn en die in de toekomst de geest ten goede
zullen leiden en zal leren hoe dergelijke misstappen vermeden kunnen
worden. Deugd is de essentie van alles wat in vorige levens goed was; zij
vormt voor de geest een aanmoediging om op het pad van aspiratie vurig
te blijven streven. In de derde hemel vermengt dit alles zich met de geest
en maakt daar verder deel van uit. Zo wordt de mens, in de loop van zijn
levens, steeds zielvoller en de zieleneigenschappen van geweten en deugd
werken steeds krachtiger als richtlijn voor zijn handelen.
Er zijn echter mensen met zo’n slecht karakter dat zij ervan genieten hun
leven in verdorvenheid en ontaarde praktijken door te brengen, een gewelddadig leven te leiden en ervan houden pijn te veroorzaken. Soms leren zij zich zelfs occulte krachten aan om meer macht over hun slachtoffers te hebben. In dat geval hebben hun duivelse, verdorven handelingen
tot resultaat dat zij hun levenslichaam verharden.
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 levensli64

chaam 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 het bewustzijn zich 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.
Een aantal dagen na de dood is in normale gevallen, het levenslichaam ook
min of meer in staat gewaarwording te voelen. Vandaar dat balseming, lijkschouwing en andere behandelingen vlak na het sterven, lijden veroorzaakt. Maar als een minderwaardig leven het [levenslichaam] heeft verhard
en van grote kracht voorzien, houdt het zeer sterk vast aan het leven en
behoudt het ook het vermogen zich met geuren van eten en drinken te
voeden. Soms zuigt hij als een parasiet zelfs mensen uit waarmee hij in aanraking komt.
Dergelijke wezens vormen een van de grootst denkbare bedreigingen
voor de maatschappij. Zij hebben ontelbare slachtoffers in de gevangenis
doen belanden, gezinnen uiteen gerukt en ongelooflijk veel onheil gesticht.
Zij laten hun slachtoffer altijd in de steek als die persoon in handen van de
politie valt. Zij verkneukelen zich over het verdriet en de ellende van hun
slachtoffers omdat dit deel uitmaakt van hun duivels plan. Andere categorieën kunnen zich tijdens spiritistische seances als ‘engelen’ voordoen.
Ook daar vinden zij slachtoffers aan wie zij hun immorele praktijken leren.
De zogenoemde klopgeesten die er plezier in hebben om borden te breken, tafels omver te gooien, hoeden van het hoofd van de verrukte toeschouwers te slaan en meer van dergelijke baldadigheid, horen ook in deze klasse thuis. De kracht en dichtheid van het levenslichaam van dergelijke wezens maakt het hun gemakkelijker geestverschijningen te geven dan
voor hen die overleden zijn en zich al in de begeertewereld bevinden. De
levenslichamen van dit soort geesten is zo dicht dat ze bijna stoffelijk zijn
en ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat sommige mensen die zich
door hen voor de gek laten houden, ze niet kunnen zien. Eenmaal ontdekt,
zou één blik op hun duivels grijnzende tronies al gauw de begoocheling,
dat het engelen zijn, verbreken.
Als iemand boosaardigheid en haat in zijn binnenste heeft gekoesterd,
verstrengelen deze gevoelens zijn begeertelichaam en levenslichaam en
maken hem zodoende tot een veel grotere bedreiging voor de gemeenschap dan men zich voorstellen kan.
Aardgebonden geesten, zoals eerder genoemd, worden naar de lagere
sferen van de begeertewereld, die de ether doordringen, getrokken. Zij
blijven voortdurend in nauw contact met mensen op aarde die in de voor
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hen gunstige omstandigheden verkeren om ze in hun boze 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 heb kunnen nagaan schijnt er geen grens te zijn aan wat zij kunnen of hoe gauw zij zullen loslaten. Maar ondertussen zijn zij bezig een ontzettende lading zonden op zich te stapelen en kunnen zij 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.’
De rode wolk van haat trekt op, de zwarte sluier van wanhoop is verdwenen, zowel bij de levenden als bij 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 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, zoals 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.
Ondanks dat zullen de tranen die bij elk overlijden worden vergoten, de
sluier wegvagen die de onzichtbare wereld voor onze smachtende blikken
verbergt. Het sterke verlangen en het verdriet bij de dood van hen die
wij, en zij die ons liefhebben, aan beide zijden, zullen de sluier uiteindelijk
verscheuren. De tijd is niet ver meer dat het gevolg van dit alles zal bewijzen dat er geen dood bestaat, maar dat zij, die van ons heengingen, net zo
levend zijn als wij. De kracht van deze tranen, van dit verdriet en verlangen, is in alle gevallen niet even sterk en de gevolgen verschillen aanmerkelijk, afhankelijk naarmate het levenslichaam in iemand is ontwaakt door
handelingen van onzelfzuchtigheid en hulpvaardigheid. Dit volgens de oc66

culte spreuk, dat alle geestelijke ontwikkeling met het levenslichaam begint. Het levenslichaam vormt de basis en er kan geen bovenbouw plaatsvinden voordat de onderbouw gelegd is.
5 Op weg naar wedergeboorte
Als een ego op weg is om weer geboren te worden verzamelt het zaadatoom van het stoffelijk lichaam nieuw materiaal. De polariteit van dit
materiaal bepaalt het geslacht voor het komende leven.
Vervolgens wordt het zaadatoom van het levenslichaam tot activiteit
gewekt, maar hier is het vormingsproces niet zo eenvoudig als bij het verstand en het begeertelichaam, want men moet bedenken dat die voertuigen betrekkelijk ongeorganiseerd waren, terwijl het levenslichaam en het
grofstoffelijk lichaam veel meer gestructureerd en erg gecompliceerd zijn.
Materiaal van een bepaalde kwaliteit wordt in een bepaalde hoeveelheid op
dezelfde manier en onder de werking van dezelfde wet als bij de geestelijke lichamen aangetrokken. Maar de bouw van het nieuwe lichaam en het
plaatsen in een geschikte omgeving, wordt door vier grote wezens van onuitsprekelijke wijsheid verricht. Dit zijn de Optekenende Engelen, de Heren van het Lot. Zij bewerken de weerspiegelende ether van het levenslichaam op zo’n manier, dat de beelden van het aanstaande leven erin weerspiegeld worden. Het levenslichaam wordt door de bewoners van de hemelwereld en de natuurgeesten op zo’n manier opgebouwd, dat een bijzonder soort hersenen gevormd wordt. Maar bedenk: de geest die weer geboorte
zoekt bouwt daarin zelf de essentie van zijn vroegere levenslichaam op en doet bovendien ook nog wat oorspronkelijk werk. Dit gebeurt zodat er in het komende leven ook nog gelegenheid is voor een oorspronkelijke, persoonlijke uitdrukking, die niet vooraf bepaald is door daden uit het verleden.
Het levenslichaam dat door de Heren van het Lot is gemodelleerd, zal
nu orgaan na orgaan aan het grofstoffelijk lichaam vorm geven. Deze matrijs of gietvorm wordt daarop in de baarmoeder van de toekomstige moeder geplaatst. Het zaadatoom voor het grofstoffelijk lichaam bevindt zich
in het driehoekige boveneinde van een van de zaadcellen van de vader.
Dit alleen maakt bevruchting mogelijk en hierin ligt de verklaring van het
feit dat geslachtsgemeenschap vaak niet tot bevruchting leidt. De scheikundige bestanddelen in het zaadvocht en de eicellen zijn altijd dezelfde.
Als dit de enige vereisten zijn zou men, als men de verklaring van het verschijnsel van onvruchtbaarheid alleen in de stoffelijke, zichtbare wereld
zocht, geen oplossing vinden. Het wordt echter duidelijk wanneer wij inzien dat er alleen een grofstoffelijk lichaam opgebouwd kan worden als er
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een levenslichaam is waarin men het materiaal kan opbouwen, zoals watermoleculen alleen langs de krachtlijnen in het water bevriezen en zich als
ijskristallen vertonen in plaats van tot een homogene massa te stollen zoals het geval is als er voor de bevriezing geen krachtlijnen bestonden. Ook
moet er een zaadatoom voor het grofstoffelijk lichaam zijn om als maatstaf voor de kwaliteit en de kwantiteit van de op te bouwen stof te dienen.
Hoewel er op het tegenwoordige ontwikkelingsniveau nooit volkomen
harmonie in het materiaal van het lichaam bestaat, omdat dat een volmaakt
lichaam zou betekenen, moet de disharmonie niet zo groot zijn dat het organisme er door opgebroken kan worden.
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 erbuiten
blijft, hoewel het altijd in nauw contact met de moeder is. Aan het einde
van die tijd treedt het ego het lichaam van de moeder binnen. De klokvormige voertuigen dalen omlaag, over het hoofd van het levenslichaam, en
de klok sluit zich aan de onderkant. Vanaf dit moment hangt het ego boven zijn toekomstig lichaam tot aan de geboorte van het kind en dan begint
het nieuwe aardleven van het wedergeboren ego.
In De wereldbeschouwing staat dat het levenslichaam van een vrouw positief
is en dat van de man negatief. Wanneer de helpers van de Optekenende
Engelen een ego bijstaan als dat geboren moet worden, is de kwestie van
het geslacht al uitgemaakt. Hetzij door de wet die maakt dat men afwisselend als man of als vrouw wordt geboren, hetzij door een wijziging in die
wet door bijzondere omstandigheden in het persoonlijk leven van die
geest. Het ego wordt dan geholpen om voldoende ethers aan te trekken
van de verschillende soorten die hij voor zijn ontwikkeling nodig heeft.
Deze ethers hebben een bepaalde polariteit, hetzij positief of negatief. Als
een matrijs, die uitsluitend uit positieve etheratomen bestaat, bij de moeder
wordt geplaatst, zullen deze atomen, zonder uitzondering, negatieve stoffelijke atomen aantrekken, met als gevolg dat het een meisje wordt. Als anderzijds de matrijs die bij de moeder wordt geplaatst uit negatieve atomen
is samengesteld, zal die positieve stoffelijke atomen aantrekken, met als
gevolg dat het mannelijke geslachtsorgaan het meest ontwikkeld wordt en
het geslacht dus mannelijk is. Het leven moet zich, evenals elektriciteit,
zowel positief als negatief uiten, anders kan het zich niet openbaren.
Wanneer het ego, op weg naar wedergeboorte, het gebied van de concrete gedachte, de begeertewereld, en het etherisch gebied door trekt, verzamelt het uit elk van die gebieden een bepaalde hoeveelheid materiaal.
De kwaliteit van dit materiaal wordt door het zaadatoom bepaald volgens
het principe: soort zoekt soort. De kwantiteit hangt van de hoeveelheid
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stof af die voor het oertype nodig is, dat wij zelf in de tweede hemel bouwden. Uit de hoeveelheid prismatische etheratomen die iemand voor zich
gereserveerd heeft, bouwen de Optekenende Engelen en hun helpers een
etherische vorm die daarna in de baarmoeder van de moeder wordt geplaatst en langzaam van fysieke stof voorzien wordt die dus het zichtbare
lichaam van de foetus vormt.
Daar wordt het zilveren koord, dat vanaf het moment van conceptie
vanuit het zaadatoom van het grofstoffelijk lichaam, dat zich in het hart
bevindt, gegroeid is, met het deel dat uit de centrale draaikolk van het
begeertelichaam, in de lever gelegen, ontsproten is, verbonden. 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.
6 Het levenslichaam van kinderen
Het levenslichaam van een kind is bij geboorte onsamenhangend. Tot ongeveer het zevende jaar, als het persoonlijke levenslichaam wordt geboren, trekt het [energie] uit het levenslichaam van de macrokosmos aan.
In de periode onmiddellijk na de geboorte, doordringen de verschillende voertuigen elkaar, zoals het zand de spons doordringt en het water zowel het zand als de spons doordringt. Maar hoewel dit alles, evenals bij de
volwassen mens aanwezig is, is daarmee ook alles gezegd; geen enkel positief vermogen is actief. Het levenslichaam kan de krachten die door de
positieve pool van de ethers werken, niet gebruiken. Assimilatie, die door
de positieve pool van de scheikundige ether werkt, is in de jeugd zeer
schaars en wat er is, is te danken aan het macrokosmische levenslichaam.
De ethers die tot het zevende jaar als baarmoeder voor het levenslichaam
van het kind fungeren, maken het langzamerhand rijp voor zijn taak. Ook
het voortplantingsvermogen, dat langs de positieve pool van de levensether werkt, is latent. Het verwarmingsproces van het lichaam - dat door
de positieve pool van de lichtether plaatsvindt - en de bloedsomloop, worden door het macrokosmische levenslichaam verricht, waarvan de ethers
op het kind inwerken en het langzaam tot het punt ontwikkelen waarop
het deze functies zelf over kan nemen. De krachten die langs de negatieve
pool van de ethers werken, zijn daarentegen des te actiever. De afscheiding
van vaste stof, die door de negatieve pool van de scheikundige ether wordt
veroorzaakt, overeenkomend met de vaste onderafdeling van het scheikundig gebied, is zeer overvloedig, evenals de afscheiding van vloeistof die
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door de negatieve pool van de levensether wordt veroorzaakt, overeenkomend met de tweede of vloeibare onderafdeling van het scheikundig gebied. Ook de passieve zintuiglijke waarneming die aan de negatieve krachten van de lichtether te danken is, is buitengewoon sterk. Het kind is zeer
gevoelig voor indrukken en ‘een en al oog en oor’.
Hoewel het levenslichaam van een baby bij de geboorte nog betrekkelijk
ongevormd is, is de ether die voor de voltooiing daarvan gebruikt moet
worden, al binnen de aura, klaar om opgenomen te worden. Als iemand
in zijn omgeving toevallig zwak is of aan bloedarmoede lijdt, is die persoon onbewust een vampier die de nog niet opgenomen hoeveelheid ether
aan het kind onttrekt, wat gemakkelijker gaat dan met de ether van een
volwassene wiens levenslichaam voltooid is. Vanzelfsprekend trekt een
zwak persoon gemakkelijker negatief gepolariseerde ether aan, zoals die
van een jongetje, dan de positieve ether van een meisje. Massage van de
milt, de etherische tegenhanger van dit orgaan, en stimulering van de ingewandszenuwen, helpen om zonne-energie op te nemen, waarvan de levensprocessen even afhankelijk zijn als de longen van lucht.
Als een kind ter wereld komt denken wij meestal: het is geboren en daarmee uit. 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.
Alleen een klein gedeelte van de zich door een persoon toegeëigende
ether wordt op deze manier gebruikt en de rest van het levenslichaam van
het kind - of juister het materiaal waaruit dat lichaam uiteindelijk wordt
gemaakt – bevindt zich dus buiten het stoffelijk lichaam. Daarom steekt
het levenslichaam van een kind veel verder buiten de omtrek van zijn stoffelijk lichaam dan bij een volwassene. Tijdens de groei wordt uit deze
voorraad etheratomen geput om de aanwas in het lichaam van leven te
voorzien, tot bij het bereiken van de volwassen leeftijd het levenslichaam
nog maar 2 tot 4 cm buiten de omtrek van het stoffelijk lichaam uitsteekt.
Van het eerste tot het zevende jaar groeit en rijpt het levenslichaam langzaam in de schoot van het macrokosmische levenslichaam en door de grotere wijsheid van dit macrokosmische voertuig is het levenslichaam van het
kind ronder en welgevormder dan op latere leeftijd.
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Terwijl het macrokosmische levenslichaam de groei van het lichaam van
het kind leidt, wordt het behoed tegen de gevaren die het later bedreigen,
zodra het onverstandige, individuele levenslichaam zelf de leiding op zich
neemt. Dit gebeurt in het zevende jaar, wanneer de periode van buitensporige, gevaarlijke groei begint en de volgende zeven jaren aanhoudt. In die
tijd verricht het macrokosmische begeertelichaam de functie van baarmoeder voor het individuele begeertelichaam.
Als het levenslichaam blijvende en onbeperkte macht had in het mensenrijk zoals bij de plant het geval is, dan zou de mens een enorme afmeting krijgen. Ooit, in een ver verleden, was de mens samengesteld als een
plant en bezat hij alleen een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam.
De overal verspreide overleveringen in mythologie en folklore betreffende reuzen uit de voortijd, zijn werkelijk waar, want door bovengenoemde
oorzaak werd de mens zo groot als een boom.
Het levenslichaam van de plant bouwt blad na blad op en maakt de stengel steeds langer. Als het macrokosmische begeertelichaam er niet was, zou
de groei tot in het oneindige door kunnen gaan, maar op een bepaald 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 bestemmingen 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 invloed 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 vermenigvuldigen.
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 ongeremd, 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 zult zich herinneren dat assimilatie en groei afhankelijk zijn van de
krachten die door de positieve pool van de scheikundige ether van het levenslichaam werken. Deze scheikundige ether komt in het zevende jaar
vrij, tegelijk met de beheersing van het levenslichaam. Alleen de scheikundige ether is op dat moment volkomen ontwikkeld; de andere ethers
hebben nog ontwikkeling nodig. Tegen het veertiende jaar is de levensether van het levenslichaam, die in verband staat met de voortplanting,
71

volkomen ontwikkeld. In de periode tussen het zevende en veertiende jaar
heeft de buitengewone assimilatie een hoeveelheid kracht verzameld die
naar de geslachtsorganen gaat en gereed is tegen de tijd dat het begeertelichaam vrijkomt.
Tegen het zevende jaar heeft het levenslichaam van het kind een graad
van voldoende volmaaktheid bereikt om het ontvankelijk voor indrukken
vanuit de buitenwereld te maken. Het werpt zijn beschermend etherisch
omhulsel af, en begint een eigen, vrij leven. Nu breekt dan ook de tijd aan
waarop de opvoeder op het levenslichaam kan gaan inwerken en helpen bij
het vormen van geheugen, geweten, goede gewoonten en een harmonische
geaardheid. Gezag en leerlingschap zijn de leuzen voor dit stadium, waarin het kind de betekenis van de dingen leren moet. In de eerste fase leert
het kind dat de dingen bestaan, maar het hoeft zich niet te bekommeren
om de betekenis ervan, behalve waar het iets uit eigen beweging opmerkt.
Maar in de tweede fase, van zeven tot veertien jaar, is het van wezenlijk
belang dat het kind ook de betekenis ervan leert kennen. Het kind moet
echter leren de dingen op gezag van ouders en onderwijzers aan te nemen
en hun verklaring in zich op te nemen en er niet zelf over na te denken,
want redeneren, behoort bij een latere fase. Hoewel het kind soms uit eigen
beweging met succes begint te denken is het nadelig hem hiertoe te dwingen.
Men moet echter niet denken dat wanneer het lichaampje van het kind
geboren is, dat het geboorteproces klaar is. Het grofstoffelijk lichaam heeft
de langste ontwikkeling achter de rug. Evenals een schoenmaker die een
aantal jaren zijn vak heeft uitgeoefend bekwamer is dan een leerjongen, en
beter en sneller schoenen kan maken, zo brengt ook de geest die veel stoffelijke lichamen heeft opgebouwd, ze vlugger voort. Het levenslichaam is
echter een latere aanwinst van de mens. Daarom zijn wij niet zo bedreven
in de bouw van dat lichaam of voertuig. Het spreekt vanzelf dat het meer
tijd kost om dat op te bouwen uit het materiaal dat niet opgemaakt werd
bij het maken van de binnenbekleding van het oertype. Het levenslichaam
wordt dan ook niet voor het zevende jaar geboren.
Als op het zevende jaar het levenslichaam wordt geboren begint de periode van groei en ontstaat er een nieuwe relatie tussen ouders en kind dat
kan worden uitgedrukt in de woorden: gezag en leerlingschap. In deze periode wordt het kind bepaalde lessen geleerd die het in goed vertrouwen
en op gezag van zijn leermeesters thuis of op school, aanneemt. Omdat
geheugen een vermogen van het levenslichaam is, kan het kind nu onthouden wat het leert en is daarom erg leergierig. Vooral omdat het geen
vooropgezette mening heeft, die de meeste mensen belet nieuwe opvattingen aan te nemen. Aan het einde van deze periode, tussen omstreeks twaalf
72

en veertien jaar, is het levenslichaam zo ver ontwikkeld dat de pubertijd
aanbreekt.
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 maakt het kind niet de hele kringloop door 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.
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DEEL 3. HET LEVENSLICHAAM VAN DIEREN EN
PLANTEN
1 Algemene aard en functie
Ook dieren en planten bezitten een levenslichaam. Hoewel dit voertuig in
het mineraal ontbreekt, beïnvloedt de desintegratie of ontbinding van harde rotsen en dergelijke, het levenslichaam van de aarde.
Bezien wij planten, dieren en mensen in verband met het etherisch gebied, dan zien wij dat elke plant, dier en mens een afzonderlijk levenslichaam bezit, en dat zij bovendien door de planetaire ether die het etherisch gebied vormt, doordrongen worden. Toch is er verschil tussen de
levenslichamen van planten, dieren en mensen. In het levenslichaam van
de plant zijn alleen maar de scheikundige ether en de levensether volledig
actief. Vandaar dat de plant kan groeien door de werking van de scheikundige ether en zich kan voortplanten door de werking van de levensether
in het afzonderlijke levenslichaam, dat zij bezit. De lichtether is aanwezig,
maar gedeeltelijk latent of sluimerend, en de weerspiegelende ether ontbreekt. Daaruit blijkt dat de vermogens van zintuiglijke waarneming en geheugen, die deze ethers kenmerken, in het plantenrijk niet tot uiting kunnen komen.
Als wij nu onze aandacht op het levenslichaam van het dier richten, dan
zien wij de scheikundige ether, de levensether en de lichtether in volle werking. Vandaar dat het dier tengevolge van de werking van de scheikundige ether, de vermogens van assimilatie en groei bezit, evenals het vermogen van voortplanting door middel van de levensether; dit is dus hetzelfde als bij de planten. Bovendien is het aan de werking van de derde of
lichtether te danken, dat het de vermogens van zintuiglijke waarneming en
het opwekken van innerlijke warmte bezit. De vierde ethersoort werkt
echter niet in het dier en daardoor heeft het gedachten noch geheugen. Later zullen wij zien dat wat daarop lijkt, toch iets anders is.
Het afgescheiden ego staat binnen de universele geest in het gebied van
de abstracte gedachte duidelijk op zichzelf. Hieruit blijkt dat alleen de
mens in het bezit is van de hele reeks voertuigen, waardoor hij met alle
afdelingen van de drie werelden in verbinding staat. Het dier mist één
schakel uit de keten: het verstand; de plant mist twee schakels, het verstand en het begeertelichaam, en het mineraal mist drie schakels uit de keten voertuigen, die voor zelfbewuste uitdrukking in de stoffelijke wereld
nodig zijn namelijk het verstand, het begeertelichaam en het levenslichaam.
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Als een dier moet worden geboren, modelleert de groepsgeest, geholpen
door natuurgeesten en engelen, het levenslichaam van het toekomstige
dier, wat daarna in de baarmoeder van de moeder wordt geplaatst, terwijl
de zaadatomen in het zaad van het mannetje wordt geplaatst. Daarna heeft
de dracht plaats en wordt het dier geboren. Zonder de aanwezigheid van
het zaadatoom en de matrijs van het levenslichaam kan er geen stoffelijk
lichaam van een dier worden gevormd. Dezelfde voorwaarden gelden voor
de bevruchting van een ei of van plantaardig zaad. Zij lijken op de vrouwelijke eicel, zij hebben even zoveel mogelijkheden. Als men een ei in een
broedmachine legt of onder een hen, dan stuurt de groepsgeest, als die de
gelegenheid voor belichaming aanvaardt, het vereiste leven. Als men een
zaadkorrel in de aarde stopt, dan wordt als aan de vereiste voorwaarden
voor ontwikkeling voldaan zijn, ook die bevrucht, en niet eerder. Als een ei
wordt stukgeslagen, gekookt of op een andere manier aan zijn bestemming wordt onttrokken, of waar een zaadkorrel misschien al jarenlang in
een pakhuis ligt, is er geen leven aanwezig en dus doet men geen kwaad
als wij dat product als voedsel gebruiken. Het is zelfs een weldaad voor de
plant als haar rijpe vruchten geplukt worden, want dan onttrekken zij niet
langer onnodig sappen aan de boom.
Dieren bezitten nog geen eigen geest, maar hebben een zogenoemde
groepsgeest die alle leden van een soort beïnvloedt. Zij bezitten drie lichamen: een stoffelijk lichaam, een levenslichaam en een begeertelichaam,
maar missen één schakel in de keten, het verstand. Vandaar dat dieren
meestal niet denken. Maar net zoals elektriciteit in een draad wordt opgewekt door hem in de nabijheid van een hoogspanningskabel te brengen,
kan op dezelfde manier, door aanraking met de mens, iets dat op gedachte lijkt, in de hogere huisdieren, zoals hond, paard en olifant, worden opgewekt. De andere dieren gehoorzamen de drang, het instinct genoemd,
van hun dierlijke groepsgeest. Zij zien voorwerpen niet zo helder omlijnd
als de mens. Bij de lagere diersoorten neemt het dierlijk bewustzijn steeds
meer af tot een innerlijk beeldbewustzijn overeenkomend met de droomtoestand bij de mens. Met dit verschil dat hun droombeelden niet verward
zijn, maar de ingevingen van de groepsgeest zeer duidelijk aan het dier kenbaar maakt.
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. Het 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
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niet helemaal binnen het grofstoffelijk lichaam, voornamelijk wat het
hoofd betreft. Het etherische hoofd van een paard bijvoorbeeld steekt
ver buiten en boven het grofstoffelijke hoofd uit. Wanneer, zoals in enkele zeldzame gevallen gebeurt, het etherische hoofd van een paard zich
binnen het grofstoffelijke hoofd terugtrekt, kan dat paard leren lezen, tellen en eenvoudige rekensommetjes uitwerken. Uit deze eigenaardigheid
vloeit ook voort, dat paarden, honden, katten en andere huisdieren de begeertewereld waarnemen, al beseffen zij niet altijd het verschil tussen de
begeertewereld en de stoffelijke wereld. Een paard schrikt soms van het
zien van een gedaante die voor de berijder onzichtbaar is. Een kat strijkt
soms tegen onzichtbare benen aan. De kat ziet de geest, echter zonder te
beseffen dat hij geen grofstoffelijke benen heeft om tegen aan te strijken.
Een hond, die verstandiger is dan een kat of een paard, zal vaak beseffen
dat er iets vreemds is aan de verschijning van zijn gestorven meester, van
wie hij zijn handen niet kan likken, iets wat hij niet begrijpt. Hij zal bedroefd beginnen te janken en met zijn staart tussen zijn poten in een hoek
kruipen.
Dr. McDougall nam ook de proef met het wegen van stervende dieren.
Er werd geen vermindering van gewicht geconstateerd, hoewel een van
die dieren een grote sint-bernardshond was. Dat scheen er dus op te wijzen, dat de dieren geen ziel hadden. Enige tijd later echter, nam Professor La V. Twining, hoofd van de wetenschappelijke afdeling van de polytechnische school in Los Angeles, proeven met muizen en jonge katjes,
die hij in hermetisch gesloten glazen flessen deed. De weegschaal die hij
gebruikte, was de gevoeligste die er te krijgen was en werd in een glazen
kastje opgesteld, waaruit elk spoor van vocht verwijderd was. Toen bleek,
dat alle dieren bij de dood gewicht verloren. Een vrij grote muis van 12,886
gram, verloor bij de dood plotseling 3,1 milligram aan gewicht.
Een jong katje waarmee men de proef nam verloor, terwijl het stervende was, honderd milligram aan gewicht en bovendien bij zijn laatste snik
plotseling nog zestig milligram. Daarna ging het tengevolge van uitwaseming geleidelijk in gewicht achteruit.
Zo werd de occulte leerstelling dat een dier ook een levenslichaam bezit,
bewezen, als de weegschaal maar fijn genoeg is. Uit het geval van de sintbernardshond, waarbij de vrij grove schaal geen gewichtsafname aanwees,
blijkt, dat de levenslichamen van dieren naar verhouding lichter zijn dan
die van de mens.
De engelen zijn vooral actief in de levenslichamen van planten. Want de
levensstroom die dit rijk bezielt, begon zijn ontwikkeling in de Maanperiode, toen de engelen mensachtig waren. Zij werkten met de planten zoals
wij nu met de mineralen. Er bestaat daarom een speciale overeenkomst
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tussen de engelen en de groepsgeesten van planten. Dit is de verklaring
voor het enorme assimilatievermogen, de groei en vruchtbaarheid van
planten. In het tweede of Hyperborese tijdvak, dat toen hoofdzakelijk onder de hoede van de engelen was, groeide de mens ook uit tot enorme lengte.
In het tweede zevental jaren groeit ook het kind sterk, omdat de engelen
dan vrij spel hebben. Aan het einde van deze periode, als het kind veertien
is en de puberteit begint is het kind in staat zich voort te planten, wat ook
weer een gevolg is van het werk van de engelen.
Zij waren de gietvormen die het dichte materiaal tot zich trokken dat de
plantenlichamen uit het heden vormde evenals de plantenvormen uit het
verleden die in de geologische lagen van onze aardbol bedolven liggen.
De wording van deze etherische plantenvormen werd bespoedigd, toen
na de scheiding van de aarde van de zon en maan de hitte van buitenaf
kwam. Die warmte gaf hun de levenskracht om de dichtere substantie tot
zich te trekken.
Het levenslichaam vormt het belangrijkste bestanddeel van de plant. Dit
maakt dat de plant, in onophoudelijke opeenvolging, stengels en bladeren
doet groeien zodat hij steeds groter wordt. Maar er is geen variatie, de plant
gaat steeds maar door hetzelfde te herhalen, aldoor stam, tak en blad.
Planten hebben alleen een stoffelijk lichaam en een levenslichaam; vandaar dat zij voelen noch denken kunnen. Zij missen het begeertelichaam en
verstand, waardoor tussen de plant en haar groepsgeest een grotere kloof
bestaat dan tussen het dier en zijn groepsgeest. Om die reden is het bewustzijn van de planten naar verhouding vager en komt overeen met onze
droomloze slaap.
Het mineraal heeft alleen maar een stoffelijk lichaam. Daar ontbreken
drie schakels in de verbinding met zijn groepsgeest. Daardoor is het mineraal bewegingloos en lijkt zijn onderbewuste op dat van het stoffelijk lichaam in trancetoestand als de menselijke geest, het ego, zich eruit heeft
teruggetrokken.
Tot slot wijzen wij erop dat de drie werelden waarin wij leven niet door
ruimte gescheiden zijn. Zij omringen ons alle, zoals licht en kleur verankerd zijn in de fysieke stof; als de breuklijnen in het mineraal. Als wij een
schaal met water laten bevriezen, en die onder een microscoop bekijken,
zien wij hoe de ijskristallen door een lijn van elkaar gescheiden zijn. Zij
waren, hoewel onzichtbaar, in het water als krachtlijnen aanwezig, totdat
de juiste voorwaarde hen aan het licht bracht. Zo ligt elke wereld verankerd
in de wereld die er op volgt, voor ons ongezien, totdat wij de daarvoor vereiste voorwaarde scheppen. Maar als wij ons daarvoor geschikt hebben gemaakt, toont de natuur - die altijd bereid is aan ons haar wonderen te
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openbaren - uitgelaten vreugde over een ieder die als helper in de evolutie
aldus de staat van burger in de onzichtbare wereld heeft verkregen.
Zoals wij in de derde voordracht van Rozenkruisers christendom hebben gezien, bezitten de planten een stoffelijk- en een levenslichaam, waardoor zij
in staat zijn dit te doen. Wij zagen dat haar bewustzijn een diepe, droomloze slaap was. Daarom is het voor het ego gemakkelijk om de plantaardige
cellen te overmeesteren en hen lange tijd in bedwang te houden, vandaar
de grote instandhoudende kracht van groente.
Om in een bepaalde wereld te kunnen functioneren en de hoedanigheden aan die wereld eigen te kunnen uitdrukken, moeten wij in de eerste
plaats een voertuig hebben dat uit materiaal van dat gebied is opgebouwd.
Om in de grofstoffelijke wereld te kunnen functioneren, moeten wij een
grofstoffelijk lichaam hebben dat voor onze omgeving geschikt is. Anders
zouden wij geesten zijn, zoals men ze meestal noemt, en voor de meeste
stoffelijke wezens onzichtbaar zijn. Zo moeten wij ook een levenslichaam
hebben voordat wij uitdrukking kunnen geven aan het leven, kunnen
groeien of de andere eigenschappen kunnen vertonen die aan het etherisch
gebied eigen zijn.
Als wij de vier natuurrijken in verband met het etherisch gebied onderzoeken, dan zien wij dat mineralen geen afzonderlijk levenslichaam bezitten. Dit verklaart dan ook waarom zij niet kunnen groeien of zich voortplanten en geen waarnemingsvermogen hebben.
Als hypothese om andere bekende feiten te verklaren, leert de wetenschap dat in de meest dichte, vaste stof, evenals in het vluchtigste en ijlste gas, geen twee atomen elkaar raken. Dat zich om elk atoom een etherische laag bevindt en dat de atomen uit het heelal in een zee van ether drijven.
Zoals gevoel in dieren en mensen aan hun afzonderlijk levenslichaam te
danken is, zo is het gevoel van de aarde in dit zesde stratum, dat overeenkomt met de wereld van de levensgeest, bijzonder actief. Om de vreugde
die gevoeld wordt te begrijpen wanneer mijnwerkers bezig zijn de harde
rots los te hakken, en de pijn als afzettingen zich ophopen, moeten wij in
gedachte houden dat de aarde het stoffelijk lichaam van een grote geest
is, die dit lichaam in zijn tegenwoordige, vaste toestand moest kristalliseren om ons een omgeving te verschaffen waarin wij konden leven en ervaring opdoen.
Het levenslichaam van de plant bestaat alleen maar uit de twee dichtere
ethers, de scheikundige ether en de levensether, die de plant in staat stellen te groeien en zich voort te planten. De plant mist de beide hogere
ethers, de lichtether en de weerspiegelende ether. Vandaar dat de plant
geen gewaarwording of geheugen bezit van wat er om haar heen voor78

valt. Het afzagen van een tak zal de plant dus niet voelen. Voor wat de
rots betreft die men laat springen; zij bezit alleen maar de scheikundige
ether, zodat kristallen helemaal geen gevoel hebben. Toch is het onjuist
te veronderstellen dat er in beide gevallen van geen gevoel sprake is. Want
hoewel de planten en mineralen zelf geen gevoel hebben worden zij door
de ethers en de begeertewereld van de planeet omgeven en doordrongen.
De planeetgeest voelt alles, volgens hetzelfde principe dat onze vinger niet
voelen kan, omdat het geen persoonlijk begeertelichaam bezit, terwijl wij,
de inwonende geest van dat lichaam, elk letsel aan de vinger toegebracht,
voelen.
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DEEL 4. HET VERBAND TUSSEN HET LEVENSLICHAAM EN GEESTELIJKE ONTWIKKELING
1 Een belangrijke factor
Om geestelijk vooruit te komen moet men zijn levenslichaam verder ontwikkelen.
Wij worden nu voorbereid voor het snel naderende Aquariustijdperk
met zijn grote verstandelijke en geestelijke ontwikkeling. Dit vraagt om een
ontwaken van ons sluimerende levenslichaam waarvan het sleutelwoord
‘herhaling’ 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. Is zijn gereedschap slecht en bot, dan zal de geestelijke groei gering zijn en het leven,
voor wat de geest betreft, nutteloos zijn.
Het geestelijk leven, inwijding, begint echter pas als het werk aan het levenslichaam begint. Het vereiste middel om dat tot activiteit te prikkelen
is liefde, of juister gezegd, altruïsme. Het woord liefde is al zo misbruikt,
dat het niet langer de hier vereiste betekenis weergeeft.
Het tweede hulpmiddel dat de mensheid nu bezit is de godsdienst van de
Zoon, de christelijke godsdienst, waarvan het doel is vereniging met Christus
door loutering en beheersing van het levenslichaam.
Zolang de geestelijke lichamen slapen, vooral het levenslichaam, kan
men een materialistische levenswijze najagen, maar als het levenslichaam
eenmaal is ontwaakt en van het brood dat leven geeft heeft geproefd, is
dit net als het stoffelijk lichaam, blootgesteld aan honger, zielenhonger.
Het knagen daarvan zal pas na een harde strijd over zijn.
Er werd al opgemerkt, dat de mensheid, althans het grootste deel daarvan, beïnvloed wordt door hun begeertelichaam en door middel van wetten die hun begeerten proberen te beteugelen. Als echter occulte ontwikkeling wordt nagestreefd, waar de mens voorloper wordt, is het het levenslichaam waarop wordt ingewerkt, en het levenslichaam wordt vooral
door herhaling beïnvloed.
Het is 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 beïnvloeden wij het dichtste van al onze lichamen, het stoffelijk lichaam, dat meestal voor de hele mens wordt aangezien. De scheikundige
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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, zoals 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. Het is het lichaam van het verstand
en verantwoordelijk voor alles wat de mens tot mens maakt. Onze waarnemingen, ons streven, ons karakter, enzovoort, zijn te danken aan het
werk van de geest in deze beide hogere ethers die meer of minder lichtgevend worden, afhankelijk van ons karakter en onze gewoonten. Evenals
het stoffelijk lichaam voedseldeeltjes opneemt en zo in gewicht toeneemt,
zo assimileren de beide hogere ethers onze goede daden tijdens ons leven
en nemen dus ook in omvang toe. In verhouding tot onze daden in dit
leven, vermeerderen of verminderen wij wat we bij onze geboorte meebrachten. Als wij geboren worden met een goed karakter, zoals dat in de
beide hogere ethers tot uiting komt, zal het ons niet gemakkelijk vallen
hierin veranderingen aan te brengen, omdat het levenslichaam in de ontelbare jaren waarin wij dit hebben ontwikkeld, vorm heeft gekregen. Zijn
wij daarentegen laks en nalatig geweest en hebben wij toegegeven aan verkeerde gewoonten, hebben wij in voorgaande levens een slecht karakter
opgebouwd, dan is dat door de onwrikbare aard van het levenslichaam
moeilijk te overwinnen en zullen er jaren van aanhoudende inspanning
nodig zijn om de samenstelling ervan te veranderen. Dat is de reden waarom de westerse wijsheidsleer zegt dat alle esoterische ontwikkeling bij het
levenslichaam begint.
Elke keer als wij ons in dienst van anderen stellen, verhogen wij de schittering van ons zielenlichaam, dat uit ether is samengesteld. Het is de ether
van Christus die onze aardbol voortbeweegt. Laten wij bedenken, dat als
wij ooit aan zijn bevrijding willen werken, een groot aantal mensen hun zielenlichaam ontwikkeld moeten hebben zodat zij de aarde kunnen voortbewegen. Zo kunnen wij zijn last op ons nemen en hem het lijden van een
stoffelijk bestaan besparen.
Afgezien van het feit dat de oosterse occulte school haar leer op het hindoeïsme baseert, terwijl de westerse wijsheidsleer het christendom als uitgangspunt heeft - de godsdienst van het Westen - bestaat er één groot fundamenteel onoverbrugbaar verschil tussen de leer van de moderne vertegenwoordigers van het Oosten en die van de Rozenkruisers. Volgens de versie van
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het oosters occultisme is het levenslichaam, linga sharira genaamd, betrekkelijk onbelangrijk, omdat het niet in staat is zich tot een lichaam van bewustzijn te ontwikkelen. Het dient alleen maar als middel voor de zonnekracht, prana, en als schakel tussen het stoffelijk lichaam, dat kama rupa
wordt genoemd, ook wel astraallichaam. Dit astraallichaam zeggen zij, is
het lichaam van de onzichtbare helper.
De westerse wijsheidsschool heeft als grondregel dat alle occulte ontwikkeling bij het levenslichaam begint. Als haar - voor iedereen zichtbare vertegenwoordiger - heb ik mij vanaf het begin van onze beweging beziggehouden
met het verkrijgen en verspreiden van kennis over de vier ethers en het levenslichaam. In De wereldbeschouwing der Rozenkruisers en de daarna verschenen boeken, wordt hierover veel informatie gegeven. Maar de maandelijkse lessen en brieven geven de laatste resultaten van mijn onderzoek weer.
Voortdurend breng ik dit levenslichaam - leven in dubbele betekenis - onder de aandacht van de studenten, opdat zij door kennis en nadenken, zowel door er over te lezen en zorgvuldig de ‘keurige preekjes’ na te slaan die
ik gebruik om deze informatie te verwerken, bewust en onbewust hun gouden bruiloftskleed kunnen weven. Ik adviseer u deze lessen jaarlijks zorgvuldig te bestuderen. Er mag dan veel waardeloos spul tussen zitten, maar
er bevindt zich ook goud onder.
Wij hebben hier het verslag van de manier waarop de stigmata of doorboringen in de hoofdpersoon van de evangeliën ontstonden, hoewel de
plaats(en) niet helemaal juist worden beschreven en het proces in verhalende vorm wordt voorgesteld dat totaal verschilt van de manier waarop
dit alles werkelijk gebeurt. Wij staan hier voor een mysterie dat voor de buitenstaander verborgen moet blijven, hoewel de hieraan ten grondslag liggende mystieke feiten zonneklaar zijn voor hen die weten.
Het stoffelijk lichaam is in geen geval de werkelijke mens. Zoals wij het
zien, tastbaar, vast, doortrokken van leven, is het in feite het dodelijkste
deel van het menselijk lichaam dat in een matrijs van fijnere voertuigen of
lichamen gekristalliseerd is, die voor het gewone, stoffelijk oog onzichtbaar zijn. Als wij een kom met water in een omgeving zetten waar het
vriest, zal het water al gauw in ijs veranderen. Als wij dat ijs onderzoeken
zien wij dat het is samengesteld uit ontelbare, kleine kristallen in verschillende geometrische vormen en scheidingslijnen. Voordat het water bevroor waren er etherische krachtlijnen in aanwezig. Zoals het water verhardde en er langs deze lijnen ijs werd gevormd, zo verhardde ook ons
stoffelijk lichaam langs de etherische krachtlijnen van ons onzichtbare levenslichaam. Dit levenslichaam is in ons gewone leven, in waak- en slaaptoestand, onverbrekelijk met het stoffelijk lichaam verbonden, totdat die
band breekt. Inwijding brengt de bevrijding van de werkelijke mens uit een
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lichaam van zonde en dood tot stand, opdat hij naar willekeur bewust naar
die geestelijke sferen kan opstijgen, maar ook weer naar wens in zijn lichaam kan terugkeren. Het zal duidelijk zijn dat voordat inwijding kan
plaatsvinden, het noodzakelijk is dat deze wederzijdse grip tussen het
stoffelijk lichaam en het levenslichaam - die in de gemiddelde mens erg
hecht en sterk is - losgemaakt moet worden. Omdat het levenslichaam het
stevigst is verankerd in de handpalmen, de voetholten en het hoofd, concentreren de occulte scholen hun krachten op het verbreken van de verbinding op die punten en brengen zo, onzichtbaar, de stigmata tot stand.
De exoterische of niet voor buitenstaanders bestemde vrijmetselarij, die
niet meer dan het omhulsel is van de door de zonen van Kaïn ingestelde
esoterische orde, heeft in onze moderne tijd het mannelijke element met
zijn positief gepolariseerd stoffelijk lichaam aangetrokken, en in industrie
en staatkunde opgeleid, en beheerst zo de materiële ontwikkeling van de
wereld. De zonen van Set, die zelf het priesterschap instelden, hebben hun
betovering op het positieve levenslichaam van het vrouwelijke element
uitgeoefend, om op die manier de geestelijke ontwikkeling te overheersen.
Terwijl de zonen van Kaïn, die door middel van de vrijmetselarij en aanverwante bewegingen werken, openlijk voor de wereldlijke macht streden,
heeft de geestelijkheid even energiek en misschien doeltreffender gevochten om heimelijk hun grip op de geestelijke ontwikkeling van het vrouwelijke element te behouden.
Naarmate de mens in zijn ontwikkeling voortschrijdt, wordt het levenslichaam blijvend positiever gepolariseerd wat zowel mannen als vrouwen
een groter verlangen naar spiritualiteit geeft. Al zijn wij door wedergeboorte nu eens man dan weer vrouw, wordt onafhankelijk van het geslacht,
het levenslichaam steeds uitgesprokener positief gepolariseerd. Dit verklaart de groeiende neiging tot altruïsme die zelfs naar voren komt in het
lijden door de oorlog die nu uitgevochten wordt (1914-1918). Want iedereen is het er over eens dat de volken moeten streven naar een duurzame
vrede zodat de zwaarden kunnen worden omgesmeed tot ploegijzers en de
lansen tot snoeimessen.
Wij weten dat ons grofstoffelijk lichaam door de zwaartekracht naar het
middelpunt van de aarde wordt getrokken waardoor er verandering moet
plaatsvinden. Paulus vertelt ons dat ‘wat uit vlees en bloed bestaat kan
geen deel hebben aan het koninkrijk van God.’ 1 Kor. 15:50. Maar hij wijst
er ook op dat wij een soma psuchicon, een zielenlichaam 9 hebben, dat uit
ether is samengesteld, dat lichter is dan de lucht en daardoor geschikt is
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voor levitatie. 10 Dit is het gouden bruiloftskleed, de steen der wijzen, of de
levende steen, door sommige wijzen uit de oudheid de diamantziel genoemd, omdat hij lichtgevend, glanzend en fonkelend is, een kostbaar bezit. De alchemisten uit de middeleeuwen noemde het ook wel het astraal lichaam, [Grieks: astèr = ster] omdat het degene die dit lichaam bezit in staat
stelt de sfeer der sterren te doorkruisen. Men moet het niet verwarren met
het begeertelichaam dat hedendaagse pseudo-occultisten astraallichaam
noemen. Het zielenlichaam zal uiteindelijk door de hele mensheid ontwikkeld worden. Maar tijdens de overgang van het Arische tijdvak naar de
etherische toestand van het Nieuwe Galilea, zullen er voorlopers zijn die
hun broeders vooruit zijn zoals de Semieten dit bij de overgang van Atlantis naar Ariana, het Arische vasteland, waren. Christus maakt in Matt. 11:12
van deze groep melding, waar hij zegt: ‘Sinds de dagen van Johannes de
Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.’ Dat is een onjuiste vertaling en hoort te zijn: ‘het koninkrijk van de hemelen is binnengedrongen (in het Grieks staat er biaxetai) en indringers hebben zich van
haar meester gemaakt.’ Door een godsdienstig en hulpvaardig leven te leiden hebben al veel mannen en vrouwen geleerd om hun stoffelijk lichaam
tijdelijk of voor goed, terzijde te leggen en gehuld in hun etherisch bruiloftskleed van de nieuwe wereldorde, om op gevleugelde voeten het luchtruim te betreden, met al hun aandacht gericht op het werk van de Heer.
Herhaling is de grondtoon van het levenslichaam. Het extract van het levenslichaam is de verstandziel die het voedsel van de levensgeest is, het
ware, christelijke beginsel in de mens. Omdat het ontwikkelen van het
Christusprincipe, de Christus in ons te vormen, het specifieke werk van
de westerse wereld is, zodat die door de materiële duisternis van tegenwoordig mag schijnen, is het steeds herhalen van ideeën een absolute
noodzaak.
Ideeën en idealen die door de omhullende aura op het levenslichaam
worden afgedrukt worden ook weer gemakkelijk verwijderd. Wat het door
studie, preken, redevoeringen of lezen krijgt is van duurzamer aard. Veel
indrukken van dezelfde aard laten krachtige indrukken na die zowel voor
goed als kwaad gebruikt kunnen worden, afhankelijk van hun aard.
De engelen konden haar geen inlichtingen geven. Die werkten weliswaar
aan het grofstoffelijk lichaam, maar niet direct. Zij gebruiken het levenslichaam als middelaar en kunnen zich niet verstaanbaar maken aan een wezen met een redenerend verstand. Zij krijgen hun kennis zonder redeneren, want zij leggen al hun liefde in hun werk en in ruil daarvoor vloeit hen
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als antwoord kosmische kennis toe. De mens schept eveneens door liefde,
maar zijn liefde is zelfzuchtig. Hij bemint omdat hij samenwerking bij de
voortplanting verlangt, waarin hij maar de helft van zijn scheppingskracht
naar buiten stuurt en de andere helft zelfzuchtig vasthoudt om zijn eigen
hersenen, op te bouwen. Hij gebruikt die helft eveneens egoïstisch om te
denken, omdat hij kennis wenst. Vandaar dat hij moet werken en redeneren om wijsheid te verzamelen. Maar uiteindelijk zal hij een veel hoger stadium bereiken dan de engelen of de aartsengelen. Hij zal dan zijn lagere
scheppingsorganen niet meer nodig hebben, want hij zal dan geleerd hebben door middel van zijn strottenhoofd te scheppen en in staat zijn om ‘het
woord vlees te doen worden’.
Redeneren is het product van egoïsme. Het wordt voortgebracht door
het verstand, ons door de Machten van de Duisternis geschonken, in hersenen, opgebouwd door egoïstisch de helft van de seksekracht te bewaren,
en gestimuleerd door de egoïstische luciferische geesten. Vandaar dat het
‘het zaad van de slang’ wordt genoemd. Hoewel het door pijn en lijden is
omgezet in wijsheid, moet het wijken voor iets hogers, intuïtie, waarvan
de betekenis is: door onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen begrip. Dat is een geestelijk vermogen van alle geesten, hetzij voor het ogenblik werkend als man of als vrouw, maar komt hoofdzakelijk tot uitdrukking bij hen die in een vrouwelijk lichaam geboren zijn, omdat hierin de
tegenhanger van de levensgeest, het levenslichaam, mannelijk of positief is.
Intuïtie, het vermogen van de levensgeest, kan daarom terecht ‘het vrouwelijk zaad’ genoemd worden, waaruit alle altruïstische neigingen voortkomen, waardoor alle volken langzaam maar zeker worden samengebracht
in één universele broederschap van liefde zonder aanzien van ras, geslacht
of huidskleur.
Wat nu het stoffelijk lichaam van de mens is, was het eerste lichaam dat
de mens als een gedachtevorm kreeg. Sinds die tijd heeft het stoffelijk lichaam een enorme periode van ontwikkeling en structuur doorgemaakt
voordat dit het schitterende instrument werd dat ons nu zijn grote dienst
bewijst. Maar het is stevig, van bepaalde vastheid, en moeilijk om op in te
werken. Het volgende lichaam dat de mens ontving was het levenslichaam,
dat ook een lange ontwikkelingsperiode achter de rug heeft en dezelfde
dichtheid als ether heeft bereikt. Het derde voertuig, het begeertelichaam,
werd in vergelijking hier pas laat aan toegevoegd en verkeert in een staat
van voortdurende stroming. Ten slotte is er het verstand, dat niet meer is
dan een vormloze wolk, de naam van lichaam niet waard, omdat het tot
nu toe alleen maar een schakel tussen de drie lichamen van de mens en zijn
geest is.
Deze drie lichamen: het stoffelijk lichaam, levenslichaam en begeerteli85

chaam samen, met het verstand als schakel, zijn de instrumenten voor de
ontwikkeling van de geest. In tegenstelling tot de geijkte opvatting hangt
het vermogen van de geest om de geestelijke sferen te onderzoeken, niet zo
zeer van de ijlste van deze lichamen af, dan wel van het dichtste: het grofstoffelijk lichaam. Het bewijs voor deze bewering ligt voor de hand, want
iedereen die ooit serieuze pogingen hiertoe in het werk heeft gesteld, heeft
dit zelf ondervonden. Zo niet, dan kan u dit bewijs onmiddellijk krijgen als
u eenvoudig de aanwijzingen volgt om uw manier van denken te veranderen. Veronderstel dat iemand bepaalde denkgewoonten heeft die hem niet
aanstaan. Misschien ziet hij na een religieuze ervaring dat ondanks zijn ernstig verlangen, hij deze denkgewoonte niet kwijt kan raken. Als hij echter
besluit zijn verstand te zuiveren zodat het alleen zuivere en goede gedachten zal bevatten, kan hij dat eenvoudig doen door geen onzuivere gedachten toe te laten. Na enige weken zal hij bemerken dat zijn verstand aanmerkelijk zuiverder is dan aan het begin van zijn streven en dat het verstand bij voorkeur godsdienstige gedachten die hij probeert op te wekken,
vasthoudt. Zelfs een abnormaal ontaard verstand kan binnen een paar
maanden geheel gezuiverd worden. Dit is reële wetenschap voor iedereen
die het probeerde. Iedereen die dit wil en voldoende doorzettingsvermogen heeft, zal dit ook ervaren en zich in korte tijd verheugen met een
gezuiverd verstand.
Het deel van het levenslichaam dat de levensgeest bewerkt heeft, wordt
verstandsziel en bouwt de levensgeest op, omdat dat aanzicht van de drievoudige geest zijn tegenhanger in het levenslichaam heeft.
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 gehele 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 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; waardoor er ook minder tijd nodig is om tijdens de slaap de schade te herstellen. Dus wordt het mogelijk het stoffelijk lichaam tijdens de
slaap uren lang te verlaten en in de 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
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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 even goed zal voorzien, als het stoffelijk lichaam dat in de stoffelijke wereld doet.
Het levenslichaam is zo'n georganiseerd voertuig. Als er een middel gevonden kon worden om het van het grofstoffelijk lichaam los te maken,
zonder de dood te veroorzaken, dan zou het vraagstuk opgelost zijn. Bovendien is het levenslichaam de zetel van het geheugen, zonder dat is het
onmogelijk om in ons stoffelijk bewustzijn de herinnering aan bovenstoffelijke ervaringen terug te brengen en er dus al het voordeel uit te trekken.
Wij zagen dat de hiërofanten 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 als geheugen in staat was. Het bezat deze vermogens, omdat het
uit de derde en vierde ether, die de middelen tot zintuiglijke waarneming
en geheugen zijn, samengesteld was. Dit is dan ook het gedeelte van het
levenslichaam dat de aspirant leven na leven behoudt, en als verstandsziel
onsterfelijk maakt.
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
zuiveren, 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 fijnere deel van het begeertelichaam, dat de aandoeningsziel vormt,
is bij de meeste mensen in staat zich af te scheiden. Eigenlijk bezat de mens
dit vermogen al vóór de komst van Christus. Wanneer door concentratie,
en het gebruik van de juiste formules de fijnere gedeelten van de voertuigen aldus voor het gebruik tijdens de slaap of op een ander moment afgezonderd worden, dan blijven de lagere gedeelten van het begeertelichaam
en het levenslichaam nog over om het herstellingsproces in het grofstoffelijk lichaam, het zuiver lichamelijke werk, te volbrengen.
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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 hooggeorganiseerde 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.
Wij behoren dankbaar te zijn voor het stoffelijke instrument dat wij bezitten, want van al onze lichamen is dit het waardevolst. Hoewel het volkomen juist is dat ons stoffelijk lichaam het laagste van al onze voertuigen
is, valt evenmin te ontkennen dat dit lichaam van al onze werktuigen het
meest ‘af’ is. Zonder dit stoffelijk lichaam zouden de andere voertuigen
ons op dit moment van weinig nut zijn. Want terwijl dit schitterend georganiseerde werktuig ons in staat stelt de duizend en één omstandigheden hier het hoofd te bieden, zijn onze geestelijke lichamen, praktisch gesproken, ongeorganiseerd. Het levenslichaam is, orgaan voor orgaan, net
zo als ons grofstoffelijk lichaam gevormd, maar zolang het niet door esoterische oefeningen getraind is, is het geen geschikt voertuig om alleen
daarin te functioneren. Het begeertelichaam heeft alleen maar een aantal
gewaarwordingscentra van die bij de meeste mensen niet eens actief zijn.
Wat het verstand betreft, dit is bij de meeste mensen een vormloze wolk.
Nu moeten wij ernaar streven ons stoffelijk lichaam te vergeestelijken. Wij
moeten ons ervan bewust zijn dat wij onze geestelijke voertuigen moeten
oefenen voordat zij ons van nut kunnen zijn. Voor de meeste mensen zal
dat nog heel erg lang duren. Het is daarom het beste onze plicht te doen,
die voor de hand ligt. Dan bespoedigen wij de dag waarop wij in staat zullen zijn onze geestelijke lichamen te gebruiken, want die dag hangt van
onszelf af.
Wij zijn veel meer van materialisme doortrokken dan wij beseffen, wat
ons onderzoek belemmert. Als onderzoeker van het bovenzinnelijke, zijn
wij er mee vertrouwd geraakt, het voor een enkeling voor mogelijk te houden om individueel met tussenpozen in een etherisch lichaam te leven.
Maar dat de hele mensheid gedurende een heel tijdperk constant in de
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lucht zou leven, benam mij echt de adem toen ik besefte dat de Bijbel letterlijk bedoelt wat er staat, waar gezegd wordt: ‘... gaan wij in de lucht de
Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.’ 1 Tess. 4:17.
Als het christendom het levenslichaam volledig vergeestelijkt heeft, is
een nog hogere vorm de godsdienst van de Vader, die als hoogste ingewijde uit de Saturnusperiode de mens zal helpen zijn grofstoffelijk lichaam te
vergeestelijken, waarvan de kiem in de Saturnusperiode werd gelegd. Dan
zal men zelfs broederschap te boven zijn. Dan bestaat er geen u of ik meer,
want iedereen zal bewust één geworden zijn in God. Dan zal de mens, met
behulp van engelen, aartsengelen en hogere machten, bevrijd zijn.
2 Gevolgen van gebed, ritualen en oefeningen
Bij het vergeestelijken van het levenslichaam zijn gebed, ritualen en oefeningen waardevol.
Als wij door herhaald gebed vergeving verkrijgen 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 hebben, en elk gevoel van wrok uitroeien, dan besparen wij ons veel
ellende na de dood, terwijl wij tegelijkertijd de weg voor universele broederschap voorbereiden, 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, omdat 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
ontspringt 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
reine, onzelfzuchtige toewijding aan verheven idealen ingegeven wordt, is
het veel verhevener dan koele concentratie. Gebed kan nooit koud zijn,
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maar draagt de ontboezemingen van de mysticus op de vleugels van de
liefde tot de godheid.
Het op één na hoogste aanzicht, de levensgeest, bidt tot zijn tegenhanger, de Zoon, voor zijn tegenhanger in de lagere aard, het levenslichaam:
‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben
vergeven.’
Het gebed dat met de behoeften van het levenslichaam verband houdt,
luidt: ‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben
vergeven.’
Het levenslichaam is de zetel van het geheugen. Daarin zijn de onderbewuste verslagen van alle afgelopen gebeurtenissen uit ons leven, of het nou
goed of kwaad is, opgestapeld, inclusief al het aangedane of geleden onrecht, alle ontvangen of geschonken weldaden. Wij weten dat zodra het leven het stoffelijk lichaam bij de dood verlaat, een verslag ervan aan deze
beelden ontleend wordt en dat al het lijden van het bestaan na de dood het
gevolg is van de gebeurtenissen die door deze beelden uitgedrukt worden.
Omdat het levenslichaam de voorraadschuur is van het panorama van
ons leven, staan onze eigen zonden en het leed dat ons door anderen werd
aangedaan daar ingeprent. Vandaar dat het vijfde gebed: ‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven.’ betrekking heeft op wat het levenslichaam nodig heeft. Hierbij dient te worden
opgemerkt, dat dit gebed duidt op de leer van de vergeving van zonden
in de woorden: ‘vergeef ons’ en de wet van oorzaak en gevolg in de woorden: ‘zoals wij vergeven,’ waarbij onze houding tegenover anderen de
maatstaf van onze vrijmaking wordt.
Dit, het Rozenkruisersgebed, is het soort gebed dat de mens verheft, en
veredelt. Hoe meer men deze instelling aankweekt en onderhoudt, des te
meer zij de twee hogere ethers uit het levenslichaam van elkaar scheiden.
Daarom verkondigen de kerken: bidt zonder ophouden. 1 Thess. 5:17. Volgens de occulte leer hebben zij gelijk, want op deze manier wordt, door
onophoudelijke herhaling, het levenslichaam beïnvloed.
Zo gedraagt alles zich dat alleen maar een levenslichaam heeft. Als wij
dus op het levenslichaam willen inwerken moeten wij dat doen door middel van herhaling. Ons levenslichaam bestaat uit vier ethers, waarvan de
twee laagste ethers zorg dragen voor het fysiek functioneren, als uiteengezet in de 11e voordracht [uit: Rozenkruisers christendom], geestelijk gezicht
en inzicht. Daar zagen wij, dat als wij in de geestelijke werelden willen
functioneren, de beide hogere ethers van de twee lagere moeten kunnen
worden losgemaakt. Deze herhaalde indrukken maken de scheiding tussen de hogere en de lagere ethers mogelijk. Om die reden zijn voor geestelijke ontwikkeling de kerken nog steeds van belang, omdat zij de gelovi90

gen leren om zonder ophouden te bidden. Wij moeten echter niet zelfzuchtig bidden, maar onzelfzuchtig en in overeenstemming met het alomvattende goede. Als wij om regen bidden en onze buurman om droog
weer, zou er, als de gebeden werden verhoord, chaos heersen. Wij moeten ons ook niet inbeelden dat God is om te kopen, zoals sommige mensen
denken die op gebedsbijeenkomsten het luidst hun stem laten horen. Er
moet een bepaalde geestelijke houding worden aangenomen, zoals de mysticus weet zodra hij zijn gebedsruimte betreedt.
De wet is een rem op de begeerteaard. Maar waar occulte, of liever geestelijke vooruitgang bedoeld is, moet ook de vergeestelijking van het levenslichaam tot stand worden gebracht. En dat wordt bereikt door kunst
en godsdienst, door steeds herhaalde indrukken. Want de grondtoon van
het levenslichaam is herhaling, zoals men bij de planten kan zien, die alleen maar een stoffelijk lichaam en een levenslichaam hebben. Daar volgen stengels en bladeren elkaar op in een opwaartse reeks en de plant gaat
steeds voort ze afwisselend te doen groeien. Het was het levenslichaam dat
de wervels van de menselijke wervelkolom door steeds maar te herhalen,
de een na de ander, opbouwde. Het geheugen bijvoorbeeld, een van de eigenschappen van het levenslichaam, wordt door voortdurend herhalen gesterkt en ontwikkeld.
Toen de protestanten uit de rooms-katholieke kerk traden, lieten zij beslist veel misbruiken achter zich, maar verloren ook bijna al het waardevolle. Zij deden afstand van het rituaal, dat iedereen kan kennen en begrijpen,
ongeacht de gebrekkige formulering van de kant van de predikant. Als zij
het rituaal kenden, konden de leken hun gedachten in dezelfde richting
sturen als die van de priester, die stond voor te lezen. Op deze manier
werd een enorme hoeveelheid gelijkgestemde geestelijke gedachten opgehoopt en ten goede of ten kwade over de gemeente uitgestort.
Zij die naar een rooms-katholieke kerk gaan en het [Latijnse] rituaal begrijpen zijn ook nu nog in staat hun gedachten in een geestelijke bijeenkomst te bundelen, en in hun geheugen vast te houden wat zij hebben ervaren. Op deze manier voegen zij tekens een beetje aan de vergeestelijking van hun levenslichaam toe, terwijl de protestantse kerkleden alleen
maar in hun gevoelsleven getroffen worden; en dat effect is spoedig verdwenen. De Bijbel leert ons zonder ophouden te bidden. 1 Thess. 5:17. Veel
mensen hebben hier de spot mee gedreven zeggend dat als God alwetend
is, hij ook zonder ons gebed weet wat wij nodig hebben; en als hij niet alwetend is, kan hij hoogstwaarschijnlijk niet almachtig zijn. Daarom worden
onze gebeden niet verhoord, zodat het nutteloos is om te bidden. Maar het
voorschrift om te bidden vloeide voort uit bekendheid met de aard van het
levenslichaam, dat voor zijn vergeestelijking dat herhalen nodig heeft.
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Voordat een rituaal zijn maximale uitwerking kan hebben, moeten zij die
er door moeten groeien, er op afgestemd worden. Dat betekent dat op hun
levenslichaam moet worden ingewerkt terwijl dit nog in opbouw is.
De occultist weet dat geboorte een viervoudig proces is, en dat de geboorte van het stoffelijk lichaam maar één stap in dat proces is. Het levenslichaam ondergaat eveneens een ontwikkeling analoog aan de groei van het
stoffelijk lichaam in de baarmoeder. Het levenslichaam wordt ongeveer op
het zevende jaar geboren. In de daarop volgende zeven jaar komt het begeertelichaam tot ontwikkeling dat omstreeks het veertiende jaar wordt
geboren als de pubertijd begint. Het verstand wordt op het eenentwintigste
jaar geboren als de periode van volwassenheid begint.
Deze occulte feiten zijn bij de rooms-katholieke geestelijken bekend.
Waar de protestantse predikanten op de emotionele aard inwerken, die altijd op zoek is naar iets nieuws en sensationeels zonder te beseffen dat dit
vergeefse moeite is en dat het juist dit teugelloze voertuig is dat de mensen uit de kerken drijft op zoek naar iets dat nog nieuwer en sensationeler is, concentreert de occulte rooms-katholieke geestelijkheid, die hiervan
op de hoogte is, haar krachten op de kinderen. ‘Geef ons het kind tot aan
zijn zevende jaar en het is voor altijd van ons,’ zeggen zij, en zij hebben
gelijk. Tijdens deze belangrijke zeven jaar doordringen zij het ontvankelijke levenslichaam van hun pupillen, dat door middel van herhaling ontvankelijk is, met hun inzichten. De herhaalde gebeden, de maat en melodie
van de verschillende monotone gezangen, en de wierook, hebben een
krachtige uitwerking op het groeiende levenslichaam. Het hindert ook niet
dat het ritueel in een onbekende taal wordt gehouden, want voor het ego
is deze trillingsboodschap een goddelijke kleurenzang, voor elke geest verstaanbaar.
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. Met dit doel hebben zij verscheidene ritualen geschreven die voor de mens, in de uiteenlopende stadia van zijn ontwikkeling, geschikt zijn. Op die manier heeft
de mensheid zielengroei aangekweekt, langzaam maar zeker, ongeacht of
de mensen zich daar al dan niet van bewust waren dat er op deze manier
op hen werd ingewerkt. De oude Atlantische mysterietempel, die de tabernakel of tent in de woestijn wordt genoemd, kende bepaalde riten die door
de goddelijke hiërarch, die in het bijzonder hun Leraar was, op de berg waren voorgeschreven. Bepaalde riten werden op werkdagen uitgevoerd, andere op de sabbat en weer andere bij nieuwemaan of de grote zonnefees92

ten. Ook was het niemand toegestaan, zelfs de hogepriester niet, dit rituaal te veranderen, onder bedreiging met de doodstraf.
Tijdens de slaap stromen de stromingen van het begeertelichaam, en
draaien hun draaikolken met enorme snelheid rond. Maar zodra het begeertelichaam het stoffelijk lichaam binnentreedt, komt - door de dichtheid van de materie, en de zenuwstromen van het levenslichaam, die van
en naar de hersenen signalen sturen - die beweging bijna tot stilstand. Het
doel van deze oefening is om het stoffelijk lichaam tot dezelfde graad van
traagheid en ongevoeligheid terug te brengen als tijdens de slaap, hoewel
de inwonende geest klaar wakker, levendig en bewust is. Zo scheppen wij
de voorwaarden waaronder de zintuiglijke centra van het begeertelichaam
kunnen gaan wentelen, terwijl dit zich toch binnen het stoffelijk lichaam
bevindt.
De ochtend- en avondoefening zullen vruchteloos blijken als zij niet vergezeld gaan van handelingen van liefde. Want liefde zal het uitgangspunt
zijn van het komende tijdperk, zoals nu de wet geldt. De krachtige uitdrukking van deze kwaliteit van liefde doet de lichtende schittering en de
dichtheid van de ethers in ons levenslichaam toenemen, de vurige stroom
verbreekt de band met het aardse ongerief. De mens, bij zijn verrijzenis uit
Atlantis ooit uit water geboren, wordt nu uit geest geboren in het koninkrijk van God. De dynamische kracht van zijn liefde heeft een weg naar het
land van liefde geopend. Onbeschrijflijk is de vreugde van hen die daar al
zijn, als er nieuwe ‘indringers’ komen, want elke nieuwkomer bespoedigt
de komst van de Heer en de definitieve vestiging van zijn koninkrijk.
Het is een mystieke stelregel dat alle geestelijke ontwikkeling met het levenslichaam begint. Het levenslichaam volgt in dichtheid op ons grofstoffelijk lichaam. De grondtoon ervan is herhaling. Het is het lichaam van gewoonten en hierdoor enigszins moeilijk te veranderen of te beïnvloeden.
Als eenmaal een verandering tot stand is gebracht en een gewoonte door
herhaling is aangeleerd, dan gaat de uitvoering ervan, tot op zekere hoogte, automatisch. In verband met gebed heeft deze eigenschap zowel een
goede als een kwade kant. De indruk die in de ethers van het levenslichaam
is gegrift, zal de aspirant op vaste tijden tot bidden aanzetten, zelfs al heeft
hij de belangstelling daarin verloren en bidt hij alleen maar voor de vorm.
Als het levenslichaam deze neiging tot gewoontevorming niet bezat, zou
de aspirant het gevaar zien zodra de werkelijke liefde vermindert en zou
het gemakkelijker zijn de schade te herstellen en op het pad te blijven. De
kandidaat moet dan ook van tijd tot tijd een nauwgezet zelfonderzoek instellen om na te gaan of hij nog wel vleugels en stuwkracht heeft om zich vlug
en zeker tot de Vader in de hemel te verheffen. De vleugels zijn twee in getal: liefde en toewijding. De onweerstaanbare stuwkracht die hen voortdrijft is
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intense serieusheid. Zonder deze en een verstandig inzicht hoe de aanroeping
te richten, is gebed niets dan gekeuvel. Maar op de juiste manier uitgevoerd
is het de krachtigste methode tot zielengroei die bekend is.
De atomen in de lichamen van de achtergebleven rassen trillen in een erg
langzaam tempo. Wanneer in de loop van de tijd iemand, die tot deze rassen behoort, zich tot een zodanige hoogte ontwikkeld heeft om het ‘pad’ te
kunnen bewandelen, is het nodig de trillingshoogte van de atomen op te
voeren om zodoende het levenslichaam, dat het middel is voor occulte
groei, tot op zekere hoogte van de dodende kracht van het stoffelijke
atoom te bevrijden. Dat kan bereikt worden door middel van ademhalingsoefeningen die na verloop van tijd de trillingen van het atoom versnellen en de voor de persoon de nodige geestelijke groei mogelijk maken.
Jaren geleden, toen ik mijn eerste schreden op het pad zette, was ik erg
ongeduldig, wat voor vurige zoekers naar kennis zo karakteristiek is. Ik las
over de door Swami Vivekananda gepubliceerde ademhalingsoefeningen
en begon de aanwijzingen op te volgen, met als resultaat dat na twee dagen
mijn levenslichaam uit mijn stoffelijk lichaam werd getrokken. Dit gaf een
gewaarwording alsof ik op lucht liep, en ik was niet in staat mijn voeten
stevig op de grond te zetten. Mijn hele lichaam bleek met grote snelheid te
trillen. Toen kwam het gezonde verstand te hulp. Ik stopte met het doen
van de oefeningen, maar het duurde nog ruim twee weken voordat ik weer
normaal, met flinke pas, op de grond kon lopen, en voordat de abnormale
trillingen ophielden.
Het levenslichaam is als een spiegel, of juister, als een film van bewegende beelden. Het legt zowel de beelden van de buitenwereld volgens onze
waarneming vast, als de ideeën van de inwonende geest van binnenuit, in
overeenstemming met de helderheid en geoefendheid van ons verstand.
Toewijding en waarneming, anders gezegd: gevoel en intellect, bepalen
onze houding tegenover deze beelden, en hun evenwichtig handelen leidt
tot een goed afgeronde ontwikkeling. Als zij, tot op zekere hoogte, ontplooid zijn brengen zij onvermijdelijk een reinigingsproces tot stand. Men
zal beseffen dat om het doel te bereiken, men alles wat het raderwerk van
vooruitgang belemmert, terzijde zal moeten leggen. Een goed werktuigkundige streeft ernaar de beste gereedschappen te bezitten en die in goede
staat te houden, omdat hij hun waarde kent om goed werk te leveren. Onze
lichamen zijn werktuigen van de geest. Naarmate zij zijn dichtgeslibd belemmeren zij de geest zich te uiten. Onderscheidingsvermogen leert ons
wat ons belemmert, en toewijding aan geestelijk leven helpt ons ongewenste gewoonten of karaktertrekken uit te roeien door niets anders dan die begeerte door een andere te vervangen.
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3 Inwijding vroeger
Er werden vroeger in de tempels bepaalde ceremonieën verricht die een
scheiding van het levenslichaam tot gevolg hadden.
In de oude mysterietempels werd de belangrijkste waarheid over het levenslichaam - die nu door de Rosicrucian Fellowship wordt geleerd - aan
de kandidaat voor inwijding gegeven. Die leerde dat het levenslichaam was
samengesteld uit vier ethers: de scheikundige ether nodig voor de opname
en vertering van voedsel; de levensether die groei en voortplanting bevordert; de lichtether als bemiddelaar voor zintuiglijke waarneming; en de
weerspiegelende ether de vergaarplaats van het geheugen.
De aspirant werd grondig onderricht over de functies van de twee lagere ethers in vergelijking met de beide hogere. Hij wist dat de zuiver dierlijke lichaamsfuncties van de dichtste van de twee lagere ethers afhing. En
dat de twee hogere ethers het zielenlichaam vormden: het lichaam om in de
geestelijke wereld mee te kunnen helpen. Hij streefde ernaar dit schitterende lichaam door zelfverloochening te ontwikkelen en door wilskracht de
neigingen van zijn lagere aard in bedwang te houden, net zoals wij nu doen.
Maar sommigen, overijverig om hoe dan ook dit te bereiken, vergaten
dat dit gouden bruiloftskleed, dat uit de twee hogere ethers is samengesteld, alleen door hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid wordt geweven.
Zij meenden dat de occulte spreuk: ‘goud in de smeltkroes, metaalschuim
in het vuur, licht als de wind, hoger steeds hoger,’ alleen betekende dat het
metaalschuim van de lagere aard moest worden vernietigd en dat het er
niet toe deed hoe dat gebeurde. Zij redeneerden dat de scheikundige ether,
die de bemiddelaar voor assimilatie is, van het levenslichaam kon worden
verwijderd door het stoffelijk lichaam uit te hongeren. Zij meenden eveneens dat de levensether, die het middel tot voortplanting is, zou kunnen afsterven als het celibaat werd beoefend. Dan zouden zij alleen de twee hogere ethers bezitten, of zij zouden tenminste van veel grotere omvang zijn
dan de beide lagere ethers.
Met dit doel voor ogen pasten zij de grootst mogelijke soberheid toe die
zij maar konden bedenken, zoals vasten. Door dit onnatuurlijke proces
ging de lichamelijke gezondheid achteruit en kwijnde het lichaam weg. De
hartstocht die door middel van de voortplanting een uitweg zocht, werd
door kastijding onderdrukt. Het is juist dat op deze vreeslijke manier de
lagere aard scheen te worden onderdrukt. Ook dat als de lichaamsfuncties
op die manier tot een minimum werden beperkt, zij beloond werden met
visioenen, of juister, hallucinaties. Maar door de tempel van God, het lichaam, te ontwijden of te vernietigen, werd nog nooit ware spiritualiteit
bereikt. Vasten kan even immoreel zijn als vraatzucht.
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Er bestaat geen twijfel over de kracht van wijwater als dat door een sterke, magnetische persoonlijkheid wordt gemagnetiseerd. Het water neemt
het fluïdum van zijn levenslichaam op waardoor de mensen die het gebruiken, afhankelijk van hun gevoeligheid, vatbaar worden voor zijn voorschriften. Hieruit volgt dat de koperen wasbekkens in de oude Atlantische
mysterietempels, waar het water door goddelijke hiërarchen met onmetelijke kracht werd gemagnetiseerd, een krachtig element vormden om het
volk, in overeenstemming met hun wensen, te leiden. De priesters waren
op deze manier dus volledig onderworpen aan de voorschriften van hun
geestelijke leiders, die op hun beurt het volk leerden hen blindelings te volgen.
Van de priesters werd geëist dat zij hun voeten wasten voordat zij de tabernakel binnengingen. Als zij dit voorschrift niet in acht namen volgde er
een onmiddellijke dood van de priester als hij de tabernakel binnentrad.
Wij kunnen dus zeggen dat de grondtoon van het koperen altaar rechtvaardiging was en van het koperen wasbekken reiniging.
Toen de dood over Mozes kwam, straalde zijn gezicht, en toen Boeddha
overleed werd zijn lichaam lichtgevend. Zij bereikten allen het stadium waarop de geest van binnenuit begint te schijnen, maar toen stierven zij.
De rasgeest zorgde vooral voor een bepaalde groep mensen, zoals onder de joden de Levieten, die speciaal bestemd waren voor het priesterschap. Zij werden naar de tempel gebracht en gezamenlijk opgevoed om
voorloper en leraar van hun broeders te worden. Hun systeem van voortplanting en reglementering van het seksuele leven van deze bijzondere beschermelingen had een losser verband tussen het stoffelijk lichaam en het
levenslichaam tot gevolg, dat nodig was om te kunnen worden ingewijd
en om mensen te helpen vooruit te komen. Zolang de rasgeest met ons
werkt, staan wij onder de wet. Maar langzaam overwinnen wij de invloed
van het begeertelichaam. Daarom zegt Paulus zo treffend dat de wet gold
tot aan de komst van Christus. Niet voordat Christus twee millennia geleden op aarde kwam, maar ‘niet voordat Christus gestalte in u heeft gekregen.’ Als wij ons van de valstrikken van het begeertelichaam bevrijden
en ons op de trillingen van het levenslichaam hebben ingesteld, worden
wij van de Christusgeest vervuld. Dan en alleen dan pas verheffen wij ons
boven het nationaliteitsgevoel, dat scheiding brengt. Dan zijn wij pas in
staat broeders van de mensheid te worden.
Toen Parsival en Gurnemanz op weg gingen naar het kasteel van de heilige graal, vroeg hij aan Gurnemanz: ‘Wie is de graal?’
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Dat zeg ik niet,
maar bent u zelf uitverkoren
dan gaat voor u het bericht niet verloren.
Mij dunkt, ik heb u wel erkend.
Geen weg tot hem leidt door het land.
En niemand kan hem bewandelen
die hij niet zelf wil vergezellen.

Dat betekent dat vroeger, voordat Christus werd geboren, niet meer dan
een klein aantal uitverkorenen het pad van inwijding konden volgen. Niemand kon dat pad zoeken en niemand kon uitstijgen boven het niveau
waarop de andere mensen zich bevonden, met uitzondering van enkele
uitverkorenen zoals de priesters en levieten. Zij werden bij de tempels bijeengebracht. Op een bepaalde manier werden zij in het huwelijk verbonden. Sommigen plantten zich voort met een bepaald doel, namelijk dat zij
de juiste losheid tussen levenslichaam en stoffelijk lichaam zouden ontwikkelen die nodig is voor inwijding. Er moet een scheiding plaatsvinden
zodat de beide hogere ethers het lichaam kunnen verlaten terwijl de twee
lagere achterblijven. Bij de gewone mensen kon dat niet; zij waren nog teveel gebonden aan het begeertelichaam en moesten wachten tot later.
Omdat ether de verbindingsweg is van zowel levenskracht als scheppingskracht, en omdat engelen zulke bedreven bouwers met ether zijn, is
gemakkelijk te begrijpen dat zij uitermate geschikt zijn om de bewakers te
zijn van de scheppingskracht in plant, dier en mens. De hele Bijbel door
zien wij hen als zodanig bezig. Twee engelen kwamen tot Abraham en verkondigden hem de geboorte van Isaak. Zij beloofden een kind aan de man
die God gehoorzaamd had. Later waren het eveneens engelen die Sodom
verwoestten wegens het misbruik maken van de scheppingskracht. Het waren engelen die aan Samuel en Simson de geboorte van deze verstandelijke
en fysieke reuzen verkondigden. Tot Elizabeth kwam de engel (niet de
aartsengel) Gabriël en verkondigde de geboorte van Johannes. Later verscheen er ook een engel aan Maria dat zij uitgekozen was om Jezus te baren.
4 Positieve en negatieve ontwikkeling
Geestelijke ontwikkeling kan positief zijn, zoals in adepten, ingewijden en
onzichtbare helpers; of negatief, als in geval van mediumschap.
Het levenslichaam van elke ingewijde is echter altijd positief gepolariseerd, omdat
dit hierdoor een beter en ontvankelijker instrument wordt voor de trillingen van de levensgeest, die zijn tegenpool in het levenslichaam heeft.
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Soms wordt gevraagd waarom ingewijden altijd mannen zijn. Dat is niet
zo. In de lagere graden zijn veel vrouwen. Maar als een ingewijde in staat is
zijn geslacht te kiezen, neemt hij meestal een positief, mannelijk lichaam.
Het leven dat hem tot inwijding bracht, heeft namelijk zijn levenslichaam
vergeestelijkt en dit onder alle omstandigheden positief gemaakt, zodat hij
met een mannelijk stoffelijk lichaam in het bezit is van een lichaam van de
beste kwaliteit.
Er bestaan vrouwelijke ingewijden. Soms nemen ingewijden in de grote
mysteriën een vrouwelijk lichaam aan wegens een bijzondere taak die zij
tot stand willen brengen. Het is echter waar dat zij, die zover gevorderd
zijn dat zij hun eigen geslacht mogen uitkiezen, meestal aan een mannelijk
lichaam de voorkeur geven waarvoor de reden niet ver is te zoeken.
Vrouwen hebben een positief levenslichaam, maar een negatief stoffelijk
lichaam en zijn daardoor in de wereld zoals die nu is ingesteld, iets in het
nadeel. Door naar hoge idealen te streven en een geestelijk leven te leiden,
vergeestelijken wij ons levenslichaam en zetten dit om in ziel, die altijd positief is, een kracht die ongeacht geslacht, bruikbaar is. Als de ingewijde
eveneens een mannelijk lichaam heeft, is hij in de stoffelijke wereld volledig positief en heeft een grotere kans op vooruitgang dan wanneer hij een
vrouwelijk lichaam gebruikt.
Daarom moet iemand die zich met vlees voedt, vaak zijn voedselvoorraad aanvullen. Dit soort voedsel is dus niet geschikt om een lichaam op te
bouwen dat enige tijd moet wachten totdat de adept 11 het in gebruik
neemt. Voedsel dat bestaat uit groenten, fruit en noten, vooral als die vers
en rijp zijn, is doortrokken van een grote hoeveelheid ether waaruit het levenslichaam van de plant bestaat. Deze cellen kunnen veel gemakkelijker
bedwongen en door het lichaam opgenomen worden. Ook duurt het veel
langer voordat het celleven zich weer doet gelden. Dus de adept, die een
gebruiksklaar lichaam wenst voordat hij zijn oude lichaam verlaat, vormt
dit vanzelfsprekend uit verse groente, vruchten en noten, die hij dagelijks
gebruikt, opneemt en aan zijn wil onderwerpt om deel van hemzelf te worden.
Wat het effect van dit polariseren vanuit occult standpunt betreft, kan
men veel leren van bepaalde gewoonten bij zogenoemde geheime genootschappen. Zoals men weet plaatsen dergelijke genootschappen altijd een
wachter bij de deur, die opdracht heeft aan iedereen die niet in het bezit
is van het juiste wachtwoord en het juiste teken, de toegang te weigeren.
Dit werkt uitstekend voor zover het mensen betreft die alleen maar bewust functioneren in hun stoffelijk lichaam. De zogenaamde geheimen van
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Een adept is iemand die de eerste van de vier grote inwijdingen heeft ontvangen.
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die organisaties zijn helemaal geen geheimen voor hen die de vergaderplaats in hun levenslichaam kunnen betreden. Bij een echte esoterische orde zoals die van het Rozenkruis, is dat anders. Elke avond, als de middernachtelijke samenkomst plaatsheeft, staat er niemand bij de deur van die
Tempel op wacht. De deur staat wijd open voor iedereen die de toverspreuk geleerd heeft. Maar het is geen gesproken wachtwoord. De ingewijde, die toegelaten wil worden, moet weten hoe zijn of haar zielenlichaam
op de juiste trillingssnelheid af te stemmen die voor die avond geldt. Die
trillingssnelheid is bovendien voor elke weekdag verschillend. Zij die geleerd hebben zich af te stemmen op de trilling van de zaterdagnacht, als
de eerste graad bijeenkomt, worden net als ieder willekeurig iemand, geweerd de Tempel te betreden als men tegelijk met hen, die op zondagavond of een andere weekdag de arbeid voortzetten, probeert binnen te
gaan.
Vandaar dat ‘het pad van voorbereiding’ voorafgaat aan ‘de weg van inwijding’. Volharding, toewijding, waarneming en het maken van onderscheid zijn middelen om dit doel te bereiken, want daardoor wordt het levenslichaam ontvankelijk gemaakt. Door volharding en toewijding worden de scheikundige ether en de levensether geschikt gemaakt om tijdens
de slaap voor de levensverrichtingen in het grofstoffelijk lichaam zorg te
dragen. Tussen deze beide lagere ethers: de scheikundige ether en de levensether; en de twee hogere: de lichtether en de weerspiegelende ether,
vindt er dan een scheiding plaats. Als de beide hogere ethers, door opmerkingsgave en onderscheidingsvermogen, voldoende vergeestelijkt zijn,
geeft de Leraar de discipel een eenvoudige formule waardoor die in staat is
zichzelf, met inbegrip van de hogere lichamen, uit zijn stoffelijk lichaam
mee te nemen, wanneer men dat ook maar wenst. Aldus wordt men voorzien van een voertuig waarin hij of zij zintuiglijk kan waarnemen en onthouden. Kennis, die men in de stoffelijke wereld bezit, is dan eveneens in
de geestelijke werelden beschikbaar en men kan herinneringen aan de ervaringen in de geestelijke wereld, als men uit het stoffelijk lichaam is, op de
fysieke hersenen overbrengen. Dit is noodzakelijk om met volledig bewustzijn buiten het stoffelijk lichaam, zowel in de stoffelijke wereld als in
de begeertewereld te kunnen functioneren. Tot op heden is het begeertelichaam ongeorganiseerd. Als het levenslichaam bij de dood geen indrukken
op het begeertelichaam naliet, zouden wij tijdens ons bestaan na de dood
in de begeertewereld geen bewustzijn bezitten.
Er zijn verschillende gradaties van geestelijk gezicht. Het eerste stadium
stelt de mens in staat om de meestal onzichtbare ether, met de ontelbare
wezens die dat gebied bevolken, te zien. Andere en hogere gradaties stellen hem in staat de begeertewereld en zelfs de gedachtewereld te zien,
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terwijl hij nog in zijn stoffelijk lichaam blijft. Maar hoe waardevol deze
vermogens ook zijn als zij onder de volledige beheersing van de menselijke wil beoefend worden, zijn zij niet voldoende om met absolute nauwkeurigheid in het geheugen der natuur te lezen. Om dit te kunnen en het
vereiste onderzoek te doen en te begrijpen hoe het web van het lot wordt
geweven en tenietgedaan, is het noodzakelijk om als men dat wenst, uit zijn
stoffelijk lichaam te kunnen treden en daarbuiten bewust in het zielenlichaam te functioneren dat als gezegd, uit de beide hogere ethers is samengesteld en gehuld blijft in het begeertelichaam en het verstand. Op die manier is de onderzoeker in het volledige bezit van al zijn vermogens. Hij
weet alles wat hij in de stoffelijke wereld ook wist en is in staat alle dingen die hij daar leerde in zijn stoffelijk bewustzijn terug te brengen. Als
hij dit vermogen bezit, moet hij ook leren zich in evenwicht te houden
om te begrijpen wat hij buiten zijn lichaam waarneemt. Want let wel, het
is niet genoeg om vanuit je lichaam in een andere wereld te kunnen treden en daar waar te nemen, want daardoor wordt men niet alwetend,
evenmin als wij hier in de stoffelijke wereld van alle dingen begrijpen waarvoor elk voorwerp dient en hoe het werkt louter en alleen omdat wij hier
onafgebroken leven. Om volkomen thuis te raken in de geestelijke wereld
is ook studie en toewijding vereist. Daarom valt het niet mee om bij de eerste poging in het geheugen der natuur te lezen. Evenals een kind hier tijd
nodig heeft om onze boeken te kunnen lezen, kost het tijd en moeite om
deze prachtige boekrol te kunnen lezen.
Zij die echt geestelijk zijn ingesteld, voelen zich niet de ene dag gered en
van louter geestverrukking in de zevende hemel, terwijl zij zich de volgende dag diepbedroefd voelen als de arme zondaar voor wie geen vergeving
mogelijk is. Want hun religie is niet op de gevoelsaard gebaseerd die deze
dingen aanvoelt, maar wortelt in het levenslichaam, het lichaam van de
rede, blijvend en onwrikbaar geplaatst op het pad waarvoor men eens
heeft gekozen. Zoals nieuwe vormen door de levensether uit het levenslichaam worden voortgebracht, zo wordt het hoger zelf, de Christus in
ons, door hetzelfde lichaam van voortplanting, het levenslichaam, dat in
zijn hoger aanzicht belichaamd is in de lichtether en de weerspiegelende
ether, gevormd.
Evenals een kind in onze wereld verzorging nodig heeft, heeft ook de
Christus in ons verzorging nodig tot hij volwassen is. Zoals het stoffelijk
lichaam groeit door voortdurend materie uit de scheikundige sfeer – vaste
stoffen, vloeistoffen en gassen – tot zich te nemen, zo zullen ook, naarmate de Christus groeit, de twee hogere ethers in omvang toenemen en een
lichtende wolk van voldoende sterkte om de man of vrouw te vormen die
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het gelaat naar de hemel keert. Zij zal de pelgrim met zo’n stralend licht
omkleden, dat hij letterlijk wandelt in het licht.
Door middel van de oefeningen die in de westerse mysterieschool van
het Rozenkruis worden gegeven, is het na verloop van tijd mogelijk de beide hogere ethers [van de beide lagere ethers] te scheiden, waardoor de
mens uit zijn stoffelijk lichaam kan treden. Het stoffelijk lichaam achterlatend, dat dan tijdelijk door de beide lagere ethers – de scheikundige ether
en de levensether – wordt omhuld en in leven wordt gehouden: dan is men,
wat men noemt, een onzichtbare helper.
U zult u herinneren dat Christus de beker niet aan de menigte gaf maar
aan zijn leerlingen die zijn boodschappers en dienaren van het kruis waren. Zij die nu van de beker van zelfverloochening drinken zodat zij hun
kracht kunnen gebruiken in dienst van anderen, ontwikkelen dat orgaan,
samen met het zielenlichaam, het bruiloftskleed. Op kleine schaal leren
zij het te gebruiken als onzichtbare helpers als zij ’s nachts buiten hun lichaam zijn. Want dan wordt hun geleerd het machtswoord te spreken
dat ziekte doet verdwijnen en gezond weefsel bouwt.
Bij een ander soort mensen zijn het levenslichaam en het stoffelijk lichaam enigszins los, zodat de ether in hun levenslichaam een hogere trillingssnelheid heeft dan bij de vorige soort mensen. Deze mensen zijn
daardoor min of meer gevoelig voor de geestelijke wereld.
Deze gevoelige mensen kunnen op hun beurt weer onderverdeeld worden. Sommigen hebben een zwak karakter en worden op negatieve manier
overheerst door de wil van anderen; zoals mediums die de speelbal zijn van
lichaamloze geesten die begerig zijn een stoffelijk lichaam te krijgen omdat
zij dat van hun bij de dood verloren hebben.
De andere klasse sensitieven zijn sterke, positieve karakters die alleen van
binnenuit handelen volgens hun eigen wil. Zij kunnen zich tot geschoolde
helderzienden ontwikkelen en zijn hun eigen meester in plaats van de slaaf
van een lichaamloze geest. Bij sommige sensitieven uit beide klassen is het
mogelijk om een gedeelte van de ether waaruit het levenslichaam is samengesteld, los te maken. Wanneer een lichaamloze geest in aanraking komt
met iemand met zo’n karakter, een dergelijk sujet, maakt hij de sensitieve
persoon tot wat een materialiserend medium wordt genoemd. De persoon
die echter in staat is door wilskracht zijn eigen levenslichaam los te maken,
[van zijn stoffelijk lichaam], wordt burger van twee werelden, onafhankelijk [van anderen] en vrij. Zij worden onzichtbare helpers genoemd.
Geen enkele geest kan, in welke wereld ook, werken zonder een voertuig
dat uit materiaal uit die wereld is samengesteld. Om in de stoffelijke wereld te kunnen functioneren, te ploeteren en te sloven, heeft men een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam nodig die beide uit fysieke stof van
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verschillende gradatie als vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en ether zijn
samengesteld. Men kan die lichamen of voertuigen op een normale manier verkrijgen door via een baarmoeder geboren te worden, óf men kan
ether aan het lichaam van een medium onttrekken en dat tijdelijk voor materialisatie gebruiken, óf men kan wierookdamp gebruiken.
Dit restant van het levenslichaam van de hypnotiseur vormt tevens de
voorraadschuur voor bevelen om later uit te voeren. Dit houdt het verrichten van een bepaalde handeling in op een bepaalde dag op een vastgesteld uur. Als de tijd aanbreekt wordt de impuls gegeven als de veer van een
wekker en moet het slachtoffer het bevel uitvoeren, zelfs te moorden,
zonder zich ervan bewust te zijn dat hij door een ander wordt beïnvloed.
Daarom is hypnotisme de grootst denkbare misdaad op aarde en een gevaar voor de maatschappij.
Soms wordt beweerd dat er van hypnose een weldadig gebruik kan worden gemaakt voor het genezen van alcoholisme en andere slechte gewoonten. 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 de baas te worden. 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 een hypnotiseur daarom
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 de man 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.
De methode van deze onzichtbare bedrieger is eenvoudig: uitdrijving
van de geestelijke lichamen van het weerloze medium om zelf in de lagere
lichamen te stappen en de leiding over te nemen. Als hij het lichaam weer
verlaat neemt hij eveneens een deel van het levenslichaam van het medium
mee als sleutel of breekijzer voor de volgende keer.
Wanneer door geesten een materialiserend medium wordt gebruikt met
het doel dat de geesten zich voor een bepaald publiek zichtbaar maken,
onttrekken zij eerst het levenslichaam – of zoveel daarvan als zij durven –
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aan het medium en laten het stoffelijk lichaam in een huiveringwekkende
toestand op de zitting achter. Dat is een afschuwelijk gezicht voor mensen
die aan zulke verschijnselen niet gewend zijn. Met dit levenslichaam - dat
door wetenschapsmensen gefotografeerd is, omdat een fototoestel stralen
vastlegt die voor het oog onzichtbaar zijn – kunnen wij de gewenste verschijnselen gemakkelijk tot stand brengen, omdat het iets levends is en gretig materie aantrekt, zolang het niet ineengeschrompeld is zoals vlak na het
overlijden gebeurt. Nadat zij uit het levenslichaam van het medium een
matrijs of vorm hebben gemaakt, voegen zij uit de omringende atmosfeer
daar stoffelijke atomen tussen, en vormen daarvan een lichaam in elke gewenst vorm die de geest, die zich wil materialiseren, wil aannemen.
Tijdens een seance kan het levenslichaam van een medium door een willekeurig aantal geesten gebruikt worden. Ieder hult zich in de plastische
substantie en vult die op met atomen uit de omringende atmosfeer. Zij
onttrekken zelfs ether aan hen die mede aanzitten waardoor deze, als zij na
afloop de ruimte verlaten waar de seance werd gehouden, zich vaak volkomen uitgeput voelen.
In geval van een materialiserend medium kan men stellen dat de invloed
altijd schadelijk is. De materialiserende geest brengt zijn slachtoffer in trance en trekt daarna de ether, via de milt, uit diens levenslichaam weg. Het
verschil tussen het materialiserende medium en een gewoon iemand ligt
in het feit, dat het verband tussen het levenslichaam en het stoffelijk lichaam buitengewoon los is, zodat het mogelijk is dit levenslichaam voor
een groot deel weg te trekken. Het levenslichaam is het voertuig waardoor
de stromen zonne-energie die ons levenskracht schenken, opgeslagen worden. Beroofd van zijn leven gevend principe, slinkt het lichaam van het
medium tijdens de materialisatie soms tot de helft van zijn normale omvang; zijn vlees wordt slap en de levensvonk flikkert heel flauw. Nadat de
seance is afgelopen en het levenslichaam zijn plaats weer heeft ingenomen,
wordt het medium wakker en krijgt zijn normale bewustzijn terug. Hij
voelt zich dan ontzettend uitgeput en neemt soms, helaas, zijn toevlucht
tot drank om zijn levenskrachten weer op te wekken. In dat geval zal de
gezondheid er natuurlijk zeer spoedig onder lijden, en wordt het medium
absoluut een wrak. Hoe dan ook, mediumschap dient absoluut te worden
vermeden. Afgezien van bovengenoemd gevaar voor het stoffelijk lichaam, bestaan er andere en veel ernstiger bedenkingen in verband met
de ijlere lichamen, vooral in verband met de toestand na de dood.
Wij kunnen de tegenwoordige mensheid grofweg in twee groepen verdelen: de ene, waarin het verband tussen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam zeer hecht is, en de andere waarin dat verband losser is. De
eerstgenoemde groep is de gewone mens die bezig is met het najagen van
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materiële belangen en hoegenaamd geen enkel contact met de geestelijke
werelden heeft. De andere groep zijn de zogenoemde sensitieven die weer
in twee groepen kunnen worden onderverdeeld. De ene groep is positief
en wordt door zijn wil van binnenuit gedreven. Hiertoe behoort de geschoolde helderziende en de onzichtbare helper. De andere groep is negatief en ontvankelijk voor de wil van anderen. Hieruit worden de mediums
gerekruteerd.
Als het verband tussen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam
van een mens enigszins los is, zal hij gevoelig zijn voor geestelijke trillingen, en indien hij positief is zal hij door eigen wilskracht zijn geestelijke
vermogens ontwikkelen, een geestelijk leven leiden en na verloop van tijd
het nodig onderricht ontvangen om een geschoolde helderziende te worden; iemand die altijd zijn vermogen beheerst en dit naar eigen goeddunken al dan niet uitoefent.
Als deze zekere losheid tussen levenslichaam en grofstoffelijk lichaam
bij iemand aanwezig is die een negatieve aard heeft, kan hij gemakkelijk
aan lichaamloze geesten als medium ten prooi vallen.
Wanneer het verband tussen het levenslichaam en het stoffelijk lichaam
zeer los is zodat het gescheiden kan worden, en die persoon tevens positief is ingesteld, kan hij een onzichtbare helper worden, in staat de twee
hogere ethers naar wens uit zijn stoffelijk lichaam mee te nemen en ze als
lichaam van zintuiglijke waarneming en geheugen te gebruiken. Hij kan
dan bewust in de geestelijke werelden functioneren en zich herinneren wat
hij daar gedaan heeft, zodat hij, als hij bijvoorbeeld zijn lichaam ’s nachts
verlaat, het leven in de onzichtbare wereld volkomen bewust oppakt, net
als wij hier doen als wij ’s morgens ontwaken en onze verplichtingen in de
zichtbare wereld gaan vervullen.
Als iemand dat losse verband tussen zijn levenslichaam en grofstoffelijk
lichaam bezit en een negatieve aard heeft, dan kunnen geesten, die aan de
aarde gebonden zijn en zich hier proberen te manifesteren, zijn levenslichaam via de milt wegtrekken en de ether, waaruit het levenslichaam is samengesteld, tijdelijk gebruiken voor het materialiseren van geestverschijningen, waarna de ether na afloop van de seance aan het medium wordt teruggegeven.
Het zijn deze elementalen die veel spiritistische verschijnselen teweegbrengen, waar meer verstand aan te pas komt dan bij de handelingen van
de zielloze schillen, vooral bij materialisatie althans. Hoewel er schillen aan
kunnen deelnemen, worden verschijnselen altijd teweeggebracht door een
wezen met intelligentie. Het verschil tussen een materialiserend medium
en een gewoon iemand bestaat hierin dat bij het medium de verbinding
tussen het stoffelijk lichaam en het levenslichaam losser is, zodat een deel
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van het levenslichaam er aan kan worden onttrokken. Ook gassen en zelfs
vloeistoffen van het stoffelijk lichaam van het medium kunnen worden gebruikt om er de lichamen van de verschijningen mee te vormen. Dit onttrekken van een deel van het levenslichaam en het proces om de schillen
te omkleden wordt meestal door de elementaal verricht die het levenslichaam van het medium via de milt wegtrekt. Als regel krimpt het lichaam
van het medium hierdoor enorm. Als het stoffelijk lichaam op deze manier
beroofd is van dat wat hem van leven voorziet, raakt het lichaam vreselijk
uitgeput en helaas probeert het medium vaak het evenwicht te herstellen
door sterke drank tot zich te nemen en een onverbeterlijke drinker wordt.
God is de Grote Bouwmeester van het heelal en de ingewijden van de
‘witte scholen’ zijn ook archè-tectons, bouwers uit de oersubstantie, in hun
weldadig werk voor de mensheid. Deze onzichtbare helpers hebben een
celkern of nucleus van het levenslichaam van de patiënt nodig, die wordt
afgestaan uit het fluïdum van de hand die het papier doordringt waarop de
patiënt [met vloeibare inkt] een aanvraag doet om hulp en genezing. Met
deze celkern of nucleus van het levenslichaam van de patiënt, zijn de onzichtbare helpers in staat oermaterie tot zich te trekken om de gezondheid
van de patiënt te herstellen door diens lichaam op te bouwen en te versterken.
Zwartmagiërs zijn rovers door haat en boosaardigheid tot handelen gedreven. Ook zij hebben een celkern voor het uitoefenen van hun misdadige praktijken nodig. Die kunnen zij het gemakkelijkst verkrijgen van het
levenslichaam tijdens spiritistische of hypnotische seances, waar de deelnemers ontspannen zijn en zich in een negatieve gemoedstoestand hebben
gebracht en hun individualiteit door allerlei mediamieke oefeningen verzwakt is. Zelfs zij, die zulke bijeenkomsten niet bezoeken, zijn hier vatbaar voor, want er zijn bepaalde producten van het levenslichaam die door
iedereen onnadenkend worden weggegooid en die door de zwartmagiër
kunnen worden gebruikt; vooral haren en nagels. De negers gebruiken in
hun voodoomagie ook de placenta voor slechte doeleinden. Een bijzonder
slecht mens, wiens praktijken een tiental jaren geleden werden onthuld,
gebruikte het levensfluïde van jongens voor zijn duivelse verrichtingen.
Zelfs zoiets onschuldigs als een glas water dat dicht bij bepaalde lichaamsdelen van het toekomstige slachtoffer wordt geplaatst, terwijl de zwartmagiër een gesprek met hem voert, kan volstaan om een deel van het levenslichaam van het slachtoffer te absorberen. Dit zal de zwartmagiër de benodigde celkern verschaffen. Ook kan hij die celkern verkrijgen door middel van een kledingstuk van de betreffende persoon. Dezelfde onzichtbare
uitstraling uit een kledingstuk, waardoor een speurhond het spoor van iemand kan volgen, zal ook de magiër, wit of zwart, leiden naar de verblijf105

plaats van die persoon en hem toegang tot het organisme van de betrokkene geven, waarmee hij hem of haar kan helpen of schade toebrengen, al
naar de bedoeling die de magiër heeft.
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DEEL 5. HET LEVENSLICHAAM VAN JEZUS
1 Als voertuig voor Christus
Het levenslichaam van Jezus is erg hoog ontwikkeld en werd door Christus tijdens zijn driejarige opdracht gebruikt
Wij weten dat bij de dood, of wanneer wij deze stoffelijke wereld moeten verlaten, wij ons grofstoffelijk lichaam en levenslichaam achterlaten,
omdat zij tot de stoffelijke wereld behoren. Dus toen Jezus dertig jaar was
en zijn lichaam geschikt had gemaakt om door dit verheven wezen gebruikt te worden, gaf hij dit blijmoedig en gewillig aan hem. Jezus verliet
zijn lichaam bij de doop, zoals hij dat bij zijn overlijden zou hebben gedaan, zodat Christus erin kon trekken wat gezien werd als het nederdalen
van een duif op hem.
Als aartsengel had Christus geleerd hoe 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.

Het is één van onze illusies dat het lichaam waarin wij wonen levend is.
In feite is dat helemaal niet het geval. Tenminste, er is maar zo’n klein
gedeelte van ons lichaam dat levend genoemd kan worden, dat deze uitspraak praktisch juist is. Het overgrote deel is absoluut slapend, zo niet
helemaal dood. De wetenschap weet dat heel goed en ons gezond verstand zou moeten zeggen dat dit waar is. Dat komt doordat onze geestkracht zo zwak is dat zij dit voertuig niet in voldoende mate van leven kan
voorzien. Hoe minder wij dus in staat zijn om ons lichaam te belevendigen,
des te meer het een zware klomp klei schijnt die wij moeizaam met ons
mee moeten dragen totdat het na een aantal jaren dusdanig kristalliseert,
dat het voor ons onmogelijk wordt de trillingen nog langer in stand te houden. Dan worden wij gedwongen dit lichaam te verlaten. Men zegt dan dat
het sterft. Een langzaam proces van ontbinding vindt dan plaats om de
atomen tot hun oorspronkelijke vrije staat te doen weerkeren.
Stel daar nu de situatie tegenover dat één van diezelfde aardse lichamen
in bezit wordt genomen door een machtige geest, zoals die van Christus. U
vindt een overeenkomst in het geval van iemand die na verdrinking wordt
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gereanimeerd. In dat geval heeft het levenslichaam het [stoffelijk] lichaam
verlaten en de trilling van de stoffelijke atomen is bijna opgehouden, zo
niet helemaal. Zodra het levenslichaam het stoffelijk lichaam begint te
doordringen, prikkelt het iedere atoom tot activiteit en trilling. Deze poging om de slapende atomen te doen ontwaken, veroorzaakt het bijzonder
onaangename tintelende gevoel dat mensen beschrijven die na verdrinking gereanimeerd zijn. Dit gevoel gaat niet eerder over dan nadat de stoffelijke atomen een trillingssnelheid bereikt hebben die één octaaf lager ligt
dan die van het levenslichaam. Dan zijn de atomen weer gevoelloos en
voelt men niets meer, behalve wat men meestal voelt.
Neem nu het geval van Christus die het stoffelijk lichaam van Jezus binnenkomt. In het lichaam van Jezus trilden de atomen met een veel lagere
snelheid dan de trillingen van de Christusgeest. De snelheid moet dus worden opgevoerd. Deze aanzienlijke snelheidsvermeerdering van de atomen
tijdens het driejarige optreden zouden het lichaam hebben doen uiteenvallen ware het niet dat de krachtige wil van de Heer, bijgestaan door de
bekwaamheid van de Essenen, het bijeenhield. Als de atomen slapend waren geweest toen Christus het lichaam verliet, zoals onze atomen in slaap
zijn als wij ons lichaam verlaten, dan zou er een lang zuiveringsproces nodig zijn geweest om het lichaam te laten ontbinden. Zoals gezegd waren de
atomen echter uiterst gevoelig en levend en was het daarom onmogelijk
hen in bedwang te houden toen de Geest eruit was. In toekomstige tijden,
als wij leren ons lichaam in leven te houden, zullen wij niet meer zo vaak
van atomen en dus van lichaam verwisselen. Als wij dat doen, zal het niet
zoveel tijd kosten als nu om het reinigingsproces te voltooien. Het graf was
niet hermetisch afgesloten en vormde daarom geen belemmering voor de
doorgang van de atomen.
Het is mij niet gelukt dit snel uiteenvallen van het stoffelijk lichaam van
geestelijke mensen bevestigd te zien, omdat het moeilijk is mensen met
hoog geestelijke aspiraties te vinden die pas overleden zijn. Te oordelen
naar het in de Bijbel genoemde feit dat het lichaam van Christus niet meer
in het graf was toen men ernaar kwam kijken, zou daaruit de juistheid kunnen blijken. Zoals eerder in dit verband gezegd werd, had Christus het lichaam van Jezus zo zeer vergeestelijkt en zo hoog doen trillen, dat het bijna onmogelijk was om tijdens zijn verblijf op aarde de delen op hun plaats
te houden. Dit was mij bekend uit mededelingen van de Oudere Broeders
en door onderzoek van dit onderwerp in het geheugen der natuur. De grote betekenis van dit feit over het onderwerp van dood en voortbestaan in
het algemeen, werd mij pas onlangs duidelijk.
Bij de dood van het stoffelijk lichaam van Jezus Christus gingen de zaadatoom naar de oorspronkelijke eigenaar, Jezus van Nazaret, terug die enige
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tijd later in een levenslichaam dat hij tijdelijk aannam, de kern van het
nieuwe geloof, dat Christus achtergelaten had, onderwees. Sinds die tijd
heeft Jezus van Nazaret de leiding van de esoterische afdelingen, die over
heel Europa opbloeiden, op zich genomen.
Tijdens de drie jaar die verliepen tussen de doop, toen Jezus zijn voertuigen afstond, en de kruisiging waarbij hij zijn zaadatomen terugkreeg, trok
Jezus een voertuig van ether om zich, op dezelfde manier als een onzichtbare helper stoffelijke deeltjes verzamelt als dat nodig is, om zijn lichaam
geheel of gedeeltelijk te materialiseren. Materie, die niet met het zaadatoom
overeenkomt, kan echter niet blijvend toegeëigend worden. Het lichaam
valt uiteen zodra de wilskracht, die ze bijeenhoudt, wordt opgeheven. Dit
lichaam was daarom ook tijdelijk. Toen het zaadatoom van het levenslichaam werd teruggegeven, werd er een nieuw lichaam gevormd en sinds
die tijd werkt Jezus, in dat voertuig, samen met de kerken.
In 1 Tess. 5:23 zegt Paulus dat ons hele wezen bestaat uit geest, ziel en lichaam. 12 Als wij eindelijk ons stoffelijk lichaam voor goed zullen afwerpen, zoals Christus, zullen wij in een lichaam functioneren dat soma
psuchicon, zielenlichaam, wordt genoemd. 1 Kor. 15:44. Dit wordt in onze literatuur ‘levenslichaam’ genoemd, een lichaam dat uit ether is samengesteld, dat in staat is zich te verheffen en van dezelfde samenstelling is als dat wat Christus na de kruisiging gebruikte. Dit lichaam kan niet
sterven zoals met ons stoffelijk lichaam het geval is, en wordt ten slotte
omgezet in geest, zoals in onze literatuur wordt gezegd en volgens 1 Kor.
15 vereist is.
Zo zien wij dat het levenslichaam de eigenschap heeft om materie aan
te trekken. Voor iemand die onbewust zijn lichaam verlaat is het veel gemakkelijker om de stoffelijke deeltjes in zijn zielenlichaam op te nemen,
dan ze van zich af te houden. Het zielenlichaam is natuurlijk niet blootgesteld aan dood, ontbinding of ineenschrompeling. Daarom is het gemakkelijk te begrijpen dat Christus het levenslichaam kon gebruiken om door
de muren heen te komen waar de leerlingen bijeen waren en daar het materiaal dat nodig was tot zich te trekken om zich in een stoffelijk lichaam
zichtbaar te maken, dat uiteenviel op het moment dat hij wilde vertrekken.
Het is opmerkelijk dat het uiteenvallen wilskracht vereist, en niet het aantrekken van stoffelijke deeltjes.
Onze Oudere Broeders hebben het levenslichaam van Jezus in een glazen doodskist gelegd om het tegen nieuwsgierige en ontheiligende blikken
te beschermen. Zij bewaren deze kist in een holte, diep in de aarde waar
12

1 Tess. 5:23 ‘… mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst
van onze Heer Jezus Christus.’
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geen oningewijde kan doordringen. Voor alle zekerheid echter houden oplettende bewakers over hun kostbare lading voortdurend de wacht. Want
als dit lichaam vernietigd zou worden zou de enige uitgang voor Christus
zijn afgesneden en zou hij als gevangene in de aarde moeten blijven totdat
de kosmische nacht haar scheikundige samenstelling tot chaos oplost. Dan
zou de opdracht van Christus als Redder mislukt zijn, zou zijn lijden aanzienlijk verlengd worden en zou onze ontwikkeling enorm worden vertraagd.
Christus was vrij te kiezen met welk voertuig hij de aarde wenst binnen
te gaan, waarin hij nu zit opgesloten. Nu hij eenmaal het voertuig van Jezus heeft gekozen, moet hij op dezelfde manier de aarde verlaten. Als dat
voertuig vernietigd zou worden, zou Christus in die benauwde omgeving
moeten blijven totdat de aarde weer in de Chaos oplost. Dit zou een grote ramp betekenen. Daarom wordt het voertuig dat hij eens gebruikt heeft
door de Oudere Broeders zeer angstvallig bewaakt.
Intussen is Jezus al zijn zielengroei kwijtgeraakt die hij tijdens de dertig
jaar van zijn aardse bestaan verzameld had, alle zielengroei die aan de doop
voorafging en die in het lichaam was opgenomen dat hij aan Christus gaf.
Dit was en is nog steeds een groot offer dat voor ons werd gebracht. Maar
het zal, zoals alle goede daden, leiden tot groter eer in de toekomst. Dit
voertuig zal door Christus gebruikt worden als hij komt om het koninkrijk van God te vestigen en te vervolmaken. Dit voertuig zal dan zo vergeestelijkt en verheerlijkt zijn, dat als het aan Jezus wordt teruggegeven
zodra Christus het koninkrijk aan de Vader overdraagt, dit levenslichaam
het schitterendste van alle voertuigen zal zijn.
Natuurlijk moet men zich de Aardgeest niet als een groter mens voorstellen of in een andere stoffelijke vorm dan die van de aarde zelf. Het levenslichaam van Jezus, waarin de Christusgeest vóór zijn werkelijke intrede in de aarde was samengetrokken, heeft de gewone menselijke vorm en
wordt bewaard, en op een bepaald punt van zijn ontwikkelingsniveau, aan
de kandidaat getoond. Op zekere dag, in de verre toekomst, zal het de
goedgezinde Christusgeest weer tot verblijf dienen op zijn terugkeer uit
het midden van de aarde als wij etherisch zijn en hij klaar is om naar hoger
sferen op te stijgen, waarna wij de leer van de Vader ontvangen die hoger is
dan de christelijke godsdienst.
Nu komen wij aan een punt dat een belangrijke kosmische wet inhoudt,
waarop verscheidene spiritistische verschijnselen berusten en ook de unieke leer van de Rosicrucian Fellowship en die van de Bijbel ondersteunt,
namelijk dat Christus niet in een stoffelijk lichaam zal terugkomen, maar in
een levenslichaam. Het toont eveneens aan waarom hij moet terugkeren.
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Vóór het jaar 33 leidde Jehova onze planeet in haar baan, en de mensheid
op het pad van ontwikkeling, van buitenaf. Christus trad op Golgota in de
aarde die hij nu van binnenuit leidt, en dit zal blijven doen totdat er voldoende mensen hun zielenkracht hebben ontwikkeld die nodig is om de
aarde zwevend te houden en onze jongere broeders te leiden. Dit vereist
het vermogen om in een levenslichaam te leven dat tot levitatie of zich in
de lucht te verheffen, in staat is. Het levenslichaam van Jezus, waardoor
Christus de aarde binnendrong, is zijn enige middel om naar de zon in terug te keren. De terugkomst zal dus in het levenslichaam van Jezus zijn.

Diagram 5a. Het drievoudige zilveren koord
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Diagram 2. De zeven werelden
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