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INLEIDING
De vragen die dit boek bevat werden aan de schrijver na voordrachten gesteld
die hij tijdens 1909 tot 1913 in verscheidene steden hield. Later, vanaf mei 1913,
toen de Rosicrucian Fellowship een eigen tijdschrift Rays from the Rose Cross, Stralen van het Rozenkruis, uitgaf, werden hierin de vragen beantwoord. Deze vragen, die Max Heindel tot aan zijn overlijden in januari 1919 beantwoordde, werden in 1947 gebundeld en uitgegeven. Het werd deel 2 genoemd, maar staat geheel op zichzelf.
In de meeste gevallen geven de vragen blijk dat de vragensteller een zekere mate van bekendheid met het onderwerp had. Voor hen die niet vertrouwd zijn met
de leer die in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers beschreven staat, volgt hier een
toelichting op de termen die in de Rozenkruisersleer gebruikt worden. Aan de
hand van deze basisprincipes zal iedereen de antwoorden op de vragen gemakkelijk kunnen begrijpen. Ook wordt erop gewezen dat bij de beantwoording van
elke vraag met de antwoorden op andere vragen geen rekening is houden, zodat
elk antwoord op zichzelf staat. Dit heeft bij gelijkluidende vragen soms herhaling
tot gevolg. Maar u zult bemerken dat waar zich herhaling voordoet dit een nieuw
facet van het onderwerp belicht.
De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers leert dat de mens een samengesteld wezen is in het bezit van:
1e Een grofstoffelijk lichaam, samengesteld uit de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen van de stoffelijke wereld; het is het zichtbare instrument dat de geest gebruikt voor allerlei stoffelijke verrichtingen. Dit is het lichaam dat meestal als de
hele mens wordt beschouwd.
2e 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 het stoffelijk lichaam uitsteekt, is het instrument voor het opnemen van de levengevende zonne-energie en het op gang
houden van de functies als assimilatie, groei en voortplanting.
3e Een begeertelichaam, dat de gevoelsaard vormt. Dit fijnere voertuig doordringt
zowel het grofstoffelijk lichaam als het fijnstoffelijke levenslichaam. Bij helderziende waarneming ziet men het ongeveer 40 cm buiten het zichtbare lichaam uitsteken, dat zich in het midden van deze eivormige wolk bevindt zoals een dooier
in het midden van een ei. Het begeertelichaam bevat waarnemingscentra die bij
juiste ontwikkeling, de middelen vormen waarmee de mens in de begeertewereld
waarneemt.
4e Het verstand, een spiegel die de buitenwereld weerkaatst en de geest in staat
stelt zijn bevelen in gedachten en woorden om te zetten en tot handelen te dwingen.
5e Het ego of de drievoudige geest, die deze voertuigen gebruikt om ervaring op
te doen in de levensschool en deze ervaring om te zetten in zielenkracht.
De vertaler

DEEL 1

HET LEVEN OP AARDE
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Diagram 2. De zeven werelden

Er zijn drie gebieden waarin zich een ‘geheugen der natuur’ bevindt. In diagram 2 zijn de zeven werelden schematisch weergegeven. In de hoogste of 7e sfeer van de stoffelijke wereld, de weerspiegelende ether, vindt men het eerste geheugen der natuur; het geeft de beelden in spiegelbeeld weer.
Hierin kijken beginnelingen en mediums. De beelden bestaan daar ongeveer enige honderden of
meer jaren. Het 2e geheugen der natuur is gelegen in de 4e sfeer van de gedachtewereld, het hoogste
Gebied van de concrete gedachte of 2e hemel, de beelden hier bevatten die van de hele Aardeperiode. Hierin kijken ingewijden. Het 3e geheugen der natuur is gelegen in de 7e of hoogste sfeer van de
Wereld van de levensgeest of 4e hemel. Het bevat de beelden vanaf de Saturnusperiode. Hierin kunnen alleen adepten en Oudere Broeders kijken. Zie Vragen en Antwoorden deel 2, vraag 66.
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Vraag 1. Waarom moeten wij op aarde leven?
Als wij zuiver geest en deel van een alwetende God waren, waarom was het voor ons
dan nodig dat wij deze lange levensreis van zonde en smart door de stof ondernamen?
Antwoord: Aan het begin van de openbaring scheidde God in zichzelf een
menigte geestelijke wezens af met in aanleg dezelfde vermogens als hijzelf,
zoals een vuur vonken verspreidt. Deze geestelijke wezens waren dus in
aanleg vlammetjes of vuur, maar zij waren nog geen echt vuur. Want al
hadden zij het allesomvattende bewustzijn van God gekregen, ontbrak het
hun aan zelfbewustzijn. Hoewel zij in aanleg evenals God almachtig waren,
ontbrak hun de aanwezige dynamische kracht om die op elk gewenst moment te gebruiken. Met het doel deze eigenschappen te ontwikkelen was
het noodzakelijk door de stoffelijke materie te gaan. Daarom werd tijdens
de involutie elke goddelijke vonk in verschillende lichamen van voldoende dichtheid opgesloten om de uiterlijke wereld voor zijn bewustzijn af te
sluiten. De geest daar binnenin, niet langer in staat met de wereld buiten
hem in aanraking te komen, keert zich naar binnen en vindt zichzelf. Met
het ontwakende zelfbewustzijn ontstaat de worsteling van de geest zich
uit zijn gevangenis te bevrijden. Tijdens de evolutie zullen de verschillende
lichamen of voertuigen die de geest bezit, tot ziel vergeestelijkt worden,
zodat de geest aan het einde van zijn verschijning niet alleen zelfbewustzijn
zal hebben verkregen, maar ook zielenkracht.
De meeste mensen hebben de neiging te geloven dat alles wat bestaat
het resultaat van iets anders is, zodat er geen plaats voor iets nieuws en
oorspronkelijks overblijft. Zij die het leven bestuderen, spreken meestal
alleen maar van involutie en evolutie. Zij die de vorm bestuderen, namelijk de moderne wetenschappers, houden zich alleen maar met de evolutie
bezig, maar de meest vooruitstrevende personen onder hen beginnen nu
een andere factor te ontdekken, die zij epigenesis genoemd hebben. Al in
1757 deed Caspar Wolff zijn Theorea Generationis verschijnen, waarin hij
aantoonde dat bij de ontwikkeling van de eicel een reeks nieuwe vormen
optreden die in geen enkel opzicht opgesloten liggen in wat er aan vooraf
ging. Haeckel, die deze theorie onderschreef, zegt dat wij in de tegenwoordige tijd de waarheid geweld aandoen als wij epigenesis een theorie
noemen. Want zij is een feit, dat men bij lagere vormen, waar de veranderingen snel plaatsgrijpen, onder een microscoop kan aantonen. Sinds aan
de mens het verstand werd geschonken, is deze oorspronkelijke scheppende impuls, epigenesis, de oorzaak van onze hele ontwikkeling geweest.
Weliswaar bouwen wij voort op wat al geschapen is, maar er komt ook
iets nieuws bij dat aan het werk van de geest te danken is. Op deze manier
worden wij scheppers. Want als wij alleen maar nabootsten wat door God
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of engel voor ons was klaargelegd, zou het voor ons nooit mogelijk zijn
scheppende wezens te worden en zouden wij alleen maar imitators zijn.
Ook al maken wij fouten, toch kunnen wij gerust zeggen dat wij vaak veel
meer leren door onze fouten dan door ons succes. De zonde en het lijden
waarover de vrager spreekt, zijn alleen maar het resultaat van de fouten die
wij maken. De indruk ervan op ons bewustzijn maakt dat wij langs andere
lijnen gaan werken die goed blijken te zijn. Dat wil zeggen in harmonie met
de natuur. Op die manier bezien is deze wereld een oefenschool en geen
tranendal waarin wij door een grillige God geplaatst zijn. (Zie vraag 9).
Vraag 2. Kan de mens hoger worden dan de engelen?
Als ‘God de mens iets lager dan de engelen maakte’ hoe is het dan mogelijk dat de
mens in de geestelijke wereld uiteindelijk hun meerdere wordt?
Antwoord: De vraag wijst op een misverstand bij de vrager. Er is in de Rozenkruisersleer nooit zoiets beweerd, maar wel is er iets gezegd dat misschien aanleiding geeft tot deze verkeerde opvatting. Het is een feit, dat
de evolutie spiraalsgewijs voortgaat en dat er nooit een herhaling van dezelfde toestand is. De engelen behoren tot een eerdere ontwikkelingsgolf.
In een vroegere belichaming van de aarde, die bij de Rozenkruisers de
Maanperiode wordt genoemd, waren zij mensachtig. De aartsengelen waren mensachtig in de Zonneperiode, en de Heren van het Verstand, door
Paulus ‘Machten van de Duisternis’ genoemd [Rom. 8:38; Kol.1:13,16] waren in de donkere Saturnusperiode mensachtig. Wij zijn mensachtig in de
vierde periode van het tegenwoordige openbaringsplan, de Aardeperiode.
Omdat alle wezens in het heelal zich ontwikkelen, zijn de mensachtigen
uit de voorgaande perioden ook vooruit gegaan, zodat zij nu op een hoger niveau zijn dan waarop zij stonden; zij zijn nu bovenmenselijk. Daarom is het volkomen juist, dat God de mens iets lager dan de engelen
maakte. Omdat echter alles zich in een spiraalvormige vooruitgang beweegt, is het eveneens waar dat onze tegenwoordige mensheid een hoger
en verder ontwikkelde mensheid is dan de engelen eens waren. En dat de
engelen een hogere orde van mensheid vormden dan de aartsengelen, toen
die mensachtig waren. Op het volgende niveau zullen wij iets dergelijks bereiken als de tegenwoordige engelen, maar wij zullen hoger staan dan zij nu
zijn.
Vraag 3. De noodzaak van een stoffelijk bestaan.
Waarom was het eigenlijk nodig dat wij tot dit stoffelijke bestaan kwamen? Hadden
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wij dezelfde lessen niet kunnen leren zonder opgesloten en beperkt te worden door de
dichte omstandigheden van de stoffelijke wereld?
Antwoord: Het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk in het Grieks geschreven en het woord logos betekent zowel woord, als de gedachte die
aan het woord voorafgaat, zodat wanneer Johannes ons in het eerste
hoofdstuk van zijn evangelie zegt: ‘In het begin was het Woord, het Woord
was bij God en het Woord was God.’ wij dat vers ook mogen vertalen
met: ‘In het begin was de gedachte, en het Woord was bij God en het
Woord was God.’ Alles bestaat als gevolg van dat feit, het woord. Daarin is
het ‘leven’.
Alles wat in het heelal bestaat, was eerst een gedachte die zich naderhand
als een woord, een geluid openbaarde, dat alle vormen bouwde en zich als
het leven in die vormen vertoonde. Dat is het scheppingsproces. En de
mens die naar het beeld van God gemaakt werd, schept tot op zekere
hoogte op dezelfde manier. Hij heeft het vermogen tot denken; hij kan
zijn gedachten onder woorden brengen en, waar hij niet in staat is zijn
denkbeelden alleen uit te voeren, kan hij zich van de hulp van anderen
verzekeren om ze te verwezenlijken. Maar er zal een tijd komen dat hij
rechtstreeks, door het gesproken woord zal scheppen. De mens leert nu
op een andere manier te scheppen, zodat hij, als hij later in staat is zijn
woord te gebruiken om rechtstreeks te scheppen, zal weten hoe dit te
doen. Die oefening is beslist noodzakelijk. Nu zou hij veel fouten maken.
Bovendien is de mens nog niet goed en zou demonische scheppingen tot
leven wekken.
In het prille begin van het menselijk streven gebruikte hij de vaste stoffen; spierkracht was zijn enige middel om werk te doen. Uit beenderen en
stenen die hij van de grond opraapte maakte hij, met gebruikmaking van
zijn armen, zijn eerste grove werktuigen. Daarna kwam er een tijd dat hij
zich, in een uitgeholde boomstam, voor het eerst aan het water toevertrouwde. Een vloeistof dus, en het scheprad was de eerste machine. Vloeistof is al veel krachtiger dan de vaste stof. Een golf kan het dek van een
schip wegvagen, de masten losrukken en de stevigste ijzeren staaf krombuigen alsof het een rietje is. Maar waterkracht is een niet verplaatsbare
kracht en daardoor beperkt om in haar naaste omgeving te werken. Toen
de mens de nog ijlere kracht die wij lucht noemen leerde gebruiken, was
hij in staat overal windmolens te bouwen om zijn werk te doen en brachten zeilschepen de hele wereld met elkaar in verbinding. Op die manier
werd door middel van het gebruik van een kracht die nog ijler en universeler is toe te passen dan water, de volgende stap in de menselijke ontwikkeling bereikt. Maar de wind bleek grillig en men kon niet op haar rekenen.
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Daardoor verzonk de vooruitgang, die zij in de menselijke beschaving
bracht, helemaal in het niet toen men ontdekte hoe het nog ijlere gas,
stoom genaamd, benut kon worden, want dat kan overal en op elk moment
gemaakt worden. Toen die gebeurtenis zijn intrede deed heeft de vooruitgang van de wereld een enorme hoogte bereikt. Een nadeel tegen het gebruik ervan is dat stoomkracht een omslachtige machinerie vereist om haar
kracht over te brengen. Dit bezwaar wordt praktisch opgeheven door gebruik te maken van een nog ijlere kracht die onzichtbaar en niet tastbaar
is en sneller is over te brengen, namelijk elektriciteit.
Zo zien wij dat in het verleden de vooruitgang van de mens afhankelijk
was van het gebruik van krachten van toenemende ijlheid, en elk van die
genoemde krachten zich gemakkelijker laat overbrengen dan de voorgaande waarover men beschikte. Het is niet moeilijk voor te stellen dat verdere vooruitgang afhankelijk is van ontdekkingen van nog ijlere krachten, die
met nog groter gemak overgebracht kunnen worden. Wij weten dat draadloze telegrafie, zonder gebruikmaking van draden tot stand komt, maar
zelfs dat systeem is niet ideaal, omdat het afhankelijk is van energie die in
een centrale, dus stationair, wordt opgewekt. Dit brengt het gebruik van
kostbare machinerieën met zich mee en ligt daarom buiten bereik van de
meeste mensen. De ideale kracht is er één die de mens in zichzelf zou kunnen opwekken, op elk gewenst moment, zonder gebruik te maken van machines.
Eind negentiende eeuw zorgde Jules Verne voor grote opschudding
toen hij voor onze fantasie de onderzeeboot te voorschijn toverde; of de
reis om de wereld in tachtig dagen. Nu zijn de dingen die hij afschilderde
werkelijkheid, die zelfs zijn verbeelding te boven gaat. Er zal een dag
aanbreken dat wij voor eigen gebruik krachtcentrales tot onze beschikking
hebben. Bulwer Lytton heeft in zijn boek Het toekomstige ras, een kracht afgeschilderd die hij ‘vril’ noemde, die sommige fantastische wezens bezitten en die zij kunnen gebruiken om zich - op de grond, door de lucht en op
andere manieren - voort te bewegen. Een dergelijke kracht is in iedereen
latent aanwezig en wij spreken er soms over als emotie. Bij tijden voelen
wij haar verreikende kracht als temperament in de vorm van drift die tomeloos voortraast, zodat wij zeggen dat ‘iemand zijn zelfbeheersing heeft
verloren.’ Geen enkele werksoort kan het stoffelijk lichaam zo uitputten
en lamslaan als de enorme energie van het begeertelichaam als die in een
driftbui tot uitbarsting komt. Tegenwoordig sluimert deze enorme kracht,
die een nog veel ijlere kracht is, meestal en dat is maar goed ook, totdat
wij geleerd hebben haar door middel van onze gedachte te gebruiken. De
wereld is een leerschool waarin wij leren hoe juist te denken en te voelen,
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zodat wij in staat zijn deze twee mysterieuze krachten, gedachtekracht en
de kracht van onze emoties, te hanteren.
Een voorbeeld kan ons verduidelijken hoe deze wereld dat doel dient.
Een uitvinder krijgt een idee. Maar dat idee is nog geen gedachte. Het is als
het ware een flits die nog geen vorm heeft aangenomen. Maar geleidelijk
aan beeldt de uitvinder dit idee in gedachtestof uit. In zijn gedachte vormt
hij een machine. Voor zijn geestesoog verschijnt deze machine met de raderen die in een bepaalde richting draaien zoals nodig is om het gewenste
werk te doen. Daarna maakt hij een bouwtekening van de machine. In dit
stadium van concreetheid zal bijna zeker blijken dat er wijzigingen nodig
zijn. Zo zien wij, dat de stoffelijke voorwaarden de uitvinder al laten zien
waar zijn gedachte niet juist was. Als hij de machine gaat maken uit het
benodigde materiaal geschikt voor de uitvoering van dat werk, zijn er
meestal nog meer aanpassingen nodig. Misschien moet hij de eerste machine wel wegdoen en zijn opzet helemaal veranderen en een nieuwe machine bouwen. Zo hebben dus de concrete stoffelijke voorwaarden hem in
staat gesteld de fout in zijn redenering te ontdekken. Dit dwingt hem de
nodige veranderingen in zijn oorspronkelijke gedachte aan te brengen om
met een machine voor de dag te komen die het betreffende werk kan
doen. Als er alleen maar een gedachtewereld zou bestaan, dan zou hij niet
hebben geweten dat hij een fout had gemaakt. Dus de tastbare stoffelijke
omstandigheden lieten hem zien waar zijn redenering onjuist was.
De stoffelijke wereld leert de uitvinder juist te denken, en zijn geslaagde
machines zijn de belichaming van die juiste gedachten. Voor maatschappelijke-, commerciële- en liefdadigheidsinstellingen gelden dezelfde principes. Als onze opvattingen over de verschillende levensvraagstukken verkeerd zijn, worden zij getoetst zodra zij voor praktisch gebruik in aanmerking komen. Deze wereld is dus een absolute noodzaak om te leren
hoe gedachtekracht en begeerte te hanteren. Te meer daar deze krachten
momenteel door onze stoffelijke omstandigheden op zekere hoogte in bedwang worden gehouden. Maar naarmate de tijd voortschrijdt en wij langzamerhand leren om juist te denken, zullen wij uiteindelijk over zo’n gedachtekracht beschikken, dat wij in staat zijn meteen, in elk denkbaar geval, de juiste gedachte te denken zonder onderzoek vooraf. Dan zal door
het uitspreken van onze gedachte, het ook mogelijk zijn haar als een bepaald ding in het leven te roepen. In het verre verleden was er een tijd dat
de mens nog een geestelijk wezen was en de aardse omstandigheden plastischer waren. Toen leerden de Goden zelf hem het woord als middel tot
scheppen te gebruiken en zo werkte hij vormend op dieren en planten. In
de Bijbel wordt ons verteld dat ‘God de dieren tot de mens bracht en hij
gaf hun namen.’ Dit benoemen bestond niet alleen daarin dat hij een leeuw
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een leeuw noemde, maar het was een vormend proces dat de mens macht
gaf over het ding dat hij met name noemde. Pas toen zelfzucht, wreedheid
en onbeheerste drift hem voor het leraarschap ongeschikt maakten ging
het machtswoord, waarvan de vrijmetselaars spreken, verloren. Wanneer
heiligheid opnieuw in de plaats van ontheiliging zal zijn getreden, zal het
woord worden teruggevonden dat in een toekomstig tijdperk de scheppende kracht van de goddelijke mens zal zijn.
Vraag 4. Waarom is ons leven op aarde zo kort?
Als dit leven op aarde zo belangrijk is en inderdaad de basis van al onze zielengroei
vormt doordat die het resultaat is van de ervaringen die wij hier opdoen, waarom is
ons leven op aarde dan zo kort in vergelijking met het leven in de geestelijke werelden,
dat tussen twee levens op aarde ongeveer duizend jaar beslaat?
Antwoord: Alles wat in deze wereld door mensenhanden gemaakt is, is gekristalliseerde gedachte. De stoelen waarop wij zitten, de huizen waarin wij
wonen, de verschillende gemakken zoals telefoon, stoomschip en locomotief bestonden eens als gedachte in het menselijk verstand. Als die gedachte er niet was geweest zou het ding nooit ontstaan zijn. Op dezelfde manier
zijn bomen, bloemen, bergen en zeeën de gekristalliseerde gedachtevormen van de natuurkrachten. Wanneer de mens na de dood dit lichaam
verlaat en in de tweede hemel komt, wordt hij één met die natuurkrachten. Hij werkt onder leiding van de scheppende hiërarchieën, terwijl hij
voor zichzelf de omgeving maakt die voor zijn volgende stap in zijn ontwikkeling nodig is. Daar bouwt hij in gedachtestof de oertypen van land en
zee, hij werkt in op flora en fauna, alles in zijn omgeving schept hij als
gedachtevorm. En zoals hij de omstandigheden verandert, zo zien zij er
ook uit bij zijn wedergeboorte.
Maar iets uitwerken in gedachtestof is heel wat anders dan voorwerpen
in gewone materie uitwerken. Nu zijn wij slechte denkers en daarom kost
het ons enorm veel tijd om in de tweede hemel de gedachtevormen te modelleren. Bovendien moeten wij geruime tijd wachten voordat deze gedachtevormen in de stoffelijke omgeving, waarin wij moeten terugkeren,
vaste vorm hebben aangenomen. Daarom is het nodig dat wij veel langer
in de tweede hemel moeten verblijven dan wij op aarde doorbrengen. Als
wij geleerd hebben juist te denken, zullen wij in staat zijn in veel kortere
tijd voorwerpen hier, in de stoffelijke wereld, te scheppen dan nu nodig is
om ze moeizaam te maken. Dan is het ook niet meer nodig om zo lang als
nu buiten het aardse leven door te brengen.
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Vraag 5. Wanneer kunnen wij zonder stoffelijk lichaam?
Hoelang duurt het nog voordat wij onze stoffelijke lichamen missen kunnen en voordat
wij weer alleen in de geestelijke werelden kunnen functioneren?
Antwoord: Deze vraag wijst op een maar al te vaak voorkomende houding
bij mensen die bekend zijn met het feit dat wij geestelijke lichamen bezitten waarin wij ons bliksemsnel door de ruimte kunnen bewegen, lichamen die geen stoffelijk omhulsel nodig hebben en daarom van hun bezitters geen onderhoud vereisen. Dergelijke mensen verlangen dus vurig naar
het tijdstip waarop hun zinnebeeldige vleugels zullen gaan groeien en zij
dit ‘laag en ellendig sterfelijk omhulsel’ mogen afschudden.
Een dergelijke mentaliteit is zeer verwerpelijk. Wij behoren dankbaar te
zijn voor het stoffelijke instrument dat wij bezitten, want van al onze lichamen is dit het waardevolst. Hoewel het 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 hogere lichamen, praktisch gesproken, ongestructureerd. Het levenslichaam
is orgaan voor orgaan gevormd zoals ons grofstoffelijk lichaam, 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 centra van gewaarwording 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 hogere
voertuigen moeten oefenen voordat zij ons van enig 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 hogere lichamen te gebruiken,
want die dag hangt van onszelf af.
Vraag 6. Wanneer treedt de geest zijn lichaam binnen?
Treedt de geest zijn lichaam binnen op het moment van conceptie of bij de geboorte?
Antwoord: Helderziend onderzoek heeft uitgewezen, dat de geest op het
moment van overlijden de krachten uit één enkel atoom met zich meeneemt, dat zich in de linker hartkamer bevindt en zaadatoom wordt genoemd, want het is de kern of het zaad waaromheen zich al het materiaal
in het lichaam verzamelt. Elk atoom in het lichaam moet in staat zijn in
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overeenstemming met dat zaadatoom te trillen. Daarom wordt dit atoom
enige tijd voor de conceptie in het zaad van de vader gebracht en later in de
baarmoeder van de moeder geplaatst. Maar de conceptie valt volstrekt niet
samen met het ogenblik van de geslachtelijke vereniging van de ouders. De
bevruchte zaadcel wordt soms pas veertien dagen na de vereniging van de
ouders in de eicel opgenomen. De bevruchting van de eicel is wat men het
tijdstip van conceptie kan noemen. Want vanaf dat moment, dat de bevruchte eicel de eileider verlaat, begint de zwangerschapsperiode. Tijdens
de eerste achttien tot eenentwintig dagen wordt al het werk door de moeder gedaan, maar op dat tijdstip treedt de naar wedergeboorte zoekende
geest, gehuld in een klokvormige wolk van begeerte- en gedachtestof, de
baarmoeder binnen. Deze klokvormige wolk sluit zich aan de onderkant
zodat zij dan eivormig wordt. Dan zit de geest voorgoed in de mazen van
het vlees verstrikt en kan niet meer ontsnappen, maar moet bij zijn moeder blijven tot hij bij de geboorte verlost wordt. In de tegenwoordige staat
van onze ontwikkeling werkt de geest heel weinig bewust op zijn aanstaand voertuig in, maar hij is steeds aanwezig en helpt onbewust mee
aan de totstandkoming van zijn lichaam. Dit is niet merkwaardiger dan
dat wij in staat zijn ons voedsel te verteren en onze ademhalingsorganen
te gebruiken zonder dat wij ons van dit proces bewust zijn.
Vraag 7. De verdeling in geslachten.
Wat was het doel van de verdeling in geslachten?
Antwoord: De verdeling in geslachten werd in een zeer vroeg stadium van
de ontwikkeling van de mens tot stand gebracht, toen hij nog geen hersenen noch een strottenhoofd bezat. De ene helft van de scheppingskracht
werd toen naar boven geleid voor het opbouwen van die twee organen. De
hersenen werden gemaakt voor de ontwikkeling van het denken, waardoor
de mens in de stoffelijke wereld schept. Huizen, steden, stoomschepen,
spoorwegen, alles wat door handenarbeid tot stand komt, is gekristalliseerde menselijke gedachte. Ook het strottenhoofd werd door de scheppende, seksuele kracht gemaakt, zodat de mens zijn gedachten zou kunnen
uitdrukken. Het verband tussen die organen en de kracht die door het lagere scheppingsorgaan tot uitdrukking komt is duidelijk als men bedenkt dat
bij een jongen, die de positieve, scheppende kracht bezit, de stem tijdens
de pubertijd verandert, wanneer hij dus voor het eerst in staat is zijn soort
voort te brengen. Ook dat de man, die zijn seksuele kracht misbruikt, idioot wordt, terwijl de diepe denker, die bijna zijn hele scheppingskracht bij
het denken verbruikt, weinig of geen neiging heeft voor amoureuze perikelen.
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Vóór de verdeling was de mens, evenals sommige planten nu, een volledige scheppingseenheid, in staat zijn soort zonder hulp van een ander, in
stand te houden. De vermogens om te denken en te spreken zijn verkregen
ten koste van die scheppende kracht. Maar nu kan die helft van de scheppingskracht, die door hersenen en strottenhoofd wordt uitgedrukt, gebruikt worden voor het scheppen van voorwerpen op aarde, zoals huizen
en schepen.
Vraag 8. Het geslacht van de ziel.
Is de ziel van een vrouw mannelijk en die van een man vrouwelijk?
Antwoord: In het algemeen gesproken kan men zeggen: ‘ja’. Het levenslichaam, dat uiteindelijk tot ziel veranderd, omgevormd en vergeestelijkt
wordt, is van het tegenovergestelde geslacht. Het wordt orgaan voor orgaan, net zoals 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. De 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 de man. Vandaar dat de vrouw een hogere bloeddruk heeft, die noodzakelijkerwijs door
de menstruatie verminderd wordt. Wanneer die bij de overgang ophoudt,
vindt er bij de 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 de 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 de man in de grofstoffelijke wereld, waar hij positief is, zonder genade de strijd voert om het bestaan waarin alleen de sterkste overwint.
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Vraag 9. Behouden wij altijd hetzelfde temperament?
Behouden wij tijdens al onze levens hetzelfde temperament?
Antwoord: Het ego kan vergeleken worden met een edelsteen, een ruwe diamant. Uit de aarde opgedolven, is de steen verre van mooi; een ruwe laag
verbergt de schittering binnenin. Voordat de diamant een juweel wordt
moet hij op de harde slijpsteen gepolijst worden. Elke bewerking van de
steen neemt een deel van de ruwe laag weg en slijpt een facet, waardoor
het licht binnentreedt en onder een andere hoek gebroken wordt waardoor het licht in de andere facetten wordt weerkaatst. Zo is het ook met
het ego. Als een ruwe diamant treedt hij de school van ondervinding binnen, de levensreis door de stof, en elk leven is een bewerking van het juweel op de slijpsteen. Elk leven in de school der ervaring neemt iets van de
ruwheid van het ego weg en laat het licht van de intelligentie onder een
nieuwe hoek binnen. Gelijk de lichthoeken in de vele facetten van de diamant verschillen, zo verschilt ook de aard van het ego in elk leven. In ieder
leven kunnen wij maar een klein gedeelte van onze geestelijke geaardheid
laten zien. Wij kunnen maar een klein deel van de luister van onze goddelijke mogelijkheden verwezenlijken. Maar elk leven draagt ertoe bij om ons
meer afgerond te maken, en wordt ons karakter steeds evenwichtiger.
Het werken aan, en verbeteren van onze aard is inderdaad het voornaamste dat wij hebben te leren, want het doel is zelfbeheersing. Zoals Goethe
zegt:
Van die macht, die alle wezens bindt,
bevrijdt zich de mens, die zichzelf overwint.

Vraag 10. Kan het begeertelichaam ziek worden en moet het worden
gevoed?
Is het begeertelichaam vatbaar voor ziekte en heeft het voeding en bevoorrading nodig?
Antwoord: In zekere zin is het begeertelichaam, tijdens het leven op aarde,
daar vatbaar voor. Dat wil zeggen, 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 hogere voertuigen verbetering voordat de gezonde
toestand in de stoffelijke wereld zichtbaar is.
Maar als de vrager iets wil weten over de toestand na de dood, dan ligt dat
anders. Iemand kan tijdens zijn aardse leven ziek zijn, is misschien jaren
bedlegerig en niet in staat zich te bewegen. Als hij zich echter na zijn overlijden van zijn stoffelijk lichaam bevrijd voelt, is er meteen een gevoel van
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verlichting, een gewaarwording van blijdschap en lichtheid die men niet
gewend is. Plotseling komt men tot het besef dat men geen pijn meer heeft
en zich kan bewegen. Als men zijn toestand begrijpt, zal men ook weten
geen voedsel meer nodig te hebben omdat het begeertelichaam geen bevoorrading nodig heeft. Veel mensen zijn zich echter van dit feit niet bewust. Daarom zien wij in de lagere gebieden van de begeertewereld vaak
dat zij zich met al de beslommeringen van een normale huishouding bezighouden. Vandaar de verhalen van sommige spiritistische onderzoekers
die dergelijke situaties in de onzichtbare werelden aantroffen. Dit verklaart
ook voor een groot deel wat George du Maurier over het leven van Peter
Ibbetson en de gravin van Towers vertelde in zijn roman Peter Ibbetson. Deze roman kan ik aanbevelen omdat zij een goede beschrijving geeft van de
werking van het onderbewuste geheugen, waar de held over zijn jeugd vertelt, en van de lagere gebieden van de onzichtbare wereld in verband met
zijn ervaringen met de gravin.
Vraag 11. Waarom lijden wij bij wedergeboorte weer voor vroegere
zonden?
Hoe komt het dat men in het louteringsgebied voor al zijn zonden boet en dan bij wedergeboorte, door de wet van oorzaak en gevolg, opnieuw voor de zonden uit een vroeger leven moet lijden?
Antwoord: De werking in het louteringsgebied of vagevuur is tweeledig. Ten
eerste: het uitroeien van slechte gewoonten. De dronkaard bijvoorbeeld,
snakt na zijn dood even hard naar sterke drank als voor zijn overlijden.
Maar nu heeft hij geen maag en geen spijsverteringskanaal om de drank in
op te nemen zodat, al loopt hij ook de verschillende kroegen af, al kruipt
hij zelfs in whiskyvaten en dompelt hij zich in het vocht, hij geen voldoening vindt, omdat er alleen maar sprake is van een roes als er in de maag
een chemische verbranding plaatsheeft. Zodoende lijdt hij alle kwellingen
van Tantalus: ‘Water, water overal, maar geen druppel om te drinken.’
Omdat begeerte in deze wereld echter uitslijt als wij tot het besef komen
dat die toch niet bevredigd kan worden, zo wordt na verloop van tijd ook
de dronkaard van zijn begeerte naar sterke drank genezen, omdat hij die
toch niet kan krijgen en wordt hij, voor zover het deze ondeugd betreft,
onschuldig geboren. Hij moet deze ondeugd echter bewust overwinnen,
en dus zal op een bepaald moment de verleiding weer op zijn weg komen.
Als hij volwassen is kan een makker hem vragen: ‘Ga mee een borrel drinken.’ Dan hangt het er van af of hij toegeeft of niet. Zo ja, dan zondigt hij
opnieuw en moet opnieuw gelouterd worden. Net zo lang totdat de opgehoopte smart van een herhaald verblijf in het louteringsgebied er ten slotte
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voor zorgt dat hij een afkeer van drank krijgt. Dan zal hij bewust de verzoeking overwonnen hebben en zal de bron van dat lijden ophouden te
bestaan.
Wat het kwaad betreft dat wij anderen aandeden, bijvoorbeeld als wij een
kind dat aan onze zorgen was toevertrouwd wreed behandelden, het hebben geslagen of honger hebben laten lijden, of wat dan ook, dan zullen de
momenten waarin wij kwaad hebben bedreven zich op het atoom in het
hart hebben gegrift. Later zal deze afdruk op het begeertelichaam worden
overgebracht. Het levenspanorama dat zich achterstevoren ontrolt, zal deze taferelen opnieuw voor ons bewustzijn brengen. Wij zullen dan zelf
voelen wat het kind, dat ons slachtoffer was, voelde. Wij zullen de slagen
voelen die wij gaven, net zo als het kind ze voelde. Wij zullen de psychische angst en het verdriet voelen die wij veroorzaakten. Dan, als wij later
wedergeboren worden, zullen wij ons slachtoffer weer ontmoeten en de
gelegenheid krijgen het goed te doen in plaats van kwaad. Doen wij dat,
dan is dat prima. Maar als onze vroegere vijandigheid opnieuw de kop opsteekt, dan zullen nieuwe striemen in het komende louteringsgebied ons
uiteindelijk doen inzien dat wij liefdevol moeten zijn voor hen die aan onze
zorgen zijn toevertrouwd. Wij lijden dus niet opnieuw voor de zonden uit
een vorig leven. Door de gezegende werking van het louteringsgebied worden wij onschuldig geboren. Elke slechte daad die wij bedrijven is beslist
een handeling uit vrije wil. Maar er worden verzoekingen op ons pad geplaatst om vast te stellen of de loutering voldoende was om ons de nodige
lessen te leren. Het is helemaal aan ons voor de verleiding te bezwijken of
pal te staan voor het goede.
Vraag 12. Wat is ons geweten?
Is het geweten de stem van God of van onze beschermengel?
Antwoord: Wanneer de geest bij de dood het lichaam verlaat, trekt tijdens de
eerste drie en een halve dag na de bevrijding uit zijn lichaam, het panorama
van het afgelopen leven aan hem voorbij. Deze beelden worden in het begeertelichaam gegrift en vormen de basis van het leven in het louteringsgebied en de eerste hemel die in de begeertewereld zijn gelegen. Het voorbije leven wordt in beelden vertoond die achterwaarts afrollen, zodat taferelen die vlak voor het overlijden plaatsvonden, het eerst voorbijtrekken,
daarna volgt het leven tot aan de prille jeugd. In het louteringsgebied worden alleen maar de taferelen waarin de geest kwaad deed opnieuw opgevoerd, en ziet de geest zichzelf als degene die hij slecht behandelde, en lijdt
als zij leden die hij in het leven op aarde onrecht deed. Het verslag van dit
lijden wordt onuitwisbaar op het zaadatoom gegrift, het enige overblijfsel
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van het grofstoffelijk lichaam dat de geest meeneemt en altijd, leven na leven, behoudt. Dit is in zekere zin het ‘boek’ van de ‘Optekenende Engel’. Omdat het lijden door een bepaalde handeling veroorzaakt in het
louteringsgebied op dit zaadatoom wordt gegrift, spreekt het vanzelf dat
als dergelijke omstandigheden zich in een nieuw leven voordoen en de
oude verzoekingen onze weg kruisen, het lijden voor die verkeerde daad
ondergaan, in het zaadatoom aanwezig is om ons te waarschuwen dat een
dergelijke handelwijze verkeerd was. Dat is de stem van het geweten. Als
het lijden in het louteringsgebied ondergaan hevig genoeg was, zullen wij
de kracht hebben, om welke verzoeking dan ook, te weerstaan. Als door
verschillende oorzaken het lijden niet intens genoeg was, zullen wij in een
volgend leven herhaaldelijk of tijdelijk voor dezelfde verzoeking bezwijken die in vorige levens lijden met zich meebracht. Wij kunnen zelfs bezwijken, ondanks de zachte fluistering van ons geweten. Maar als wij dan
weer van onze lichamen bevrijd zijn en weer in het louteringsgebied komen, zullen wij daar extra lijden, veroorzaakt door ons toegeven aan de
verzoeking. Uiteindelijk zal het toenemende gevolg van dit lijden voldoende zijn om ons uit de omgeving, die dit lijden veroorzaakte, weg te houden.
Als tijdens ons aardse leven een verzoeking op onze weg komt en wij
haar de rug toekeren, hebben wij onze les geleerd en heeft het geweten zijn
doel bereikt.
Kort en bondig gezegd, is het geweten het geheugen van de geest, de
herinnering aan vroeger lijden door fouten in vorige levens veroorzaakt.
Vraag 13. Genialiteit.
Wat is genialiteit?
Antwoord: Vanuit het gewone standpunt bezien lijkt genialiteit een toevalligheid. De erfelijkheidsleer schiet hier tekort. Want soms brengen de eenvoudigste ouders een kind ter wereld dat een genie blijkt te zijn, terwijl zeer
intellectuele mensen soms een geestelijk gestoorde onder hun kinderen
hebben. Maar soms komen er in eenzelfde gezin geestelijk gestoorden en
genieën voor. Men kan met recht krankzinnigheid en genialiteit twee uitersten noemen waarin de verstandelijke eigenschappen van de mens elkaar
ontmoeten.
Als men genialiteit door erfelijkheid probeert te verklaren, moet men
zich wel afvragen waarom Thomas Edison niet een lange reeks werktuigkundigen als voorouders had, terwijl hij dan zelf als sierraad van de familie beschouwd kan worden. Maar men ziet, dat vanuit zuiver materieel
standpunt bezien, het optreden van genialiteit onmogelijk uit een wet valt
af te leiden. Past men echter de wet van oorzaak en gevolg en haar met15

gezel, de wet van wedergeboorte op het probleem toe, dan krijgt de zaak
een ander aanzien. Die theorie leert dat elk leven op aarde een school
van ervaring is. Dat wij bij elke nieuwe geboorte ter wereld komen met
de verzamelde ervaring uit al onze voorgaande levens, als onze voorraadschuur, ons kapitaal, en dat sommige mensen deze ervaringsschool tijdens
vele levens hebben bezocht en een grote voorraad hebben verzameld.
Misschien hebben wij één bepaalde eigenschap meer dan andere ontwikkeld, zodat wij op één bepaald punt buitengewoon bedreven zijn. Dat is
genialiteit.
Om een bepaald vermogen, zoals muziek, tot uitdrukking te brengen,
is het noodzakelijk dat wij bepaalde fysieke kenmerken bezitten, zoals lange, slanke vingers en een fijn zenuwstelsel. Vooral het gehoor moet bijzonder ontwikkeld zijn om op muzikaal gebied iets te presteren. Materiaal
hiervoor kan niet overal gevonden worden, maar de wet van aantrekking
trekt natuurlijk een musicus naar andere musici, en daar ligt het materiaal
voor de hand om voor zichzelf het vereiste lichaam op te bouwen zoals
voor de uitdrukking van zijn talent nodig is. Daarom lijkt het soms alsof
musici in bepaalde families geboren worden, zoals bij Bach, waar in 250
jaar 29 musici werden geboren.
Vraag 14. Geslacht, en tijd tussen twee geboorten.
Blijft een geest, die als vrouw geboren wordt, in haar volgende levens altijd een vrouw, en
kan zij nooit een man worden? En hoelang is de tijd tussen twee geboorten?
Antwoord: Nee, de geest is tweeslachtig en drukt zich in zijn achtereenvolgende levens meestal afwisselend als man en als vrouw uit. Soms doen er
zich echter gevallen voor, waarin volgens de wet van oorzaak en gevolg,
het de voorkeur verdient dat een geest, tijdens verscheidene achtereenvolgende levens, in een bepaald geslacht optreedt. Naarmate de zon in achterwaartse beweging, die men de precessie van de equinox noemt, de
twaalf sterrenbeelden doorloopt, verandert op aarde langzamerhand het
klimaat evenals de flora en fauna, zodat in elk opeenvolgend stadium, de
mensheid een andere omgeving geboden wordt. De zon heeft ongeveer
2160 jaar nodig om in achterwaartse beweging één teken te doorlopen en
gedurende die tijd wordt een geest als regel tweemaal geboren, eenmaal
als man en eenmaal als vrouw. De veranderingen in die duizend jaar tussen twee geboorten, zijn niet zó groot dat de geest - zowel vanuit het gezichtspunt van een man of als een vrouw - in staat is de ervaring uit die
omgeving op te doen. Er kunnen zich echter gevallen voordoen dat ook de
tijdsduur veranderd wordt. Geen enkele wet is zonder uitzonderingen,
zoals die van de Meden en de Perzen, want zij worden door verheven we16

zens voor het welzijn van de mens toegepast, zodat de omstandigheden
soms veranderd worden, om in individuele gevallen aan bepaalde behoeften tegemoet te komen. Bijvoorbeeld voor een musicus. Hij kan niet overal het materiaal vinden om zijn lichaam mee op te bouwen. Hij heeft bijzondere hulp nodig om de drie halfcirkelvormige kanalen in zijn oor zó
te maken dat zij zo nauwkeurig mogelijk in de drie richtingen van de ruimte
wijzen. Ook heeft hij bijzondere hulp nodig om de fijne vezels van het
orgaan van Corti op te bouwen want zijn vermogen om toonschakeringen
te onderscheiden hangt van die kwaliteit af.
Als in een dergelijk geval een muzikaal gezin waarmee hij een relatie heeft,
in de gelegenheid verkeert een kind te doen geboren worden, zal hij daar
naartoe gebracht worden, ook al zou zijn verblijf in de hemelwereld, volgens de geldende regels, nog honderd jaar moeten duren, omdat een andere gelegenheid tot wedergeboorte zich misschien pas na twee of drie
honderd jaar na zijn vastgestelde geboortedatum, voordoet. Zo iemand is
natuurlijk zijn tijd ver vooruit en wordt door de generatie waarin hij leeft,
niet gewaardeerd. Hij wordt miskend; maar zelfs dat is beter dan als hij later was geboren, want dan zou hij achterlopen. Dat is de reden waarom genieën door hun tijdgenoten vaak miskend worden, maar daarentegen door
latere generaties, die hun standpunt begrijpen kunnen, bijzonder worden
gewaardeerd.
Vraag 15. Is een moreel goed mens dat ook na zijn dood?
Zal iemand die in dit leven zijn schulden betaalt, goed voor zijn gezin zorgt en hier op
aarde moreel goed leeft, het niet ook na de dood goed hebben?
Antwoord: Nee, er is meer nodig. Er zijn veel mensen die net zo dachten en
na hun dood, in de begeertewereld, een verre van benijdenswaardige tijd
hebben. Uit het oogpunt van dit leven beschouwd, zijn zij respectabele
mensen, maar om boven ons tegenwoordige ontwikkelingsstadium uit te
stijgen, behoren wij op zijn minst enige altruïstische eigenschappen aan te
kweken.
De mensen die hun geestelijke plichten verwaarloosd hebben vindt men
na hun dood in de vierde sfeer van de begeertewereld. Daar bevindt zich
de zakenman die honderd cent voor een euro gaf en dus iedereen eerlijk
behandelde. Die als een goed burger voor de materiële verbetering van
stad en land werkte. Die zijn werknemers een goed salaris gaf; zijn vrouw
en gezin vriendelijk behandelde en hun alle mogelijke voordelen bezorgde
en meer. Hij kan zelfs met hun medewerking een kerk hebben gebouwd
of er ten minste ruim aan hebben bijgedragen, of misschien heeft hij bibliotheken of liefdadige instellingen opgericht. Maar hij gaf niet zichzelf.
17

Hij stelde alleen belang in de kerk vanwege zijn gezin of uit het oogpunt
van fatsoen. Zijn hart was er niet bij. Zijn hele hart was bij zijn zakendoen,
bij geld verdienen of bij het verkrijgen van een hoge positie.
Wanneer hij na zijn dood de begeertewereld binnentreedt, is hij te goed
voor het louteringsgebied en niet goed genoeg voor de hemel. Hij heeft iedereen eerlijk behandeld en niemand benadeeld en hoeft daarom voor
niets te boeten. Maar hij heeft evenmin iets goeds gedaan waardoor hij een
verblijf in de eerste hemel verdient, waar de goede daden uit zijn afgelopen
leven worden geassimileerd. Daarom is hij in de vierde sfeer; als het ware
tussen hemel en hel. De vierde sfeer is het midden van de begeertewereld
en het voelen is daar buitengewoon intens. De man voelt nog steeds een
sterk verlangen om zaken te doen, maar hij kan daar noch inkopen noch
verkopen en is zijn leven daar vreselijk eentonig.
Alles wat hij aan kerken en instellingen schonk telt niet, door zijn gebrek
aan liefde. Alleen als men uit liefde geeft zal de gave helpen om in het hiernamaals geluk te brengen. Niet de waarde van de gift, maar de geest die de
gift vergezelt, telt. Daarom ligt het binnen ieders bereik om te geven en
zodoende zichzelf en anderen goed te doen. In het wilde weg geld
schenken, maakt dat de mensen verkwistend worden en tot armoede
vervallen. Maar door oprechte sympathie te tonen die wij tot in het diepst
van ons hart voelen, door mensen te helpen in zichzelf te geloven en met
frisse moed een nieuw leven te beginnen als zij aan de kant van de weg zijn
neergevallen; door onszelf te geven door mensen te helpen, daardoor alleen verzamelen wij schatten in de hemel en zijn onze gaven meer waard
dan goud. Christus zei: ‘… de armen zijn immers altijd bij jullie,’ Joh. 12:8
Wij mogen dan wel niet in staat zijn hen van armoede tot welstand te brengen, en dat is misschien ook niet goed voor hen, maar wij kunnen hen
aanmoedigen de les te leren die door armoede geleerd moet worden. Wij
kunnen hen helpen een beter inzicht in het leven te krijgen. Alleen als de
persoon die zich in de positie bevindt waarop de vrager doelt, dat ook
doet, zal hij na zijn overlijden goed af zijn. Anders zal hij die vreselijke eentonigheid moeten doormaken om te leren zijn leven te vullen met iets
van wezenlijke waarde. Dan zal in een volgend leven zijn geweten hem
aansporen iets beters te doen dan geld bijeen te garen, zonder zijn materiële verplichtingen te verwaarlozen, want dat is even slecht als het met
verachting afwijzen van geestelijk streven.
Vraag 16. Is men verantwoordelijk voor zijn gedachten?
Soms wordt beweerd dat men het recht heeft te denken wat men wil en niet verantwoordelijk is voor zijn gedachten. Is dat, vanuit occult standpunt bezien, waar?
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Antwoord: Nee; in tegendeel. En men hoeft niet eens zo ver te gaan als wat
meestal occultisme wordt genoemd. Dit idee werd ook door Christus in
de bergrede verkondigd, waar hij zegt: ‘iedereen die naar een vrouw kijkt
en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.’ [Matt.
5:28]. Als wij beseffen, dat een mens is zoals hij in zijn hart denkt, dan
zullen wij een veel helderder begrip van het leven hebben dan wanneer
wij alleen maar letten op zijn daden. Want elke daad is het gevolg van een
voorafgaande gedachte. Maar die gedachten zijn niet altijd onze eigen gedachten.
Als men een stemvork aanslaat terwijl een andere stemvork van dezelfde
toonhoogte in de buurt is, dan zal niet alleen de eerste, die is aangeslagen
geluid geven, maar zal ook de tweede gaan meetrillen en geluid geven.
Zo ook zullen, als wij een gedachte denken en iemand anders in onze
omgeving heeft dezelfde gedachte, die twee gedachten zich vermengen
en onze gedachte ten goede of ten kwade versterken, afhankelijk van de
aard van die gedachte. Het is geen pure fantasie waar in het toneelstuk
Het spookuur, de hoofdpersoon zijn uiterste best doet om een schurk, die
gevaar loopt wegens moord op de gouverneur van de staat Kentucky te
worden opgepakt, te helpen ontsnappen. De hoofdfiguur, een man met
zeer sterke gedachtekracht, voelt dat hij de misdadiger misschien wel tot
zijn daad heeft aangezet. Hij vertelt zijn zuster dat hij kort voor het tijdstip van de moord gedacht had dat die moord, precies op de manier waarop hij werkelijk gepleegd werd, begaan had kunnen worden. Hij verkeert
in de veronderstelling dat zijn gedachten misschien door de hersenen van
de moordenaar opgevangen zijn en hem de manier heeft getoond waarop
de moord gepleegd kon worden.
Als wij in de jurybank plaatsnemen en de misdadiger voor ons zien, komen wij alleen zijn daad te weten en kennen wij niet de gedachte die hem
tot zijn daad aanzette. Als wij de gewoonte hebben kwade en boosaardige
gedachten naar de een of ander uit te zenden, kunnen die gedachten misschien voor de misdadiger aantrekkelijk zijn geweest. Als wij een verzadigde zoutoplossing nemen, is er maar een enkele zoutkristal nodig om die
oplossing te doen verharden. Volgens hetzelfde principe is het mogelijk
dat bij iemand, van wie zijn hersenen geheel vervuld zijn van moordgedachten, dit de laatste druppel is die de emmer doet overlopen en bij de
misdadiger de laatste barrière wegneemt die hem van het uitvoeren van zijn
daad weerhield. Dus zijn onze gedachten belangrijker dan onze daden;
want als wij juist denken, zullen wij ook juist handelen. Niemand kan liefdevol over zijn medemensen denken, en in gedachte plannen maken hen
geestelijk, verstandelijk of stoffelijk te helpen, zonder dat op een bepaald
moment in zijn leven die gedachten ook in daden om te zetten. Als wij
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alleen maar zulke gedachten koesteren, zullen wij spoedig zonneschijn
rondom ons verspreiden. Dan zullen wij ontdekken dat de mensen ons
in dezelfde geest tegemoet treden als de gedachten die wij uitzenden. Als
wij zouden beseffen dat het begeertelichaam – dat iedereen omringt en
ongeveer 40 à 45 cm buiten de omtrek van ons stoffelijk lichaam uitsteekt –
al onze gevoelens en emoties bevat, dan zouden wij de mensen anders tegemoet treden. Want wij zouden dan begrijpen dat alles wat wij zien, beschouwd wordt door de atmosfeer die wij om ons heen hebben geschapen en die alles kleurt wat wij in anderen waarnemen.
Als wij in de mensen die wij ontmoeten dus gemeenheid en kleingeestigheid zien, dan zouden wij er goed aan doen eens naar onszelf te kijken
of het niet de bril is waardoor wij zelf heenkijken die hen zo doet schijnen.
Laten wij nagaan of wij niet zelf die nare eigenschappen bezitten en beginnen met de gebreken in onszelf te verbeteren. De persoon die zelf gemeen
en kleingeestig is straalt deze eigenschappen ook uit. Iedereen die hij ontmoet zal hem gemeen toeschijnen, omdat hij in anderen juist die eigenschap zal oproepen die hij zelf vertoont volgens het principe dat de trillingen van een stemvork een andere, van gelijke hoogte, zal doen meetrillen.
Als wij daarentegen een positieve houding aankweken, een houding vrij
van hebzucht; open, eerlijk en hulpvaardig; dan zullen wij ook het beste
in anderen oproepen. Laten wij daarom beseffen, dat wij niet kunnen verwachten de betere eigenschappen in anderen te vinden, voordat wij ze in
onszelf hebben aangekweekt. Wij zijn dus inderdaad verantwoordelijk
voor onze gedachten en in feite onze broeders’ hoeder. Want zoals wij
denken als wij hun ontmoeten, schijnen wij hun toe en weerspiegelen zij
onze houding. Als wij hulp wensen te ontvangen om die betere eigenschappen aan te kweken, laten wij dan door het toepassen van bovengenoemd principe het gezelschap van mensen zoeken die al goed zijn, want
hun mentaliteit zal ons enorm helpen om in ons positieve eigenschappen
te voorschijn te roepen.
Vraag 17. Hoe het verstand te zuiveren.
Als iemand voortdurend door slechte gedachten geplaagd wordt, die in zijn verstand
blijven opkomen, hoewel hij er steeds tegen vecht, is er dan een manier waarop hij zijn
verstand kan zuiveren, zodat hij alleen maar aan zuivere en goede gedachten kan denken?
Antwoord: Zeker, en zelfs een zeer gemakkelijke manier. De vrager heeft
zelf op de belangrijkste moeilijkheid gewezen, als hij zegt dat hij voortdurend tegen deze gedachten vecht. Door een voorbeeld zullen wij zien waar
het om gaat. Veronderstel dat wij van iemand, die wij op straat misschien
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wel een paarmaal per dag ontmoeten, een afkeer hebben. Wanneer wij telkens als wij die persoon tegenkomen, stilstaan, en tegen hem uitvaren dat
hij op straat loopt en ons onder ogen komt, dan gooien wij iedere keer
meer olie op het vuur van onze vijandschap. Wij prikkelen onze tegenstander en enkel uit kwaadaardigheid zal hij proberen ons nog vaker op te
wachten. Zowel sympathie als antipathie hebben de neiging een gedachte
of idee tot ons te trekken. De verhoogde gedachtekracht die wij uitzenden
om de kwade gedachte te bestrijden zal haar in leven houden en die des te
vaker voor onze geest doen oprijzen op dezelfde manier als ruzie zal maken dat de persoon, die wij niet kunnen uitstaan, uit wrevel ons nog meer
dwarszit. Maar als wij in plaats van hem te bestrijden een tactiek van onverschilligheid voeren door ons hoofd om te draaien als wij hem op straat tegenkomen, zal hij er gauw genoeg van krijgen om ons te ontmoeten. Hetzelfde gebeurt als er slechte gedachten in ons opkomen. Als wij ons maar
onverschillig afwenden en onze gedachten richten op iets wat goed en
hoogstaand is, zullen wij in korte tijd bemerken dat wij van het gezelschap
van slechte gedachten bevrijd zijn en alleen de goede gedachten erop nahouden.
Vraag 18. Verliest de vrouw uiteindelijk haar individualiteit?
Als volgens het ribverhaal de vrouw een uitvloeisel is van de man, zal zij dan bij de
uiteindelijke terugkeer tot eenheid, weer opgelost worden en haar individualiteit verliezen in de mannelijke goddelijkheid?
Antwoord: Het ribverhaal is een van de voorbeelden van de uitgesproken
onwetendheid van de bijbelvertalers, die geen occulte kennis bezaten bij
het vertalen van het Hebreeuws, een schrift dat niet in woorden was onderverdeeld en geen tekens voor klinkers bezat. Door op verschillende
plaatsen klinkers in te voegen en woorden anders te verdelen, kunnen wij
op veel plaatsen verschillende betekenissen voor dezelfde tekst krijgen. Zo
ook in het ribgeval, waar door het aanbrengen van de ene punctuatie het
woord tsad en op een andere manier tsela ontstaat. De bijbelvertalers lazen
het verhaal, dat God iets uit Adams zijde (tsela) genomen had en braken
er hun hoofd over wat dit kon betekenen en dus, zo dachten zij misschien,
dat het hem het minste schade zou hebben veroorzaakt wanneer aan Adam
een rib (tsad) werd ontnomen. Vandaar dit absurde verhaal.
De waarheid is, dat de mens eerst aan de Goden gelijk was, ‘naar hun
beeld geschapen’, mannelijk-vrouwelijk, een hermafrodiet en dat later één
zijde werd weggenomen zodat de mens in twee geslachten verdeeld werd.
Verder kan men zeggen dat het eerste geslachtsorgaan dat werd ontwikkeld zoals het nu is, het vrouwelijke orgaan was, omdat de vrouwelijke zij21

de altijd in alles bestaan heeft vóór de mannelijke, die pas later kwam. Volgens de wetten van de evolutie, dat de eerste de laatste zullen zijn, zal het
vrouwelijke geslacht als afzonderlijke sekse beslist langer bestaan dan het
mannelijke geslacht en is de veronderstelling van de vragensteller absoluut fout. Het is het mannelijke dat in het vrouwelijke zal opgaan. Nu al is
te zien dat het mannelijke geslachtsorgaan geleidelijk aan bij de basis samentrekt en uiteindelijk zal ophouden te bestaan.
Wat het verlies van de individualiteit betreft: dat is onmogelijk. Het doel
van onze ontwikkeling is juist dat wij individuen worden, zelfbewust en afgescheiden tijdens onze ontwikkeling; zelfbewust en verenigd gedurende
de tijd tussen twee openbaringen in.
Vraag 19. Heeft de vrouw de vloek van ongelijkheid?
Waarom heeft de vrouw, vanaf het begin van het menselijk bestaan op aarde, de vloek
van ongelijkheid gedragen en zijn veronderstelde minderwaardigheid en onrechtvaardigheid haar deel geworden?
Antwoord: Allereerst dienen wij te bedenken dat de geest noch mannelijk
noch vrouwelijk is maar zich in de regel afwisselend uit. Wij zijn allemaal
zowel mannen als vrouwen geweest. Als men het leven beziet vanuit een
ruimer perspectief kan er daarom geen sprake zijn van ongelijkheid. In
elk tijdperk moeten er door de geest bepaalde lessen worden geleerd die
alleen maar vanuit het gezichtspunt van een vrouw geleerd kunnen worden en weer andere die alleen maar door geboorte in een mannelijk lichaam vallen te leren. Daarom is afwisseling van geslacht noodzakelijk.
Natuurlijk gebeurt het wel eens dat iemand om bepaalde redenen, tijdens
verscheidene levens als man geboren moet worden. Als hij daarna het lichaam van een vrouw aanneemt kan hem dit onaangenaam verrassen. In
dat geval krijgen we een erg mannelijke vrouw, iemand met een strijdlustig karakter. Anderzijds kan een geest soms verscheidene levens belichaamd geweest zijn als vrouw en daarna geboren worden als man met
een zeer verwijfd karakter, een echt mietje. Maar zelfs volgens de veronderstelling van afwisselend geboren worden als man en als vrouw, waren velen van ons waarschijnlijk in Rome in de tegenovergestelde sekse geboren.
De wet van oorzaak en gevolg in aanmerking genomen was de behandeling van vrouwen door mannen in die tijd, niet bepaald van die aard dat
die Romeinse vrouwen, die nu als man geboren zijn, erg tegemoet zouden komen aan de eisen van hun vroegere meesters.
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Vraag 20. Waarom leed Margaretha meer dan Faust?
Waarom was het lijden van Margaretha zo hevig en niet in verhouding tot dat van Faust
- zelfs tot opsluiting en doodstraf toe - terwijl hij zijn leven in vrijheid en op jacht naar
geluk ongestoord kon voortzetten?
Antwoord: Deze vraag heeft betrekking op een mythe, die door de eeuwen
heen, tot ons is gekomen. In tegenstelling tot de algemeen aanvaarde mening is een mythe geen letterlijk verhaal maar een gesluierde waarheid, die
in symbolische vorm, grote geestelijke waarheden onthult. Deze mythen
werden aan de jonge mensheid gegeven met dezelfde bedoeling als wij aan
onze kinderen morele waarden in kinderverhalen en prentenboeken geven.
Deze normen drukken zich op het kinderlijke verstand beter af dan verstandelijke leringen ooit zouden kunnen.
Goethe, een ingewijde, heeft de Faustmythe op prachtige, verhelderende
manier behandeld. De sleutel tot het probleem kan men in de proloog vinden, die in de hemel plaatsvindt, ongeveer op dezelfde manier als het begin van het boek Job. De zonen van God verschijnen voor de troon, waaronder de duivel, want ook hij is één van de zonen van God. Hij heeft toestemming gekregen om te proberen Faust te verleiden, opdat zijn geestelijke activiteit te voorschijn komt en zijn deugd wordt ontwikkeld. Het is een
grote fout om onschuld en deugd als synoniemen te zien. Wij worden allemaal onschuldig geboren. Wij komen op aarde zonder enig kwaad: al onze zonden zijn uitgeboet. Maar wij hebben bepaalde neigingen die zich tot
ondeugden kunnen ontwikkelen. Daarom moeten wij in elk leven op de
proef worden gesteld om te zien of wij voor de verleiding bezwijken en de
zonde omhelzen of dat wij standvastig blijven en deugdzaamheid ontwikkelen. Faust wordt op de proef gesteld en hij faalt. Maar later heeft hij oprecht berouw en zet hij de kwade krachten om in goede, zodat hij uiteindelijk gered wordt. Berouw, en voor zijn dood tot inkeer gekomen, hebben zijn behoud verzekerd. De hartstocht die hij voor Margaretha voelde
maakte plaats voor zijn zuivere liefde voor Helena. Ook Margaretha bezwijkt voor de verleiding. Zij toont berouw en wordt behouden door vergeving van haar zonden. Bij Faust is het dus behoud door daden. Door
zijn energie, die de kwade krachten bedwingt, bouwt Faust een nieuw land,
een land waar vrije mensen onder betere omstandigheden kunnen leven.
Hij probeert de mens tot een hoger niveau te verheffen. Door die daad,
door zijn onzelfzuchtig werk voor anderen, wordt hij van de macht van
het kwaad verlost. In het geval van Margaretha is behoud het gevolg van
gebed en berouw. In dit toneelstuk, zoals Goethe het voorstelt, heeft men
dus een voortreffelijk voorbeeld van de westerse leer, dat er zowel vergeving van zonden als het boeten voor een verkeerde daad door een over23

eenkomstige juiste handeling bestaat. Aan de dood ontsnapt niemand. Het
lijden in beide gevallen als gevolg van hun slechte daden, was voor Faust,
over een groot aantal jaren verspreid, zeker niet minder dan voor Margaretha, waar het leven in een veel kortere tijd eindigde. Het enige verschil
is dat Faust bewust heeft overwonnen en in een volgend leven ongevoelig zal zijn voor verleiding, terwijl dit in het geval van Margaretha twijfelachtig is. In een volgend leven op aarde zal zij toch weer dit soort verleiding tegenkomen om te tonen of zij al dan niet die karaktervastheid ontwikkeld heeft die nodig is om het kwade te weerstaan en voor het goede te
kiezen.
Vraag 21. Is er in de Bijbel een passage dat men kuis moet leven?
Is er in het Oude of Nieuwe Testament een passage te vinden waarin de mens gezegd
wordt te trouwen en dan altijd en onder alle omstandigheden te leven als broer en zus?
Zo niet, waarom verkondigt u dat dan?
Antwoord: De oorspronkelijke Semieten vormden het vijfde Atlantische
ras. Zij kwamen voort uit het verzonken Atlantis zoals herhaaldelijk uit de
verhalen van Noach en Mozes blijkt. Zij moesten naar een ‘beloofd land’
gaan, wat niet het kleine, onbeduidende Palestina betekende, maar de hele
aarde zoals die nu is samengesteld. Het was beloofd, omdat de aarde veranderingen onderging die nodig zijn als een nieuw ras er bezit van neemt.
Overstromingen hadden de Atlantische beschaving vernietigd. In MiddenAzië, in de Gobi Woestijn, zwierf de kern van de tegenwoordige Arische
rassen rond. Op het tijdstip dat een dergelijke kern van een ras de hele wereld moet gaan bevolken, is het voortbrengen van kinderen een eerste vereiste. Daarom werd het als de plicht van iedereen beschouwd veel kinderen voort te brengen en buitengewoon vruchtbaar te zijn. Maar nu leven wij niet meer in die tijd. De wereld is goed bevolkt. Ook kunnen de
ego’s die geboren willen worden, zonder een speciaal streven zich voort te
planten, van een lichaam voorzien worden. Ik heb nooit een algeheel celibaat bepleit, of dat mensen moeten trouwen en dan altijd als broer en
zus moeten gaan leven. Integendeel, ik heb geleerd dat gehuwde mensen,
al naar de omstandigheden waarin zij verkeren, dienen mee te helpen het
ras in stand te houden. Ten minste, als zowel de man als de vrouw daar lichamelijk, moreel en verstandelijk toe in staat zijn. Als zij in het bezit zijn
van een woning, waarin een ego dat geboren wordt, alle kansen voor
groei en ervaring kan ontvangen, behoren zij zich als een levend offer op
het altaar van de mensheid te offeren en hun materiaal te geven om een
geest van een lichaam te voorzien en in hun woning uit te nodigen zoals
zij dat zouden doen met een welkome gast. Dankbaar dat zij in staat wor24

den gesteld dat te doen, wat anderen voor hén deden. Maar wanneer de
bevruchting is volbracht dienen zij van verder geslachtsverkeer af te zien
totdat zij zich weer in staat achten een lichaam voor nog een kind voort
te brengen. Dat is de leer van het Rozenkruis betreffende de ideale verhouding tussen man en vrouw. Zij vindt dat de scheppingsdaad niet voor
zinnelijke bevrediging gebruikt dient te worden, maar voor de instandhouding van het ras, waarvoor het volgens de natuur bestemd was. Dit is
een ideaaltoestand die nu misschien de kracht van de meeste mensen te
boven gaat, zoals het gebod onze vijanden lief te hebben. Maar zonder
verheven idealen zullen wij nooit vooruitgaan.
Vraag 22. Heeft iedereen een tweelingziel?
Heeft iedere ziel een tweelingziel die tot in eeuwigheid bij haar behoort? En als dat zo
is, zou het dan niet beter zijn liever duizend jaar lang ongetrouwd te blijven, dan om
de verkeerde levensgezel te trouwen?
Antwoord: Evenals het licht, als het door onze dampkring gaat, in de zeven
kleuren van het spectrum gebroken wordt, zo worden ook de in God afgescheiden geesten in zeven grote stralen verdeeld. Elke groep staat onder de directe leiding en het bestuur van één van zeven geesten voor de
troon [Openb. 1:4], de Planeetgeesten of Sterengelen. Al deze maagdelijkeof oergeesten vermengen zich in hun achtereenvolgende geboorten voortdurend met elkaar, zodat zij de meest uiteenlopende ervaringen kunnen
opdoen. Niettemin zijn zij, die uit dezelfde Sterengel zijn voortgekomen,
altijd zuster- of tweelingzielen. Als zij het hogere leven zoeken, moeten zij
het pad van inwijding betreden door middel van een loge samengesteld uit
leden van dezelfde straal waaruit zij afkomstig zijn, om vandaar naar hun
oorspronkelijke bron terug te keren. Daarom zijn alle occulte scholen in
zeven afdelingen te verdelen: één voor elke soort geesten. Dat was de reden waarom Jezus tot zijn leerlingen zei: ‘Jullie Vader en die van mij.’ Niemand anders zou in zo nauw contact met Jezus hebben kunnen komen als
zijn leerlingen dat waren die tot dezelfde straal behoorden.
Zoals alle andere mysteriën is deze mooie leerstelling verlaagd tot een
stoffelijk of materieel begrip zoals men dat in de algemene opvatting van
tweelingzielen of zielsverwantschap belichaamd vindt, namelijk dat de één
mannelijk en de ander vrouwelijk is en heel vaak is dat de man of de vrouw
van een ander. In zulke gevallen dient de leer van tweelingzielen vaak als
excuus voor ontrouw en overspel. Dit is een afschuwelijke verdraaiing. Elke geest is op zichzelf één geheel, hij neemt om zijn levenslessen te leren,
op verschillende tijden een mannelijk of vrouwelijk lichaam aan. Alleen in
het tegenwoordige ontwikkelingsstadium bestaat er zo’n uiterlijk kenmerk
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als sekse. Het ego was er vóór de verdeling in geslachten en zal blijven
voortbestaan nadat deze verschijningsvorm voorbij is.
Vraag 23. Is het verkeerd met bloedverwanten te trouwen?
Is het voor neven en nichten in de 1e, 2e of 3e graad verkeerd met elkaar te trouwen, en
zo ja, waarom?
Antwoord: Het doel van het huwelijk is dat het ras blijft voortbestaan. Afhankelijk van de fysieke gesteldheid van de ouders en hun omgeving, zo
zal ook het kind zijn. Wij zien bijvoorbeeld dat de emigranten die naar
ons toekomen anders zijn dan de kinderen die zij voortbrengen en dat de
kinderen die zij hier in Amerika krijgen verschillen van de kinderen die in
Europa worden geboren. Bijvoorbeeld de Sicilianen met hun lange hoofd,
krijgen kinderen die een ronder hoofd hebben en de joden met een ronder
hoofd brengen kinderen voort die een ovaalvormig hoofd hebben wat bij
alle rassen op een neiging wijst om zich te vermengen en een nieuw Amerikaans ras doet ontstaan.
Die veranderingen zijn heus niet toevallig. De grote leiders van de mensheid streven er altijd naar de vereiste voorwaarden te scheppen om bepaalde typen voort te brengen. Want alleen op die manier kunnen er eigenschappen ontwikkeld worden die voor de vooruitgang van de geest nodig
zijn. Ooit was er een tijd dat het voor de ontwikkeling van het ego noodzakelijk was dat alleen familieleden met elkaar trouwden. Toen was de
mensheid nog niet zo ontwikkeld en geïndividualiseerd als nu. De mensen
werden toen geleid door een familiegeest, die door middel van de ingeademde lucht het bloed binnendrong om de mensen te helpen hun lichamen te beheersen. De mensheid bezat toen wat bekend staat als tweede
gezicht, en dat tweede gezicht vindt men nog bij mensen die grotendeels
onder elkaar zijn blijven trouwen, zoals de Schotse Hooglanders en de zigeuners.
Maar het was voor de mens nodig om de geestelijke wereld een tijdlang te
vergeten en geen ander leven te kennen dan het tegenwoordige. Om deze verandering in het bewustzijn tot stand te brengen, namen de grote
leiders bepaalde maatregelen. Eén ervan was het verbod van een huwelijk
onder verwanten. Wanneer wij in het 5e hoofdstuk van Genesis lezen dat
Adam 900 jaar leefde en al de aartsvaders eeuwen, dan betekent dat niet dat
de persoon zelf al die tijd leefde. Maar het bloed in hun aderen werd rechtstreeks naar hun nakomelingen overgebracht en dit bloed bevatte de beelden van hun familie, zoals het nu de beelden uit onze persoonlijke levens
bevat; want het bloed is de voorraadschuur van al onze ervaringen. De
nakomelingen uit deze patriarchale families zagen zichzelf dus als Adam,
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Methusalem 1, enzovoort. Natuurlijk werden die beelden in de loop van de
eeuwen steeds vager. Als de herinnering aan Adam uit het bloed van zijn
rechtstreekse afstammelingen geleidelijk aan verdwenen was, zei men dat
Adam had opgehouden te leven.
Naarmate de mens meer geïndividualiseerd werd, moest hij leren op eigen benen te staan, zonder de hulp van de familiegeest. Huwelijken van
personen van verschillende stam werden toen niet alleen toegestaan, maar
zelfs bevolen, en was het huwen van verwanten niet langer geoorloofd.
Hiermee verdween de helderziendheid. Het is wetenschappelijk aangetoond dat als men bloed van een dier in de aderen van een ander dier inspuit, hemolyse of bloedvernietiging plaatsvindt, zodat het lagere dier
sterft. Het toedienen van vreemd bloed, op welke manier dan ook, doodt
altijd iets, zo niet de vorm dan toch een vermogen. Het vreemde bloed,
door het huwelijk ingebracht, doodde de helderziendheid van de primitieve mens. Dat de bewering, dat vreemd bloed vernietigend werkt juist
is, kan men zien bij bastaardvormen. Als bijvoorbeeld een paard en een
ezel paren, is het veulen een muilezel, maar die muilezel kan zich niet
voortplanten, omdat hij noch onder de groepsgeest van de paarden, noch
onder het gezag van de groepsgeest van de ezels valt. Als hij zou voorttelen, zou het resultaat een nieuw ras zijn dat niet onder het beheer van
welke groepsgeest ook valt. De muilezel is echter nog niet zo ver ontwikkeld dat hij zichzelf, zonder de hulp van een groepsgeest, kan leiden en
dus wordt hem het vermogen zich voort te planten ontnomen, omdat de
groepsgeest het bevruchtende zaadatoom achterhoudt.
Bij de mens lag dat echter anders. Toen hij in het stadium kwam waarop
huwelijken tussen verschillende stammen voorgeschreven werd, had hij
in zijn ontwikkeling een punt van zelfbewustzijn bereikt waarop hij in staat
was zijn eigen schip te besturen en moest hij ophouden een door God geleide robot te zijn en een zichzelf besturend individu te worden. Hoe meer
het bloed wordt vermengd, des te minder kan de inwonende geest, door
welke ras- of familiegeest ook, beïnvloed worden zoals dat bij onze voorvaderen het geval was. Wij bezorgen een ego, dat weer geboorte zoekt, grotere vrijheid als wij met een vreemde trouwen dan wanneer wij een bloedverwant als huwelijkspartner kiezen.
Vraag 24. Is het goed met een gelijk geaard persoon te trouwen?
Is het verstandig dat twee mensen van gelijke aard trouwen als zij onder hetzelfde teken van de dierenriem zijn geboren, in augustus bijvoorbeeld?
1
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Antwoord: Men zegt dat er dagelijks elke seconde iemand wordt geboren,
dat zouden er dus 3600 in een uur, 86.400 in een dag van 24 uur en ongeveer
tweeëneenhalf miljoen in een maand zijn. Als zij dezelfde aard en hetzelfde lot hadden zouden er maar twaalf soorten mensen bestaan. Maar wij
weten echter dat er geen twee mensen precies aan elkaar gelijk zijn, zodat
het belachelijk is te zeggen dat mensen hetzelfde karakter hebben omdat zij
onder hetzelfde zonneteken zijn geboren.
Om een horoscoop vakkundig te berekenen, moet men allereerst de dag
en het jaar waarin iemand geboren is weten, want de planeten staan maar
één keer in de 25868 jaar in dezelfde standen ten opzichte van elkaar.
Verder moeten wij het geboortemoment nagaan, indien mogelijk op de
minuut nauwkeurig, wegens de snelle verandering van de maanstand. Als
wij ook de geboorteplaats weten kunnen wij het rijzend teken of de ascendant berekenen die het uiterlijk weergeeft. Pas dan hebben wij een persoonlijke horoscoop. De graad van de dierenriem die aan de oostelijke
horizon oprijst, verandert om de vier minuten, zodat zelfs in het geval van
tweelingen er verschil is.
Om dus te kunnen zeggen of het huwelijk tussen twee mensen harmonieus zal zijn of niet dient van beiden de horoscoop berekend te worden, en
moet worden nagegaan of zij lichamelijk, moreel en geestelijk bij elkaar
passen. Dat kan door de ascendanten of rijzende tekens met elkaar te vergelijken, die de lichamelijke overeenkomst aangeven. De standen van Mars
en Venus geeft aan of zij moreel gelijk gestemd zijn, terwijl de zon en de
maan hun geestelijke eigenschappen weergeven. Dan heeft men een juiste
maatstaf om te beoordelen in hoeverre hun karakters bij elkaar passen.
Voorspellingen, waarbij één van bovengenoemde factoren ontbreekt, zijn
waardeloos.
Vraag 25. Is het occult bezien goed met iemand uit een lager ras te
trouwen?
Wat is het oordeel van de occultist over blanke rassen die met de lager staande Mongolen of negers trouwen; ook in verband met hun nakomelingen?
Antwoord: De menselijke geest is noch gekleurd, noch blank, maar heeft in
zijn verschillende stadia van ontwikkeling zwarte, gele en blanke lichamen
gebruikt. Ik geloof, op grond van bepaalde aanwijzingen, dat het volgende
grote ras een mooie blauwe kleur zal hebben. Rassen zijn maar lichamen
die door de ontwikkeling van de geest een tijdlang worden gebruikt. Ook
wij hebben ooit zwarte lichamen gehad. Toen wij die verlieten namen andere, minder ontwikkelde geesten, deze zwarte lichamen in bezit. Wij bezaten daarna gele lichamen, maar ook die lieten wij later achter en bewo28

nen nu blanke lichamen. In de tijd dat wij van die verschillende soorten lichamen gebruikmaakten, ontwikkelde deze zich en namen in bruikbaarheid toe. Toen een andere categorie geesten, die niet zover gevorderd waren als wij in het Westen, de lichamen die wij achterlieten in bezit namen,
gingen deze lichamen langzamerhand achteruit.
Deze minder ontwikkelde geesten, onze zwakkere broeders, moeten dus
wat wij achterlieten aanvaarden. Daarom zijn wij hen iets verschuldigd en
een huwelijk met de lagere rassen is nodig om iets hogers te scheppen. De
lichamen van negers uit het zuiden van Noord-Amerika, die van kleurlingen, en van mestiezen 2 en octoronen 3, zijn veel beter dan de lichamen van
de negers in Afrika en worden dus door een hoger type geest bewoond. Zo
wordt er dus een ononderbroken ladder in stand gehouden tussen de voorlopers en de achterblijvers van het mensenras. Want evenals de bloem onmogelijk zou kunnen bestaan als er voor haar geen aarde was om in te
groeien, zo is ook een blank ras met zijn gevoelige lichamen en hoogontwikkeld zenuwstelsel zoals wij in het Westen aantreffen, onmogelijk
als wij als geesten niet de noodzakelijke ervaringen hadden opgedaan bij
onze vooruitgang door de lagere rassen. De verplichting tegenover hen die
hebben aanvaard wat wij achter ons lieten, moet vereffend worden en
wordt op de beste manier tot stand gebracht door te zorgen dat er tussenliggende schakels komen die de afstand tussen de rassen overbruggen. In
het geval van de negers uit het zuiden van Noord-Amerika zijn er andere
redenen, een nationale schuld, op de hals gehaald door hun gedwongen
emigratie en de daaropvolgende slavernij.
Vraag 26. Hebben negers het Kaïnsteken; en onthouden de joden
zich niet van rasvermenging?
Waarom zegt men vaak dat de neger met het merk van Kaïn getekend is? Als hij volgens de bijbelse etnologie de afstammeling is van Cham, hoe kan dat ras dan ouder
zijn dan de zonen van Sem of Japhet? Is niet het joodse ras, het voorspoedigste en lijdzaamste uit de hele geschiedenis, juist dat ras, dat zich het meest onthouden heeft van
vermenging met andere rassen?
Antwoord: In de Bijbel staat nergens dat de negers de afstammelingen zijn
van Cham. Bovendien is het overbekend dat de bijbelse etnologie zoals die
meestal door orthodoxe mensen wordt opgevat in verband met de vastgestelde feiten uit geologische en etnologisch onderzoek, absoluut onmogelijk is. De tijd is voorbij dat iemand zou durven beweren, zoals de geleer2
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de decaan van de universiteit te Cambridge nog geen eeuw geleden deed,
dat de wereld op vrijdag 10 oktober 4004 voor Christus om 9.00 uur ’s
morgens geschapen is. De bijbelse etnologie heeft ook precies het jaar van
de vloed en dergelijke gebeurtenissen, vastgesteld. Maar vanuit occult
standpunt, dat op een rechtstreeks aflezen van de beeldengalerij van het
verleden – die het geheugen der natuur wordt genoemd - is ontleend, blijkt
de zaak heel anders te zijn. Wij zien daar dat er in de geschiedenis van de
aarde verscheidene tijdvakken of grote stadia van ontwikkeling waren, en
dat de negers de mensheid van het derde tijdvak, het Lemurische waren.
Het hele mensenras uit die tijd had een zwarte huid. Daarop volgde een
tijdvak, het Atlantische genoemd, waarin de mensheid rood of geel was,
behalve één ras, dat was blank. Dit waren de oorspronkelijke Semieten,
het vijfde Atlantische ras. Deze Atlantiërs worden in de oude volksverhalen Nibelungen of Nevelingen genoemd, want in die tijd bestond de
dampkring van de aarde uit een zeer dichte mist. In de tweede helft van
het Atlantische tijdvak verdichtte die dampkring zich. Overstromingen
waren hiervan het gevolg, en langzamerhand overdekte de zee het grootste
deel van de aardbol. Vervolgens klaarde de atmosfeer boven de aarde op.
Deze gebeurtenis wordt in de Bijbel beschreven waar Noach, de leider van
de Semieten, uit het overstroomde Atlantis te voorschijn komt en voor het
eerst de regenboog zag, een natuurverschijnsel dat in de mistige atmosfeer
van het vroegere Atlantis onmogelijk was. Over die volksverhuizing lezen
wij ook in de geschiedenis van Mozes en hoe de Israëliten uit Egypte kwamen terwijl de Egyptische koning en zijn manschappen in het water van de
Rode Zee verdronken. Deze mensen waren uitverkoren om de voorouders van onze tegenwoordige Arische rassen te worden. Maar niet iedereen
was trouw aan de bevelen van hun leider. Sommigen ‘zochten vreemd
vlees’ en dat is in zo’n tijd de grootst mogelijke misdaad. Want als een leider ernaar streeft geleidelijk nieuwe vermogens op een nieuw ras in te
prenten, kan de vermenging met vreemd bloed al zijn plannen in de war
sturen. Daarom gingen sommige mensen uit dit uitverkoren volk verloren.
Dat wil zeggen, zij werden door hun leider in de steek gelaten en werden
zodoende niet de voorouders van de nieuwe mensheid.
Zij, die op deze manier verloren gingen of achtergelaten werden zijn,
merkwaardig genoeg, onze tegenwoordige joden, die op een bepaald moment, in tegenstelling tot de bevelen van hun goddelijke leider, zich met
de families van hun Atlantische broeders vermengden en zich desondanks
nu nog zien als het ‘uitverkoren volk’ van God. Ongetwijfeld wisten de allereerste joden dat het een zonde was buiten hun stam te trouwen. Dus
prentten zij hun nakomelingen een sterke afkeer in zich te vermengen met
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andere stammen. Zo zijn zij, die opstanding waren, trouw gebleven aan het
bevel niet met ongelovigen te trouwen.
Wat de bewering betreft dat zij als ras intellectueel zijn, zeg ik nee! In
het Polaire tijdvak begon de mens een grofstoffelijk lichaam te ontwikkelen en in het Hyperborese tijdvak een levenslichaam. In het Lemurische
tijdvak kwam het begeertelichaam een impuls geven tot handelen en in
het Atlantische tijdvak werd het verstand toegevoegd wat de mens listigheid bijbracht. Gedachte of rede is het vermogen dat wij in het tegenwoordige Arische tijdvak moeten ontwikkelen. Bestudering van de feiten zal
aantonen dat de joden nog steeds sterk beïnvloed worden door de eigenschap van het Atlantische tijdvak, namelijk listigheid.
De leiders van de mensheid hebben geprobeerd deze mensen ertoe te
brengen dat zij zich met andere rassen vermengden om hen uit hun tegenwoordige staat te verheffen. Het Oude Testament vertelt ons hoe zij telkens weer verbannen werden; het baatte niet, zij bleven een apart volk.
Christus werd tot hen gezonden als één van de hunnen, omdat verondersteld werd dat zij het woord van iemand uit hun midden zouden aannemen, maar ‘zij kozen Barabbas’. Dat was de laatste strohalm; het was
duidelijk dat het onmogelijk was hen als geheel te redden. Sindsdien zijn
zij over de hele wereld verstrooid – een volk zonder vaderland – om hen te
bewegen op die manier zich met anderen te vermengen. Maar hun koppigheid is zo groot, dat zij tot op de dag van vandaag nog steeds afgescheiden
zijn. In Amerika echter, ‘in de grote smeltkroes’ beginnen zij zich langzamerhand te vermengen. Zij gingen verloren door te huwen buiten hun
stam met een lager ras; op de duur zullen zij echter gered worden door op
het Amerikaanse vasteland met leden van verder gevorderde rassen te
trouwen.
Vraag 27. Wat leren de Rozenkruisers over kinderopvoeding?
Zegt de leer van het Rozenkruis ook iets over kinderopvoeding?
Antwoord: Er bestaat misschien geen belangrijker onderwerp dan kinderopvoeding. Verstandige ouders, die hun kind het allerbeste willen geven,
beginnen al voor de geboorte van het kind, zelfs voor de conceptie, met
hun gedachten in toegewijde overgave op de taak te richten die zij op zich
nemen. Zij zorgen ervoor dat de ontkieming die de zwangerschap teweeg
moet brengen, onder gunstige planeetinvloeden plaatsvindt, wanneer de
maan door tekens gaat die de opbouw van een krachtig en gezond lichaam
bevorderen, terwijl hun eigen lichaam zich natuurlijk in de best mogelijke
lichamelijke, morele en geestelijke staat bevindt. Tijdens de periode van
zwangerschap houden zij steeds het ideaal van een gezond en nuttig leven
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voor de zuigeling voor ogen. Zo gauw mogelijk na de geboorte berekenen
zij de horoscoop van het kind, want de ideale ouder is tegelijk astroloog.
Als de ouders geen kans zien de horoscoop zelf te maken, kunnen zij in
elk geval de astrologische tekens bestuderen zodat zij in staat zijn te begrijpen wat de astroloog hen vertelt. In geen geval moeten zij een beroepsastroloog, iemand die die kennis voor geld misbruikt raadplegen, maar de
hulp inroepen van een geestelijk ingestelde astroloog ook al zullen zij daar
enige tijd naar moeten zoeken. Uit de geboortehoroscoop van het kind kan
men gemakkelijk de sterke en zwakke kanten van het karakter zien. De
ouders zullen zo in de gunstige omstandigheid verkeren het goede aan te
kweken, en juiste maatregelen kunnen nemen om het kwade te onderdrukken voordat deze neigingen zich ontwikkelen tot slechte karaktertrekken.
Op deze manier kunnen zij in ruime mate bijdragen het jonge kind te helpen zijn zwakheden te overwinnen.
De ouders dienen verder te beseffen dat wat wij geboorte noemen, alleen de geboorte van het zichtbare, stoffelijk lichaam is en in zijn tegenwoordige hoge staat van ontwikkeling, en veel eerder zijn bekwaamheden
bereikt dan de onzichtbare lichamen van de mens, omdat het de langste
ontwikkeling achter zich heeft. Evenals de foetus tijdens de zwangerschap
door de beslotenheid van de beschermende baarmoeder tegen schokken
uit de zichtbare wereld wordt beschermd, worden ook de ijlere lichamen
door omhulsels van ether en begeertestof omsloten die hen beschermt
totdat zij volgroeid zijn en in staat de omstandigheden in de stoffelijke wereld het hoofd te bieden.
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 men 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 het eerste hoofdstuk van Johannes, vers 1-4, lezen wij: ‘In het begin
was het Woord. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van
wat bestaat:’ Het woord is een ritmisch geluid, en geluid is de grote kosmische bouwer. Daarom moet een kind tijdens de eerste zeven jaar van zijn
leven met de juiste soort geluid - door muzikale taal als het ware – omringd
worden, waarvoor kinderversjes zich in het bijzonder lenen. De betekenis
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komt er niet op aan; alleen het ritme is van belang. Hoe meer het kind daarvan geniet, des te gezonder zal het opgroeien.
In dit kleuterstadium zijn twee belangrijke leuzen van toepassing: navolging en voorbeeld. Er bestaat op de wereld geen wezen dat zo geneigd is
tot nabootsen als een jong kind. Voor zover het daartoe in staat is volgt het
ons voorbeeld tot in detail. Ouders, die hun kind goed willen opvoeden,
moeten dus altijd oppassen als het kind in de buurt is. Het geeft niets het
kind te leren nergens op te letten; het kind heeft geen verstand en redeneert
niet, het kan alleen maar nadoen. Het kan het imiteren evenmin laten, als
water het kan nalaten naar beneden te stromen. Als wij voor onszelf een
bepaald soort voedsel hebben, dat sterk gekruid is en op Franse manier
bereid, en het kind iets anders geven met de opmerking dat wat wij eten
niet goed voor hem is, dan mag het kind weliswaar niet in staat zijn ons
na te doen, maar wij prenten wel de lust naar dergelijk voedsel bij het kind
in. Als het kind groter wordt en zijn smaak kan navolgen, zal hij dat doen.
Daarom behoren zorgzame ouders geen eten en drinken tot zich te nemen
waarvan zij willen dat hun kind die gebruikt.
Voor wat de kleding betreft kan men zeggen dat een kind op die leeftijd
absoluut onbewust van zijn geslachtsorganen behoort te zijn en daarom
dient de kleding altijd ruim te zitten. Dat geldt vooral voor jongetjes die,
door het schuren van te nauwe kleding, vaak op latere leeftijd, een ongewenste gewoonte aanleren.
De manier van straffen dient ook te worden bezien. Het over de knie
leggen om een kind een pak slaag te geven was vaak een belangrijke oorzaak voor het doen ontwaken van erotische gevoelens, dat daarom achterwege moet blijven. Geen kind is zo koppig dat het ongevoelig is voor
beloning bij goede daden, en het weigeren van voorrechten bij ongehoorzaamheid. Wij weten dat slaag de wil van een hond breekt, terwijl wij ons er
vaak over beklagen dat sommige mensen gebrek aan wilskracht hebben.
Dat komt grotendeels door slaag in de kinderjaren meedogenloos toegediend. Laat iedere ouder dit eens vanuit het standpunt van een kind bezien.
Hoe zouden wij het vinden om met iemand te leven aan wie zijn gezag wij
niet kunnen ontsnappen, die veel groter is dan wij, en wiens afranseling
wij dagelijks moeten ondergaan? Houd op met slaan, dan zal binnen één
generatie veel maatschappelijke ellende verdwenen zijn.
Als op het zevende levensjaar het levenslichaam wordt geboren, moeten
de vermogens van waarneming en geheugen geoefend worden. De leus
voor dit stadium is: gezag en leerlingschap. Men moet nooit een vroeg wijs
kind in een studierichting proberen te dringen die erg veel inspanning van
de hersenen vraagt. Volwassen wonderkinderen hebben meestal een lagere
intelligentie dan gemiddeld. In dat opzicht moet men een kind zijn eigen
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voorkeur laten volgen. Zijn vermogen om waar te nemen moet ontwikkeld
worden en men moet het kind op voorbeelden uit het leven wijzen. Toon
hem een verslaafde en welke zwakheid hem zover gebracht heeft. Wijs
hem ook op een goed mens en houd hem hoge idealen voor ogen. Leer
hem om alles wat u zegt, voorlopig op gezag aan te nemen en probeer u
zo te gedragen dat het uw gezag als ouder of leerkracht kan respecteren.
Op die leeftijd behoort het kind eveneens voorbereid te worden zuinig om
te gaan met de kracht die nu binnenin hem begint te ontwaken en die hem
tegen het einde van deze tweede periode van zeven jaar in staat stelt zich
voort te planten. Hij mag deze kennis nooit uit bezoedelde bron vernemen
omdat de ouders, uit een gevoel van preutsheid, er voor terugschrikken de
verantwoordelijkheid op zich te nemen om het kind de nodige kennis bij
te brengen. Een bloem kan als voorbeeld dienen, waarbij kleine en grotere
kinderen, in de vorm van een sprookje, uitstekend kunnen worden voorgelicht. Als de ouders maar weinig van plantkunde afweten, kan men hen vertellen hoe bloemen net families zijn, zonder hen met botanische termen te
vermoeien. Laat aan de kinderen een paar bloemen zien en vertel hen dat
dit een plantengezin is met alleen maar jongens, een bloem met alleen maar
meeldraden, en hier is een ander gezin, met alleen maar meisjes, een stamperbloem. En hier is er een met zowel jongens als meisjes, een bloem met
meeldraden en stampers. Wijs hun op het stuifmeel in de helmknoppen en
vertel dat die bloemenjongetjes net zo zijn als jongens in een mensen gezin. Dat zij van avonturen houden en de wijde wereld in willen trekken om
mee te vechten in de strijd om het bestaan, terwijl de meisjes thuis blijven.
Wijs hen de bijen met de stuifmeelklompjes aan hun pootjes en vertel ze
hoe die kleine bloemenjongens op die gevleugelde paarden zitten, zoals de
ridders vroeger, en de wereld intrekken om de prinses, die in een betoverd kasteel opgesloten zit - het vruchtbeginsel in de stamper - te zoeken.
Hoe het fijne stuifmeel - de bloemenridderknapen - hun weg door de stamper banen en het vruchtbeginsel binnendringen. Vertel dan, dat dát het
huwelijk van de ridder met de prinses betekent, dat zij daarna steeds gelukkig samen leven en de ouders van een aantal bloemenkindertjes worden. Als de kinderen dit alles hebben begrepen zullen zij ook het voortplantingsproces in de dierenwereld en het mensenrijk begrijpen, want er
is geen verschil; het ene is even zuiver en rein als het andere. Kinderen
die op deze manier zijn grootgebracht zullen altijd een gevoel van eerbied
hebben voor de scheppingsfunctie, die op geen betere manier kan worden
ingeprent.
Als een kind goed is voorgelicht staat het sterk als in de pubertijd de geboorte van het begeertelichaam plaatsvindt. Als de begeerten en gevoelens
onbeteugeld zijn, begint de gevaarlijkste tijd van hun leven, de opstandige
34

jeugd van veertien tot eenentwintig jaar. Want in die periode heeft het begeertelichaam de overhand en is het verstand nog niet geboren om als
rem te dienen. Dan is het voor het kind een zegen op deze manier te zijn
opgevoed, want zijn ouders zullen dan een steun en toeverlaat voor hem
zijn om hem door moeilijk vaarwater heen te loodsen, tot aan het tijdstip
dat de geboorte echt voltooid is, namelijk op eenentwintigjarige leeftijd,
wanneer het verstand wordt geboren.
Vraag 28. Kinderen geboren bij ouders waar zij niet welkom zijn.
Waarom worden er kinderen in een gezin geboren waar zij niet welkom zijn?
Antwoord: Het wijst helaas op een droevige maatschappelijke toestand, dat
een vraag als deze blijkbaar op zijn plaats is. Het voornaamste doel van een
huwelijk is de instandhouding van de soort. Mensen die geen ouders willen
worden zouden niet moeten trouwen. Elk kind behoort welkom te zijn en
heeft recht op een goede omgeving. Hoewel wij bij het fokken van dieren
zorgvuldig te werk gaan bij het uitzoeken van het beste exemplaar om het
sterkste en zuiverste ras te verkrijgen, denken wij meestal helemaal niet aan
de lichamelijke, morele en geestelijke geschiktheid van hem of haar die wij
als ouders voor onze kinderen uitkiezen. Het wordt zelfs onkies of onbetamelijk geacht om over kinderen te denken. Als zij ondanks het gebruik
van voorbehoedmiddelen toch komen worden de ouders vaak door verdriet overmand. Maar de wet van oorzaak en gevolg kan niet worden tegengehouden. De molens van God malen langzaam, maar zij malen beslist zeer fijn. Ook al gaan er eeuwen voorbij, eens zal de tijd aanbreken
dat zij, die tegen hun zin het ouderschap aanvaardden, zelf opnieuw geboren moeten worden. Dan wordt men misschien geboren in een gezin waar
men niet welkom is. Of blijft de vroeger onwillige ouder in het volgende
leven misschien kinderloos. Mij is een geval bekend waarin een dergelijk
echtpaar gezegend werd met talrijke kinderen, waarnaar zij verlangden en
die zij hartstochtelijk liefhadden maar tot groot verdriet van de ouders, allen in de kinderjaren stierven.
Vraag 29. Hoe kan men een ongeboren kind aantrekken?
Als een echtpaar vurig naar kinderen verlangt, maar zij komen niet, bestaat er dan een
middel om de een of andere geest in de onzichtbare wereld te bewegen hun uitnodiging
om geboren te worden, aan te nemen? Men zou denken, dat waar de huiselijke omstandigheden buitengewoon gunstig zijn, er onder de vele geesten die geboren willen worden, er
wel één moet zijn die de omstandigheden geschikt vindt?
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Antwoord: Dit is ongetwijfeld een geval waarin een echtpaar een bepaalde
gelegenheid in hun vorige leven verzuimden of mogelijk voorzorgsmaatregelen troffen om het krijgen van kinderen te voorkomen. Of, als dat niet
het geval is, kan het mogelijk zijn dat op een later tijdstip hun wens in vervulling gaat. Ik heb een geval waargenomen waarin een geest, die geboren
wilde worden, de moeder overal volgde. Mij werd verteld - door iemand
die de moeder van vroeger kende - dat die geest haar al vóór haar huwelijk
volgde. Het huwelijk bleef echter kinderloos; pas onlangs kwam het bericht van hun scheiding. Het was duidelijk, dat hoewel dit ego bij deze
moeder geboren wilde worden, het de vader weigerde. Vaak horen wij van
huwelijken die kinderloos blijven; als dan de huwelijksband ontbonden
wordt en beide partijen hertrouwen, beiden kinderen krijgen. Dit toont aan
dat zij vanuit lichamelijk standpunt bezien geschikt waren kinderen te krijgen, maar dat het ego, dat geboren moest worden, ontbrak. Opgemerkt
dient te worden dat als er geen ego is dat bij een echtpaar geboren wil worden, hun pogingen vruchteloos zullen blijven. Vanuit een gewoon standpunt bezien lijkt dat niet zo. Maar men kan gemakkelijk begrijpen dat als
de chemische samenstelling van het zaad en het ei steeds hetzelfde zijn er
geen verklaring voor het feit is waarom de geslachtsgemeenschap het ene
moment vruchtbaar en het andere moment onvruchtbaar is, als dit ten
minste de enige factoren zouden zijn. Het is bekend dat als waterstof en
zuurstof in de juiste verhouding vermengd worden er altijd water ontstaat
en dat water altijd van een heuvel afstroomt. Alle natuurwetten zijn dus
onveranderlijk zodat er – tenzij er een andere factor bijkomt dan uitsluitend
de chemische verbinding van zaadcel en eicel - altijd bevruchting zou moeten plaatshebben. Die ontbrekende factor is de geest die geboorte zoekt
en alleen maar daarheen gaat waarheen hij wil. Zonder hem kan er geen
bevruchting plaatsvinden.
Als de vraagster oprecht tot de engel Gabriël bidt, die de afgezant is van
de regent van de maan naar de aarde - en daarom de belangrijkste factor bij
het scheppen van nieuwe lichamen zoals in de Bijbel staat - kan dat misschien helpen het gewenste resultaat te verkrijgen. De beste tijd is maandag, bij zonsopgang en tussen nieuwe- en vollemaan.
Vraag 30. Waarom erft een kind vaak de slechte eigenschappen?
Hoe verklaart u het feit dat een kind zo vaak de slechte eigenschappen van de ouders
erft?
Antwoord: Ik verklaar dit door te zeggen dat het geen feit is. Het is betreurenswaardig dat mensen hun slechte eigenschappen op erfelijkheid afschuiven. Zij verwijten hun ouders al hun fouten, terwijl zij alle eer voor
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het goede zichzelf toekennen. Het feit alleen al dat wij onderscheid maken
tussen dat wat overgeërfd is en dat wat van onszelf is, toont aan dat er twee
kanten aan de menselijke aard zijn: de vormzijde en de levenszijde.
De mens, de denker, komt hier toegerust met een geestelijke en een morele geaardheid die helemaal zijn eigen maaksel zijn, terwijl hij van zijn ouders alleen het materiaal voor zijn stoffelijk lichaam ontvangt. Door de
wet van aantrekking worden wij tot bepaalde mensen aangetrokken. Dezelfde wet die maakt dat musici elkaars gezelschap zoeken in concertzalen,
dat gokkers bijeenkomen op renbanen of in speelzalen, en dat leergierige
mensen naar bibliotheken gaan, maakt ook dat mensen met dezelfde neiging, smaak en karaktertrekken, in hetzelfde gezin geboren worden. Als
men dus iemand hoort zeggen: ‘Ja, ik weet wel dat ik verkwistend ben,
maar bedenk dat wij thuis gewend waren nooit te werken want daar hadden wij onze mensen voor,’ dan toont dit aan dat overeenkomst van smaak,
en niets anders, hiervoor een verklaring is. Wanneer een ander zegt: ‘O
ja, ik weet best dat ik met geld smijt, maar ik kan daar niets aan doen, het
zit in de familie,’ is dit ook weer de wet van aantrekking. Hoe eerder wij
inzien dat in plaats van de wet van erfelijkheid de schuld te geven voor onze slechte gewoonten, wij proberen moeten die te overwinnen, en in plaats
daarvan deugden aankweken, des te beter dat voor ons is. Wij zouden het
ook niet als een geldige verontschuldiging accepteren als een alcoholist zou
zeggen: ‘Ik kan het drinken niet laten, al mijn kameraden drinken.’ Wij
zouden hem aanraden hen zo gauw mogelijk te mijden en zichzelf te zijn.
Wij willen mensen aanraden op te houden zich als verontschuldiging voor
slechte gewoonten achter hun voorouders te verschuilen.
Vraag 31. Erft een kind bloed, zenuwstelsel en ziekten van zijn ouder?
Erft een kind bloed en zenuwstelsel van zijn ouders? En zo ja, zal het daardoor niet
ook ziekten en zenuwaandoeningen erven?
Antwoord: Bij de foetus bevindt zich in het onderste gedeelte van de keel
achter het borstbeen een klier, de thymusklier genaamd, die tijdens de
zwangerschap het grootst is, en naarmate het kind ouder wordt geleidelijk
wegkwijnt totdat zij omstreeks het veertiende jaar, als het beenderstelsel
gevormd is, geheel verdwijnt. De wetenschap heeft zich afgevraagd wat
het nut is van deze klier en hiervoor een paar theorieën opgeworpen. Eén
daarvan is dat de thymusklier het materiaal verschaft voor de vorming van
rode bloedlichaampjes totdat de beenderen in het kinderlichaam voldoende ontwikkeld zijn om zelf rode bloedlichaampjes aan te maken; en deze
theorie is de juiste.
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Tijdens de eerste jaren is het ego niet in het volledige bezit van zijn kinderlichaam. Men erkent dan ook dat een kind voor zijn zevende jaar, dat later tot het veertiende werd uitgebreid, niet verantwoordelijk is voor zijn
daden. Gedurende die tijd is het kind niet wettelijk aansprakelijk voor zijn
daden. Dat is maar goed ook. Want het ego, dat in het bloed zetelt, kan alleen goed functioneren in bloed dat hijzelf heeft aangemaakt, zodat waar
de bloedvoorraad in het kinderlichaam door de ouders door middel van
de thymusklier verschaft wordt, het kind nog niet zijn eigen heer en meester is. Daardoor komt het dat jonge kinderen niet over zichzelf spreken
als ik, maar zich met het gezin vereenzelvigen. Zij zijn papa’s kleine meid,
of moeders jongen. Een jong kind zegt: ‘Marietje wil dit’, of ‘Jantje wil dat’.
Maar zodra de pubertijd aanbreekt en zij hun eigen bloedlichaampjes gaan
vormen, horen wij hen zeggen: ik wil dit doen, of ik wil dat doen. Vanaf dat
moment laten zij hun eigen identiteit gelden en beginnen zij zich van het
gezin los te maken.
Omdat dus zowel het bloed als het kinderlichaam van beide ouders
wordt geërfd, wordt ook de aanleg voor ziekten, niet de ziekte zelf, overgebracht. Als na het veertiende jaar de geest zelf zijn eigen bloedlichaampjes gaat vormen, hangt het van hemzelf af of deze aanleg zich in zijn leven
al dan niet openbaart.
Vraag 32. Kan iemand tijdens zijn slaap beïnvloed worden?
Kan een mens tijdens de natuurlijke slaap beïnvloed worden zoals dat tijdens de hypnotische slaap mogelijk is, of is er verschil?
Antwoord: Ja, er is verschil. 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 die persoon 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 geaardheid. 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 gedreven wordt. Want het zijn de hersenen die de spieren aanzetten tot bewegen. Tijdens de natuurlijke slaap doordringt zijn eigen levenslichaam
zijn hersenen en is hij meester over zichzelf, terwijl de hypnotiseur tijdens
de hypnotische slaap de ether, waaruit zijn levenslichaam is samengesteld,
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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 volstrekt 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 denkbeelden overbrengt die zij wenst, zal zij bemerken dat
als het kind wakker is, er enkele zijn opgenomen. Dit geldt ook voor iemand die ziek is of aan alcohol is 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 een of andere afgedwaalde persoon haar zal misbruiken.
Vraag 33. Wat zijn dromen en hebben zij betekenis?
Wat zijn dromen? Hebben zij allemaal een betekenis, en hoe kunnen wij ze tot stand
brengen of oproepen?
Antwoord: 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
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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.
Het komt soms voor dat, wanneer het ego helemaal uit zijn stoffelijk lichaam is - zoals bij droomloze slaap - de geest een gebeurtenis in verband
met zichzelf ziet die op het punt staat zich te voltrekken, want komende
gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Voordat iets in de stoffelijke wereld gebeurt, heeft dit al in de geestelijke werelden plaatsgevonden. Als het ego bij het ontwaken na een dergelijke ervaring erin slaagt wat
hij gezien heeft op zijn hersenen in te prenten, hebben wij te maken met
een voorspellende droom die te zijner tijd zal uitkomen, of die, als het lot
het toestaat, de geest door een bepaalde handeling kan veranderen. Als
men bijvoorbeeld gewaarschuwd wordt voor een ongeval, kan men stappen ondernemen om het dreigende onheil te voorkomen.
Voor wat het tweede deel van de vraag betreft: ‘Hoe kunnen wij dromen
tot stand brengen of oproepen?’ kunnen we stellen dat het natuurlijk geen
nut heeft dromen van de gewone, verwarde en fantastische soort, op te
roepen. Wat de andere soort betreft, er komt een tijd in het leven van de
mens dat hij het geestelijke leven gaat leiden. Dan ontwikkelt hij door bepaalde oefeningen geleidelijk het vermogen ’s nachts of op een ander moment, zijn lichaam bewust te verlaten. Hij is in de onzichtbare werelden
dan volkomen bewust. Binnen een paar minuten kan hij gaan waarheen hij
wil, zelfs naar het einde van de aarde. Naarmate hij leert bewust in deze
onzichtbare werelden te werken droomt hij niet langer, maar leeft een ander
leven dat voller en werkelijker is dan wat hij nu leeft.
Vraag 34. Wat is de oorzaak van slaap?
Wat is slaap en wat is de oorzaak dat het lichaam in slaap valt?
Antwoord: 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 en wanneer het door de hersencentra in bijzonder grote hoeveelheid uitgezonden wordt brengt het de spieren, waarnaar de zenuwen leiden, in beweging.
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 levens40

lichaam 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
oorspronkelijk lage trilling. Als wij dan op de hand slaan om haar wakker te
maken zoals men dat noemt, dan wordt het eigenaardige tintelende gevoel
veroorzaakt door de prismatische atomen van het levenslichaam die de slapende atomen van de hand weer binnenkomen en hen opnieuw in trilling
brengen.
Als iemand sterft verlaat het levenslichaam het grofstoffelijk lichaam op
vergelijkbare manier. Mensen die op het punt stonden te verdrinken maar
weer werden bijgebracht ondervonden een gevoel van hevige, stekende
pijn veroorzaakt door de terugkeer van deze prismatische atomen.
Overdag, wanneer de mens 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, 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 voordat 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 lichaam waardoor het bij het ontwaken, als het ego het lichaam binnentreedt, weer fris en krachtig is.
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Vraag 35. Geloven de Rozenkruisers in geneesmiddelen?
Geloven de Rozenkruisers in de materia medica of volgen zij de geneesmethode van
Christus?
Antwoord: Meestal erkennen de beste praktiserende medici dat de materia
medica of geneesmiddelen en de kennis daarvan, hun samenstelling en
toepassing, een empirische of op ervaring berustende wetenschap is. En
dat medicijnen niet op iedereen dezelfde uitwerking hebben en het daardoor noodzakelijk is dat de arts medicijnen uitprobeert. Daarom is de
materia medica niet bevredigend. Men kan er niet vast op rekenen dat medicijnen op elk moment het verwachte effect hebben.
Uit waarneming blijkt dat terwijl alle koeien op gras gedijen en alle leeuwen groeien op vlees, men bij de mens altijd te maken heeft met individuen, die iedereen verschillend maakt van de ander. Dit kenmerk bij de
mens vloeit voort uit het feit dat, terwijl elke diersoort de uitdrukking is
van één enkele groepsgeest die elk dier afzonderlijk van buitenaf leidt, er
in elk menselijk wezen een individuele, inwonende geest, een ego is, waardoor men niet alle mensen over één kam kan scheren.
Alleen wanneer de materia medica met dit punt rekening houdt kan zij in
alle gevallen echt van nut zijn. De manier om achter de eigenheid van de
geest te komen, die in het lichaam van de patiënt woont, is om zijn horoscoop te berekenen om na te gaan wanneer de tijd gunstig is voor het
toedienen van medicijnen zodat men de passende kruiden op de juiste
tijd kan geven. Paracelsus deed dit en daarom had hij altijd succes bij zijn
patiënten; hij vergiste zich nooit. Er zijn tegenwoordig mensen die de astrologie voor zulke doeleinden gebruiken. Ik zelf heb er voor mijn diagnose menigmaal gebruik van gemaakt. Zo kon ik altijd de crisis tijdens de
ziekte zien evenals wat daaraan was voorafgegaan en wat nog zou volgen.
Ik was daardoor in staat vaak verlichting te geven aan mensen met verschillende ziektes. Astrologie behoort voor zulke zaken te worden gebruikt in
plaats van tot waarzeggerij voor geld te worden verlaagd. Want evenals alle geestelijke zaken behoort zij gebruikt te worden voor het welzijn van
mensen, ongeacht financiële afwegingen. Als artsen astrologie zouden bestuderen, dan zouden zij met weinig moeite in staat zijn bij hun patiënt een
diagnose te stellen als op geen andere manier. Sommige artsen zien dit in
en hebben uit ervaring geleerd dat de hemellichamen invloed op het menselijk gestel uitoefenen. Toen ik in Portland was, in de staat Oregon, deelde
een arts mij als zijn ervaring mee, dat wanneer het mogelijk was een operatie uit te voeren bij wassende maan, dus tussen nieuwe- en vollemaan,
de operatie niet alleen goed afliep, maar er zich ook geen complicaties
voordeden. Anderzijds had hij ondervonden dat als hij door omstandig42

heden gedwongen was een operatie bij afnemende maan te verrichten er
groot gevaar bestond voor complicaties en dat dergelijke operaties nooit
zo bevredigend verliepen als die bij wassende maan.
Ook zijn artsen steeds meer geneigd te genezen door middel van suggestie, waarbij zij de patiënt een placebo geven en een dosis suggestie.
Elke moeder, of zij de kracht van suggestie kent of niet, past haar nu en
dan onbewust op haar kinderen toe. Als de kleine valt kan zij door haar
suggestie maken dat het kind óf huilt, óf lacht. Zegt zij bijvoorbeeld: ‘Ach
arm kind, je hebt je wel erg pijn gedaan, dat arme bolletje,’ dan zal het
kind onmiddellijk beginnen te huilen. Als zij daarentegen naar de vloer
wijst en uitroept: ‘O mijn schat, wat heb je die arme grond pijn gedaan,
maar dat is vreselijk; zoen het af!’ dan zal het kind spijt hebben dat het de
grond pijn deed en helemaal niet op zijn eigen schrammen letten.
Een arts kan op dezelfde manier zijn patiënt beïnvloeden. Het is misdadig als een arts de ziekenkamer binnengaat met een somber gezicht, zijn
patiënt aanraadt zijn testament te maken of hem vertelt dat hij niet lang
meer te leven heeft. Dergelijke opmerkingen hebben een veel grotere invloed op de patiënt dan men beseft en menige arts heeft op deze manier
gedood waar hij misschien had kunnen redden. Als hij daarentegen opgewekt is, de ziekenkamer met een glimlach betreedt en een bemoedigend
woord heeft, geeft hij een onschuldig middel en een krachtige suggestie.
Dan heeft de patiënt kans te herstellen terwijl hij anders misschien aan de
ziekte bezwijkt. Suggestie staat dus ver boven de materia medica. Het geloof dat de patiënt in zijn arts heeft doet wonderen, hetzij ten goede of ten
kwade. Geloof was de methode die Christus bij zijn genezingen gebruikte.
Als de vrager in de Bijbel de voorbeelden opslaat waar Christus de zieken
genas, zal hij zien dat er altijd een vraag was over het geloof van de kant van
de zieke. Christus zei tegen iedere hulpzoekende: ‘U gebeurt naar uw geloof.’
Dat twijfel zelfs zijn macht vernietigde, blijkt misschien het sterkst uit de
passage waarin verteld wordt dat hij naar zijn geboortestad reisde en ontdekte dat een profeet niet geëerd wordt in zijn eigen land. Dit verhaal
staat beschreven in het dertiende hoofdstuk van Mattëus en komt eveneens voor bij Marcus. Het is tekenend dat in het laatste vers bij Mattëus
staat dat hij vanwege hun ongeloof niet veel machtige werken deed. Marcus verhaalt dat hij wegens hun ongeloof in staat was maar weinig mensen
door handoplegging te genezen.
Voor onderzoek is een onbevooroordeeld verstand een eerste vereiste
en ongeloof is voor het opdoen van kennis beslist fataal. Als voorbeeld
kan dienen dat ik enige jaren geleden in Columbus was en daar een
voordracht bijwoonde van professor Hyslop, secretaris van de Vereniging
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voor Parapsychologisch Onderzoek. De titel van de lezing was: ‘Nieuw
bewijsmateriaal voor een toekomstig leven.’ Ik was verbaasd dat prof.
Hyslop geen enkel punt naar voren bracht, dat niet reeds in de laatste
twintig jaar in de verslagen van zijn vereniging was gepubliceerd. De oplossing kwam echter na de lezing, toen een vraag aan het licht bracht dat
de professor geen geloof hechtte aan iets wat in de verslagen van de vereniging stond. Hij geloofde in geen andere resultaten dan die door hemzelf waren verkregen. Het bewijsmateriaal dat hij zojuist naar voren had
gebracht, was door hemzelf verzameld en daarom was het voor hem
nieuw. Hij verwachtte dat zijn toehoorders hem op zijn woord geloofden
hoewel hij zelf weigerde het woord van iemand anders te aanvaarden. Als
voorbeeld hoe ongeloof werkt gaf hij onbewust een schitterend voorbeeld
door te vertellen hoe op zeker dag, toen hij een medium bezocht, de overleden Richard Hodgson door het medium sprak en de professor allerlei
vragen stelde, die, hoewel zeer eenvoudig, de heer Hodgson grote moeite
kostte die te beantwoorden. Professor Hyslop had ten slotte ongeduldig
uitgeroepen: ‘Wat heb je toch, Richard? Toen je leefde was je vlug genoeg;
waarom kun je dan nu niet antwoorden?’ ‘Toen’, sprak professor Hyslop,
‘kwam het antwoord, snel als de weerlicht.’ Nou, telkens als ik in jouw
beroerde atmosfeer kom raak ik helemaal de kluts kwijt!’ Professor Hyslop kon de reden daarvan niet begrijpen. Maar iedereen die wel eens een
examinandus voor een examencommissie heeft gezien, waarvan het als een
paal boven water staat, dat de kandidaat een ezel is, zal het wel begrijpen
en inzien dat de houding van kritisch ongeloof van de professor de oorzaak was die maakte dat Richard Hodgson moeite had bij het communiceren. Ik wil daarom besluiten met te zeggen dat ik vertrouwen heb in de materia medica als zij samen met astrologie wordt toegepast, en ook in de geneesmethode van Christus, die op genezing door geloof berust, zowel als
in de kracht van suggestie en in verscheidene andere geneesmethoden. Zij
bevatten alle enige waarheid. Helaas worden veel methoden een rage en
wordt het effect ervan overdreven. Dan verliezen zij hun kracht ten goede
en vormen een bedreiging voor hen die er anders baat bij konden hebben.
Vraag 36. Is het juist pijnstillers te gebruiken?
Aangezien lijden het gevolg is van onze eigen daden, vindt u het dan verkeerd pijnstillers te gebruiken als iemand niet uitzichtloos ziek of stervende is?
Antwoord: Deze vraag verraadt een betreurenswaardige instelling. Men kan
evengoed vragen of het geoorloofd is te proberen zichzelf te redden als
men op het punt staat te verdrinken, want in het water vallen is ook een
gevolg van een of andere, door onszelf geschapen, oorzaak.
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Natuurlijk is het onze plicht medicijnen in te nemen die door een daartoe bevoegd iemand worden voorgeschreven. Of de kwalen waaraan wij
lijden proberen te genezen op een manier die ons aantrekt. Wij zouden er
beslist verkeerd aan doen ons stoffelijk lichaam door gebrek aan behoorlijke verzorging en aandacht te verwaarlozen. Het is het kostbaarste instrument dat wij bezitten. Als wij er niet behoedzaam mee omgaan en er
goed voor zorgen, zullen wij door de wet van oorzaak en gevolg, voor dat
verzuim gestraft worden.
Een vraag als deze wijst beslist op een verkeerd begrip van de wet van
oorzaak en gevolg. Het is onze plicht te proberen ons boven de omstandigheden te verheffen in plaats van aan de omstandigheden toe te geven.
Er bestaat een mooi gedichtje dat deze gedachte juist weergeeft:
Eén schip zeilt oost en een ander naar west
door dezelfde wind gedreven.
Zoals de zeilen staan
zal het scheepje gaan
die zullen er richting aan geven.
Als de winden der zee zijn de wegen van ’t lot
waar zonneschijn volgt na regen.
Uit geestkracht blijkt
wat de mens bereikt
en niet uit het voor of het tegen.

Ella Wheeler Wilcox, 1850-1919.

Als wij ons best doen de zeilen van onze levensschip in de goede richting
te draaien, zullen wij altijd in staat zijn de omstandigheden zo niet te veranderen, dan toch enigszins te wijzigen en van onze levens te maken wat
wij kunnen, in plaats van werkeloos af te wachten totdat de wolken zijn
overgetrokken, omdat wij die wolken immers zelf gemaakt hebben. Juist
het feit dat wij die wolken zelf gemaakt hebben zou een aansporing moeten zijn ons moed en energie te geven om de wolken op te lossen en zo
snel mogelijk weg te duwen.
Vraag 37. Welke geneesmethode: die van artsen of die van de Christian Science?
Welke methode van genezing raadt u aan: artsen of genezers volgens de methode van
de Christian Science?
Antwoord: Dat hangt af van de aard van de ziekte en het gestel van de patiënt. Bij een gebroken been moet men natuurlijk de hulp van een arts in45

roepen. Is er inwendig een verstoring en kan men een ruimdenkende arts
krijgen, dan is hij in bepaalde gevallen de juiste man. Kan men echter een
geestelijk genezer, een Christian Scientist, of een andere, geestelijk ingestelde persoon erbij halen, wellicht kunnen zij iemand, die zelf een krachtig geloof bezit, helpen. Want evenals een stemvork van bepaalde toonhoogte zal gaan trillen als een andere stemvork van gelijke toonhoogte
aangeslagen wordt, zo zal een zeer gelovig persoon reageren op de geestelijke bijstand van boven genoemden. Maar als geloof in hun methoden
bij de patiënt ontbreekt, is het veel beter een arts te laten komen in wie
de patiënt wél vertrouwen heeft. Want gezondheid of ziekte hangen voor
een groot deel af van de geestesgesteldheid. Bij een ziekte, waardoor iemand verzwakt wordt of als men overgevoelig is, is het beter hem niet in
zijn voorkeur te belemmeren. Trouwens, als er iets goeds in een bepaalde
geneesmethode is, zal de uitwerking op iemand in evenredigheid zijn met
zijn vertrouwen of wantrouwen in de geneeskracht ervan.
Vraag 38. Vasten als geneesmethode.
Wat is uw mening over vasten als middel zieken te genezen?
Antwoord: Wij kunnen aannemen dat er in het Westen meer mensen sterven door teveel dan door te weinig eten. Onder bepaalde omstandigheden
is één of twee dagen vasten ongetwijfeld heilzaam. Maar net zo als er
lekkerbekken en veelvraten bestaan zijn er ook mensen die naar het andere
uiterste doorslaan en overmatig vasten. De beste manier is met mate te
eten en het juiste soort voedsel te gebruiken. Dan is het helemaal niet nodig om te vasten.
Als men de voedingsleer bestudeert ziet men dat sommige voedingsmiddelen bij bepaalde verstoringen in het lichaam, waardevolle eigenschappen
bevatten. Goed beschouwd is voedsel met recht een medicijn. Alle citroenzuurhoudende vruchten bijvoorbeeld, zijn uitstekend antiseptisch.
Zij zuiveren en ontsmetten het spijsverteringskanaal; dus voorkomen zij
ziekte. Alle graansoorten, vooral rijst, zijn tegengiften. Zij doden ziektekiemen en bacteriën van bedorven voedsel. Als wij dus de genezende eigenschappen van de verschillende voedingsmiddelen kennen, kunnen wij
ons gemakkelijk van het nodige voorzien en onze gewone kwalen door
voedsel in plaats van door vasten genezen.
Vraag 39. Is bij drankzucht hypnose aan te raden?
Vindt u het verkeerd om te proberen een slechte gewoonte als drankzucht, door hypnose te genezen?
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Antwoord: Ja, beslist! 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 eerste gezicht
schijnt het nut ervan overduidelijk.
Maar als men het echter vanuit het geestelijk 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 4 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 zogenoemde 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
om 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.
Het slachtoffer van een hypnotisch genezer overwint zijn slechte gewoonte dus niet door eigen kracht, maar blijft in dit opzicht even sterk gebonden, alsof hij in eenzame opsluiting zit. Al mag hij in dit leven een betere burger schijnen zal hij, als hij weer op aarde terugkeert, dezelfde zwakheid hebben te bestrijden, totdat hij die ten slotte op eigen kracht overwint.
Vraag 40. Hoe kalk uit het lichaam te verwijderen?
Is er een methode om de kalk, die door verkeerde voeding in ons lichaam komt, te verwijderen?

4

Sujet is een persoon waarvan men bij hypnose gebruik maakt.
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Antwoord: De vraag toont aan dat de steller ervan zich bewust is dat ons lichaam van kind af aan zich langzamerhand verhardt door de kalkachtige
bestanddelen die zich in het voedsel bevinden waarmee wij gewend zijn
ons lichaam te voeden. Deze kalkachtige stof zet zich voornamelijk af op
de wanden van slagaderen en aderen en veroorzaakt wat medisch bekend
staat als arteriosclerose, slagaderverkalking, maar feitelijk slagaderverharding is. De slagaderen van een kind zijn buitengewoon zacht, en elastisch
als een rubberslang. Als men ouder wordt worden de wanden, tengevolge
van afzetting door het langsstromende bloed, harder. Na verloop van tijd
worden zij stijf en verliezen hun veerkracht en worden dan zo broos dat
zij kunnen breken en zowel bloedingen als de dood kunnen veroorzaken.
Daarom zegt men terecht dat een mens zo oud is als zijn aderstelsel. Als wij
onze slagaders en haarvaten van aanslag zouden kunnen zuiveren, zouden
wij ons leven aanmerkelijk verlengen en de bruikbaarheid van ons lichaam
verhogen.
Occult bezien doet het er natuurlijk niet toe of wij leven of sterven, zoals
de uitdrukking luidt, want voor ons betekent de dood geen vernietiging,
maar alleen de verplaatsing van ons bewustzijn naar andere sferen. Als wij
niettemin een lichaam door de vrij nutteloze kinderjaren hebben kunnen
loodsen, en de pubertijd achter de rug is, en volwassen zijn geworden, en
pas echt ervaring beginnen op te doen, des te nuttiger is het dan voor ons
om dit stadium van ondervinding opdoen zo lang mogelijk te rekken. Om
die reden heeft het nut het leven te verlengen.
Om dit te bereiken dienen wij allereerst die voedingsstoffen te kiezen die
onze aderen het minst doen dichtslibben. In het kort samengevat zijn dit
groenten en fruit. Vervolgens is het van belang om te proberen de giftige
stoffen die wij al tot ons hebben genomen, kwijt te raken, voor zover dat
mogelijk is. Maar de wetenschap heeft nog geen voedsel of geneesmiddel
ontdekt wat dit mogelijk maakt. Elektrische baden werken geneeskrachtig,
maar niet afdoende. Karnemelk is het beste middel om het bloed te zuiveren, gevolgd door druivensap. Als men die regelmatig en in grote hoeveelheden drinkt zullen zij de verkalking van de bloedvaten aanmerkelijk tegengaan.
Vraag 41. Is de natuur de schuld van misvormingen?
Is de natuur niet de schuld van het vaak voorkomen van misvormingen bij plant, dier
en mens? En kan er in een ziek of misvormd lichaam sprake zijn van een volmaakt
gezonde, evenwichtige geest met een krachtige wil?
Antwoord: De vraag rijst: wat bedoelt u met natuur? Bacon zegt, dat de natuur en God alleen verschillen zoals het zegel en zijn afdruk. De natuur is
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het zichtbare symbool van God. Tegenwoordig zijn wij maar al te zeer geneigd om de natuur in stoffelijke zin voor te stellen. Achter elke uiting in de
natuur staan krachten; geen blinde krachten maar wezens. Misschien dat
een voorbeeld ons kan helpen om de relatie waarin wij tot die krachten
staan, te verduidelijken.
Veronderstel dat wij materiaal en gereedschap hebben en de opdracht is
een tafel te maken terwijl een hond naar ons zit te kijken. De hond, een wezen uit een lager rijk, ziet hoe wij geleidelijk aan het tafelblad vlak maken en
de poten eronder monteren. De hond zal stapsgewijs de tafel zien ontstaan, ook al weet hij niet waartoe die dient noch kan hij begrijpen wat er
in onze gedachten omgaat terwijl wij hiermee bezig zijn. Hij constateert
alleen maar een uiting; hij ziet ons aan het werk en neemt het resultaat
waar. Laten wij, om het voorbeeld af te maken, veronderstellen dat de
hond de materialen zag en hoe er geleidelijk aan een tafel ontstond, maar
ons niet kon zien werken, en hoe de verschillende onderdelen in elkaar
werden gezet. De hond verkeert dan in dezelfde positie als wij tot de natuurkrachten. Wat wij elektriciteit, magnetisme, stoomspanning, enzovoort noemen zijn wezens die, door ons niet gezien, werken als sommige
dingen tot stand worden gebracht. Natuurgeesten doen de planten groeien, vormen de bergkristallen en met talloze andere hiërarchieën zijn zij om
ons heen aan het werk, ongezien, maar toch druk bezig met het maken van
dat wat wij de natuur noemen.
Dit zijn allemaal wezens die zich ontwikkelen, net als wij. Het feit dat zij
zich ontwikkelen houdt in dat zij niet volmaakt zijn en daardoor fouten
kunnen maken die natuurlijk uitmonden in misvormingen. In antwoord
op uw vraag kan gezegd worden dat de onzichtbare wezens die - wat wij
de natuur noemen - evenals wij, vaak fouten maken.
Voor wat het tweede deel van de vraag betreft, of er wel een volmaakt
gezonde, evenwichtige geest met een krachtige wil in een ziek of misvormd
lichaam kan huizen, kan ik antwoorden: ‘Jazeker, ongetwijfeld.’ Omdat
het uitdrukkingsvermogen van die persoon van de bruikbaarheid van zijn
lichamen afhankelijk is, kan die natuurlijk door de fysieke misvorming belemmerd worden, net zo als een vakman, hoe bedreven hij ook is, in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van zijn gereedschap.
Vraag 42. De occulte gevolgen van vaccinatie.
Wat zijn, occult gezien, de gevolgen van vaccinatie?
Antwoord: Bacteriologen hebben ontdekt dat veel ziekten veroorzaakt worden door micro- en macro-organismen die ons lichaam binnendringen.
Eveneens dat wanneer dit binnenvallende leger storing begint te veroor49

zaken ons lichaam kiemen of stoffen gaat aanmaken van tegenovergestelde
aard die de invallers onschadelijk maken. Het is dan maar de vraag wie de
sterkste zijn: de invallers of de verdedigers. Als de verdedigers talrijker zijn
dan de aanvallers, dan herstelt de patiënt. Als de verdedigers worden overwonnen of als het lichaam niet in staat is voldoende antistoffen te
produceren om de vijand te verslaan, wordt de patiënt ziek. Ook werd
ontdekt dat als iemand van een bepaalde ziekte herstelde, hij immuun was
tegen hernieuwde aanvallen van diezelfde ziekte die hij ooit had doorstaan,
omdat in zijn lichaam dan antistoffen aanwezig zijn die de dood voor de
ziekteverwekkers betekent.
Uit bovengenoemde feiten trok men de volgende conclusies:
1. Als iemand die gezond is wordt ingeënt met een kleine hoeveelheid ziekteverwekkers van een bepaalde ziekte, zal hij die ziekte in lichte mate krijgen. Het lichaam zal dan in staat zijn het reddende tegengif te ontwikkelen
en zo zal men in de toekomst tegen die ziekte beschermd zijn. Dit is de
vaccinatietheorie als preventie tegen ziekten.
2. Als iemand een ziekte heeft opgelopen en men is niet bij machte de binnendringers afdoende te vernietigen, kan zijn leven gered worden door inspuiting met een serum van iemand die immuun is.
Omdat het niet gemakkelijk is dergelijke tegengiften of cultures van
mensen te verkrijgen, werden zij gekweekt bij dieren. Er is veel geschreven, zowel vóór als tégen het gebruik van zulke methoden. Daar gaat het
hier echter niet om. De vrager wil het occulte standpunt weten en dat gaat
dieper dan wanneer men alleen maar blijft stilstaan bij de stoffelijke kant
van de zaak. Er bestaan ongetwijfeld gevallen waar ziekte door inenting
voorkomen werd. Ook zijn er gevallen waar de dood door het gebruik van
een tegengif werd afgewend. Er zijn ook gevallen waar vaccinatie de ramp
die zij hadden moeten voorkomen, juist hebben veroorzaakt. Maar ook dit
valt buiten de vraag.
Vanuit occult standpunt bezien valt vaccinatie en het gebruik van tegengiften, verkregen volgens de processen in bacteriologische instituten in gebruik, te betreuren. Deze methode doet groot onrecht aan de hulploze dieren, en vergiftigen het menselijk lichaam, zodat het voor het ego moeilijk
wordt zijn lichaam te gebruiken.
Als wij de voedingsleer bestuderen, zullen wij zien dat de natuur in elk
benodigd medicijn voorziet. Als wij het juiste voedsel eten, zullen wij ook
zonder vaccinatie immuun zijn tegen ziekten.
Bij normale gezondheid slaat het lichaam een grotere hoeveelheid zonne-energie op dan het gebruiken kan. Het teveel wordt over de hele oppervlakte van het lichaam met grote kracht uitgestraald en belet het binnendringen van micro-organismen die de kracht missen tegen deze overweldi50

gende stroom te strijden. Ja, zelfs meer. Volgens hetzelfde principe dat een
ventilator fijne stofdeeltjes uit een kamer zuigt en naar buiten afvoert, zuivert dit levensfluïde het lichaam van schadelijke stoffen, met inbegrip van
gevaarlijke ziekteverwekkers. Het zal ons niet verbazen dat die kracht verstandig te werk gaat en in staat is het materiaal dat verwijderd moet worden
uit te scheiden en het heilzame en nuttige in het lichaam te houden.
De wetenschap erkent het feit van selectieve osmose. Men weet dat terwijl een zeef elk deeltje doorlaat dat kleiner is dan de mazen van de zeef,
dat de nieren bijvoorbeeld, bepaalde vochten vasthouden die voor het lichaam van nut zijn, terwijl ze afvalstoffen doorlaten. Op een dergelijke
manier maakt ook het levensfluïde onderscheid. Zij bevrijdt het lichaam
van binnenin gevormde vergiften en afvalstoffen en weert zulke producten van buitenaf.
Die uitstraling werd door geleerden N-stralen of Odisch fluïde genoemd.
Zij werden ontdekt door middel van chemische reacties, die de uitstraling
deed oplichten. Tijdens het spijsverteringsproces zijn zij het zwakst omdat er dan binnenin het lichaam een extra hoeveelheid zonne-energie nodig is voor de vertering van het voedsel: zij is de bindende factor bij de assimilatie. Hoe overvloediger wij hebben gegeten, des te groter is de hoeveelheid levensfluïde die binnenin het lichaam verbruikt wordt en des te
zwakker is de afwerende en beschermende stroom naar buiten. Als wij veel
gegeten hebben lopen wij dus het grootste gevaar door een leger vijandelijke micro-organismen te worden overweldigd.
Als wij echter matig eten en voedsel kiezen dat gemakkelijk te verteren
is, zal de afname van de beschermende levensstroom, naar verhouding, tot
een minimum worden teruggebracht, en zal onze immuniteit tegen ziekte
sterk worden verhoogd, zonder dat het nodig is het lichaam door vaccins
te vergiftigen.
Vraag 43. De gevolgen van bloedtransfusie.
Indien, zoals u beweert, het ego in het bloed verblijft, is bloedtransfusie van een gezond
op een ziek mens dan niet gevaarlijk? Heeft dit invloed op het ego, en zo ja, op welke
manier?
Antwoord: Onder de belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen bevindt
zich de hemolyse [het zich afscheiden van de ijzer bevattende rode kleurstof uit de rode bloedcellen], het feit dat inspuiting met bloed uit de aderen van een hoger dier in dat van een lagere diersoort, dit het bloed van
het lagere dier vernietigt en zijn dood veroorzaakt. Dus is inspuiting van
mensenbloed in de aderen van een dier noodlottig. Maar transfusie van
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mens op mens, zo heeft men ontdekt, is mogelijk, maar soms met schadelijke gevolgen.
Vroeger trouwden de mensen binnen de familie. Als iemand het waagde
‘vreemd vlees te zoeken’, beschouwde men dat met afgrijzen. Toen ‘de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen
…’ Gen. 6:4, wil dat zeggen: toen de volgelingen van een leider buiten de
stam trouwden, ontstonden er grote moeilijkheden. Zij werden door hun
leider uitgestoten en verjaagd, want op dat moment moesten bepaalde eigenschappen, die wij nu bezitten, in de mens ontwikkeld worden, en die
werden zodoende in het gemeenschappelijke bloed ingeplant, dat alleen
maar zuiver in de familie of kleine stam stroomde.
Later, toen de mens moest afdalen naar stoffelijker omstandigheden
werden huwelijken tussen de stammen onderling juist bevolen. Vanaf die
tijd werd het even verkeerd gevonden als personen uit dezelfde familie
met elkaar trouwden. De oude Vikingen stonden niet toe met iemand buiten hun familie te trouwen als die niet eerst een ceremonie van bloedvermenging had doorgemaakt, om te zien of vermenging van bloed van de
vreemdeling in hun familie al dan niet schadelijk was. Dat kwam allemaal
omdat de mensheid vroeger niet zo geïndividualiseerd was als nu. De mensen werden meer door de familie- of rasgeest beheerst, die zich in hun
bloed ophoudt, zoals de groepsgeest bij de dieren. Later werden huwelijken tussen leden van verschillende stammen toegestaan om de mensheid
van dat juk te bevrijden en elk afzonderlijk ego alleen heerschappij over
zijn eigen lichaam te geven, vrij van iedere inmenging van buiten.
De wetenschap heeft ontdekt dat het bloed van verschillende mensen,
verschillende kristallen bevat, zodat het nu mogelijk is het bloed van een
neger en dat van een blanke van elkaar te onderscheiden. Maar er zal een
tijd komen dat men nog grotere verschillen zal ontdekken. Want evenals
er verschillen in de kristallen bij de verschillende rassen bestaan, zo bestaan
er ook verschillen in de kristallen door iedereen persoonlijk gevormd. De
vingerafdrukken zijn bij ieder mens verschillend, en op de duur zal blijken
dat het bloed van elk mens eveneens verschillend is. Dat verschil in bloed
is voor de occultist al duidelijk zichtbaar, en het is alleen maar een kwestie van tijd dat de wetenschap dit ook zal ontdekken. Want naarmate de
mens onafhankelijker en zelfbewuster wordt, worden de verschillen steeds
markanter.
Die verandering in het bloed is zeer belangrijk en zal op de duur, wanneer zij zich duidelijker zal aftekenen, verrijkende gevolgen hebben. Men
zegt dat de natuur volgens geometrische figuren werkt, en de natuur is alleen maar het zichtbare symbool van de onzichtbare God van wie wij nakomelingen zijn en van wie wij de beeltenis hebben. Daar wij naar zijn
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beeld geschapen zijn beginnen ook wij volgens meetkundige figuren te
werken. Natuurlijk beginnen wij met de substantie waarop wij, menselijke
geesten, als ego’s de grootste macht hebben, namelijk ons bloed.
Wanneer het bloed door onze slagaderen stroomt die diep in ons lichaam
liggen, is het gasvormig. Warmteverlies dichter bij het oppervlak van ons
lichaam, maakt echter dat het bloed gedeeltelijk condenseert en in die substantie leert het ego minerale kristallen te vormen. In de Jupiterperiode zullen wij leren deze minerale kristallen met een primitieve vorm van levenskracht te bezielen en buiten ons lichaam uit te planten als plantachtige
structuren. In de Venusperiode zullen wij in staat zijn hen van begeerten te
voorzien en hen dierachtig maken. In de Vulcanusperiode ten slotte, zullen wij hen voorzien van verstand en als rasgeesten over hen heersen.
Momenteel staan wij aan het prille begin van deze individualisatie van
ons bloed. Daarom is het nu nog mogelijk bloed van de ene mens op de
ander over te brengen. Maar de dag is niet ver meer dat dit onmogelijk is.
Het bloed van een blanke zal iedereen doden die lager staat en het bloed
van een vergevorderd mens zal iemand, die minder ontwikkeld is, vergiftigen. Een kind ontvangt nu, tijdens zijn kinderjaren, zijn voorraad bloed
van zijn ouders, opgeslagen in de thymusklier. Maar er zal een tijd komen
dat het ego te ver geïndividualiseerd is om in bloed, dat hij niet zelf heeft
voortgebracht, te kunnen functioneren. Dan zal de tegenwoordige manier
van voortplanting door een andere vervangen moeten worden, waarbij het
ego zijn eigen lichaam, zonder de hulp van ouders, zal scheppen.
Vraag 44. De oorzaken van krankzinnigheid.
Wat zijn de oorzaken van krankzinnigheid?
Antwoord: Het vergt boekdelen om deze vraag te beantwoorden. Maar vanuit de occultist bezien zijn er vier soorten krankzinnigheid te onderscheiden.
Krankzinnigheid wordt altijd veroorzaakt door een breuk in de reeks lichamen tussen het ego of de 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.
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
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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 gestoorde geestesvermogen 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.
Daar ziet het ego dan in een flits opnieuw de beelden van zijn toekomstig leven, zoals iemand die verdrinkt de beelden uit zijn afgelopen leven
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 levenslichaam,
gevormd uit ether, gedeeltelijk boven het hoofd van het grofstoffelijk lichaam getrokken worden. In dat geval is het verband tussen de zintuiglijke centra van het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam verbroken
en is het gevolg aangeboren idiotie, epilepsie, sint-vitusdans en dergelijke
zenuwstoornissen.
De disharmonische verhouding die soms tussen de ouders bestaat, geeft
vaak de doorslag dat het ego voelt een dergelijke omgeving niet te kunnen
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binnentreden. Daarom kunnen aanstaande ouders er niet genoeg op gewezen worden dat het tijdens de zwangerschap van het allergrootste belang is, alles te doen om de moeder in een toestand van tevredenheid en
harmonie te houden. Want zijn tocht door de baarmoeder is voor het ego
een zeer zware taak. De geest ervaart alle indrukken tot in de kleinste bijzonderheden. Disharmonie in het gezin, waar het bezig is deel van te
gaan uitmaken, zijn natuurlijk een bron van ellende, temeer daar die de bovengenoemde rampzalige toestand tot gevolg kan hebben.
Vraag 45. Is een krankzinnige na zijn dood nog krankzinnig?
Als een krankzinnige sterft, is hij in de begeertewereld dan ook krankzinnig?
Antwoord: Dat hangt ervan af waar de breuk zich bevindt. Want 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 het ego voor lange tijd verbonden is met de persoonlijkheid totdat
deze lichamen zijn uitgesleten.
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Diagram 5a. Het drievoudige zilveren koord
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DEEL 2

HET LEVEN NA DE DOOD

57

Vraag 46. Wat is de zin van kennis over het hiernamaals?
Wat voor zin heeft het iets af te weten van de toestand na de dood, van wat er in de
onzichtbare werelden gebeurt en dergelijke? Is het niet veel beter je met één wereld tegelijk bezig te houden? ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ Waarom te zorgen voor de dag van morgen?
Antwoord: Als wij zeker wisten dat wij op een bepaald moment gedwongen
zouden worden ons land te verlaten en naar een andere plek te gaan om
daar lange tijd te wonen voordat wij mogen terugkeren, zouden wij er dan
niet verstandig aan doen ons de taal eigen te maken en ons van de wetten
en gewoonten van dat land op de hoogte te stellen? Aldus toegerust, voelen wij ons daar niet zo vreemd en zouden er veel profijt van kunnen trekken voor onze ontwikkeling en studie die daar te vinden is. Wij lopen dan
geen kans de wetten van dat land te overtreden en door onwetendheid in
moeilijkheden te raken. En nog op allerlei andere gebieden zou het in ons
voordeel zijn iets van dat land af te weten.
Het voorgaande illustreert zeer goed onze positie met betrekking tot de
geestelijke werelden. Na de dood zullen wij ons daar bevinden. Als wij nu
in de gelegenheid zijn informatie over de situatie daar in te winnen, zal ons
dat zeker van groot nut zijn. Allereerst het voordeel dat kennis de vrees
voor de dood wegneemt omdat men nooit angst heeft voor dat wat men
kent. In de tweede plaats door iets af te weten van het louteringsgebied en
de eerste hemel en van de avondoefening waarin wij de gebeurtenissen van
de dag in omgekeerde volgorde overzien, kunnen wij hier al af en toe bij
stukje bij beetje ons louteringsgebied doorleven om vergeving voor onze
slechte daden te krijgen in plaats van af te wachten totdat wij daar voor onze slechte daden moeten boeten. Als wij onze kennis benutten zullen wij
door het assimileren van het goede dat wij dagelijks doen en het kwaad te
louteren ons een levenshouding aankweken die wij ons anders pas bij het
bereiken van een volgend leven gekregen zouden hebben. Wij kunnen zodoende na de dood onmiddellijk door het louteringsgebied en de eerste
hemel opstijgen.
Door te weten wat in de tweede hemel van ons wordt verwacht, kunnen
wij ons met meer inzicht op het werk daar toeleggen. Door ons er dagelijks mee vertrouwd te maken krijgen wij een beter begrip over dat gebied.
Zodoende kunnen wij ons dus op allerlei manieren voorbereiden om onzichtbare helpers te worden, door steeds bewust te leven en onze ontwikkeling met miljoenen jaren versnellen.
Vraag 47. Is de levensduur vóór de geboorte al bepaald?
Wordt er voor de geboorte al een tijdsduur gesteld aan ons leven op aarde?
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Antwoord: Ja. Op het moment dat de geest geboren gaat worden, vormt
het ego, met behulp van de scheppende hiërarchieën, het oerbeeld van
zijn fysieke vorm. Dat oerbeeld is een zoemende, trillende matrijs, die door
het ego met een bepaalde kracht, evenredig aan de duur van zijn leven
dat op aarde geleid moet worden, in trilling brengt. Zolang als dat oerbeeld blijft trillen, zal die vorm of matrijs, die uit scheikundige bestanddelen van de aarde is opgebouwd, blijven leven.
De wet van oorzaak en gevolg echter beslist over de manier waarop het
leven op aarde geleidt moet worden. Op verschillende tijdstippen van dit
aardse leven worden het ego bepaalde gelegenheden voor geestelijke groei
geboden. Wordt er van deze gelegenheden gebruik gemaakt dan zal het
leven langs de rechte weg voortgaan; zo niet, dan slaat de geest als het ware
een doodlopende weg in, waar het leven door de scheppende hiërarchieen beëindigd wordt door het oerbeeld in de hemelwereld te vernietigen.
Gesteld kan worden dat de uiterste duur van een leven op aarde vaststaat
vóór wij fysiek geboren worden, maar dat als wij bepaalde gelegenheden
verzuimen het leven bekort kan worden. In enkele zeldzame gevallen –
waarin het leven grondig geleefd werd, het leven buitengewoon rijk was
en de persoon in allerlei opzichten geprobeerd heeft zijn gelegenheden ten
volle te benutten – bestaat de mogelijkheid dat er in het oertype meer leven
wordt gebracht dan aanvankelijk het geval was. Maar als gezegd, zoiets gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.
Vraag 48. Kan men de tijd tussen dood en wedergeboorte bekorten?
Is het mogelijk de tijd tussen de dood en een nieuwe geboorte te bekorten met het doel de
ontwikkeling van iemand te versnellen, en zo ja, hoe?
Antwoord: Ja, dat is voor iedereen mogelijk die de moeite wil doen om elke
dag zijn leven in omgekeerde volgorde, dus van de avond tot de morgen,
te overzien, terwijl men zich voor alle dingen waarin men faalde, veroordeelt en belooft zijn fouten te herstellen en dat ook naar beste kunnen
doet. Als men dit doet, zal men de begane zonden uitroeien en geleidelijk
aan een veel betere man of vrouw worden dan zij, die deze oefening niet
doen. Op deze manier heeft men met de zonden, die anders in het louteringsgebied gezuiverd moeten worden, al tijdens het leven afgedaan en zal
het verblijf in het louteringsgebied sterk bekort worden. Als men tijdens de
avondoefening ook het goede dat men doet wordt overzien en men zich
voorneemt in het vervolg te proberen nog beter te handelen, assimileert
men ook het goede dat men dagelijks doet, wat ook een verblijf in de eerste hemel overbodig maakt, en zal men daardoor met reuzenschreden in
zielengroei vooruitgaan. Zo iemand betreedt dan absoluut het pad van in59

wijding. In feite heeft men zich buiten de gewone wetten die de mens leiden gesteld, want men is dan een helper in de evolutie of ontwikkeling
geworden en zal in die hoedanigheid veel eerder de gelegenheid krijgen
naar de aarde terug te keren, dan anders het geval is.
Vraag 49. Bestaan er in de geestelijke wereld tijd en jaargetijden?
Bestaan er in de andere werelden tijd, jaargetijden en tijdvakken?
Antwoord: Nee. Men zou kunnen zeggen dat het daar één lange dag is. Daar
bestaat geen tijd. Dat, wat hier de tijd aangeeft, wordt veroorzaakt door
de draaiing van de aarde om haar as en haar kringloop om de zon. Die bewegingen veroorzaken dag en nacht, zomer en winter, warmte en kou. De
ondoorzichtige, vaste samenstelling van de aarde maakt haar ontoegankelijk voor licht- en warmtestralen van de zon, zodat één helft van de aarde altijd koud is en donker. Maar in de andere wereld is niets ondoorschijnend noch vast, vandaar dat er hitte noch kou bestaat, noch zomer en
winter; er is daar geen licht, noch duisternis: er is alleen maar één lange,
stralende dag.
Daardoor ziet men vaak, dat zij, die in het volle besef van hun afgelopen
leven op aarde, zijn overleden, na hun heengaan geen besef van tijd hebben en soms de vraag stellen hoe lang het geleden is dat zij zijn gestorven.
Er bestaat maar één methode om daar de tijd te meten en die wordt door
geschoolde helderzienden gebruikt als zij in het geheugen der natuur willen zien voor het vaststellen van gebeurtenissen, namelijk met behulp van
astrologie, door de planeetstanden na te gaan. Als de gebeurtenis, die men
wenst op te sporen binnen de grenzen van de geschiedenis valt, kan men
natuurlijk gemakkelijk het jaartal van het voorval bepalen aan de hand van
de een of andere historische gebeurtenis die op datzelfde tijdstip plaatsvond. Maar als men enige duizenden jaren moet teruggaan, bijvoorbeeld
als men het tijdstip van de overstromingen van Atlantis wil vaststellen, dan
wordt gebruik gemaakt van de precessie van de equinoxen, dat wil zeggen,
de achterwaartse beweging van de zon door de twaalf tekens van de dierenriem, een kringloop die ongeveer zesentwintig duizend jaar duurt om
alle twaalf tekens eenmaal te doorlopen. Men kan dan tot aan de tijd van
de Atlantische overstromingen teruggaan door te berekenen hoeveel perioden van zesentwintigduizend jaar zijn verstreken tussen de eerste en de
tweede, en tussen de tweede en de derde overstroming, en dan de jaren
vanaf dat tijdstip tot op heden. Als men onbekend is met sterrenkunde gaat
dat niet, een reden temeer voor onderzoekers van het occultisme zich met
astronomie vertrouwd te maken.
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Vraag 50. Levend begraven.
Wordt iemand die levend begraven is, zich van die toestand bewust? Hoe kan de geest
tot het lichaam terugkeren als dit in het graf ligt?
Antwoord: Uit de veranderde houding van lijken in doodskisten blijkt, dat
soms, als het lichaam begraven is voordat de geest het voorgoed verlaten
heeft, die geest in zijn lichaam terugkeerde en het omdraaide in een wanhopige poging lucht te krijgen. Dat wijst er natuurlijk op dat het bewustzijn is teruggekeerd. De geest wordt in zijn komen en gaan vanzelfsprekend niet in het minst gehinderd door de vaste toestand van de aarde of
de kist. Een geest gaat net zo gemakkelijk door een muur of ander ondoorzichtig of stoffelijk voorwerp, als wij door de lucht gaan.
Vraag 51. Oorzaak van kindersterfte.
Waarom sterven kinderen?
Antwoord: Er bestaan veel oorzaken voor kindersterfte. Ik zal een paar belangrijke noemen. Als een ego naar het aardse bestaan terugkeert, wordt hij
tot een bepaald gezin aangetrokken omdat hij daar de omgeving kan krijgen die geschikt is om zijn ontwikkeling te bevorderen en waar hij een
bepaald deel van zijn lot, dat hij zelf in voorgaande levens heeft geschapen,
kan vereffenen. Als de ouders dan zulke radicale veranderingen in hun levens aanbrengen dat die geest niet in staat is om die ervaringen op te doen
of dat lot te ondergaan, wordt dat ego meestal teruggetrokken en naar een
andere plaats gestuurd waar wél de juiste voorwaarden voor zijn ontwikkeling op dat moment aanwezig zijn. Of hij kan enige jaren worden teruggetrokken en in hetzelfde gezin opnieuw geboren worden wanneer blijkt dat
de omstandigheden daar, op een later tijdstip, wel aanwezig zijn.
Maar er is een oorzaak voor kindersterfte die men veel verder terug moet
zoeken, namelijk in voorgaande levens. Om dat te begrijpen moeten wij
iets afweten van wat er tijdens het sterven en onmiddellijk daarna plaatsvindt.
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 tijdens 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
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volhardt, en hem te verlokken op grotere schaal dat te doen wat in vorige
levens vreugde schonk.
Als op het moment dat de geest het lichaam verlaat de verwanten van
een stervende die bij het sterfbed aanwezig zijn, in hysterisch gejammer
uitbarsten en een paar dagen daarmee doorgaan, zal de geest, die dan nog
erg nauw met de stoffelijke wereld verbonden is, ontroerd worden door
het verdriet van zijn dierbaren en niet in staat zijn om zijn aandacht volledig op het overzien van zijn afgelopen leven te richten. Daardoor zal de
op het begeertelichaam gemaakte ingriffing niet zo diep zijn dan wanneer
de overledene in vrede en met rust zou zijn gelaten. Als gevolg daarvan zal
het lijden in het louteringsgebied niet zo intens zijn, noch de vreugde in de
eerste hemel zo groot, als anders. Wanneer dat ego tot een aards bestaan
terugkeert zal hij daardoor een deel van zijn ervaring uit zijn vorig leven
verloren hebben. Dat wil zeggen dat de stem van zijn geweten niet zo nadrukkelijk zal spreken als het geval zou zijn indien hij niet door geweeklaag gestoord was.
Om dat gemis goed te maken wordt die geest meestal bij dezelfde vrienden die hem zo betreurden, opnieuw geboren en in de kinderjaren van hen
weggenomen. Dan betreedt hij de begeertewereld. Maar omdat een klein
kind natuurlijk geen enkele zonde begaan heeft die gelouterd moet worden, blijven zijn begeertelichaam en verstand intact. Hij gaat dus rechtstreeks naar de eerste hemel in afwachting om opnieuw geboren te worden. Maar de wachttijd wordt gebruikt om hem meteen te leren wat hij weten moet over de gevolgen van verschillende gevoelens, zowel goede als
kwade. Vaak ontmoet hij een familielid die voor hem zorgt en de taak op
zich neemt om hem dát te leren wat hij door het geweeklaag, waaraan die
persoon zich overgaf, gemist heeft. Of anders leren anderen hem dit. In
elk geval wordt het gemis meer dan goed gemaakt zodat, wanneer het kind
voor een nieuwe geboorte terugkeert, dit eenzelfde niveau van zielengroei
heeft bereikt als onder normale omstandigheden, zonder het storende geweeklaag tijdens zijn overlijden, het geval is.
Vraag 52. De oorzaak van jeugdig overlijden
Wat is de oorzaak van het grote aantal sterfgevallen in de prille jeugd en kinderjaren?
Antwoord: Wanneer de mens sterft neemt hij zijn verstand, begeertelichaam
en levenslichaam - die de voorraadschuur van de beelden uit zijn afgelopen leven zijn - met zich mee. Tijdens de drieëneenhalve dag na zijn overlijden worden die beelden op het begeertelichaam geëtst en vormen de basis voor het leven in het louteringsgebied en de eerste hemel, waar het
kwaad gelouterd wordt en het goede geassimileerd. De ervaring van het le62

ven zelf wordt vergeten, zoals het proces om te leren schrijven wordt vergeten, terwijl het vermogen daartoe behouden blijft. Zodoende behoudt
de mens de vergaarde essence van al zijn ervaringen, zowel uit zijn vroegere 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.
Als echter de drieëneenhalve dag, vlak na de dood, in een toestand van
vrede en rust zijn doorgebracht, kan men zich intenser op het afdrukken
van het afgelopen leven concentreren. De afdruk op het begeertelichaam
zal dan veel dieper zijn, dan wanneer hij door hysterisch geweeklaag van
familieleden of andere oorzaken, gestoord wordt. Daardoor zal men een
intenser gevoel voor goed en kwaad in het louteringsgebied en de eerste
hemel ervaren. In toekomstige levens zal dat intense gevoel met niet mis
te verstane stem tot hem spreken. Maar als geweeklaag van familie de aandacht afleidt, of als iemand als gevolg van een ongeval om het leven komt
– op een drukke weg of bij een spoorwegongeluk, een brand in een
schouwburg of onder andere schokkende omstandigheden – heeft men natuurlijk geen gelegenheid zich behoorlijk te concentreren. Evenmin kan
men zich concentreren als men op het slagveld sneuvelt. Omdat het niet
eerlijk is als men zijn levenservaring zou moeten missen, alleen omdat men
op een ongelukkige manier overlijdt, zorgt de wet van oorzaak en gevolg
voor compensatie.
Als een kind ter wereld komt denken wij meestal: het is geboren en daarmee 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. Het
begeertelichaam wordt omstreeks het veertiende jaar geboren als de puberteit begint. Het verstand wordt omstreeks het eenentwintigste jaar geboren
als men zegt dat het kind volwassen is en meerderjarig.
Wat niet tot leven is gekomen, kan ook niet doodgaan. Dus als een kind
vóór de geboorte van het begeertelichaam sterft, gaat het in de geestelijke
werelden rechtstreeks naar de eerste hemel. Het kind kan niet naar de
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tweede of derde hemel opstijgen, omdat het begeertelichaam en het verstand nog niet geboren zijn en dus ook niet sterven kunnen. In de eerste
hemel wacht de geest dus eenvoudig af totdat er zich een nieuwe gelegenheid om geboren te worden aandient. Omdat het ego in zijn afgelopen
leven onder bovengenoemde ongelukkige omstandigheden gestorven is
onderwijst men het ego als dat in zijn volgende leven als kind gestorven
is, de gevolgen van hartstocht en begeerte, zodat de geest toch de lessen
leert die hij anders, als hij niet was gestoord, in het louteringsgebied geleerd zou hebben. Het kind wordt dan toch met een voldoende ontwikkeld geweten geboren, zodat het zijn ontwikkeling kan voortzetten.
Daar de mens in het verleden erg oorlogszuchtig was, en er door onwetendheid geen zorg aan stervenden op het slagveld werd besteed, en ook
bij een kleiner aantal mensen dat in bed overleed gewaakt werd, moest er
onvermijdelijk een grote kindersterfte plaatshebben. Maar omdat de mens
wijzer wordt en beseft dat hij op de eerste plaats zijn broeders hoeder is als
die sterft en wij hem niet beter kunnen helpen dan door rustig en toegewijd te zijn, zal kindersterfte op grote schaal ophouden te bestaan.
Vraag 53. Heeft crematie gevolgen na de dood?
Is crematie, van het grofstoffelijk lichaam na de dood, slecht voor de geest?
Antwoord: 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. Dat bepaalt hoe lang iemand onder hoge spanning kan
wakker blijven. Sommige mensen kunnen wel vijftig, zestig of zeventig uur
werken voordat zij uitgeput instorten, terwijl anderen maar een paar uur
wakker kunnen blijven. De reden waarom het van belang is dat er tijdens
de drieëneenhalve dag na het overlijden absolute rust rond de dode moet
heersen, is dat gedurende die tijd het panaroma van het afgelopen leven
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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 het 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 verbonden met zijn geestelijke lichamen door middel van het
zilveren koord, 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 tijdens drieeneenhalve dag na het overlijden vermeden worden. Zodra het panorama
volledig 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, dat 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 drieeneenhalve dag zijn verstreken. Als er geen hulp geboden werd, 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 gedaan. 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 zou zijn 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
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vervallen. De gevolgen van te vroege crematie zijn dus verstrekkend. Het
is treurig te constateren, dat terwijl wij in verband met de geboorte verloskundige kennis bezitten en over daarin opgeleide mensen beschikken en
alles wat voor het welzijn van de nieuwkomer nodig is, wij helaas vakkennis in verband met de dood missen die ons helpt te zorgen voor de levensduur van vrienden die sterven.
Vraag 54. De gevolgen van geheugenverlies op het levenslichaam?
Als iemand door een zenuwschok of door koorts zijn geheugen verliest, heeft dit dan
ook effect op zijn levenslichaam, zodat dit hem belet het verslag van zijn leven tijdens
de drie dagen na zijn dood, te maken?
Antwoord: Nee. Er bestaan drie soorten geheugen. Allereerst is er het verslag door onze zintuigen gemaakt. Wij kijken in de wereld rond, zien en horen allerlei dingen en al deze dingen worden op onze hersencellen afgedrukt. Wij kunnen ze terughalen, maar niet altijd, maar tot op zekere hoogte, want dit geheugen is buitengewoon onbetrouwbaar en grillig. Als dit de
enige methode was om een verslag van ons leven te krijgen, zou de wet
van oorzaak en gevolg haar kracht verliezen. Ons leven na de dood zou
geen logisch verslag zijn van wat wij in het verleden deden of nalieten. Er
is nog een ander geheugen en dat is wat het onderbewustzijn wordt genoemd. Net zo als de ether een beeld van het omringende landschap naar
de camera van de fotograaf overbrengt en tot in de kleinste bijzonderheden op de gevoelige plaat vastlegt, ongeacht of de fotograaf die details al
dan niet opmerkte, brengt ook de ether, die een beeld naar onze ogen
overbrengt en op het netvlies afdrukt, een beeld over naar onze longen,
dat door het bloed wordt opgenomen. Als dit door het hart stroomt wordt
dit verslag onuitwisbaar op het gevoelige zaadatoom gegrift dat zich in de
linkerhartkamer, in de buurt van de hartpunt, bevindt. De krachten van
dat zaadatoom worden door de geest bij de dood eruit gehaald en bevat
het verslag van het hele leven, tot in de kleinste bijzonderheden zodat,
onverschillig of men de feiten van een bepaald tafereel heeft opgemerkt
of niet, zij toch aanwezig zijn.
George du Maurier heeft een roman geschreven genaamd: Peter Ibbetson,
waarin deze theorie van het onderbewuste geheugen zeer duidelijk wordt
aangetoond. Peter Ibbetson, een gevangene in een Engelse gevangenis,
heeft geleerd hoe ‘waar te dromen’. Door zijn lichaam in een bepaalde
houding te leggen, leerde hij hoe de etherstromen binnenin zichzelf zo af
te sluiten dat hij ’s nachts naar wens in staat was in aanraking te komen
met elk tafereel uit zijn verleden dat hij maar wenste. Dan kon hij, als volwassen man, zichzelf als toeschouwer in de familiekring zien, of met zijn
66

kameraadjes. De omgeving zag er precies zo uit als op het tijdstip dat het
tafereel zich afspeelde. Maar hij kon veel meer details waarnemen dan op
het moment dat die voorvallen zich in de stoffelijke wereld afspeelden.
Dat kwam omdat hij onder die omstandigheden in contact kon treden met
zijn onderbewuste geheugen. Over de toekomst kon hij geen enkele informatie inwinnen, maar het verleden stond gegrift op de geschiedenis tablet van zijn hart en was daardoor voor hem, onder de juiste voorwaarden,
toegankelijk. Aan dit onderbewuste geheugen wordt, na de dood, eveneens het verslag van het leven ontleend. Omdat het alleen van de ademhaling afhankelijk is, gaat dit proces door zolang er leven in het lichaam is,
onafhankelijk van andere omstandigheden. Hoewel een mens zijn bewuste
geheugen kan verliezen en niet meer in staat is voorvallen uit het verleden
naar wens op te roepen, bevat het onderbewuste geheugen ze echter allemaal en zal ze, als de tijd daar is, weergeven.
Vraag 55. Kan een geest door een berg en de aarde?
Als een lichaamloze geest door een muur heen kan, kan hij dat dan ook door een berg
en door de aarde, en kan hij zien wat er zich binnenin bevindt?
Antwoord: Dat hangt af van wat voor soort lichaamloze geest u bedoelt. Als
iemand sterft, is men precies zo als daarvoor, echter met dit verschil dat
men geen grofstoffelijk lichaam meer bezit. Daardoor is het zeer zeker
mogelijk door een muur of zelfs door een berg te gaan, maar niet door de
aarde.
Het is bekend dat, hoewel de meeste helderzienden en paranormalen in
staat zijn om van alles en nog wat uit de begeertewereld te vertellen, er erg
weinig kennis aanwezig is over het binnenste van de aarde. Want gewone
helderzienden hebben ervaren dat als zij de aarde proberen binnen te
gaan, zij ongeveer dezelfde gewaarwording krijgen als iemand die met
kracht tegen een muur opbotst. Dat komt omdat de aarde het lichaam is
van een grote geest en deze geest mag niet in zijn diepste innerlijk benaderd worden, tenzij langs het pad van inwijding. Er bevinden zich negen
aardlagen van verschillende dikte om de kern, die als het ware de tiende
vormt. De kleine mysteriën vormen de toegangspoort tot die binnenste
kern. De kleine mysteriën kent negen graden en in elke graad krijgt de kandidaat het vermogen om in de overeenkomstige aardlaag door te dringen,
terwijl de tiende inwijding deel uitmaakt van de grote mysteriën, die uit vier
graden bestaat. In de eerste graad van de grote mysteriën leert men alles
wat de mens in de Aardeperiode kan leren kennen. De tweede graad van
de grote mysteriën geeft die kennis, die de hele mensheid aan het einde van
de Jupiterperiode bereikt zal hebben. De derde grote inwijding geeft de
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kennis die de mensheid aan het einde van de Venusperiode heeft bereikt.
De vierde inwijding is het einde van de tegenwoordige menselijke ontwikkeling; men zal dan dezelfde hoogte bereikt hebben als de hele mensheid
aan het einde van de Vulcanusperiode. Dan weet men alles wat de aarde in
deze belichaming en in haar toekomstige openbaring zal bevatten. In de
kleine mysteriën leert men ook de ontwikkeling kennen die in de drie
voorafgaande perioden in onze tegenwoordige Aardeperiode zijn doorgemaakt. Die geheimen liggen in de aarde besloten totdat de mens zelf de
deur op de juiste manier geopend heeft. Daarom kan geen geest, hetzij in
of buiten zijn lichaam, zien wat zich binnenin de aarde bevindt, voordat de
poort van inwijding zijn latente vermogens ontsloten heeft.
Vraag 56. Ontmoeten wij na de dood geliefden?
Ontmoeten wij na de dood onze geliefden, ook als hun geloof van het onze verschilde,
of als zij misschien atheïst waren?
Antwoord: Ja, wij zullen hen zeker ontmoeten en herkennen, want de dood
brengt in dit opzicht geen verandering. De mens heeft daar precies hetzelfde uiterlijk als hier, omdat hij zich in die gedaante denkt. Maar de plaats
waar wij elkaar ontmoeten hangt natuurlijk van verschillende factoren af.
Als wij bijvoorbeeld een zeer godsdienstig leven hebben geleid, zodat
wij ons geen moment in het louteringsgebied behoeven op te houden, en
maar zeer kort in de eerste hemel, en bijna rechtstreeks naar de tweede
hemel gaan, terwijl degene die wij liefhebben een karakter had waardoor
hij lang in de begeertewereld moet verblijven, dan zullen wij elkaar natuurlijk pas ontmoeten als hij de tweede hemel heeft bereikt. Als wij kort
na onze vriend/in sterven, kan de ontmoeting misschien pas na twintig
jaar plaatsvinden. Maar dat doet er niet toe, want in die sferen is de mens
zich helemaal niet bewust van tijd.
Als onze materialistische vriend/in in moreel opzicht een goed leven geleid heeft, zoals dergelijke mensen meestal doen, dan moet hij een bepaald
aantal jaren, overeenkomend met de duur van zijn leven, in de vierde sfeer
van de begeertewereld doorbrengen. Daarna gaat hij door naar de tweede
hemel, hoewel hij daar niet zo intens en volledig bewust is omdat hij zich
meer verdiept heeft in de wezenlijkheid van het leven.
Daar kunnen wij hem eeuwenlang zien en kennen en met hem samenwerken bij de voorbereiding van onze toekomstige omgeving. Daar is hij
helemaal niet materialistisch. Want als een geest in die verheven sfeer komt
is hij vrij van de begoocheling die hem hier, in deze materiële wereld, soms
omgeeft. Iedereen daar weet dat hij een geestelijk wezen is en ervaart de
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herinnering aan het aardse bestaan als een boze droom. Bij het betreden
van die wereld wordt de geest zich in elk geval bewust van zijn ware aard.
Vraag 57. Herkennen wij geliefden die overleden zijn?
Herkennen wij onze geliefden die door de poort van de dood zijn gegaan?
Antwoord: Zeker, doen wij dat. Wanneer een mens zijn lichaam verlaat, is
hij precies dezelfde als voorheen. Er is hoegenaamd geen verschil, behalve dat hij geen grofstoffelijk lichaam bezit. In de begeertewereld kan hij
zichzelf bekijken. En omdat hij in zijn bewustzijn een beeld van zichzelf
heeft zoals hij er vroeger uitzag, zal zijn begeertelichaam onmiddellijk de
gedaante aannemen van vroeger, zodat iedereen, die hem vroeger tijdens
zijn leven op aarde gekend heeft, hem ook zal herkennen na zijn overlijden. Hieraan kan worden toegevoegd, dat de dood zelf geen verandering
veroorzaakt zodat de mens zowel verstandelijk als moreel dezelfde blijft.
Vaak horen wij mensen, die iemand verloren hebben, spreken over de lieve
engel die is heengegaan, zelfs als zij moeten toegeven dat hij hier op aarde allesbehalve een engel was. Maar men vindt het meestal oneerbiedig om
als iemand overleden is hem anders te betitelen. Toch blijft het een feit dat
alleen maar zij, die hier op aarde goed waren, het daar ook zijn.
Vraag 58. Tijdsduur van een zelfmoordenaar in het louteringsgebied.
Blijft iemand die zelfmoord heeft begaan, langer in het louteringsgebied dan iemand die
op normale manier sterft?
Antwoord: Wanneer de geest neerdaalt om weer geboren te worden, gaat
hij door de tweede hemel. Daar wordt hij geholpen door de scheppende
hiërarchieën bij het vormen van het oertype voor zijn toekomstig lichaam.
In dit oertype prent hij langzaam aan een leven in dat een bepaald aantal
jaren zal blijven bestaan. Deze oertypen zijn holle ruimten en maken een
zoemende, trillende beweging die materiaal uit de stoffelijke wereld aantrekken en alle atomen in het lichaam in beweging brengen in overeenstemming met het kleine atoom dat zich in het hart bevindt en het zaadatoom wordt genoemd dat, als een stemvork, aan al het andere materiaal
in het lichaam de toon aangeeft. Op het moment dat het hele leven op
aarde is uitgeleefd, houdt het oerbeeld op met trillen, het zaadatoom wordt
teruggetrokken, het grofstoffelijk lichaam begint te ontbinden, en het begeertelichaam - waarin het ego in het louteringsgebied en de eerste hemel
functioneert - neemt zelf het uiterlijk van het stoffelijk lichaam aan. Dan
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begint de taak om de slechte gewoonten en daden te zuiveren en het goede uit het leven in de eerste hemel te assimileren.
Het voorgaande beschrijft de normale omstandigheden wanneer de loop
van de natuur niet wordt verstoord. Maar in geval van zelfmoord ligt dat
anders. De zelfmoordenaar heeft het zaadatoom meegenomen, maar het
holle oertype blijft trillen. Daardoor heeft hij het gevoel alsof hij is uitgehold en ervaart in zijn binnenste een knagend gevoel, dat het best met de
knagende pijn van ontzettende honger vergeleken kan worden. Materiaal
voor het vormen van een grofstoffelijk lichaam is ruimschoots voor handen, maar omdat hij de maat van het zaadatoom mist [die de trillingshoogte moet aangeven], is het voor hem onmogelijk dat materiaal te assimileren en er een lichaam uit op te bouwen. Dat vreselijke gevoel van uitgehold
te zijn duurt net zolang als zijn leven normaal geduurd zou hebben. Zo
leert de wet van oorzaak en gevolg hem dat het verkeerd is van de levensschool te spijbelen en dat dit niet ongestraft blijft. Wanneer in een volgend leven zich dan moeilijkheden voordoen, zal hij zich het lijden uit
het verleden, dat uit zijn zelfmoord voortvloeide, herinneren en zal hij
doorgaan met ervaring op te doen die zijn zielengroei bevorderen.
Vraag 59. Moet men altijd door het louteringsgebied?
Moet een goed mens door het louteringsgebied heengaan, bewust van al het kwaad daar,
voordat hij de eerste, tweede en derde hemel kan bereiken? En zo ja, is dat dan geen onverdiende straf voor hem?
Antwoord: U moet beginnen met het idee van ‘straf’ los te laten. Er bestaat
niet zoiets als straf. Alles wat de mens overkomt, is het gevolg van onveranderlijke wetten. Er bestaat geen persoonlijke God die beloning of straf
uitdeelt al naar hem goeddunkt, of volgens zijn onnaspeurbare wil, of zoiets. Wanneer het ego zich met lichamen omkleedt, of zich van zijn lichamen ontdoet, dan gebeurt dat volgens precies dezelfde principes en dezelfde wetten die bijvoorbeeld voor een planeet gelden. Wanneer een planeet uit de centrale vuurnevel gevormd wordt, vindt er aan de polen, waar
de beweging het traagst is, kristallisatie plaats. De gekristalliseerde materie
wordt door de middelpuntvliedende kracht uitgeworpen en vliegt de ruimte in omdat zij zwaarder is dan de overige vuurnevel. Wanneer van een
geest het lichaam dat het dichtst is - en dat is het stoffelijk lichaam - zo
gekristalliseerd en zwaar geworden is dat die geest het niet langer gebruiken kan om ervaring in op te doen, wordt op dezelfde manier als bij een
planeet, het proces van afstoten van een lichaam door de middelpuntvliedende kracht, tot stand gebracht, die natuurlijk het grofstoffelijk lichaam het eerst afstoot. Dat is wat men de dood noemt. Dan is de geest
70

enige tijd vrij. Maar de grove begeertestof, die de belichaming van de laagste hartstochten en begeerten was, moet ook worden afgeworpen. Het is
de krachtige uitdrijving van lage begeerten die het lijden in het louteringsgebied veroorzaakt, waar de afstotende, middelpuntvliedende kracht het
sterkst is. Als iemand iets van die grove stof in zijn begeertelichaam heeft,
zal hij natuurlijk in het louteringsgebied moeten verblijven en het louteringsproces moeten doormaken voordat hij de eerste hemel kan betreden.
Daar zuigt de middelpuntzoekende kracht van aantrekking al het goede uit
het leven in een draaiende beweging naar binnen, naar het geestelijk middelpunt, waar het als zielenkracht geassimileerd wordt, die in een volgend
leven op aarde in de vorm van geweten voor gebruik door de geest klaar
ligt. Het verblijf in het louteringsgebied hangt dus van de hoeveelheid grove begeertestof in een mens af. Een goed mens bezit daar natuurlijk maar
weinig of niets van. Daarom heeft hij in het louteringsgebied geen noemenswaardig verblijf, maar gaat rechtstreeks door die sferen heen naar de
hemelwereld.
Vraag 60. De toestand van een slachtoffer na moord of ongeval.
Wat is na de dood de toestand waarin het slachtoffer van een moord en het slachtoffer van
een noodlottig ongeval zich bevindt?
Antwoord: Er bestaat niet zoiets als een ongeval, ten minste waar een ongeluk een dodelijke afloop heeft. Het leven van ieder mens is, voor wat zijn
maximale duur betreft, vóór zijn geboorte vastgesteld. Maar in het leven
zijn bepaalde punten waar een splitsing van wegen zich voordoet, waar de
betreffende persoon bepaalde kansen tot groei worden geboden, die men
kan aannemen of verwerpen. Verzuimt hij de hem geboden gelegenheid te
benutten, dan loopt zijn levensweg als het ware dood en eindigt kort daarna.
Toch is dat bij een ongeluk meestal niet het geval. Maar er kunnen bepaalde redenen zijn waardoor het gewenst is dat een persoon op een gewelddadige manier aan zijn einde komt. Men bevindt zich dan in dezelfde omstandigheid als andere mensen na hun overlijden en begint meteen
zijn verblijf in het louteringsgebied.
Bij het slachtoffer van een moord, net zo als bij zelfmoord, is het een ander geval. Vanwege zijn goddelijke aard, is de mens het enige wezen dat het
voorrecht geniet het plan van zijn ontwikkeling in de war te kunnen sturen. Evenals hij een einde aan zijn eigen leven kan maken, kan men ook het
leven van een medemens vóór zijn tijd beëindigen. Het lijden van de zelfmoordenaar, zou dan gelijk zijn aan het lijden van degene die vermoord
werd, want het oertype van zijn lichaam zou doorgaan met het verzame71

len van materiaal dat onmogelijk geassimileerd kan worden. Maar door
tussenkomst van anderen wordt dat lijden in zijn geval voorkomen. Men
kan zo iemand, gedurende die tijd dat hij nog te leven had, in zijn begeertelichaam, in half slapende toestand, doelloos zien rondzweven.
Als de moordenaar voor het gerecht komt en de doodstraf ondergaat, zal
de magnetische aantrekking hem met zijn slachtoffer samenbrengen, dat
hem steeds zal aanstaren. Dat is beslist een zwaardere straf, dan welke ook,
die men hem kan opleggen. Het slachtoffer zelf merkt niets van de aanwezigheid van zijn moordenaar.
Vraag 61. Waar bevindt zich de hemel?
Waar is de hemel?
Antwoord: Christus zei: ‘De hemel is binnenin u’ en toch wordt ons geleerd, dat toen hij zijn leerlingen verliet hij naar de hemel ging. Om dat te
begrijpen, moeten wij de samenstelling van een planeet ontleden. Volgens
het hermetisch axioma: ‘Zo boven, zo beneden’, zullen wij dit makkelijker begrijpen als wij eerst de samenstelling van de mens ontleden.
De mens heeft in de eerste plaats het grofstoffelijk lichaam dat wij met
onze ogen waarnemen. Het stoffelijk lichaam is echter niet zo dicht als het
eruit ziet, maar wordt in feite doordrongen door een paar onzichtbare lichamen. Het stoffelijk lichaam bestaat uit vaste stoffen, vloeistoffen en
gassen uit de scheikundige sfeer. Maar, zo leert de wetenschap, zij worden
door ether doordrongen. In dat opzicht verschilt het menselijk lichaam
niet van andere dingen in de wereld. Zoals de wetenschap terecht zegt,
trilt elk atoom in een zee van ether, zowel in de dichtste, vaste stof, als in
het ijlste gas. Die ether is nog altijd fysieke materie. Een aanzienlijke hoeveelheid hiervan wordt door de mens opgenomen en vormt een exacte tegenhanger van het grofstoffelijk lichaam en steekt bovendien ongeveer 4
cm buiten de omtrek van ons zichtbare lichaam uit. Dit levenslichaam is
het, dat artsen in Boston wogen toen zij stervende mensen op weegschalen legden. Zij constateerden dat zodra de laatste adem werd uitgeblazen,
iets, dat gewicht had, het lichaam verliet en de kant van de weegschaal,
waar de gewichten stonden, gingen plotseling snel naar beneden. Verslaggevers van kranten beweerden dat artsen de ziel hadden gewogen. Maar
wat zij gewogen hadden was niets anders dan het uit ether bestaande levenslichaam, dat het stoffelijk lichaam bij de dood verlaat.
Wij hebben een nog fijner voertuig, het begeertelichaam genaamd, dat
samengesteld is uit wat occultisten begeertestof noemen [en tussen de 30
en 40 cm buiten het lichaam uitsteekt]. Iemand die het zesde zintuig ontwikkeld heeft kan het als een eivormige wolk waarnemen die het grof72

stoffelijk lichaam aan alle kanten omgeeft, zodat dit als een dooier in een
ei in het midden van het begeertelichaam geplaatst is. Met dit verschil echter dat terwijl het wit de dooier omgeeft, maar niet doordringt, het begeertelichaam zowel het levenslichaam als het grofstoffelijk lichaam overal
doordringt. Dan is er nog een fijnere stof in de menselijke samenstelling
die men gedachtestof kan noemen. Die is samengesteld uit het grofste materiaal uit de gedachtewereld, waarin wij onze concrete gedachten vormen.
Dit verstandslichaam omhult het inwonende ego.
De wereld is op een zelfde manier samengesteld. Naast de zichtbare wereld die wij waarnemen, en bestaat uit vaste stoffen, vloeistoffen en gassen,
en van ether doordrongen is, is er ook een begeertewereld, die elk deeltje
van de stoffelijke wereld doordringt en boven de lucht en de ether in de
ruimte uitsteekt. Verder is er de gedachtewereld. Ook die doordringt elk
deeltje van onze planeet, van de kern tot de omtrek, terwijl zij nog verder
dan de andere werelden in de ruimte uitsteekt. Tijdens zijn aardse bestaan
leeft de mens op deze vaste, zichtbare aarde. Maar ook na de dood kan
men, al naar verhouding van de in het stoffelijk lichaam verrichtte daden,
hier nog gevangen blijven, omdat de louteringssferen overal om en bij ons
zijn, zelfs onder ons, in de diepste uithoeken van de aarde. De eerste hemel
is in zeker zin ook hier, voor zover als materiaal, overeenkomend met dat
waaruit de eerste hemel is samengesteld, rond en om ons is. Maar de eerste
hemel zelf, de plaats waar de geesten die bevrijd zijn [van hun stoffelijk lichaam] meestal verblijven, ligt buiten onze atmosfeer. Ook van de tweede
hemel zou men terecht kunnen zeggen dat hij zich binnenin bevindt, want
het materiaal waaruit hij is samengesteld, is hier aanwezig en de geesten die
zich daar bevinden, zouden ons kunnen bezoeken. Maar de omstandigheden hier, de gedachtestromen en dergelijke, zouden nadelig zijn voor hun
werk en ontwikkeling. Daarom geven zij er de voorkeur aan in het verst afgelegen, uiterste gedeelte van onze planeet, te verblijven, waar de zuivere
gedachtestof niet wordt bezoedeld door onze egoïstische en schadelijke
gedachtestromen.
De derde hemel is een plaats waar maar erg weinig mensen op het tegenwoordige niveau van ontwikkeling enigszins bewust zijn, omdat de meeste
mensen in hun denken meer door emoties en gevoelens over concrete zaken geleid worden dan door abstract denken. En juist abstract denken is de
kenmerkende eigenschap van de derde hemel.
Wanneer men aan liefde denkt, doet men dat meestal in verband met een
of andere persoon: dat is een concrete gedachte. Maar over Liefde in abstracte zin, kunnen maar zeer weinig mensen denken. Wij kunnen aan een
huis denken, of een dier; dat zijn concrete dingen. Maar wij denken liever
niet na over een abstract probleem, zoals de stelling van Pythagoras dat in
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een rechthoekige driehoek de som van de kwadraten van de lengtes van de
rechthoekszijden gelijk is aan het kwadraat van de lengte van de schuine
zijde. Daarom zijn de meeste mensen in de derde hemel maar zeer weinig
bewust en daarom is er maar erg weinig materiaal uit die wereld in de samenstelling van onze planeet aanwezig.
Vraag 62. Kan men in de hemel onvrede voelen?
Men zegt dat er in de hemel geen verdriet is. Maar als wij daar onze geliefden ontmoeten
en zij gaan verder, houdt die scheiding dan niet minstens een gevoel van onvrede in?
Antwoord: Nee, dat doet het niet, want daar ziet men de dingen zoals zij zijn.
Hier zijn wij verblind. Wanneer het ego in de stoffelijke wereld komt, is dat
in zekere zin een reden tot vreugde, aangezien wij ons verheugen over de
geboorte van een kind. Want in deze wereld kunnen wij ervaring opdoen
en zij biedt ons stof voor zielengroei. Maar vanuit een ander gezichtspunt
bezien bevindt het ego zich - wanneer het in deze wereld komt en de gevangenis van zijn grofstoffelijk lichaam betreedt - in de meest beperkende
toestand die men zich maar denken kan. Te juichen wanneer een kind geboren wordt en te treuren wanneer het door de dood verlost wordt is in
wezen hetzelfde als zich te verheugen wanneer een vriend de gevangenis
ingaat en zich over te geven aan hysterisch gejammer als hij vrijkomt.
Als een geest naar de eerste hemel gaat, ontmoet hij daar mensen waarmee hij op aarde omging. Maar daar is de geest al zo vergeestelijkt en zo
nauw in aanraking met de werkelijkheid, dat hij weet dat er geen dood bestaat. Als daarom iemand naar een hogere sfeer gaat is er alleen maar
vreugde en blijdschap over de bevordering van degene die ons dierbaar is.
De zekerheid dat men elkaar weer zal ontmoeten zal beslist elk gevoel
van verdriet, bij hen die achterblijven, doen verdwijnen.
Vraag 63. Hoe moet men concentreren om overledenen te helpen?
Wilt u uitleggen hoe men zich moet concentreren om hen, die zich in de geestelijke wereld bevinden, te helpen? Meent u dat men dat het beste kan doen door stil te gaan
zitten en liefdevolle, helpende gedachten naar hen uit te zenden?
Antwoord: Het vermogen om een gedachte uit te zenden en de kracht zodat de taak die men wenst, werkelijk wordt uitgevoerd, hangt af van de
precisie waarmee de denker in staat is om dat te verzinnebeelden wat hij tot
stand wil brengen. De occulte scholen, vooral zij die de oosterse manier
van denken volgen, raden een concentratiemethode aan waarbij de gedachten in één punt worden samengebundeld, zoals de zonnestralen door
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een vergrootglas op één punt samenkomen. Want op die manier wordt de
kracht van die stralen geconcentreerd. Evenals zonnestralen, als zij in één
brandpunt samenkomen, verschroeiend werken, zal ook de gedachte beslist haar doel bereiken als zij met voldoende kracht geconcentreerd wordt.
Het vereist veel oefening om dat te kunnen. In het Westen zijn maar
weinig mensen die op deze manier hun gedachten op één bepaald doel
kunnen richten. De westerse godsdienst, die dit onvermogen onderkent,
leert een andere methode, die een veel grotere uitwerking heeft dan concentratie, namelijk gebed.
Als wij daarom degenen die hun stoffelijk lichaam verlaten hebben willen
helpen, doen wij dat het best door oprecht voor hun welzijn te bidden, opdat zij de levenslessen door hun ervaringen in het louteringsgebied en de
eerste hemel grondig moge leren. Dan zullen wij veel meer bereiken dan
wanneer wij de koele, verstandelijke methode van concentratie toepassen.
De houding van het lichaam speelt soms een grote rol in verband met de
intensiteit van het gebed. Als een knielende houding het bidden schijnt te
vergemakkelijken, dient men die ook aan te nemen. Anderzijds heeft Emerson gezegd:
Al waren uw knieën nooit gebogen,
toch gaan uw gebeden naar de hoge;
of zij gevormd zijn voor goed of voor kwaad,
zij worden genoteerd en voor antwoord bewaard.

De houding van het lichaam tijdens het gebed is dus niet belangrijk, behalve als blijkt dat dit de intensiteit ervan verhoogt, want dat alleen bepaalt de
uitwerking van het gebed
Vraag 64. Zorgen ouders nog vanuit de geestelijke wereld?
Houden zij, die gestorven zijn, nog de wacht over hen die zij achterlieten; zorgen moeders bijvoorbeeld nog voor hun kleine kinderen, of zelfs voor de grotere?
Antwoord: Ja, zeer vaak waakt een moeder, die pas gestorven is, nog lang
over haar kinderen. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij moeders hun
kinderen uit gevaren gered hebben. Hoewel zij niet bewust wisten hoe
zich te materialiseren, maakte de liefde voor haar kinderen en hevige angst
voor hun veiligheid, toch dat moeders materie tot zich trokken, zodat zij
door hun kinderen gezien konden worden. Zij, die wij dood noemen, gaan
meestal pas geruime tijd na de begrafenis uit het huis weg waarin zij gewoond hebben. Zij verblijven in de vertrouwde kamers en bewegen zich
onder ons, hoewel wij hen niet zien. Als de tijd is aangebroken om naar de
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eerste hemel te gaan, blijven zij natuurlijk niet langer in onze huizen, maar
brengen er vaak een bezoek. Als zij na verloop van tijd de tweede hemel
binnengaan, zijn zij zich niet langer van de stoffelijke sfeer bewust voor
zover het een bezit van een thuis, van vrienden of verwanten betreft. Zij
zijn gedurende die tijd eerder als natuurkrachten te beschouwen, want zij
werken op de aarde en de mensheid in op dezelfde manier als de natuurkrachten die geen menselijke belichaming aannemen.
Het is dus waar dat zij geruime tijd na hun overlijden nog over hen, die
hun lief zijn, waken. Dikwijls hebben mensen die aan het sterfbed van
hun moeder stonden waarvan de kinderen misschien een aantal jaren daarvoor overleden waren opgemerkt, dat zij op het moment van overlijden
haar kinderen om haar bed zag staan en uitriep: ‘Kijk, daar is Jantje, wat
is hij een grote jongen geworden!’ De omstanders zullen dit misschien
voor een hallucinatie aanzien, maar dat is het niet. Men kan constateren dat
een bepaalde verschijning altijd dergelijke visioenen vergezelt. Wanneer
iemand namelijk sterft komt er duisternis over hem, die hij voelt neerdalen.
Veel mensen sterven zonder de stoffelijke wereld nog eens te hebben gezien. Dat komt door de overgang van onze lichttrillingen naar de trillingen van de begeertewereld en komt overeen met de duisternis die op het
moment van de kruisiging zich over de aarde uitspreidde. Bij andere mensen komt het wél voor dat de duisternis na enige tijd weer optrekt en wordt
die persoon helderziend en ziet dan zowel onze wereld als de begeertewereld. Dan verschijnen natuurlijk degenen die ons dierbaar zijn, die door
de naderende dood worden aangetrokken wat in hun wereld een geboorte betekent.
Men kan dus zeggen dat onze dierbaren lange tijd na hun overlijden in
ons welzijn belang stellen. Maar bedenk dat de dood zelf geen verandering
veroorzaakt. Dat de dood niet maakt dat zij speciaal voor ons gaan zorgen; noch dat zij in staat zijn zich werkelijk met onze zaken te bemoeien,
zodat het niet juist is hen als onze beschermengelen te zien. Zij zijn niet
meer dan geïnteresseerde toeschouwers, met uitzondering van een paar
uitzonderlijke gevallen, waarin een intense liefde hen in staat stelt om in
gevallen van grote nood, een of andere kleine dienst te bewijzen. Die dienst
zal er echter nooit uit bestaan rijkdom te bezorgen of iets dergelijks; maar
heeft meer de aard van een waarschuwing bij gevaar of zo iets.
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Diagram 5b. Een levenscyclus
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Vraag 65. Waarom weten wij niets uit onze vorige levens?
Waarom worden wij - op een paar uitzonderingen na - wedergeboren zonder dat wij enig
idee hebben van een voorgaand bestaan, om in dit leven hulpeloos rondtastend te lijden
voor overtredingen in een vorig leven begaan, waarvan wij absoluut niets afweten? Zouden wij geestelijk niet beter en sneller vooruit kunnen komen als wij wisten waarin wij
vroeger gedwaald hebben, en welke daden wij moeten herzien, voordat vooruitgang mogelijk is?
Antwoord: Voor de mens is het een grote zegen dat hij zijn vroegere ervaringen niet kent voordat hij een aanzienlijke hoogte in geestelijke ontwikkeling heeft bereikt. Dit, omdat er in onze vorige levens, toen wij veel
onwetender waren dan nu, duistere daden zijn die om vergelding vragen.
Die schuld wordt geleidelijk aan vereffend. Als wij nu wisten wanneer en
op welke manier de wet van oorzaak en gevolg vergelding voor begane
wandaden opeist, zouden wij die dreigende ramp steeds boven ons hoofd
voelen hangen. Dan zou vrees voor ons lot ons van de kracht beroven
waarmee wij ertegen moeten vechten, zodat wij bang en machteloos zouden zijn op het moment dat de ramp zich aandient. Omdat wij anderzijds
echter niet weten wat achter ons ligt, behoeven wij ook niet te weten wat
voor ons ligt. Daardoor leren wij onze lessen, zonder door vrees van onze
kracht beroofd te worden. Trouwens, er zijn voor hen die dat weten willen,
bepaalde methoden om te weten te komen welke lessen wij moeten leren
en hoe wij die het best kunnen leren. Ons geweten bijvoorbeeld, zegt ons
wat wij doen of laten moeten. Als wij belangstelling voor astrologie hebben, leert de horoscoop ons onze neigingen en de lijnen van de minste
weerstand, zodat wij door met die natuurwetten mee te werken, vlug kunnen vooruitkomen. Hoe meer wij naar de stem van ons geweten luisteren
en hoe meer wij de natuurwetten bestuderen zoals die door de planeten
worden getoond, des te sneller zullen wij voor eerstehandskennis gereed
zijn.
In Zanoni vertelt Bulwer Lytton over een angstaanjagende verschijning
die Glyndon ontmoette toen hij in zijn ontwikkeling probeerde om een
hoger niveau te bereiken. Dit wezen wordt in het occultisme ‘de wachter
op de drempel’ genoemd. Tussen de dood en een nieuwe geboorte wordt
die wachter op de drempel door de mens niet gezien. Hij is de belichaming
van al onze slechte daden uit het verleden, die iedereen - die de geestelijke
werelden bewust wil betreden en zich volledig op de hoogte wil stellen van
de omstandigheden daar - eerst voorbij moet gaan. Er bestaat echter nog
een andere wachter die de belichaming is van al onze goede daden en die
kunnen wij onze beschermengel noemen. Als wij de moed hebben dit afgrijselijke wezen te passeren - die het eerst wordt waargenomen omdat het
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uit grovere begeertestof gevormd is – krijgen wij al gauw bewust hulp van
de andere, en zullen wij de kracht hebben onbevreesd de stormen van
smaad die tot iedereen komt die een voet waagt te zetten op het pad van
onzelfzuchtigheid, het hoofd te bieden. Pas nadat wij dit wezen voorbij
zijn gegaan, zijn wij geschikt voor kennis over onze vorige levens. Tot zolang moeten wij ons tevreden stellen met het gewone inzicht waarover de
mens beschikt.
Vraag 66. Worden er nog steeds nieuwe geesten geschapen?
Zijn alle menselijke wezens die momenteel onze aarde bewonen, geesten die al eerder
een leven op aarde hebben doorgebracht, of worden er steeds nieuwe geesten geschapen?
Antwoord: Het binnentreden van geesten in menselijke lichamen, zoals die
nu zijn samengesteld, begon in het stadium van de verdichting van de aarde dat bekend staat als het Lemurische tijdvak. Die verdichting was pas afgelopen tegen het midden van het Atlantische tijdvak, een periode van
misschien wel miljoenen jaren. Sinds die tijd hebben geen nieuwe geesten
toegang tot een menselijk lichaam verkregen. De deur is definitief gesloten
omdat wij nu zover ontwikkeld zijn, dat zij, die op dat tijdstip nog niet
dat niveau bereikt hadden waarop zij een menselijk lichaam konden hanteren, nu een te grote achterstand hebben om onze verder zijnde ontwikkeling in te halen. Sinds die tijd hebben de geesten, die in een menselijke
gestalte belichaamd waren, zich door steeds weer geboren te worden ontwikkeld, zodat elk menselijk wezen dat nu op aarde is, zonder uitzondering, op verschillende tijden en in een verschillende omgeving belichaamd
is geweest.
Vraag 67. Is wedergeboorte geen zinsbegoocheling?
Hoe weet men zeker dat wedergeboorte een feit is? Is het niet mogelijk dat zij, die dat
beweren, overgegeven zijn aan zinsbegoocheling?
Antwoord: De geschoolde helderziende die in het geheugen der natuur kan
lezen, kan het leven van iemand vanaf nu, door de jeugdjaren heen, terug
volgen. Men kan hem zien tijdens zijn kinderjaren en hem tijdens de zwangerschap nagaan tot het moment waarop de geest de baarmoeder binnenging. Men kan zijn leven nog verder terug volgen tijdens zijn verblijf in de
hemelwereld en het louteringsgebied tot op het ogenblik van zijn overlijden in zijn vorige leven. Men kan nog verder teruggaan en ook dat hele leven overzien. In het geval van een volwassene omvat die tijd meestal duizend jaar of meer. Het is natuurlijk mogelijk, als er geen andere middelen
tot verificatie bestonden, dat dit op zinsbedrog zou kunnen berusten.
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Bij kinderen echter, die de pubertijd nog niet bereikt hebben, ligt er een
betrekkelijk korte tijd tussen twee geboorten. In een dergelijk geval kan
men gemakkelijk wedergeboorte onder eigen kennissen nagaan en dat
maakt inderdaad deel uit van de opleiding van een leerling van de Oudere Broeders. De leerling wordt een kind getoond dat op het punt staat te
sterven en men krijgt de opdracht dat kind één of twee jaar in de onzichtbare wereld gade te slaan en stap voor stap te volgen totdat het opnieuw geboren wordt, misschien bij dezelfde, maar mogelijk ook bij andere ouders. Als een leerling een geest op deze manier door de onzichtbare werelden heen, vanaf de ene dood tot aan de volgende geboorte gevolgd heeft, weet hij absoluut zeker dat de wet van wedergeboorte in de
natuur een feit is. In verband met andere onderzoekingen heeft de leerling vaak de gelegenheid zich met dergelijke studies, wat betreft de vorige
levens van verscheidene personen, bezig te houden.
Maar, kan men zeggen, is die helderziendheid waarover hij spreekt als
middel tot onderzoek, op zich al geen zinsbegoocheling? Kan hij niet, alhoewel ter goeder trouw, het slachtoffer zijn van een hersenschim? Als
antwoord op deze veronderstelling kan men aanvoeren, dat hij dagelijks de
middelen om zijn waarnemingen te verifiëren tot zijn beschikking heeft.
Als iemand New York bezocht en bekeken heeft zal hij nooit in verleiding
komen zich af te vragen of hij zich niet vergist heeft. Hij ís er geweest en hij
wéét dat. Als hij zijn lichaam verlaat ontmoet en werkt hij soms met mensen die hij in het dagelijkse leven niet kent. Later kan hij uitgenodigd worden om die vrienden uit de onzichtbare wereld te bezoeken. Volgens hun
helderziende aanwijzingen, kan hij naar een stad reizen die hij niet kent,
hij kan hen in de straat en het huis vinden die hij helderziend heeft waargenomen, hen herkennen en zelf herkend worden. Hij kan dan met die
vrienden over de dingen die zij in hun onzichtbare lichamen deden en de
plaatsen die zij bezochten, spreken. Als hij al mocht twijfelen aan de echtheid van zijn leven buiten de grofstoffelijke wereld, dan is hij eens en voorgoed van de werkelijkheid van zijn belevenissen overtuigd. Hij weet dat
zij niet vreemd zijn; hij weet dat hij niet is misleid, maar dat zijn leven
daar, zijn werk daar, en zijn ervaringen daar, even echt zijn als zijn leven,
zijn werk en zijn ervaringen hier.
Vraag 68. Komt men na de dood weer op aarde terug of kan men
ook naar andere sferen?
Komen de geesten die in het louteringsgebied zijn geweest en door de eerste, tweede en derde
hemel zijn gegaan op aarde terug om te worden geboren of gaan zij naar andere sferen?
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Antwoord: Zij keren telkens naar de aarde terug totdat zij de lessen geleerd
hebben die hier op aarde geleerd kunnen worden. Hier geldt in wezen hetzelfde principe als wanneer wij een kind naar school sturen. Wij sturen het
kind niet de ene dag naar de basisschool, de volgende dag naar het gymnasium en de derde dag naar de universiteit, maar wij sturen een kind geruime
tijd naar de basisschool totdat het alle lessen geleerd heeft die daar te leren
zijn. De kennis op de basisschool vormt de basis voor wat op de middelbare school geleerd moet worden en dat vormt weer het fundament voor academische of universitaire studie. Volgens een dergelijke methode hebben
wij in het verleden, onder verschillende omstandigheden, onze lessen geleerd. Zodra wij alles wat uit onze tegenwoordige omgeving op aarde geleerd kan worden, ook geleerd hebben, zullen in de toekomst eveneens de
vereisten tot een hogere ontwikkeling voor ons klaar liggen. Er is eeuwige
vooruitgang, want wij zijn goddelijk, evenals onze Vader in de hemel. Beperkingen zijn ondenkbaar.
Vraag 69. Ontmoeten wij bij wedergeboorte weer vroegere vrienden?
Als wij op aarde terugkeren komen wij dan weer met onze vrienden uit het vorige leven in aanraking?
Antwoord: De wet van wedergeboorte heeft als metgezel de wet van oorzaak en gevolg. Het zal duidelijk zijn dat iedereen oorzaken in gang zet,
die in dit leven geen gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een man die ziek is
en door zijn vrouw met grote zelfopoffering verzorgd wordt. Daar wordt
beslist een schuld aangegaan. Als de ziekte tot aan het eind van het leven
van de echtgenoot duurt, is er in dit leven geen gelegenheid om die gunst
te vereffenen. Maar als wij de natuurwetten kennen en weten hoe zij werken, weten wij dat die niet buiten werking treden door een futiliteit als het
beëindigen van een leven in een bepaald lichaam. Als wij een been breken is dat niet de volgende dag genezen, ook al hebben wij ’s nachts, onbewust van ons letsel, geslapen. Maar bij het ontwaken verkeert het been
in nagenoeg dezelfde staat als de vorige dag. Zo is het ook met de daden
in één leven in het lichaam gedaan. Al maken wij het leven tussen dood
en nieuwe geboorte door, en al zijn wij ons niet bewust van vorige levens, toch zal de wet van aantrekking – dat wil zeggen de oorzaken in een
voorgaand leven geschapen – wanneer wij een nieuw leven binnentreden,
ons toch in een nieuwe omgeving brengen waar wij onze oude vrienden
en onze oude vijanden zullen aantreffen. Wij kennen hen ook, al zullen
wij hen misschien niet direct herkennen. Soms echter ontmoeten wij iemand voor het eerst en voelen ons direct tot die persoon aangetrokken.
Wij hebben het gevoel alsof wij hem of haar ons leven lang gekend hebben
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en alles zouden kunnen toevertrouwen. Dat komt, omdat de geest in ons
een oude vriend ziet en herkent, hoewel hij niet in staat is om dat feit op de
hersenen die hij nu bezit, af te drukken. Ofwel wij ontmoeten iemand en
voelen dat wij niet graag in zijn gezelschap verkeren. Instinctief voelen wij
een afkeer van hem, hoewel wij daar objectief beschouwd, geen reden toe
hebben. Ook daar is het de herkenning door onze geest, die het verleden
overbrugt en een vroegere vijand ziet. Aldus zijn onze instinctieve sympathieën en antipathieën ons richtsnoer, door vroegere ervaringen vastgelegd. Meestal zullen die gevoelens later betrouwbaar blijken.
Vraag 70. Onthoudt de geest zijn ervaringen uit al zijn vorige levens?
Wordt de ervaring, in ieder leven opgedaan, afzonderlijk opgetekend en bij de vorige gevoegd, zodat de geest op het laatst zich volledig bewust is van de totale som van zijn
ervaringen? Of wordt de ervaring van één leven, min of meer bewust, door de daaropvolgende geboorte geabsorbeerd zodat een algemeen resultaat verkregen wordt?
Antwoord: Als kind leerden wij schrijven en maakten wij veel onhandige bewegingen voordat wij uiteindelijk die kunst meester waren. In de jaren die
achter ons liggen hebben wij alle ervaringen die wij tijdens het leren schrijven meemaakten vergeten, maar dit vermogen staat altijd tot onze beschikking.
Op dezelfde manier is de mens de ervaringen die hij in verschillende levens heeft opgedaan, meestal vergeten. Maar de vermogens die zijn aangeleerd blijven en staan altijd gebruiksklaar. Zo ontmoeten wij soms iemand
die nooit les in schilderen heeft gehad maar toch in hart en nieren een kunstenaar is, in staat de prachtigste schilderijen te maken. Uit zijn vorige leven heeft hij een vermogen meegebracht dat hij nu kan gebruiken. Als wij
van Mozart horen dat hij op driejarige leeftijd componeerde, dan wijst dat
eveneens op een opeenhoping van de zin voor harmonie uit het verleden.
Wij kunnen dus zeggen dat wij altijd, ook zonder het ons te herinneren, in
het heden de beschikking hebben over vermogens die wij ons in voorgaande levens eigen maakten. Het is dat wat het verschil maakt tussen de
ene mens en de andere; tussen de domoor en de wijze.
In het geheugen der natuur bestaat ook een verslag van onze vorige levens, tot in de kleinste bijzonderheden. De geschoolde helderziende, die in
het geheugen der natuur kan lezen, kan de vorige levens van iemand in
omgekeerde volgorde lezen, zoals een film in de bioscoop die achterstevoren wordt vertoond. Hij zal eerst het tegenwoordige leven van iemand
zien, dan zijn geboorte, zijn laatste verblijf in de geestelijke werelden en
vervolgens het overlijden aan het eind van zijn voorafgaande leven, dat
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zich in achterwaartse volgorde ontrolt via ouderdom, middelbare leeftijd,
jeugd, kindertijd en als zuigeling, tot aan het tijdstip van geboorte, enzovoort, door verschillende levens heen.
Vraag 71. Komt de geest bij wedergeboorte niet opnieuw in het louteringsgebied?
Als de geest bij zijn neerdalen tot geboorte zijn gedachtestof tot zich heeft getrokken en
in de begeertewereld neerdaalt, is hij dan niet opnieuw in het louteringsgebied?
Antwoord: De moeilijkheid van de vrager bestaat hierin dat hij niet helemaal
begrepen heeft wat het louteringsgebied eigenlijk is. Het vagevuur of louteringsgebied ligt in de lagere sferen van de begeertewereld, maar die sferen vormen geen louteringsgebied voor hen die niets te louteren hebben.
De lage begeerten van de mens worden uit begeertestof van die sfeer gevormd, en omdat zij niet bevredigd kunnen worden lijdt de mens. Bovendien is de kracht van afstoting daar buitengewoon groot. Wanneer het ego
op weg is naar de hemelwereld draagt hij in zijn begeertelichaam beelden
mee van zijn begane, verkeerde daden. Deze beelden zijn eveneens uit
grove begeertestof gevormd omdat zij door de hartstochten van de persoon werden voortgebracht op het moment dat hij die slechte daad die
zij uitbeelden, beging. De middelpuntvliedende kracht van afstoting probeert ze uit zijn karakter te verdrijven. Dit proces van uittrekken veroorzaakt juist de pijn die hij voelt. Als het ego daarentegen die sfeer op zijn
weg tot geboorte passeert, brengt de middelpuntzoekende kracht van aantrekking nieuwe begeertestof in zijn gesteldheid. Dan is er geen sprake van
een louteringsgebied, evenmin als er een vagevuur bestaat voor de onzichtbare helpers die zich onder de daar gevangen zittende geesten begeven en hen proberen te helpen bij de lessen die hen tot betere mannen en
vrouwen zullen maken. Alleen als er door een geest kwaad gelouterd moet
worden ervaart hij die sfeer als louterend.
Vraag 72. Is het niet dwaas om in wedergeboorte te geloven?
Hoe kunt u in de theorie van wedergeboorte geloven, en dat wij hier terugkeren in het lichaam van een dier? Is het niet veel mooier in de christelijke leer te geloven dat wij in de
hemel komen bij God en de engelen?
Antwoord: Ik heb nooit de mening verkondigd die de vrager mij in de mond
legt. Bovendien is duidelijk dat de vrager de kwestie absoluut niet bestudeerd heeft. Er bestaat onder enkele onderontwikkelde stammen in het
Oosten een leerstelling die de theorie van zielsverhuizing verkondigt, waar
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volgens hen een mens in een dierenlichaam kan incarneren. Maar dit verschilt totaal van de leer van wedergeboorte die verkondigt dat een mens
een zich ontwikkelend wezen is, dat door middel van herhaalde geboorten in lichamen van geleidelijk verbeterde structuur de levensschool doorloopt. Christus zei tot zijn leerlingen: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’ Matt. 5:48. Dat was een duidelijk bevel. Christus
zou dat nooit gezegd hebben als dit onbereikbaar was. Wij weten allemaal
dat dit doel niet in één kort leven bereikt kan worden. Gezien de tijd en
de gelegenheden die ons door herhaalde geboorten in verschillende omgevingen geboden worden, zullen wij eens de taak onszelf te volmaken, volbracht hebben.
In geen enkel heilig geschrift van het Oosten staat een gezaghebbende
uitspraak die het geloof in zielsverhuizing rechtvaardigt. Iets dat daarop
lijkt is te vinden in de Kathopanishad, hoofdstuk 5 vers 9, waarin gezegd
wordt dat sommige geesten, in overeenstemming met hun daden, in de
baarmoeder terugkeren om weer geboren te worden, terwijl anderen in het
‘bewegingloze’ overgaan. Volgens sommigen betekent dit dat zij in lagere
vormen geboren kunnen worden, zelf zo laag als het mineralenrijk. Het
gebruikte Sanskriete woord is ‘sthanu’, dat ook zuil betekent. Zo vertaald
drukt dit hetzelfde idee uit als de passage in Openbaring, die luidt: ‘Wie
overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij
voor altijd blijven staan.’ Openbaring 3:12. Als de mens volmaaktheid heeft
bereikt, zal er een tijd komen waarin hij niet meer aan het rad van geboorte
en dood gebonden is, maar in de geestelijke werelden zal blijven om van
daaruit mee te werken aan de verheffing van andere wezens.
Bovendien is zielsverhuizing in de natuur onmogelijk, omdat er zich in
elk menselijk lichaam een inwonende, individuele geest bevindt, terwijl elke diersoort door een gemeenschappelijke geest, een groepsgeest, bestuurd wordt, waaronder alle dieren vallen. Geen zelfbewuste geest kan
een lichaam, dat door een ander bestuurd wordt, binnentreden.
De vrager vraagt of het niet veel mooier is aan een hemel met God en
engelen te geloven. Misschien wel. Maar het gaat er niet zozeer om of iets
onze bevlieging aangenaam aandoet, dan wel om het vinden van de waarheid. Hoewel de leer van wedergeboorte door betweters soms voor onmogelijk en heidens wordt uitgemaakt, gaat het hier niet om de vraag of
iets heidens is of niet. Als wij met een wiskundig probleem te maken hebben kan het ons niets schelen wie dit het eerst heeft opgelost. Het enige
wat ons interesseert is of het probleem goed is opgelost. Dat geldt ook
voor deze leerstelling. Het doet er niet toe wie haar het eerst onderwees,
wedergeboorte is de enige leerstelling die alle levensvragen op rationele
manier oplost. Veel belachelijker is de leer, dat iemand, die misschien nooit
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om muziek heeft gegeven en geen idee van harmonie heeft, onmiddellijk
na zijn dood een onverzadigbare hartstocht voor muziek ontwikkelt en tevreden is om tot in eeuwigheid om op een trompet te blazen of op een
harp te tokkelen.
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Diagram 13a. De zeven scheppingsdagen
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Vraag 73. Waarom legt iedere sekte de Bijbel anders uit?
Hoe komt het dat iedere sekte de Bijbel anders uitlegt en dat iedereen ogenschijnlijk een
rechtvaardiging voor zijn ideeën uit dat boek haalt?
Antwoord: Als een scepticus die vraag stelt, doet hij dat met buitengewoon
grote voldoening, want hij ziet er een rechtvaardiging van zijn idee in, dat
alle sekten in hun geloof falen en dat de Bijbel een opeenhoping van onzin
is, terwijl het omgekeerde juist het geval is. Ik breek geen lans voor de goddelijkheid van de Bijbel, noch beweer ik dat hij vanaf het begin tot het eind
Gods woord bevat. Ik erken het feit dat de Bijbel een armzalige vertaling
van de oorspronkelijke tekst is en dat er op verschillende tijdstippen veel
aan de tekst is toegevoegd om uiteenlopende ideeën te steunen. Het feit alleen al, dat er zoveel waarheid in zulk een klein bestek is bijeengebracht,
is voor de occultist een bron van voortdurende bewondering, die weet wat
het boek in werkelijkheid is daar hij de sleutel tot de betekenis ervan bezit.
Er is één feit dat de scepticus over het hoofd ziet. Zijn idee is, dat als een
bepaalde uitleg waar is, alle andere dus onjuist moeten zijn. Die opvatting
is absoluut onjuist. De waarheid is veelzijdig en eeuwig; en het zoeken naar
waarheid moet eveneens alomvattend en oneindig zijn. De waarheid is te
vergelijken met een berg en de verschillende interpretaties van die waarheid met de verschillende wegen die naar de top leiden. Allerlei mensen bewandelen die verschillende wegen. Als men zich nog aan de voet van de
berg bevindt denkt iedereen dat zijn weg de enig juiste is. Men ziet maar
een klein gedeelte van de berg en het valt daarom te rechtvaardigen als
men de ander toeroept: ‘U loopt verkeerd, neem mijn weg, want dat is de
enige die naar de top leidt!’ Maar als al deze mensen hoger komen, zullen
zij zien dat alle wegen bij de top samenkomen en dat zij uiteindelijk allemaal juist zijn.
Er dient met nadruk op te worden gewezen dat elke denkrichting, die in
staat was geruime tijd de aandacht van een groot aantal mensen te trekken
en vast te houden, nooit zonder waarheid was. In elke sekte, of wij ons dat
bewust zijn of niet, zit een kern van goddelijke waarheid die de aanhangers
ervan langzaam aan naar de top van de berg voeren. Daarom is het goed
tegenover elk geloof verdraagzaam te zijn.
Vraag 74. Het tweede aanzicht van God.
Wat verstaat men onder het tweede aanzicht van de drie-enige God?
Antwoord: God is één, evenals het licht één is. Maar evenals het licht door
de dampkring in de drie primaire kleuren: rood, geel en blauw, gebroken
wordt, zo ook is God, als hij zich in de natuur openbaart of weerspiegelt,
89

drievoudig. Allereerst is er het scheppende beginsel, vervolgens het behoudende beginsel en in de derde plaats is er het beginsel van de vernietiging
van de vormen die geschapen zijn. Zolang zij bruikbaar zijn worden zij een
tijdlang in stand gehouden om daarna te worden vernietigd, zodat het materiaal waaruit zij zijn opgebouwd, voor nieuwe vormen gebruikt kan worden. Deze drie goddelijke beginselen worden in verschillende godsdiensten met verschillende namen aangeduid. Later werd er heel wat inkt en
pennen verbruikt om het idee van een drie-enige God te verdedigen of te
verwerpen, hoewel dit voor iemand, die de natuur om hem heen met aandacht beschouwt, vanzelfsprekend moet zijn. In het Westen is het gebruikelijk het tweede aanzicht van de drie-enige God - het eenmakende en behoudende beginsel – Christus te noemen; en dat is zeer passend. Want
Christus kwam als verkondiger van liefde en universele broederschap, die
de plaats van oorlog die volken tegen elkaar voeren, moest innemen. Hij
zei zelf dat er nog een hoger niveau was waarnaar het koninkrijk, dat hij
kwam vestigen, aan de Vader moest worden overgedragen, en in hem zouden allen één zijn.
Vraag 75. Zijn de Optekenende Engelen afzonderlijke wezens?
Zijn de Optekenende Engelen of Heren van het Lot afzonderlijke wezens?
Antwoord: Ja, zij zijn machtige individuen, afgezanten van de grote planeetengelen en zijn als zodanig bij de geboorte van mensen betrokken omdat
zij hen, bij de keuze van hun omgeving helpen en aan elk wezen het juiste
lot toewijzen dat klaar is om te worden uitgewerkt. Zij leiden de planeetinvloeden zo, dat zij iedereen op zo’n manier beïnvloeden, dat vereffening
van aangegane verplichtingen in het verleden er door vergemakkelijkt
wordt en de vruchten, van wat men in afgelopen levens aan goeds deed,
kan oogsten. Hierin worden de Optekenende Engelen bijgestaan door een
groot aantal helpers en de natuurgeesten, die nog niet geïndividualiseerd
zijn, maar onbewust werken onder de leiding van deze verheven wezens,
ongeveer zoals de dieren door groepsgeesten worden geleid.
Vraag 76. Waken engelen en aartsengelen over ons?
Waken de engelen en aartsengelen persoonlijk zowel als gezamenlijk over ons, en weten zij precies wat ons leven is?
Antwoord: De Heren van het Verstand, door Paulus de ‘Machten van de
Duisternis’ (Rom. 8:38, Kol. 1:13,16) genoemd - omdat zij in de donkere Sa-
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turnusperiode, die juist uit de Chaos tevoorschijn kwam, mensachtig waren - werken alleen maar met de mens.
De aartsengelen - die in de vurige Zonneperiode, toen het heelal de
dichtheid van ‘begeertestof’ had bereikt, mensachtig waren - treden nu op
als helpers van de groepsgeesten van de dieren en als rasgeesten voor de
mensheid, omdat die wezens een begeertelichaam bezitten.
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.
De mens zelf, die iets lager staat dan de engelen, werkt met de mineralen
die in de scheikundige sfeer van de stoffelijke wereld gevonden worden en
bestaan uit gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. De mens is voor de mineralen datgene, wat de hogere wezens voor ons zijn, en is bezig hen langzamerhand tot leven te wekken door hen te vormen tot huizen, bruggen,
spoorwegen en dergelijke.
In een toekomstige belichaming van de aarde, wanneer die mineralen
plantachtig geworden zijn, zal de mens geleerd hebben met leven te werken en zal hij zich dan ten opzichte van hen in eenzelfde positie bevinden
als de engelen nu ten opzichte van ons. Op die manier bestaat er dus oneindige vooruitgang waarbij de hoger ontwikkelden altijd proberen de minder ontwikkelden te helpen, totdat iedereen volmaakt is.
Als wij de vraag specifieker beantwoorden, kan men zeggen dat de aartsengelen te maken hebben met de rassen en volken op aarde, terwijl de engelen meer gericht zijn op gezinnen en gezinsleden. De beschermengel is
echter niet een wezen van hogere ontwikkeling, maar de gepersonifieerde
belichaming van onze goede daden uit al onze voorgaande levens. Hoewel
door ons niet te zien, is hij toch altijd bij ons om ons tot juist handelen en
aan te sporen om meer goed te doen.
Vraag 77. Hebben engelen vleugels?
Hebben engelen vleugels zoals men op schilderijen ziet afgebeeld?
Antwoord: Nee. Niemand van hen heeft zulke vogelachtige vleugels als men
op schilderijen ziet. Maar in de geestelijke wereld bestaan wezens die vleugelachtige aanhangsels hebben. Die dienen echter niet om te vliegen of
zich door de ruimte te bewegen, maar zijn spiralen van uitstromende
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kracht, die in verschillende richtingen geslingerd kunnen worden, zoals wij
onze armen en benen gebruiken. Zo kan een aartsengel, die de legers van
twee volken tot strijden aanzet, een stroom van geestelijke kracht in de ene
richting uitzenden, die de soldaten van dat ene leger van schrik doet verstijven, terwijl hij eveneens een andere kracht kan uitzenden die het andere leger met nieuwe moed bezielt en op die manier de veldslag beïnvloedt die de strijdende partijen allerminst vermoeden.
Vraag 78. Is de Bijbel letterlijk Gods woord?
Aanvaarden de Rozenkruisers de Bijbel van begin tot eind als Gods woord?
Antwoord: Beslist niet. En zeker niet volgens de zeer bekrompen opvattingen van sommige mensen die menen dat het boek, dat wij nu bezitten, het
enige echte is dat ooit aan de mensheid werd geschonken. Hoogstens zou
het één van de boeken van God kunnen zijn, want er zijn veel heilige boeken die op erkenning aanspraak maken en niet zomaar terzijde geschoven
kunnen worden door een paar betweters als zij, die de apocriefe boeken
naar de letterkundige prullenmand hebben verbannen.
Allereerst dient men te bedenken dat het Oude Testament op verschillende tijdstippen en door talrijke schrijvers in het Hebreeuws geschreven
werd, en dat die geschriften niet vóór Ezra [ca 450 v.Chr.] werden samengevoegd. Van die Hebreeuwse geschriften bestaat nu zo goed als niets
meer. Voor zover het de schrijftaal betrof was het Hebreeuws al sinds 280
jaar voor Christus in onbruik geraakt en werd de Septuaginta, een Griekse vertaling, algemeen gebruikt. Dat was de enig bestaande Bijbel tijdens
Christus geboorte. Later werden er enige Hebreeuwse geschriften verzameld en door de Masoreten geordend, een sekte die ongeveer 700 jaar na
Christus bestond. Dat is de beste en betrouwbaarste tekst. De meest gebruikte Engelse vertaling van nu is de zogenoemde ‘King James Version’.
Maar zijne majesteit koning Jacobus, streefde minder naar nauwkeurigheid van de vertaling, dan wel naar vrede. De wet waarbij de bijbelvertaling geautoriseerd werd, verbood de vertalers eveneens een passage zodanig te veranderen dat die met het bestaande geloof in conflict zou komen. Dit gebeurde om opstand of verdeeldheid in zijn koninkrijk te voorkomen. Van de 47 vertalers waren er maar 3 in het Hebreeuws thuis
waarvan er twee overleden voordat de vertaling van Psalmen klaar was.
Een aantal boeken werd als apocrief verworpen en er werden zelfs
woorden uit hun oorspronkelijk verband gerukt om zich aan het bijgeloof
uit die tijd, aan te passen. Maarten Luther uit Duitsland vertaalde de Bijbel
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aan de hand van een Latijnse vertaling die op het Grieks terugging. 5 De
kans op een foutieve betekenis werd zo dus op allerlei manieren vergroot.
Voeg hierbij dat in het oud Hebreeuws de klinkers worden weggelaten en
er geen onderverdeling in woorden bestaat, zodat bij het invoegen van
klinkers woorden en zinnen bijna overal ook een heel verschillende betekenis kunnen krijgen. Uit deze opsomming van feiten blijkt dat de kans op
een juiste vertaling van de oorspronkelijke geschriften zeer klein was.
Bovendien lag het niet in de bedoeling van de oorspronkelijke schrijvers
om de Bijbel tot een open boek van God te maken zoals uit het volgende
citaat uit de Zohar duidelijk blijkt: ‘Wee hem die in de Thora (de wet) alleen
maar eenvoudige verhalen en gewone woorden ziet. Want als zij niets méér
zouden bevatten, dan zouden wij zelfs in onze tijd in staat zijn een Thora
samen te stellen die meer bewondering waard was. Maar dat is niet zo. Elk
woord in de Thora bevat een verheven betekenis en een verheven mysterie
… De verhalen van de Thora zijn alleen maar het gewaad van de Thora …
Wee degene die dit kleed van de Thora voor de Thora zelf houdt … De eenvoudigen kijken alleen maar naar het gewaad en de verhalen van de Thora, want zij weten niet beter. Zij zien niet wat er onder het gewaad verborgen ligt. Zij die beter weten, letten niet op het gewaad, maar op dat wat het
omhult …’
Met ander woorden: zij schenken geen aandacht aan de letter, maar letten alleen op de geest. Net zoals men bij een aardappelveld niet alleen rekening moet houden met de aardappels maar ook met de aarde waarin zij
gepoot zijn, zo zijn ook in de Bijbel de parels van occulte waarheid in een
vaak afzichtelijk gewaad verborgen. De occultist, die zich geschikt heeft
gemaakt om die parels te verwerven, heeft de sleutel ontvangen en ziet ze
duidelijk. Voor anderen blijven zij duister totdat ook zij voor het bezit van
die sleutel hebben gewerkt. Hoewel er in het verhaal over de omzwervingen van het volk van Israel en de onderhandelingen van een zekere God
met hen gedeeltelijk waar zijn, bevat het ook een geestelijke betekenis die
veel belangrijker is dan het letterlijke verhaal. Zelfs al bevatten de Evangeliën in grote lijnen het leven van een persoon genaamd Jezus, zijn zij
eveneens inwijdingsformules, die de ervaringen aangeven die iedereen op
zijn pad naar waarheid en het leven, moet meemaken.
Dit pad werd door de personen die de Bijbel schreven en dus profeten
en zieners waren, voorzien, maar alleen in zoverre dat in hun tijd en stadi5

‘De Lutherbijbel is een vertaling van de Bijbel in het Hebreeuws en Aramees (Oude Testament) en het Grieks (Deuterocanonieke boeken en Nieuwe Testament) in het Vroegnieuwhoogduits. De vertaling werd door Maarten Luther samen met andere medewerkers vervaardigd. In september 1522 was de eerste drukt van het Nieuwe Testament gereed gekomen, in 1534 gevolgd door de hele Bijbel.’ Wikipedia 2020.
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um van ontwikkeling mogelijk was. Een nieuw tijdperk zal een nieuwe Bijbel, een nieuw Woord, vereisen.
Vraag 79. De schepping van de wereld in zeven dagen
Wat is het standpunt van de Rozenkruisers over de schepping van de wereld in zeven
dagen?
Antwoord: De Bijbel bevat twee scheppingsverhalen. Het ene verhaal begint
bij het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Genesis en eindigt bij het
derde vers van het tweede hoofdstuk. Bij het vierde vers begint het andere verslag.
Beide scheppingsverhalen blijken in menig opzicht sterk van elkaar te
verschillen. Het eerste verhaal geeft aan dat de aarde in het begin overdekt
was met water. Het tweede beweert met klem dat zij droog was. Het eerste
deelt mee dat de mens als laatste werd geschapen, terwijl de tweede lezing
zegt dat de mens het eerste schepsel was, enzovoort. Deze tegenspraak
schijnt onverenigbaar en geeft de scepticus grote voldoening als hij ze met
een aanmatigende glimlach vol medelijden aan de arme onwetende dwazen
vertelt die dergelijke idiote onzin geloven. In werkelijkheid zijn deze beide
lezingen niet ongerijmd, zij vullen elkaar aan en zijn in overeenstemming
met de wetenschappelijke feiten. Het eerste verhaal behandelt de schepping van de vorm, het tweede hoofdstuk de ontwikkeling van het bewustzijn. De menselijke vorm, zoals die nu is samengesteld, is de kroon op zijn
ontwikkeling, gebouwd op grond van alle lagere vormen die daaraan vooraf gingen. Het Leven, de mens, de denker, heeft begin noch einde, is eeuwig zoals God zelf. Dat Leven was hier vóór alle vormen, zoals het tweede
scheppingsverhaal vertelt.
Wat de tijd betreft waarin de schepping van de vorm, volgens zeggen,
plaatsgehad heeft, leren noch geloven de Rozenkruisers dat die in zeven
dagen, elk van vierentwintig uur, heeft plaatsgevonden. In ons openbaringsplan zijn zeven grote gedaanteverwisselingen van de aarde nodig om
de volledige ontwikkeling van zelfbewustzijn en zielenkracht van de zich
ontwikkelende geesten te kunnen voltrekken. Drie en een halve periode
zijn besteed aan het verkrijgen van deze lichamen; de resterende tijd is nodig voor de ontwikkeling van het bewustzijn.
Het eerste vers van de Bijbel stelt vast dat de aarde in het begin duister
was en zonder bepaalde vorm. Dat was in de Saturnusperiode, toen de beginnende vuurnevel bezig was zich uit de oersubstantie van de ruimte te
vormen.
Het derde vers deelt ons mee dat God zei: ‘Er moet licht komen’, een
passage die veel bespot is als bewijs voor de onwetendheid van de schrij94

vers en de tegenstrijdigheid van het bijbelverhaal met de wetenschappelijke feiten. Want zegt de spotter: ‘Als de zon en de maan niet eerder dan
op de vierde dag werden geschapen, hoe kon er dan vóór die dag licht bestaan?’ Wij hebben echter niet te maken met de aarde zoals zij nu is, een
vaste massa. Die zou natuurlijk zonder een lichtbron van buitenaf donker
zijn. Maar in die tijd was de aarde een wereld in wording. Volgens de nevelvlektheorie zou er eerst een stadium van duistere hitte zijn geweest,
waaraan wij de naam Saturnusperiode hebben gegeven. Later wordt die
nevel vurig en lichtgevend. Het licht treedt van binnen naar buiten en is
niet afhankelijk van een uiterlijke zon of maan. Dit tweede ontwikkelingsstadium van onze planeet wordt de Zonneperiode genoemd.
Vervolgens wordt gezegd dat God zei: ‘Daar zij een ‘uitzetting’ in het
midden van de wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren.’ 6 Het woord hier weergegeven door ‘uitzetting’ is in de geautoriseerde vertaling als ‘uitspansel’ [hemelgewelf] vertaald. Maar wij volgen de
Masoretische tekst, die door vertalers met kennis van zake vertaald werd
en die niet door een koninklijk gebod gebonden waren zoals die van koning Jacobus, die hen in hun arbeid belemmerden. Het woord ‘uitzetting’
brengt de Bijbel in overeenstemming met de nevelvlektheorie. Want als
een vuurnevel in de ruimte verschijnt, wordt door het contact van die
verhitte massa met de omringende koude ruimte, vocht opgewekt. Dat
vocht wordt verhit en zet uit tot stoom die vanuit de vurige kern naar buiten dringt, daar afkoelt en condenseert en weer naar de hittebron getrokken wordt. Dus scheidde de uitzetting in de wateren het water van het water, zodat de dichtere vochtigheid het dichtst bij de vurige kern bleef en de
stoom aan de buitenkant. Dit stadium in het vast worden van de aarde
wordt de Maanperiode genoemd.
Het voortdurend koken van het water om de vurige kern veroorzaakte
ten slotte een verharding en kwam er droog land tevoorschijn. Daarom
wordt er gezegd: ‘Het droge noemde hij aarde.’ Gen. 1:10.
Tijdens het eerste deel van onze tegenwoordige periode, was de aarde even donker als in de Saturnusperiode. Er bestond alleen maar een mineraalachtige substantie. Dat stadium wordt het Polaire tijdvak genoemd.
De vurige Zonneperiode vindt zijn duplicaat in het Hyperborese tijdvak,
beschreven in vers 11-19, als het tijdstip waarop de planten geschapen werden en de aarde een planeet werd en van buitenaf door een zon en maan
werd verlicht. Dit maakte een eind aan het werk, dat volgens de beschrijving, op de vierde grote dag in de ontwikkeling van de aarde voltooid was.
6

In de nieuwste vertaling van 2007 staat: ‘Er moet midden in het water een [hemel]gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ Gen. 1:6.
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In het Lemurische tijdvak hebben wij een herhaling van de omstandigheden uit de Maanperiode een vurige kern en een dampkring van vuurmist,
bovendien de schepping van de lagere diersoorten, in de Bijbel beschreven
als het werk van de vijfde dag.
In het Atlantische tijdvak werden de gewervelde dieren en de mens geformeerd, zoals de beschrijving van de zesde scheppingsdag aangeeft.
Toen de mens in het tegenwoordige, Arische tijdvak een met verstand begaafd wezen werd, rustten de Goden om hem onder de wetten van wedergeboorte en die van oorzaak en gevolg zijn eigen vervolmaking te laten
uitwerken.
Vraag 80. Zijn er bewijzen voor onsterfelijkheid?
Op gezag leert de Bijbel de onsterfelijkheid van de ziel. De leer van het Rozenkruis verkondigt ogenschijnlijk hetzelfde door een beroep te doen op de rede. Zijn er ook concrete bewijzen voor onsterfelijkheid?
Antwoord: De vrager vergist zich wanneer hij zegt dat de Bijbel de onsterfelijkheid van de ziel leert. Men vindt in het Oude Testament geen enkele
vermelding van het woord ‘onsterfelijkheid’ of hemel in de betekenis van
een echt bezit van de mens. In Psalm 115 vers 16 staat uitdrukkelijk vermeld
dat: ‘De hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft hij aan de mensen
gegeven.’ Er wordt duidelijk in Ezechiël 18:4, 20 geleerd: ‘Alleen wie 7 zondigt zal sterven.’ Als de ziel onsterfelijk was, zou dat onmogelijk zijn. In het
Nieuwe Testament wordt het woord ‘onsterfelijk’ of ‘onsterfelijkheid’
maar zes keer gebruikt. Het geeft iets aan waar men naar moet streven, of
dat een eigenschap van God is. Voor wat de geest betreft ligt de zaak heel
anders. Maar zelfs waar daarvan sprake is wordt het woord ‘onsterfelijk’
niet gebruikt. Onsterfelijk ligt hierin besloten zoals de leer van wedergeboorte in talrijke passages opgesloten ligt. Maar de leer van wedergeboorte komt er toch nog beter van af dan de leer van de onsterfelijkheid van de
menselijke geest. De leer van wedergeboorte wordt ten minste éénmaal
geleerd in Matt. 11:14 waar Christus van Johannes de Doper zei: ‘Hij is
Elia.’ In deze uitspraak ligt de leer van de onsterfelijkheid nog eens opgesloten. Want als de geest Elia als Johannes de Doper herboren wordt, moet
hij de dood van het lichaam overleefd hebben. In die tijd was de leer van
onsterfelijkheid één van de mysterieleringen. Zelfs nu kan zij nauwelijks
aanvaard worden, tenzij men het pad van inwijding betreedt en daar zelf de
continuïteit van het leven ziet.
7

In de vroegere vertaling staat ‘ziel’, in de nieuwe vertaling: ‘wie’.
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Als antwoord op de vraag kan gesteld worden dat alles afhangt van wat
men onder ‘concreet bewijs’ verstaat en wat de bekwaamheden van de persoon, die om het bewijs vraagt, zijn om deze bewijzen te beoordelen. Men
kan een probleem over driehoeksmeting niet aan een kind bewijzen, maar
als men dat kind de tijd gunt om te groeien en het goed de grondbeginselen bijbrengt, zal het probleem gemakkelijk te bewijzen zijn. Evenmin kan
men aan een blindgeborene het bestaan van kleur en licht bewijzen. Dit
zijn feiten waarvan hij zich niet bewust is omdat hem de vereiste vermogens ontbreken. Als hij door een operatie kan zien, is het niet meer
nodig hem deze feiten te bewijzen, want hij zal de waarheid ervan inzien.
Om vergelijkbare redenen kan niemand bewijzen voor de onsterfelijkheid
van de geest naar waarde schatten, of hij moet zichzelf geschikt gemaakt
hebben om de geest te zien. Dan zal het hem gemakkelijk vallen een concreet bewijs voor de onsterfelijkheid van de geest te krijgen; van zijn bestaan vóór de geboorte en zijn voortbestaan ná de dood. Totdat hij zichzelf
bekwaamd heeft, moet hij zich met logische conclusies tevreden stellen,
zoals die op allerlei manieren te verkrijgen zijn.
Vraag 81. Spreekt de Bijbel over wedergeboorte?
Staat er in de Bijbel een gezaghebbende uitspraak over de leer van wedergeboorte?
Antwoord: Ja, er is een overvloed aan gezaghebbende uitspraken, hoewel er
maar op één plaats rechtstreeks over geschreven wordt. De joodse priesters geloofden in de leer van wedergeboorte anders zouden zij niet aan
Johannes de Doper hebben laten vragen: ‘Bent u Elia?’ zoals in Joh.1:21
wordt vermeld. In het evangelie van Matteüs kunnen wij de woorden van
Christus lezen over Johannes de Doper die ondubbelzinnig en absoluut
helder zijn. Hij antwoordde: ‘Hij is Elia.’ Ook bij een latere gelegenheid,
toen zij op de Berg van de verheerlijking geweest waren, zei Christus:
‘Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is; ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden.’ (Matt. 17:12) en in
vers 13 ‘Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde’
die door Herodus was onthoofd.
In Matteüs, hoofdstuk 16 vers 14 vraagt hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen, dat de Mensenzoon is?’ en het antwoord luidde: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper; anderen Elia; weer anderen Jeremia of één
van de andere profeten.’ Het is opmerkelijk dat Christus hen helemaal niet
tegensprak, want hij was hun leraar. Als zij een verkeerd idee in verband
met de leer van wedergeboorte erop nagehouden zouden hebben, was het
ongetwijfeld zijn plicht hen te verbeteren. Maar dat deed hij niet. Bovendien onderwees hij hen ondubbelzinnig zoals in bovenstaande passage.
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In de Bijbel staan ook gevallen vermeld waar iemand vóór zijn geboorte
voor een bepaald werk uitgekozen werd. Een engel voorspelde de komst
van Simson en zijn opdracht de Filistijnen te verslaan. De Heer zei tot de
profeet Jeremia: ‘… voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij
gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ [Jeremia 1:5] Johannes en
Jezus kregen hun opdracht toegewezen vóór zij geboren werden. Iemand
wordt voor een opdracht uitgekozen vanwege een bijzondere bekwaamheid. Bekwaamheid vooronderstelt ervaring, en ervaring vóór de geboorte
moet in een vorig leven zijn opgedaan. Dus wordt in de aangehaalde gevallen de leer van wedergeboorte ook indirect geleerd.
Vraag 82. Heeft alleen de mens een ziel?
Volgens de Bijbel kreeg alleen de mens een ziel. Waarom zegt u dan dat de dieren een
groepsgeest hebben?
Antwoord: In het eerste hoofdstuk van Genesis, vers 20 lezen wij dat God
zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens.’ Het Hebreeuwse woord
is nephes dat ‘adem’ betekent. In het tweede hoofdstuk vers zeven wordt
dit woord eveneens gebruikt, waar gezegd wordt: ‘Hij vormde hem uit
stof, uit aarde, en blies hem levensadem (nephes) in de neus. Zo werd de
mens een levend (nephes chajim) wezen.’ Dus niet een levend wezen, zoals in de vertaling staat, maar ademend schepsel. De vertaling van koning
Jacobus werd herzien door mensen die iets meer eerbied hadden voor de
waarheid dan voor vooroordelen. Zij stemden erin toe in hoofdstuk 1
vers 20, waar sprake is van de schepping van de dieren, in de kantlijn het
woord ‘ziel’ te plaatsen, zodat zelfs de hedendaagse [Engelse] Bijbel erkent dat de dieren een ziel hebben.
Die vertaling is echter onjuist: ‘nephes’ betekent adem en niet ziel; het
Hebreeuwse woord voor ziel is ‘neshamah’. Ziel is niet synoniem met
geest, ‘ruach’ genaamd, zodat Genesis geen melding maakt van de geest
van mens noch dier. Want de geest wordt niet geschapen, HIJ IS. De vormen van mens en dier, die door de adem in stand worden gehouden, hadden een begin, en dat is het wat Genesis vermeldt. Die gedachte is in
overeenstemming met de woorden van Salomo in Prediker 3:19, 20, waar
gezegd wordt dat (wat het uit stof gevormde lichaam betreft) ‘Zoals een
dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Een mens
is niet beter af dan een dier ... Alles gaat naar dezelfde plaats’, namelijk de
begeertewereld.
Als de vrager alleen de Engelse vertaling van de Bijbel aanvaardt alsof het
boek oorspronkelijk in die taal geschreven is, lijkt de vraag gerechtvaar98

digd: Als de man een ziel kreeg, zoals in de Bijbel beschreven wordt, waar
komt dan de ziel van de vrouw vandaan, of heeft zij geen ziel?
Vraag 83. Werd Eva uit de rib van Adam geschapen?
Is het waar dat Eva uit de rib van Adam werd geschapen? Gen. 2:22.
Antwoord: Van de zevenenveertig bijbelvertalers van koning Jacobus kenden er maar drie Hebreeuws waarvan er twee stierven voordat het boek
Psalmen was vertaald. Bovendien worden in het Hebreeuws, vooral in het
oude schrift, nooit klinkers gebruikt. Op die manier kan men aan een
woord verschillende betekenissen geven al naar de manier waarop de klinkers gebruikt worden. In het geval van het verhaal van de rib van Adam
luidt het als ‘rib’ vertaalde woord op de ene manier tsad, wat rib betekent,
maar op een andere manier ‘tsela, dat zijde betekent. De occulte leer over
de ontwikkeling van aarde en mens zegt dat er een tijd was dat de mens gelijk aan God of de Elohim was die hem geschapen had, in één specifieke
sekse. De mens was zowel mannelijk als vrouwelijk, een hermafrodiet, in
staat een ander wezen uit zichzelf voort te brengen. Later was het voor
zijn verdere ontwikkeling noodzakelijk, dat de mens hersenen ontwikkelden. Terwijl de mens aanvankelijk tweeslachtig was, positief en negatief,
werd één helft daarvan gebruikt om de hersenen, een strottenhoofd en
een zenuwstelsel op te bouwen, om als denkorgaan en toetsingsorgaan te
dienen waarop de geest met zijn organisme kan omgaan en zich mondeling kan uitdrukken. Sommige geesten behielden de positieve of mannelijke kant, en andere de negatieve of vrouwelijke zijde. Men kan dus zeggen dat God één ‘zijde’ van hun wezen wegnam, maar niet een ‘rib’. Deze
vertaling van het woord maakt evengoed aanspraak op erkenning als de
vertaling door ‘rib’ en heeft bovendien het voordeel dat zij een anders onverklaarbaar feit, verklaart.
Vraag 84. De noodzaak van de verschillende tijdvakken.
Als God de mens naar zijn beeld en gelijkenis schiep – laten wij aannemen volmaakt
– waarom waren dan de verschillende tijdvakken, voorafgaande aan de zondeval van
Adam en Eva, nodig?
Antwoord: De vrager is slachtoffer van een misverstand. De Bijbel zegt dat
God zijn werk zag, en dat het ‘goed’ was, maar niet ‘volmaakt’. Als zijn
werk volmaakt was, was er niets meer te doen en zou ontwikkeling overbodig zijn. De mensheid werd pas echt mensachtig in de tweede helft van
het Lemurische tijdvak toen de geest van hun lichamen bezit begon te ne99

men. De mensheid uit die tijd, Adam en Eva, verschilde sterk van onze tegenwoordige mensheid. Ook zij waren de uitkomst van een ontwikkelingsproces want er bestaat geen plotselinge schepping. Die wezens hadden
zich vanuit het mineralen rijk, waarin zij begonnen, door stadia van plantachtig en dierachtig bestaan ontwikkeld. Er was helemaal geen sprake van
één enkel paar zoals meestal door orthodoxe gelovigen wordt aangenomen, maar van een mensheid die op het in de Bijbel vermelde tijdstip zowel mannelijk als vrouwelijk was. Er wordt gezegd dat hij hen, man en
vrouw, schiep. Bovendien was het niet de eerste keer dat de mens op
aarde was, of dat de aarde bewoond werd, zoals in Genesis 1:28 valt te lezen, waar hij hun beval heen te gaan en de aarde te hervullen (niet vervullen), wat aantoont dat de aarde vóór de komst van hen, die Adam en Eva
genoemd worden, de verblijfplaats was van andere wezens. Josephus zegt
dat Adam ‘rode aarde’ betekent. Het Hebreeuwse woord ‘Adamah’ waarvan Adam is afgeleid, betekent ‘vaste grond’, wat de toestand zeer goed
weergeeft. Adm, zoals in de Hebreeuwse tekst staat, kwam pas op aarde
toen die vast en stevig was, maar wél voordat de aarde helemaal was afgekoeld, zoals nu het geval is. De aarde verkeerde in die tijd letterlijk in
een ‘rode’, vurige toestand. De mens was hier al eerder geweest. Tijdens
de tijdvakken voorafgaande aan het Lemurische, zweefden de mensachtige
geesten boven de vurige aarde en hielpen mee haar te vormen en met
aarde te bedekken, zoals die er nu uitziet. De mensachtige geesten uit die
tijd waren bezig lessen te leren die er nu niet toe doen. Op dat moment
waren wij onbewust, maar wij deden ons werk even goed als bijvoorbeeld
onze spijsverteringsorganen het scheikundige proces uitvoeren dat voor
vertering en assimilatie nodig is, ook al zijn wij ons van die processen
niet bewust. Het zal duidelijk zijn dat, evenals het werk van kinderen op
de basisschool en middelbare school de grondslag vormt voor verdere studie, de eerste vijf tijdvakken ook als basis voor onze tegenwoordige situatie beschouwd dienen te worden. Zij waren even noodzakelijk als het
leren van het alfabet voordat men begint met leren lezen.
Vraag 85. De zondeval.
Wat was de zondeval in het Paradijs?
Antwoord: 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 licha100

men als 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. Tijdens het Hyperborese tijdvak leek het lichaam van de mens op een reusachtige luchtballon, die om de vurige aarde heen zweefde en plantachtige
sporen afwierp. Die begonnen te groeien en werden door andere wezens in
bezit genomen en gebruikt. In die tijd was de mens tweeslachtig, een hermafrodiet.
Toen in het Lemurische tijdvak de aarde enigszins was afgekoeld en eilandjes korst zich temidden van de kokende zeeën begonnen te vormen,
werd het menselijk lichaam ook iets vaster en vertoonde het meer gelijkenis met het lichaam dat wij nu zien. Het was aapachtig met een korte romp
en reusachtige armen en benen waarbij de hielen achteruitstaken, en bijna
zonder hoofd; ten minste, het bovengedeelte van het hoofd ontbrak bijna
geheel. De mens leefde in een stoomachtige atmosfeer die occultisten
vuurmist noemen. Zij bezaten geen longen maar ademden door middel
van buisjes. Inwendig bevond zich een blaasvormig orgaan, dat hij met
warme lucht opblies en hem moest helpen bij het springen over reusachtige kloven wanneer vulkanische uitbarstingen het land waarop hij leefde,
verwoestte. Uit zijn achterhoofd stak een orgaan dat nu binnenin het
hoofd zit dat de pijnappelklier of epifyse wordt genoemd, ook wel het derde oog, hoewel het nooit een oog was, maar een gevoelsorgaan. Het lichaam bezat nog geen gevoel. Maar als de mens te dicht in de buurt van
een vulkaankrater kwam, signaleerde dit orgaan de hitte en waarschuwde
hem afstand te houden omdat het lichaam anders gevaar liep te worden
vernietigd.
Zijn lichaam was toen al zo vast geworden dat de mens zich niet langer
door sporen kon voortplanten. Eveneens was het noodzakelijk dat hij een
verstand, en hersenen zou ontwikkelen. De scheppingskracht die wij nu
gebruiken om schepen, spoorwegen en dergelijke in de buitenwereld te
bouwen, werd toen binnenwaarts gebruikt voor het ontwikkelen van organen. Zoals alle krachten was zij zowel positief als negatief. De ene pool
werd naar boven gericht om de hersenen te vormen waarbij de andere pool
beschikbaar bleef voor het scheppen van een nieuw lichaam. De mens was
toen niet langer tweeslachtig want elk wezen bezat alleen de helft van de
scheppingskracht waardoor hij genoodzaakt was buiten zichzelf naar een
ander, als aanvulling, te zoeken.
Maar in die tijd ‘waren hun ogen nog niet geopend’. In de stoffelijke wereld uit die tijd, waren de menselijke wezens zich niet van elkaar bewust,
maar wél in de geestelijke wereld. Daarom werden zij onder leiding van de
engelen - die bijzonder bekwaam waren hen in verband met de voortplan101

ting te helpen - op bepaalde tijden van het jaar, als de planeetinvloeden het
gunstigst waren, in grote tempels samengedreven waar de scheppingsdaad,
als een godsdienstig offer, volbracht werd. Toen de eerste man, Adam, in
intiem seksueel contact met zijn vrouw kwam, doordrong de geest voor
een moment het vlees en ‘Adam bekende’ of werd zich bewust van zijn
vrouw; hij was zich fysiek vaag bewust van haar. De Bijbel heeft dit te boek
gesteld en gebruikt overal deze kuise uitdrukking. Ons wordt gezegd: ‘Elkana bekende [sliep met] zijn vrouw Hanna,’ en zij baarde Samuel. 1 Samuel 1:19. Zelfs in het Nieuwe Testament, als de engel tot Maria komt en haar
zegt dat zij de moeder van de redder zal worden, antwoordt zij: ‘Hoe zal
dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ [Lukas 1:34; oude vertaling: ‘geen man bekend?’]
Zonde is handelen in strijd met de wet. Zolang de mensheid onder leiding van de engelen - die de kosmische invloeden kenden - zich voortplantte, was bevallen pijnloos, zoals dat nu nog bij in het wild levende dieren het
geval is, die alleen op een bepaalde tijd van het jaar, onder leiding van de
groepsgeest paren. Maar toen de mens gevolg gaf aan de raad van bepaalde
geesten - die halverwege tussen de mensen en de engelen stonden - op alle
mogelijke tijden van het jaar zich begon voort te planten, zonder zich om
de kosmische standen te bekommeren, veroorzaakte die zonde, het ‘eten
van de boom van de kennis’, de pijnlijke bevalling, door de engel aan Eva
verkondigt. Hij vervloekte haar niet, doch constateerde alleen maar wat het
gevolg zou zijn van het onkundig en lukraak bedrijven van de scheppingsdaad.
Vraag 86. Is de levensboom gelijk aan de steen der wijzen?
Is de levensboom, waarvan in de Bijbel sprake is, hetzelfde als de steen der wijzen van de
alchemisten?
Antwoord: Ja en nee. Om dit goed te begrijpen is het nodig terug te gaan in
de geschiedenis van de mensheid. Ooit was de mens tweeslachtig en dus in
staat, zonder de hulp van een ander, een lichaam voort te brengen. Toen
het echter nodig werd een verstand te ontwikkelen, zodat de geest in staat
zou zijn zowel door denken als in de stoffelijke wereld te scheppen, werd
de ene helft van de seksekracht gebruikt om de hersenen te ontwikkelen.
Toen moest ieder mens voor seksuele doeleinden, de medewerking van
een ander zoeken die de tegenovergestelde pool van de scheppingskracht
bezat dan die van hemzelf. Daar zij geen hersenen hadden en ‘hun ogen
nog niet geopend waren’, waren zij in de stoffelijke wereld natuurlijk onbewust en niet in staat zichzelf te leiden. Daarom verzamelden de engelen hen op bepaalde tijden van het jaar als de planeetstanden gunstig waren
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om de scheppingsdaad als een godsdienstig offer te volbrengen, waarbij zij
een deel van hun lichaam voor de opbouw van een lichaam voor een andere geest opgaven. In die nauwe omstrengeling drong de geest voor het
eerst door de sluier van het vlees heen en had Adam gemeenschap [bekende] met zijn vrouw. Toen later het menselijk bewustzijn iets meer op de
stoffelijke wereld geconcentreerd werd en een enkeling het lichaam, waarvan wij ons nu zo volkomen bewust zijn, vaag begonnen te onderscheiden, begonnen die pioniers de boodschap van het lichaam te verkondigen.
Zij vertelden anderen dat zij een stoffelijk lichaam bezaten. Want de meeste mensen waren toen even onbewust van hun lichaam als wij van onze
maag, als die gezond is.
Vervolgens merkte men op dat die lichamen stierven. Bij de pioniers rees
toen de vraag hoe men een dergelijk lichaam kon vervangen. De oplossing
werd de mens gegeven door een groep geesten die achterblijvers waren
van de engelen, als het ware halfgoden. Deze luciferische geesten of lichtdragers lichtten de mens in over hun vermogen om op elk gewenst moment een lichaam voort te brengen. Die lichamen waren toen niet volmaakt, en dat zijn ze nu nog niet. Natuurlijk heeft voortplanting, zonder
acht te slaan op de planeetstanden, zelfs een slechter soort lichaam opgeleverd dan anders het geval zou zijn. Buiten beschouwing gelaten het pijnlijke baren, zoals de engel voorspelde.
Sinds die tijd heeft het onwetende mensenras de scheppingsfunctie in
onbeperkte vrijheid uitgeoefend. 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 zou dan zijn onvolmaaktheid
onsterfelijk 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 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.
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Op die levensreis komt ten slotte een moment waarop de mens rijp is
het verstand van het ‘leven’ zelf te bezitten. Het lichaam dat hij voor zichzelf heeft opgebouwd is reiner en dient hem veel langere tijd dan voorheen. Dan begint de mens naar de steen der wijzen te zoeken, het levenselixer of welke andere naam men er aan geven wil. De alchemisten
streefden ernaar dit reine, heilige lichaam te vervaardigen. Maar niet door
middel van een scheikundig proces in een laboratorium, zoals onwetende
mensen denken. Een bepaalde terminologie die dat idee meer kleur gaf
was nodig omdat zij in een tijd leefden waarin een overheersende, afvallige kerk hen ter dood bracht als de waarheid bekend werd. Als zij spraken
over het omzetten van onedele metalen in goud, dan spraken zij de waarheid, niet alleen uit materieel, maar ook uit een geestelijk standpunt. Want
goud is altijd het symbool van de geest geweest en de alchemisten streefden ernaar hun lichamen, die van lage structuur zijn, te vergeestelijken.
Overal treft men het zuivere en mooie symbool van de doorzichtigheid
aan om de macht van reinheid aan te geven. In het Oude Testament lezen
wij over de tempel van Salomo ‘zonder geluid van hamerslagen gebouwd.’
Het mooiste ornament daar was de gegoten zee. [2 Kron. 4:2] Hiram Abiff,
de meester-bouwer slaagde erin, als zijn laatste meesterstuk, alle metalen
van de aarde te smelten in één legéring, doorzichtig als glas. Aan het einde van het Nieuwe Testament lezen wij [Openbaring 21:21]: ‘De straten van
de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.’ In het Oosten
streeft de ingewijde ernaar een diamantziel te worden, zuiver en doorschijnend. In het Westen is de steen der wijzen het symbool van de gelouterde ziel gewonnen uit zijn lichamen die in een andere soort veranderd
en vergeestelijkt zijn. De ziel die zondigt zal sterven, maar de zuivere ziel is
onsterfelijk geworden door het levenselixer, de levensboom, in een levenslichaam dat voor de geest duizenden jaren als lichaam zal meegaan.
Vraag 87. Waarom had de Heer geen oog voor het offer van Kaïn?
‘De Heer merkte Abel en zijn (bloed)offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen
oog.’ [Gen.4:4,5.] Waarom?
Antwoord: Hier is sprake van een misverstand. Het offer van Abel was helemaal geen bloedoffer. Nergens staat dat Abel een dier doodde. De legende van de occulte vrijmetselaars, die wij hier gedeeltelijk weergeven,
vermeldt het verhaal als volgt:
Eens schiep de Elohim Eva. Hij nam haar tot vrouw en zij baarde Kain. Voor de geboorte van Kaïn verliet hij haar, dus was Kaïn ‘de zoon van
een weduwe’. Toen schiep de Elohim Jehova Adam, die Eva tot vrouw
nam en zij baarde Abel. Na verloop van tijd brachten Kaïn en Abel hun
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offers aan Jehova. Abel bracht een offer van zijn kudde, die een schepping Gods was, terwijl Kaïn ‘het werk van zijn eigen handen’, het graan
offerde. Jehova aanvaardde de gave die Abel voor het grijpen had, een
voortbrengsel van de natuur, maar hij versmaadde het offer van Abel, de
vrucht van zijn scheppend vermogen. Toen sloeg Kaïn Abel dood en werd
hij vervloekt. Adam sliep opnieuw met Eva en zij baarde Set.
Uit Kaïn en Abel kwamen twee soorten mensen voort. De afstammelingen van Kaïn waren Tubal-Kaïn en Hiram Abiff, slimme meesterwerklieden, die wisten hoe zij allerlei voorwerpen met hun handen konden maken, daar zij in zich het goddelijk vermogen tot scheppen hadden. Zij lieten twee grassprietjes groeien waar er tevoren maar één was. Van hen stamt
iedereen af die met zijn handen werkt en de aarde en haar hulpbronnen
probeert te veroveren.
Van Set stammen de koningen en priesters af die hun wijsheid kant-enklaar van God ontvingen en de dingen nemen zoals zij ze vinden. Onder
hen was Salomo, de wijste van alle mensen. Maar hij had niet zelf voor zijn
wijsheid gewerkt; hij ontving haar als een gave van God. Deze beide soorten mensen treft men tegenwoordig nog op aarde aan en zij strijden om
de macht. De ene groep omvat de progressieve wereldlijke machten; de
ander de conservatieve priesterkaste.
De reden waarom Jehova het offer van Abel dus aannam was omdat hij
de dingen aanvaard had zoals hij ze vond. Hij was een zoon, uit mensen
geboren, en streefde niet naar goddelijke scheppingskracht. Maar Kaïn was
van goddelijke afkomst, hij bezat de natuurlijke aanleg tot scheppen, en dat
beviel de Godheid niet.
Vraag 88. De esoterische betekenis van de ark.
Wat is de esoterische betekenis van de ark van het verbond?
Antwoord: In de eerste hoofdstukken van de Bijbel lezen wij over de zondeval in het Paradijs. Hoe de mens zijn scheppingskracht in eigen hand nam,
haar onwetend gebruikte en zo tegen de natuurwetten zondigde. 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 het levenslichaam zich aan het ontwikkelen was en de levensgeest werd gewekt.
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Daarop begon de lange levensreis door de woestijn van de materie. De
ark van het verbond was het symbool van de mens tijdens zijn zwervend
bestaan. Tijdens deze tocht door de woestijn bleven de stangen, om de ark
te dragen, steeds op hun plaats om aan te tonen dat hij geen vaste verblijfplaats had. Maar toen hij bij de tempel aankwam, die zonder het geluid van hamerslagen gemaakt was, de tempel van Salomo, was zijn zwerftocht ten einde en werden de stangen verwijderd.
Als symbool van de mens bevatte de ark de platen met de wetten die gegeven waren om de mensen te leren juist te handelen. Verder bevatte hij de
staf van Aäron die uitbotte, een toverstaf die de geestelijke kracht in ieder
mens symboliseert. De speer van Parsifal was een reproductie van die staf,
die in de handen van Klingsor, de zwartmagiër, ten kwade werd gebruikt,
eveneens in de handen van de Romeinse soldaat. 8 Maar de reine, godsdienstige Parsifal, gebruikte de staf om de wonden van Amfortas te genezen. De staf van Aäron was bij de Egyptenaren gebruikt om ellende en
verdriet te veroorzaken. Daarna werd hij in de ark opgeborgen, als symbool van het feit dat de mens ooit de kracht die nu binnenin hem lag opgeborgen, bezeten en misbruikt had.
Dan was er de pot met manna. Dat diende niet als voedsel voor het lichaam, zoals de stoffelijke verklaring luidt. Het woord ‘manna’ is vrij universeel. In het Sanskriet betekent manas ‘de denker’. In het Duits, Engels,
het Scandinavisch en veel andere talen hebben wij hetzelfde woord ‘mens’
om de denker aan te geven. Het plaatsen van de pot met manna in de ark
gedenkt het moment waarop het ego zich in het lichaam dat hij had gevormd, terugtrok en een inwonende, eigen geest werd.
Dat was de ‘zondeval’ in het stoffelijke bestaan, waarvoor het scheppen
van grofstoffelijke lichamen nodig was. Toen de mens zich de macht toeeigende om zich op elk gewenst tijdstip voort te planten, werd hij uit de
etherische sfeer verbannen, uit vrees dat hij zich meester zou maken van
het geheim om de onvolmaakte lichamen die hij voortbracht, met eeuwig
leven te bezielen en zodoende ontwikkeling onmogelijk zou maken.
In het eerste gedeelte van het antwoord werd gezegd dat de cherubijnen de makers van onze vitale vermogens waren. Zodoende moeten zij
die beschermen totdat de mens rijp is ze zelf te beheersen. Daarom wordt
gezegd dat zij voor het Paradijs geplaatst zijn met een vlammend zwaard.
Om die reden is het van grote betekenis dat op de deuren van de tempel
van koning Salomo cherubijnen stonden, met in hun handen niet langer
een vlammend zwaard maar een ontloken bloem. De bloem is het voortplantingsorgaan van de plant die de voortplantingsdaad op een reine, pas8

Bij de gevangenneming van Jezus.
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sieloze manier verricht. Als de mens geleerd heeft rein en passieloos te leven, en elke ‘vorm’ onbevlekt wordt ontvangen, kan hij Gods tempel binnentreden zoals de ark in de tempel van Salomo werd geplaatst. Dat hij
daar mag blijven, zoals door het verwijderen van de stangen blijkt, en zoals
profetisch in Openbaringen 3:12 verkondigd wordt: ‘Wie overwint maak ik
tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven
staan.’
Vraag 89. De betekenis van de christelijke feesten.
Schuilt er enige occulte betekenis in de verschillende, jaarlijkse christelijke feesten?
Antwoord: Ja. De jaarlijkse feesten hebben een zeer diepe occulte betekenis.
Stoffelijk bezien zijn de planeten niet meer dan een massa materie die doelloos in hun baan rondcirkelen. Maar voor de occultist zijn het grote Geesten die zich in de ruimte voortbewegen zoals wij ons op aarde.
Als wij iemand gebaren zien maken, hechten wij een bepaalde betekenis
aan zijn gebaren. Als hij met zijn hoofd schudt weten wij dat hij een bepaalde bewering ontkennend beantwoordt; maar als hij knikt leiden wij
daaruit af dat hij ermee instemt. Wenkt hij met de palm van zijn hand naar
zich toegekeerd, weten wij dat hij iemand uitnodigt naar hem toe te komen;
maar keert hij zijn handpalm van zich af dan begrijpen wij dat hij iemand
waarschuwt om weg te gaan. In het geval van het heelal denken wij meestal
dat de veranderende stand van de planeten geen betekenis heeft. Maar
voor de occultist schuilt er een diepe betekenis in de verschillende hemelverschijnselen die te vergelijken zijn met de menselijke gebaren.
Chrèstos betekent ‘gezalfde’ en iedereen die vroeger een bijzondere opdracht te vervullen had werd op deze manier gezalfd. Wanneer de zon zich
in de winter, beneden de evenaar, in het dieptepunt van zijn reis bevindt,
zijn de geestelijke impulsen in de wereld het grootst. Voor ons stoffelijk
welzijn is het echter nodig dat de zon zich weer naar het noordelijk halfrond begeeft. Daarom noemen wij de tijd waarop de zon haar reis naar
het noorden begint Kerstmis, de geboortedag van onze redder, gezalfd om
ons van honger en kou te redden, die onvermijdelijk zouden volgen als
de zon altijd in haar dieptepunt zou blijven.
Als de zon zich in de richting van de evenaar begeeft, gaat zij door het teken Aquarius, de Waterman, in de tijd dat de aarde met water overstroomd
wordt en de doop van Jezus Christus symboliseert. Daarna gaat de zon
in maart door het teken Pisces, de Vissen. De voorraden van het afgelopen jaar zijn opgebruikt en voedsel is schaars. Daarom hebben wij de vastentijd, waarin het eten van vis deze tijd symboliseert. Als de zon de evenaar passeert volgt daarna het joodse paasfeest of Pascha. Als de zon het
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oostelijke knooppunt passeert is dat de tijd van Pasen. Dit kruisen van de
evenaar wordt door de zogenoemde kruisiging van Christus gesymboliseerd. Daarna komt de zon in het teken Aries of de Ram en wordt, tot redding van de wereld, het Lam Gods geschonken in de tijd dat de planten
beginnen uit te spruiten. Opdat het offer de mens tot zegen is moet de
zon hoog aan de hemel staan waar haar stralen de kracht hebben om druif
en graan te doen rijpen. Dan komen wij aan Pinksteren en hemelvaartsdag
waarop Christus naar de troon van de Vader terugkeert. Dat vindt plaats
in juni, als de zon drie dagen op zijn hoogst staat. Daarom het gezegde:
‘Vandaar zal hij terugkomen,’ wat in vervulling gaat als de zon haar loop
naar het westelijke knooppunt begint. Als de zon in het teken Leo, de
Leeuw staat, is er het feest van Maria-Hemelvaart, en later als de zon het
teken Virgo, de Maagd verlaten heeft vindt Maria-Geboorte plaats, de
maagd schijnt als het ware uit de zon te worden geboren.
Het joodse Loofhuttenfeest, dat vergezeld gaat van de gewichtscontrole
van koren en de druivenoogst, [en de dankdag voor het gewas] valt op het
moment dat de zon, op weg naar de wintermaanden, de evenaar heeft gekruist, en is een gift van de zonnegod aan zijn gelovigen.
De jaarlijkse feesten staan dus in verband met de beweging van de planeten door de ruimte.
Vraag 90. Was Christus ook geboren in het lichaam van Boeddha?
Ik heb begrepen dat u zegt dat Christus maar eenmaal geboren werd in het lichaam van
Jezus. Was hij daarvoor niet geboren in Gautama Boeddha en nog eerder in Krishna?
Antwoord: Nee. Jezus was zelf een geest die tot onze menselijke evolutie
behoorde, net zo als Gautama Boeddha. Ikzelf heb geen bepaalde gegevens over Krishna, maar ben geneigd te geloven dat ook hij een geest was
die deel uitmaakte van het menselijk ras, omdat de Indiase verhalen over
hem vertellen hoe hij in de hemel kwam en wat daar plaatsvond. De Christusgeest, die het lichaam van Jezus binnentrad toen Jezus zelf dat voor hem
vrijmaakte, was een straal van de kosmische Christus. Wij kunnen Jezus in
zijn voorgaande levens terugvolgen, en zijn ontwikkeling tot op heden nagaan. Dat is daarentegen niet het geval met de Christusgeest, die helemaal
niet onder ons, menselijke geesten, te vinden is.
Men kan zeggen dat Christus vóór zijn komst, van buitenaf op de aarde
inwerkte, zoals de groepsgeest van buitenaf op de dieren inwerkt, hen leidt
en helpt totdat zij voldoende geïndividualiseerd zijn om een persoonlijke
geest tot verblijfplaats te dienen. Vóór de komst van Christus had de aarde geen inwonende geest. Maar op het moment dat op Golgota de kruisiging volbracht werd en de Christusgeest uit het lichaam van Jezus bevrijd
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werd, drong hij de aarde binnen en is nu de inwonende Aardgeest, waarvan Paulus zegt dat hij ‘zucht en lijdt,’ in afwachting van ‘de verlossing
van ons sterfelijk bestaan.’ Rom. 8:22,23. Want in tegenstelling tot de algemene opvatting, was het offer op Golgota met de dood van het lichaam
van Jezus niet voltooid. Eigenlijk kan men zeggen dat die gebeurtenis alleen maar het begin was. Het offeren zal pas ophouden nadat wij dat altruïsme en die liefde ontwikkeld hebben die de Aardgeest uit zijn belemmerende omstandigheden van materieel bestaan zullen verlossen en de
noodzaak ons te leiden voorbij is.
Vraag 91. Geen vrede maar het zwaard.
Er wordt gezegd: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ Joh.
3:16. Maar hoe valt dit idee te rijmen met de woorden van Christus: ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ Matt. 10:34.
Antwoord: Er wordt gezegd dat de ‘wet en de profeten zijn tot aan Christus,’ en er zijn vier niveaus waardoor de mens zich verheft tot God. In het
begin, wanneer de mens in de stoffelijke wereld tot bewustzijn komt en
zich nog in de toestand van de natuurvolken bevindt, merkt de mens dat
hij door anderen omringd wordt, die door de druk van de omstandigheden gedwongen worden voor hun leven te vechten; mensen voor wie
macht recht is. Hier leert hij op eigen kracht te vertrouwen om zich tegen
de aanvallen van wilde dieren en andere mensen te beschermen. Maar om
zich heen neemt hij ook de natuurkrachten waar en is er bang voor, want
hij kent hun kracht tot doden, en zijn onmacht er tegen te strijden. Daarom
begint hij ze te vereren en probeert de God, die hij vreest, door bloedige
offers gunstig te stemmen.
Dan breekt de tijd aan dat hij tegen God gaat opzien als de schenker van
dingen die de mens voor gehoorzaamheid aan zijn wet zal belonen en hem
onmiddellijk voor ongehoorzaamheid zal straffen. Een machtige bondgenoot tegen zijn vijanden, maar bovendien een geduchte vijand en daarom
ook zeer te vrezen. En dus verricht hij erediensten en offert dieren uit
vrees en hebzucht.
Dan volgt het stadium waarin de mens geleerd wordt een God van liefde
te aanbidden en zich dag in dag uit, zijn hele leven lang, op te offeren
voor een beloning in een toekomstige staat, die niet eens duidelijk omlijnd is en waarin hij op zijn woord moet geloven.
Ten slotte zal de mens het stadium bereiken waarin hij zijn eigen goddelijkheid zal inzien en rechtvaardig zal handelen alleen omdat het rechtvaardig is, zonder te denken aan vrees of omkoping.
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De joden hadden het tweede stadium bereikt en stonden onder de wet.
Het christendom werkt zich langzaam door het derde stadium heen, hoewel nog niet helemaal los van het tweede. Wij vallen nog onder wetten
door God en mensen gemaakt om onze begeertelichamen door vrees te
beteugelen. Maar als wij van nu af aan geestelijk vooruit willen komen
moeten wij ons levenslichaam gevoelig maken, dat ontvankelijk is voor
liefde hoewel het helemaal niet op de hoogte is van de wet die de begeerteaard bestuurt.
Om die komende toestand voor te bereiden, hielden de priesters, die
verder waren dan de gewone mensen, zich apart en afgezonderd. Wij weten dat in het Oosten het alleen aan een bepaalde kaste, de brahmanen,
was toegestaan om de tempels te betreden en tempeldiensten te verrichten. Onder de joden was het alleen de levieten geoorloofd de heilige plaatsen te benaderen. Bij andere volken gold hetzelfde. De priesters vormden altijd een bepaalde klasse, die niet met gewone mensen mochten trouwen. In elk opzicht leefden zij afgescheiden en op zichzelf. Dat kwam omdat de leiders van de mensheid de stam alleen maar konden gebruiken als
er een bepaalde losheid tussen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam bestond. Daarom kweekten zij die priesters zorgvuldig op en verzamelden hen om de tempels, in elk opzicht hun leven seksueel en in ander opzicht regelend. Maar op het tijdstip dat Christus uit het lichaam van
Jezus werd bevrijd en zijn Wezen over de hele aarde uitstortte, scheurde
het voorhangsel, als symbool van het feit dat de behoefte aan een bepaalde lichamelijke toestand tot het verleden behoorde. Vanaf die tijd is
de ether in de aarde bezig te veranderen. Een steeds hoger wordende trillingsgraad maakt de uitdrukking van altruïstische eigenschappen mogelijk.
Het was het beginnen van die enorme trilling die de duisternis veroorzaakte die, naar men zei, de kruisiging vergezelde. Er was helemaal geen duisternis, maar een intens licht, dat de mensen voor een ogenblik verblindde
totdat de trilling, door onderdompeling in de dichte, stoffelijke aarde, afnam. Een paar uur later was de stralende Christusgeest voldoende in de
aarde getrokken om de normale toestand te herstellen. Maar langzamerhand gaat die kracht van binnenuit invloed krijgen en wordt de snelheid
van de ethertrillingen groter, waardoor altruïsme en geestelijke groei toeneemt. Daarom zijn de omstandigheden nu zodanig dat er geen speciale
of bevoorrechtte klasse hoeft te bestaan, maar dat iedereen ernaar kan
streven het pad van inwijding te betreden.
Oude omstandigheden slijten echter moeilijk uit. Onder het bewind van
Jehova, de Geest van de maan, werd de mensheid in volken verdeeld. Om
hen te kunnen besturen was het nodig soms het ene volk te gebruiken om
het andere te straffen, want in die tijd was de mens nog niet ontvankelijk
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voor liefde. Zij gehoorzaamden alleen onder de zweepslagen van de
vrees. Voordat de grote universele broederschap van liefde ingeluid kan
worden moeten die volken weer ontbonden worden, volgens hetzelfde
principe dat als men een aantal uit bakstenen bestaande gebouwen tot één
complex wenst te verbouwen, men ze eerst moet afbreken zodat de bakstenen beschikbaar komen om ze voor het grote gebouw te gebruiken.
Daarom zei Christus: ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het
zwaard.’ Matt. 10:34.
Wij moeten vaderlandsliefde ontgroeien en met de grote geest Thomas
Paine leren zeggen: ‘De wereld is mijn vaderland en goeddoen mijn geloof.’ Tot die tijd moeten er oorlogen blijven bestaan, en hoe meer hoe
beter. Want des te eerder zal daardoor de afkeer zo sterk worden dat het
vrede afdwingt.
In de heilige nacht, toen het Christuskind werd geboren, zongen de engelen: ‘Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Luc. 2:14. Later
groeide dat kind op en zei: ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen,
maar het zwaard.’ De christelijke godsdienst was de bloedigste van alle
godsdiensten. Hij heeft, waar hij kwam, verwoesting en rouw gebracht.
Maar boven al die ellende uit zal er een dag aanbreken waarop het lied
van de engelen bewaarheid zal worden en de woorden die Christus sprak
over naastenliefde, zullen worden nageleefd. Zodra het zwaard zijn werk
heeft gedaan zal het tot een ploegijzer worden omgesmeed. Dan zal er
geen oorlog meer zijn, want er zullen geen volken meer bestaan.
Vraag 92. Wat betekent eeuwige zaligheid en verdoemenis.
Wat wordt bedoeld met eeuwige zaligheid en eeuwige verdoemenis?
Antwoord: Het orthodoxe geloof leert dat zij die in dit leven goed gehandeld
hebben, gered worden. Dat wil zeggen: zij gaan naar een niet duidelijk omschreven hemel, terwijl zij die er niet in slagen dit behoud te verdienen, in
een hel worden geworpen, waarvan niet veel meer bekend is dan dat het
een plaats vol ellende is. Nadat zij eenmaal geoordeeld zijn nemen de goeden en de slechten hun respectievelijke plaatsen in. Voor de verdoemde
zielen bestaat er geen kans op verlossing, noch gevaar voor terugval voor
hen die eenmaal gered zijn.
Als men het Griekse woordenboek als autoriteit aanvaardt, is een dergelijke uitleg etymologisch onjuist. Klaarblijkelijk draait alles om het woord
dat als ‘eeuwig’ vertaald werd, namelijk ‘aioon’. Volgens het woordenboek
betekent het: een bepaalde tijd, een levenstijd, een leven. Wat is dan de ware betekenis van genoemde passage? kun je je afvragen. Om die te vinden
is het nodige het leven in breder verband te zien.
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Aan het begin van de openbaring scheidde God, een grote vlam, in zichzelf een onmetelijke hoeveelheid beginnende vlammetjes of vonkjes af.
Niet buiten zichzelf, want het is een realiteit dat wij ‘in hem leven, bewegen
en bestaan.’ Niets kan bestaan buiten God. God scheidde dus deze ontelbare geesten in zichzelf af. Elke geest is in aanleg goddelijk. Elke geest omvat al de goddelijke vermogens, zoals het zaad de plant omvat. Maar net
zoals het zaad in de grond gestopt moet worden om een plant voort te
brengen, is het eveneens nodig dat die goddelijke vonken in stoffelijke lichamen ondergedompeld worden om lessen te leren die alleen in een op
zichzelf staand bestaan, zoals de wereld biedt, eigengemaakt kunnen worden.
De wereld kan als een leerschool voor de zich ontwikkelende geesten
worden bezien. Sommigen begonnen vroeg en wijdden zich met ijver aan
de taak die voor hen lag, met als gevolg dat zij snel vooruitgingen. Anderen begonnen later en zijn treuzelaars. Daarom bleven zij bij hun rasgenoten achter. Maar uiteindelijk zal iedereen het einddoel van volmaaktheid
bereiken. Als gevolg hiervan zijn er onder die grote hoeveelheid geesten
verschillende niveaus. Voordat één groep of klasse geesten een stap in haar
ontwikkeling voorwaarts kan doen, moet zij een bepaalde graad van bekwaamheid hebben bereikt. Voor zover het een lager stadium betreft,
waaraan zij is ontgroeid, wordt zij ‘behouden’. Als eenmaal die mate van
bekwaamheid bereikt is, wordt zij naar een ander ras of een ander tijdvak
bevorderd. Onder zo’n groot aantal mensen zijn er altijd achterblijvers
die worden ‘veroordeeld’ om op dat niveau te blijven waarop zij stonden,
totdat zij de voor bevordering vereiste hoogte van ontwikkeling hebben
bereikt. De methode komt overeen met de manier waarop kinderen op
school jaarlijks worden beoordeeld of zij een bepaalde hoeveelheid kennis
bezitten en naar een hogere klas kunnen overgaan. Zo niet, dan worden zij
‘veroordeeld’ om te blijven zitten. Niet voor eeuwig, alleen maar tot bij de
volgende jaarlijkse beoordeling blijkt dat zij voor bevordering in aanmerking komen.
Het voorgaande geeft geen verwrongen of verkeerde voorstelling van
het woord aioon. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt het woord vertaald die onze opvatting bevestigt. Bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan
Filémon [vers 15] waarin hij hem de slaaf Onesimus terugzendt met de
woorden: ‘Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor
altijd terug te krijgen,’ Het woord ‘voor altijd’ is hetzelfde woord ‘aioon’
dat in verband met verdoemenis en behoud door ‘eeuwig’ vertaald is. Het
spreekt vanzelf, dat het in dit geval alleen maar een gedeelte van een mensenleeftijd kan betekenen, want noch Paulus, noch Filemon als zodanig,
zouden eeuwig leven.
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Vraag 93. De onbevlekte ontvangenis.
Wat leren de Rozenkruisers over de onbevlekte ontvangenis?
Antwoord: De leer van de onbevlekte ontvangenis is misschien wel een van
de verhevenste mysteriën van de christelijke godsdienst. Misschien heeft
zij daardoor, meer dan enig ander mysterie, aan het gevaar blootgestaan
verlaagd te worden tot het stoffelijke. Zij heeft even hard moeten lijden
door de uitleg van haar klunzige aanhangers als door de hoon van sceptici.
Wanneer men in kerken bijvoorbeeld een afbeelding van God ziet als een
oude man, op de wolken gezeten met een blaaspijp in zijn mond, bezig het
kind Jezus in de zij van Maria te blazen, dan is dat meer dan belachelijk: het
is treurig!
Het veel verbreide, maar foutieve begrip is, dat ongeveer 2000 jaar geleden een zekere Jezus Christus uit een moeder werd geboren, zonder dat
een aardse vader daar deel aan had. Dit voorval wordt in de wereldgeschiedenis als uniek beschouwd. In werkelijkheid is het niet ongeëvenaard.
De onbevlekte ontvangenis heeft in de wereldgeschiedenis vele malen
plaatsgehad en zal in de toekomst algemeen worden.
De te verwachten geschiedenis van de mens staat in de sterren geschreven, omdat de mens een wereld in het klein is, zoals de sterren werelden in
het groot zijn. Daar wordt het ideaal, het prototype van de onbevlekte ontvangenis jaar in jaar uit indrukwekkend voorgesteld. De schenkster van leven aan de wereld is de zon, maar zij is ook het licht van de wereld. Evenals
de verder gevorderde wezens als redder van de mensheid verschijnen als er
de diepste geestelijke duisternis op aarde heerst, zo wordt ook de zon bij de
winterzonnewende opnieuw geboren, en begint zij haar reis naar de evenaar op de donkerste dag van het jaar, namelijk de nacht tussen 24 en 25
december. Op dat moment staat, op alle noorderbreedten, het dierenriemteken Virgo, de Maagd op de oostelijke horizon, het dichtst bevolkte deel
van de aarde.
Zo wordt het licht van de wereld elk jaar onbevlekt door de hemelse
Moedermaagd ontvangen en begint haar reis naar het Noorden om haar
leven aan de mensheid te schenken terwijl zij het koren en de druif doet rijpen. Overeenkomstig worden geestelijke leraren geboren als de geestelijke duisternis op zijn hoogst is en geven zij aan de mensheid ‘het brood
dat leven geeft,’ Joh. 6:35, dat de ziel voedt.
Mensen plukken geen druiven van doornen, want als altijd zoekt soort
soort. Een miserabel wezen moet uit een miserabele moeder geboren worden. Voordat een redder geboren kan worden moet er een reine Moedermaagd gevonden worden. Maar als wij zeggen: ‘maagd’, bedoelen wij geen
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maagd in stoffelijke zin. Iedereen bezit in de eerste levensjaren stoffelijke
maagdelijkheid. Maagdelijkheid van de geest echter is een eigenschap van
de ziel die pas na levens van zuiver denken en verheven aspiraties verkregen kan worden. Een ware maagd kan verscheidene kinderen voortbrengen en toch ‘maagd’ blijven.
Of een kind in zonde of onbevlekt ontvangen wordt, hangt dus van zijn
eigen aangeboren zieleneigenschappen af. Want als de geest, die geboren
moet worden, rein en kuis is, zal hij vanzelfsprekend bij een moeder geboren worden die eveneens een rein en bewonderenswaardig karakter heeft.
De stoffelijke scheppingsdaad die bij de meeste mensen door hartstocht
en begeerte naar zinnelijke bevrediging wordt ingegeven, wordt door de
reine, kuise van ziel in een geest van gebed en als een offer volbracht. Dan
wordt het kind zonder de zonde van passie verwekt: het wordt onbevlekt
ontvangen.
Een dergelijk kind wordt nooit toevallig verwekt. Zijn komst wordt aangekondigd en men ziet er met vreugde en blijdschap naar uit. In onze tijd
zijn er talrijke gevallen waarin mensen een herhaling van de onbevlekte
ontvangenis zeer dicht benaderen. Gevallen waarin beide ouders rein en
kuis zijn. Die de scheppingsdaad in een geest van reine liefde volbrengen.
Gevallen waarin de moeder tijdens haar zwangerschap met rust gelaten
wordt en hun kind haast even rein, als in de symbolische onbevlekte ontvangenis, wordt geboren. Na verloop van tijd, als de mensheid steeds altruïstischer wordt, zal passie plaatsmaken voor zuivere liefde en zullen alle mensen onbevlekt verwekt worden.
Vraag 94. Was de ster van Betlehem een komeet?
Was de ster van Betlehem geen komeet?
Antwoord: Nee. De ster van Betlehem schijnt elke nacht te middernacht,
precies als zij, in de nacht die in de Bijbel beschreven wordt, deed. Zij kan
door elke wijze uit onze tijd gezien worden, ook al is zij voor alle andere
mensen verborgen. De sleutel tot het mysterie is als volgt:
De evangeliën zijn niet alleen maar verhalen van een persoon. Zij beschrijven op aangrijpende manier en in symbolen de gebeurtenissen op het
pad van volmaking; zij zijn inwijdingsformules.
In de zomer, als de hele aarde zich inspant om het brood dat leven geeft
voor iedereen die erop leeft voort te brengen, staat de zon hoog aan de
hemel, terwijl zij haar levengevende stralen naar onze planeet zendt. Dan
treden alle stoffelijke activiteiten op de voorgrond en wordt de mens
door stoffelijke bezigheden in beslag genomen die nodig zijn voor zijn
bestaan. Maar als de zon in de winter onder de evenaar staat en de natuur
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sluimert, zijn de geestelijke invloeden die door de zon worden uitgezonden, erg krachtig. Als de stoffelijke duisternis toeneemt, brandt het geestelijke licht helderder en bereikt zijn hoogtepunt op de geboortedag van alle redders, in de donkerste nacht van het jaar, tussen 24 en 25 december, het
tijdstip waarop de zon haar reis naar het Noorden weer begint om de
mensheid voor kou en honger te bewaren, die het gevolg zouden zijn als
hij op het zuidelijk halfrond bleef. In die bijzondere nacht van het jaar zijn
de geestelijke trillingen het sterkst. Het is de Heilige Nacht van het jaar bij
uitstek. In die nacht is het voor de neofiet het gemakkelijkst om in bewuste
aanraking met de geestelijke trillingen te komen. Daarom was het de gewoonte om de neofieten in die heilige nacht naar de tempels te brengen.
Daar werden zij onder leiding van wijzen in trance gebracht en werd hun
geleerd hoe door wilskracht, hun lichaam bewust te verlaten. Voor hun
starende blik werd de aarde dan doorzichtig en zagen zij daarachter de
middernachtzon, de vlammende ster. Natuurlijk niet de stoffelijke zon,
maar de geestelijke zon die de ware Christusster is. Want de kosmische
Christus is de hoogste ingewijde onder de lichtende zonnegeesten, de
aartsengelen.
Vraag 95. De geschenken van de Wijzen uit het oosten.
Wat waren de geschenken van de Wijzen uit het oosten?
Antwoord: De Bijbel zegt ons dat het goud, wierrook en mirre waren. Matt.
2:11.
In de oude legenden en de symboliek, werd goud altijd als een symbool
van de geest gezien. In de geschiedenis van De Ring van de Nevelingen, door
Wagner als drama bewerkt, horen wij hoe de Rijnnimfen zich in hun waterachtig element op de bodem van de Rijn vermaakten. Het water werd
door de felle kleuren van het goud verlicht. Deze legende voert ons terug
naar de tijd dat de Nevelingen onder de gelukkige omstandigheden van het
vroege Atlantis leefden, waar zij, onschuldig en kinderlijk, één enorm grote
broederschap vormden, en de universele geest nog niet in de afzonderlijke
lichamen was ingedaald.
Het goud, dat op de rots op de bodem van het water lag, symboliseert de
universele geest die de hele mensheid verlicht. Later wordt het gestolen en
door de Neveling Alberik [heerser over bovenaardse wezens], die de liefde
afzweert om dit goud te bezitten, tot een ring omgesmeed. Dan wordt het
goud het symbool van het op zichzelf staande ego in het tegenwoordige,
liefdeloze stadium van egoïsme. De mens die wijs geworden is en het
kwaad van egoïsme inziet, offert goud aan Christus als symbool van zijn
verlangen om naar de universele geest van liefde terug te keren.
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Het tweede geschenk, mirre, is een zeldzame, aromatische plant die in
Arabië voorkomt. Zij is het symbool voor de ziel. Men leest in legenden
over heiligen die zo heilig waren dat zij een geur verspreidden. Men denkt
vaak dat dit een vroom verdichtsel is, maar het is een feit dat iemand zo
heilig kan worden, dat hij een heerlijke geur verspreidt.
Het derde geschenk, wierook, symboliseert het stoffelijk lichaam dat
door een heilig leven etherisch is geworden, want wierook is een stoffelijke damp. De minister van binnenlandse zaken van Servië, één van de samenzweerders die de koningsmoord 9 in dat land een tiental jaren geleden
beraamde, heeft enige tijd geleden zijn memoires geschreven. Volgens
hem bleek dat, wanneer zij mensen uitnodigden om zich bij hun samenzwering aan te sluiten en zij brandden wierook, zij er altijd in slaagden degene die zij op het oog hadden, over te halen. Hij wist niet hoe dat kwam,
en vermeldde het alleen maar als een merkwaardige samenloop van omstandigheden. Maar voor de occultist is de zaak duidelijk. 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 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. In de rooms-katholieke kerk, waar bepaalde geesten worden opgeroepen, verschaft de wierook het voertuig waardoor zij op dezelfde manier op de samengekomen
gemeente kunnen inwerken als de lichaamloze geesten deden om de Servische koningsmoord te bevorderen.
Zo zien wij dus dat de geschenken van de drie wijzen, geest, ziel en lichaam betekenen, toegewijd aan de dienst van de mensheid. Zichzelf te
geven betekent Christus na te volgen en in zijn voetspoor te treden.
Vraag 96. Was Jezus geen jood?
Was Jezus geen jood? Zo ja, wat bedoelde hij dan met het gezegde: ‘Eer Abraham was,
ben ik?’ Want zelfs al werd hij wedergeboren, toch was Abraham de vader van het joodse ras.
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De moord op de Oostenrijkse kroonprins, aartshertog Ferdinand en zijn vrouw, op 28
juni 1914 te Sarajevo, wat aanleiding gaf tot de 1ste wereldoorlog 1914-1918.
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Antwoord: In vroeger tijd en zelfs nu nog, wordt vaderlandsliefde als een
van de fundamentele deugden beschouwd. Maar vanuit occult standpunt
bezien bestaat er natuurlijk niets anders dan de Ene Geest. Rassen zijn
niets anders dan een voorbijgaande fase in ons ontwikkelingsplan; in feite
een zeer gevaarlijke fase. Want hoewel er in de verschillende perioden en
grote tijdvakken van ontwikkeling een overvloed aan tijd is en het voor de
leiders mogelijk is om de meeste geesten voor verdere ontwikkeling in
aanmerking te doen komen, komen en gaan rassen en volken daarentegen
verhoudingsgewijs in zo’n korte tijd, dat er groot gevaar bestaat dat de
geesten in de raslichamen verstrikt raken en zij de grote meerderheid van
mensen niet in haar vooruitgang volgen.
Dat is precies wat er bij de joden gebeurde. Zij waren zo intens vaderlandslievend dat geen enkele jood zich als een individu beschouwde. In de
eerste plaats, en in de mooiste bewoordingen, sprak hij over zichzelf als
‘Abrahams zaad’. In de tweede plaats achtte hij zichzelf te behoren tot een
bepaalde stam, en in de laatste plaats zag hij zich wellicht als Salomo Levi,
of Mozes Cohen.
Christus bestreed het idee van vereenzelviging met het ras waar hij zei:
‘Eer Abraham was, ben ik.’ Het ego bestond vóór Abraham. Abraham was
een belichaming van een ego of geest. Jezus en het joodse ras stamden van
hem af. Zij waren gewoon lichamen. Maar de ego’s die erin woonden, bestonden vóór de raslichamen. Daarom spoorde Christus zijn toehoorders
aan van het tijdelijke naar het eeuwige te kijken.
Ergens anders zei Christus [Lucas 14:26] ‘Wie mij volgt, maar niet breekt
met zijn vader en moeder … kan niet mijn leerling zijn.’ Vader en moeder
zijn eveneens raslichamen. Wij hebben niet het recht afhankelijke bloedverwanten in de steek te laten om het hogere leven te volgen. Wij moeten
al onze plichten vervullen, voordat wij voor eigen genoegen de studie van
het geestelijk leven kunnen oppakken. Maar wij moeten ons niet met het
ras, het volk, of de familie waarin wij geboren werden, vereenzelvigen. Wij
zijn stuk voor stuk een individuele geest, die eerder bestond dan de lichamen die men rassen noemt, en die bestaan zal, lang nadat zij opgehouden
hebben te bestaan. Waar men dat feit niet voor ogen houdt, loopt men
gevaar te kristalliseren en bij het ras te blijven in plaats van vooruit te gaan.
Dat is nu juist wat de joden deden. Hun grote vaderlandsliefde heeft gemaakt dat zij als geesten duizenden jaren in de joodse raslichamen werden
wedergeboren.
De leiders van de mensheid hadden op allerlei manieren geprobeerd hen
met anderen te doen samensmelten, om hen vooruit te helpen, maar steeds
tevergeefs. Om dezelfde reden werd Christus tot hén gezonden, zoals
Booker T. Washington tot de negers. Hoewel Washington een verder ge117

vorderde geest was dan zijn rasgenoten, werd hij in een donker lichaam geboren om hem in staat te stellen de negers op de meest afdoende manier
te helpen. Als hij een blanke huid had gehad, was er steeds de schijn geweest van beschermheerschap. Gelijke redenen golden voor de geboorte
van Christus als jood. Men hoopte dat zij zijn leer zouden aannemen omdat die van één van hun eigen rasgenoten kwam. Maar in plaats van hun
tradities te eerbiedigen en met verering tot Abraham op te zien, boorde hij
hun idealen de grond in, sprak hij van een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde en deed hij het individu gelden boven het ras. Daarom wilden zij
niets van hem weten en ‘kozen zij Barabbas’.
Vraag 97. De doop van Jezus.
Jezus werd op dertigjarige leeftijd gedoopt, waarbij hij de Christusgeest ontving. Wilt u
deze doop uitleggen?
Antwoord: De aarde heeft er niet altijd zo uitgezien als nu. De wetenschap
leert ons dat zij ooit een dichte vuurnevel was. De Bijbel gaat zelfs nog
verder terug en spreekt van een tijd vóór die mist, voordat de aarde gloeiend en lichtgevend werd als vuur: een tijd dat er duisternis heerste.
De ontwikkeling van de aarde kent totaal vier tijdvakken of stadia. Eerst
was er dat duistere stadium dat, in de Rozenkruisers terminologie, het Polaire tijdvak wordt genoemd. Toen was de materie waaruit onze aarde nu
bestaat, een donkere massa, heet en gasvormig. In het tweede stadium, het
Hyperborese tijdvak genoemd, werd die duistere massa vurig. Er staat
geschreven: ‘God zei: Daar moet licht komen, en er was licht. Gen. 1:3.
Toen volgde het stadium waarin de hitte, van die vuurnevel, in aanraking
met de koude ruimte, vochtigheid tevoorschijn riep. Die vochtigheid was
het dichtst in de nabijheid van de vurige kern, waar zij tot stoom werd
verhit, die vanuit het midden naar buiten ontsnapte. ‘God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.’ Gen.
1:7. Dat wil zeggen het dichte water bij de kern en de ijle stoom erbuiten.
Ten slotte ontstond er korstvorming, zoals altijd het geval is als water
steeds maar blijft koken. Zo vormde zich de aardkorst, het droge land.
Toen die korst gevormd was bevond er zich geen water aan het aardoppervlak, maar zoals de Bijbel het uitdrukt Gen. 2:6: ‘Wel was er water dat
uit de aarde opwelde.’ Maar er was nog geen enkel grassprietje aan het
aardoppervlak ontsproten. Maar op dat tijdstip echter begon de plantengroei zich te vertonen, en leefde daar de ontluikende mensheid. Het waren echter geen mensen zoals wij. Hun vorm was heel anders en zij waren
lang niet zo ontwikkeld als wij nu zijn. Bovendien waren lichaam en geest
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niet geheel samen; de geest zweefde gedeeltelijk buiten het lichaam. Daarom ‘waren de ogen van de mensen nog niet geopend.’
Oude legenden zoals men die in Duitsland en elders in Europa aantreft,
noemen hen “Nibelungen’. Nibel, Nebel betekent mist, nevel. Zij waren
de Nevelingen, want onze tegenwoordige, heldere atmosfeer bestond toen
nog niet. Als gevolg van de dichtheid van de nevel, die uit de aarde opsteeg,
leek de zon op een booglamp in de straat tijdens een zeer mistige dag.
Toen de mensen in die toestand leefden, waren zij verstandelijk lang niet
zover ontwikkeld als wij nu zijn. Zij konden geen dingen die buiten henzelf waren waarnemen, maar hadden een innerlijk waarnemingsvermogen.
Zij zagen de zieleneigenschappen van alle mensen die om hen heen leefden en namen zichzelf eerder geestelijk dan stoffelijk waar. In die tijd bestonden er helemaal geen volken, maar was de mensheid één reusachtige
broederschap. Allen waren gedeeltelijk buiten hun lichamen en daardoor
in contact met de universele geest die nu overschaduwd is in de afgescheidenheid van eigenwaan die elk mens het gevoel geeft afgescheiden en apart
van de rest van de mensheid te staan; waar broederschap vergeten is, en
egoïsme heerst.
Als iemand zover gevorderd is dat hij het geluk van broederschap beseft,
zodat hij zelfzucht zal proberen te vermijden en altruïsme probeert aan
te kweken, kan hij de ceremonie van de doop ondergaan. Hij daalt in het
water af als symbool van zijn terugkeer tot de ideale staat van broederschap
die bestond toen de hele mensheid zogezegd, in het water leefde. Daarom zien wij hoe Jezus, de voorbode van universele broederschap, aan het
begin van zijn opdracht in het water van de Jordaan ging om daar te worden gedoopt. Toen hij uit het water omhoog kwam, daalde de universele
geest op hem neer als een duif. Vanaf dat moment was hij niet enkel Jezus, maar Jezus Christus, de toekomstige redder van de wereld, vervuld
van de universele geest, die uiteindelijk al het kwaad van egoïsme zal wegnemen en de mens ontvankelijk zal maken en het geluk van broederschap
zal teruggeven dat verwezenlijkt zal worden als de universele geest in de
mensheid inwonend is.
Vraag 98. ‘Nu zul je met mij in het paradijs zijn.’
Uit uw leer blijkt dat wij enige tijd, ongeveer eenderde van ons aardse leven, in het louteringsgebied doorbrengen om voor onze zonden te boeten voordat wij naar de hemel gaan.
Hoe rijmt u die leer met de woorden van Christus tot de stervende moordenaar: ‘Ik
verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’? Luc. 23:43.
Antwoord: Het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven, een taal
waarin toen geen leestekens werden gebruikt. De leestekens in onze Bij119

bel werden later door de Bijbelvertalers ingevoegd, die soms de betekenis
van een tekst radicaal veranderen, zoals het volgende verhaal illustreert.
Tijdens een bidstond leverde iemand een verzoek in dat de dominee als
volgt voorlas: ‘Een zeeman die naar zee gaat, zijn schoonmoeder verzoekt
om de gebeden van de verzamelde gemeente voor zijn veilige terugkeer bij
vrouw en kind.’ 10 Het verzoek bevatte geen enkel leesteken, maar hield
in dat de schoonmoeder van de jongeman vurig hoopte dat hij veilig bij
vrouw en kind zou terugkeren en daarom de gebeden van de verzamelde
gemeente wenste. Als de dominee de zin zonder komma gelezen zou hebben zou dit hebben ingehouden dat de zeeman, op weg zijn schoonmoeder te bezoeken, om de gebeden van de gemeente verzocht voor zijn veilige terugkeer bij vrouw en kind. In het laatste geval zou men denken dat de
betreffende vrouw wel een onmens moet zijn, dat de zeeman het nodig
vond de gebeden van de gemeente in te roepen voordat hij haar durfde te
ontmoeten.
Evenzo als men genoemde woorden van Christus aldus leest: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ In dit geval betekent het dat de moordenaar op een onbepaald moment in de toekomst
met Christus samen zal zijn. Omdat echter in de Bijbel de komma vóór het
woord ‘nu’ staat, leidt dit tot de gangbare opvatting.
Dat deze opvatting absoluut onjuist is, blijkt uit het gezegde van Christus vlak na zijn opstanding waar hij tot Maria sprak: ‘Houd me niet vast;
ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.’ Joh. 20:17. Als hij de moordenaar echt beloofd had dat hij op de dag van de kruisiging met hem in
het Paradijs zou zijn, maar drie dagen later verklaart dat hij daar nog niet
geweest is, dan zou hij zich aan tegenspraak hebben schuldig gemaakt,
wat eenvoudig onmogelijk is. Het plaatsen van de komma na ‘vandaag’, is
in overeenstemming met de betekenis van beide passages. Bovendien vertelt Petrus ons dat hij, Christus, in die tussentijd werkte met de geesten in
het louteringsgebied. 1 Petrus 4:6 11
Vraag 99. De twee moordenaars aan het kruis.
Wat is de esoterische betekenis van de twee moordenaars aan het kruis?

‘A sailor going to sea, his mother-in-law desires the prayers of the congregation for his
safe return to wife and child.’ De woorden ‘sea’, zee; en ‘see’, bezoeken; worden hetzelfde uitgesproken.
11 ‘Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven
op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.’
10
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Antwoord: In tegenstelling tot de gangbare mening zijn de vier evangeliën
helemaal geen biografieën van Jezus Christus. Het zijn inwijdingsformules
van vier verschillende mysteriescholen. Om hun esoterische betekenis te
verhullen heeft men ook het leven en de opdracht van Christus vermengd.
Dat kon gemakkelijk, daar alle ingewijden, omdat zij kosmische personen
zijn, gelijksoortige ervaringen hebben. Terecht wordt gezegd dat Christus
in gelijkenissen tot de menigte sprak, maar dat hij de verborgen betekenis
in het geheim aan zijn leerlingen gaf. Ook Paulus gaf vloeibaar voedsel
aan de zwakken en vast voedsel aan de sterken. Het is nooit de bedoeling
geweest de verborgen symbolen aan de gewone mensen te geven, of van
de Bijbel een open boek van God te maken, zoals men tegenwoordig
meent.
Als men in het geheugen der natuur leest, ziet men dat er op het moment
van de kruisiging niet twee maar nog een aantal personen gekruisigd werden. In die tijd kreeg men voor de geringste overtreding de doodstraf en
waren er altijd genoeg veroordeelden die deze wrede dood te wachten
stond.
Dus zij, die de verborgen betekenis van de evangeliën wensten te versluieren, konden dus gemakkelijk iets vinden waarmee zij het verhaal konden
aanvullen en die punten verdoezelen die bij de kruisiging echt van wezenlijk belang waren. Het gedeelte van het verhaal met betrekking tot de
moordenaars is dus een waar voorval, zonder dat het ook maar iets te
maken heeft met de esoterische betekenis.
Vraag 100. De betekenis van het kruis
Wat is de betekenis van het kruis? Is het gewoon een martelwerktuig, zoals meestal in
het orthodoxe geloof geleerd wordt?
Antwoord: Evenals alle andere symbolen, heeft het kruis veel betekenissen.
Plato gaf er één toen hij zei: ‘De wereldziel wordt gekruisigd.’
Er zijn vier rijken in de wereld: het mineralen-, het planten-, het dierenen het mensenrijk. Het mineralenrijk bezielt alle chemische substanties van
welke soort ook, zodat het kruis uit welk materiaal het ook gemaakt is, een
symbool hiervan is.
Het rechtopstaande onderste deel van het kruis is een symbool van het
plantenrijk, omdat de stromingen van de groepsgeest die aan de plant leven geven, vanuit het middelpunt van de aarde komen, waar deze groepsgeesten verblijven, en van daaruit naar de buitenkant van onze planeet in
de ruimte uitstralen.
Het bovenste deel van het kruis symboliseert de mens, omdat de levensstromen van het mensenrijk vanuit de zon naar beneden door de vertica121

le wervelkolom gaan. Daarom is de mens de omgekeerde plant. Want zoals de plant haar voedsel door de wortels opneemt, het opwaarts stuwend,
zo neemt de mens zijn voedsel op door middel van zijn hoofd, het naar
beneden sturend. De plant is kuis, zuiver en passieloos en strekt haar
voortplantingsorgaan, de bloem - een voorwerp van schoonheid en verrukking - kuis en zonder schaamte naar de zon uit. De mens keert zijn van
hartstocht vervulde geslachtsorgaan naar de aarde. De mens ademt het leven gevende zuurstof in en ademt het giftige koolzuur uit. De plant neemt
het door de mens uitgeademde gif op en bouwt er haar lichaam uit op, terwijl zij aan ons het levenselixer, de gezuiverde zuurstof teruggeeft.
Tussen het plantenrijk en het mensenrijk staat die van het dier met zijn
horizontale wervelkolom. Door die horizontale wervelkolom bewegen
zich de levensstromen van de dierlijke groepsgeest als die rond de aarde
cirkelen. Daarom is de horizontale balk van het kruis het symbool van het
dierenrijk.
In de esoterie werd het kruis nooit als martelwerktuig gezien. Na de zesde eeuw werd de gekruisigde Christus pas in beeld gebracht. Voor die tijd
was het symbool van Christus een kruis met aan de voet een lam als uitdrukking van het begrip dat tijdens Christus’ geboorte de zon toen het lentepunt de evenaar in het teken Aries, de Ram, kruiste. De symbolen uit de
verschillende godsdiensten werden altijd op deze manier uitgedrukt. In
de tijd toen de zon door achteruitgang het lentepunt in het teken Taurus,
de Stier viel, werd er in Egypte een godsdienst gesticht waarin de stier Apis
in dezelfde zin aanbeden werd als wij het lam Gods vereren. Nog eerder
horen wij van de Noorse God Thor of Donar dat die zijn [wagen, getrokken door] tweeling bokken door de lucht dreef. Dat was op het moment
dat het lentepunt in het teken Gemini, de Tweelingen, viel. Op het tijdstip
van Christus’ geboorte viel het lentepunt ongeveer in de zevende graad
van Aries, het Lam. Daarom werd onze redder het Lam Gods genoemd.
In de eerste eeuwen ontstond er twist over de vraag of het al dan niet juist
was het lam als symbool voor onze redder te gebruiken. Sommigen beweerden dat het lentepunt bij zijn geboorte echt in het teken Pisces, de
Vissen viel en dat het symbool voor onze redder een vis behoorde te zijn.
Ter herinnering aan dat geschil heeft de bisschopsmijter nog steeds de
vorm van een vissenkop.
Vraag 101. Was de kruisiging echt noodzakelijk?
Kon de opdracht van Christus niet volbracht worden zonder zo’n drastisch middel als de
kruisiging?
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Antwoord: Natuurlijk kon zij volbracht worden zonder de specifieke methode van de kruisiging, maar het was absoluut nodig dat het bloed vloeide. Er zijn leraren van verschillend niveau en voor de vervulling van hun
taak zijn verschillende omstandigheden nodig. Sommigen, zoals Mozes en
Buddha, komen tot een volk en helpen dat tot op zekere hoogte, terwijl
zijzelf daardoor groeien. Die beide leraren bereikten dat punt in hun eigen ontwikkeling toen hun lichamen lichtgevend werden. Wij kunnen lezen dat het gezicht van Mozes zó straalde, dat hij het moest omsluieren.
Op het moment van zijn dood werd Buddha lichtgevend. Christus bereikte
dat lichtgevend stadium op het moment van zijn verheerlijking. Het is
veelbetekenend dat het belangrijkste deel van zijn werk – zijn lijden en
dood – na de episode van verheerlijking plaatsvond. Terwijl Mozes, Elia,
Buddha en andere, voorgaande leraren, steeds weer in een stoffelijk lichaam moesten geboren worden om de zonden van hun volk te dragen,
is Christus maar eenmaal in een stoffelijk lichaam verschenen. En hij zal
niet nog eens een stoffelijk lichaam hoeven aan te nemen. Want als een
geest zijn lichaam op natuurlijke manier verlaat neemt hij, als hij zich
langzaam uit het stollende bloed terugtrekt, bepaalde onreinheden mee.
Zelfs in zo’n zuiver lichaam als dat van Jezus waren onzuiverheden. Maar
de gewelddadige dood, die het bloed deed vloeien, bevrijdde de geest van
Christus met een snelle ruk uit het bloed, elke mogelijke onreinheid achterlatend, zodat Christus rein en zonder de banden van het lot, die meestal
met het leven in een stoffelijk lichaam gepaard gaan, uit het lichaam van
Jezus herrees.
Volgens hetzelfde principe is het een feit, dat hoewel wij op het ogenblik
nog onder oorlogen lijden, die vanuit menselijk standpunt te betreuren
zijn, het niettemin voor de occultist duidelijk is, dat die oorlogen het bloed
van het ras aanzienlijk gezuiverd hebben, zodat de mensheid langzamerhand vrij van hartstocht en geestelijker wordt.
Wij kunnen ook zeggen dat in dit feit de verzachtende omstandigheid ligt
van het slachten van dieren. Toen de mens het dierachtige stadium doormaakte had hij geen rood, met hartstocht gevuld bloed zoals onze dieren,
wij waren toen niet zo hoog ontwikkeld. Onze tegenwoordige dieren,
hoewel in ontwikkeling lager dan wij, bevinden zich op een hogere spiraal.
Terwijl wij nu onder de wet van oorzaak en gevolg lijden, omdat wij onze
hartstochten op eigen kracht moeten overwinnen, worden de dieren door
hun groepsgeesten geholpen en in toom gehouden. Als zij in de Jupiterperiode het menselijke niveau van ontwikkeling bereikt zullen hebben,
zullen zij een hogere mensheid zijn, vrij van hartstocht, die deze wereld tot
zo’n smartelijke verblijfplaats maakte. Op deze manier zet de natuur altijd
al wat wij aan kwaad bedrijven, om in iets beters.
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In antwoord op de vraag kan men dus zeggen, dat in het geval van Christus, de gewelddadige dood noodzakelijk was, omdat dit de Christusgeest in
staat stelde zich - zonder de geringste onreinheden die kleven aan het louter menselijk lichaam - uit het lichaam van Jezus terug te trekken.
Vraag 102. Wanneer keert Christus terug?
Wanneer zal, volgens de leer van de Rozenkruisers, Christus terugkeren?
Antwoord: De Bijbel zegt terecht: ‘Niemand weet wanneer die dag of dat
moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.’ Marc. 13:32. Zij, die geprobeerd hebben een bepaalde datum of een bepaald jaar voor de terugkeer vast te stellen, hebben het doel
van Christus’ opdracht op aarde absoluut verkeerd begrepen. Hij bracht
zijn Leer aan de mensheid opdat de wet: ‘oog om oog, tand om tand’ afgeschaft zou worden en dat de wet van vrees voor God zou veranderen in
de wet van liefde. ‘De wet en de profeten waren tot aan Christus,’ wordt
er gezegd, maar wij weten dat er tot op heden wetten bestaan en dat ze nodig zijn. Daarom is het duidelijk dat bij de komst van Christus in een stoffelijk lichaam, de wet niet werd afgeschaft. Het is de komst van Christus ‘in
ons’, in het wezen van de mens, dat betekent: de wet afschaffen. Paulus beschrijft die komst als: ‘Christus moet gestalte in u nemen.’ Zolang Christus
niet in ons is, zijn wij niet rijp voor de terugkeer. Angelus Silesius 12 zegt:
Al werd Christus ook duizendmaal in Betlehem geboren
en niet in uzelf, dan gaat uw ziel toch verloren;
Vergeefs hebt u het kruis op Golgota aanschouwd,
tenzij u in uzelf het weer hebt opgebouwd.

De terugkeer van Christus hangt af van het feit hoe snel een voldoende
aantal mensen aan hem gelijk geworden is, en afgestemd is op het Christusbeginsel zodat, net zo als twee stemvorken van gelijke toonhoogte beide
geluid geven als één ervan wordt aangeslagen, zij in staat zullen zijn de
Christustrillingen te beantwoorden, die bij terugkeer van onze redder, zullen worden uitgezonden. Die gebeurtenis kan daarom niet berekend worden. Iedere keer dat wij Christus trachten na te volgen en proberen zijn
leer in praktijk te brengen, verhaasten wij zijn terugkeer; dus laten wij
daarnaar streven!

12

Johannes Scheffler, 1624-1677, Luthers’ medicus, werd in 1652 rooms-katholiek priester.
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Vraag 103. Melchisedek, hogepriester voor eeuwig
Wat betekent de opmerking dat Christus op bevel van Melchisedek tot ‘hogepriester
voor eeuwig’ werd verheven? Hebr. 7:17.
Antwoord: Er wordt gezegd dat Melchisedek koning van Salem was, en
eveneens hogepriester. Verder, dat zijn priesterschap ver boven dat van
Aäron stond, want het was vast, terwijl dat van Aäron en de levieten aan
herhaalde wisselingen blootstond. Zolang als de geschiedenis heugt, heeft
er altijd een deling in wereldlijke en geestelijke macht bestaan. Mozes was
de wereldlijke heerser en leider van het joodse volk, terwijl Aäron de priester was die hun geestelijk welzijn verzorgde. De eeuwen door is die verdeling van Kerk en Staat blijven bestaan, wat zo nu en dan strijd en bloedvergieten tot gevolg had, want hun gemeenschappelijke belangen schijnen altijd in lijnrechte tegenstelling met elkaar te zijn. Maar in de tijd van Melchisedek, koning van Salem - dat vrede betekent - bestond die verdeling
niet en waren beide ambten in één en dezelfde persoon verenigd. De geschiedenis van Melchisedek, een wezen zonder aardse stamboom, slaat natuurlijk op de tijd van het oude Atlantis toen de mensheid nog niet verdeeld was in volken die elkaar bestreden en een vreedzame broederschap
vormde, terwijl de leiders van dat volk, goddelijke wezens waren die zowel
koning als priester waren.
De latere verdeling in Kerk en Staat is één van de vruchtbaarste bronnen
van vijandschap en oorlog onder de mensen geweest, want elk van hen
streefde naar alleenheerschappij, terwijl er in wezen van geen voorrang
sprake kan zijn. Want iemand die niet even geestelijk is als een priester behoort te zijn, is geschikt om als koning te regeren, en niemand die niet wijs
en rechtvaardig is als een koning behoort te zijn, is geschikt om de geestelijke leiding van de mensheid in handen te hebben, zoals met de priesters
het geval is. Wanneer die beide eigenschappen weer in één leider verenigd zijn, zal het bewind van universele vrede en broederschap een feit
worden. Christus is als zo’n leider aangekondigd, in staat Kerk en Staat als
koning en priester, volgens de orde van Melchisedek, te verenigen. Zijn
terugkeer luidt het duizendjarige rijk in, het tijdvak van vrede en vreugde,
waar het symbolische Nieuwe Jeruzalem - de vredesstad, want Jer-u-salem
betekent ‘er zal vrede zijn’ - over de volken op aarde zal regeren, die in één
universele broederschap verenigd zullen zijn. Dan zal er vrede op aarde
en onder de mensen meegaandheid zijn.
Vraag 104. ‘Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers’
Wat bedoelde Christus toen hij zei: ‘Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en
rovers ...’?Joh. 10:8.
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Antwoord: In de Bijbel lezen wij over twee grote steden die vreemd genoeg
overeenkomst vertonen, maar precies tegenovergesteld zijn. De ene is de
stad Babylon, de bron van verwarring, waar de mensen ophielden broeders te zijn en elkaar de rug toekeerden. Zij is gelegen op zeven heuvels bij
een rivier en wordt bestuurd door een koning, Lucifer, de Morgenster, de
lichtbrenger. In het veertiende hoofdstuk van Jesaja wordt zijn val uit de
hemel diep betreurd en verderop lezen wij over die machtige stad, die een
schandvlek werd en een hoer wordt genoemd omdat zij oorlog, ellende en
verwoesting onder alle mensen op aarde heeft veroorzaakt.
Daarna vernemen wij, als lijnrechte tegenstelling, over een andere stad,
het Nieuwe Jeruzalem genoemd, die als bruid de ereplaats inneemt. In die
stad is geen stromende rivier, maar een zee van glas. Zij ligt eveneens op
zeven heuvels en wordt bestuurd door een andere lichtbrenger, die ‘het
licht der wereld’ wordt genoemd. Zij wordt de stad van de vrede genoemd,
waarvan de poorten nooit gesloten worden, hoewel zij de kostbare levensboom bevat. Die stad is geen stad van deze wereld, maar neergedaald uit de
hemel.
Om deze symboliek te begrijpen moeten wij teruggaan naar het verre
verleden, toen de mens in wording nog niet zijn tegenwoordige ontwikkeling bereikt had. Toen de mens in het Polaire tijdvak voor het eerst op
aarde kwam, werd 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, mannelijk-vrouwelijk, een volledige scheppingseenheid, in staat
uit zichzelf voort te brengen door het projecteren van zijn hele scheppingskracht, die liefde is.
Later werd het nodig dat de mens een verstand ontwikkelde. Om dat te
bereiken werd de helft van de scheppingskracht binnenwaarts gekeerd om
de hersenen op te bouwen. Vanaf die tijd moet de mens de medewerking
van iemand anders zoeken die de andere helft van de seksuele kracht bezit,
nodig voor de voortplanting. Nu heeft de mens zelfzuchtig lief, om de medewerking van de ander om zich voort te planten, te verkrijgen. De andere
helft van de scheppingskracht, waarmee de hersenen en het strottenhoofd
werden opgebouwd, gebruikt de mens ook al egoïstisch, om te denken,
omdat hij kennis wil vergaren.
Vroeger had de mens, zonder enig voorbehoud en onbaatzuchtigheid,
zijn hele scheppingskracht uitgezonden. Sinds de scheiding van de seksuele kracht, werd de mens ten slotte zelfzuchtig en dus, door aantrekking, een
prooi voor anderen van gelijke aard.
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In de Maanperiode waren de engelen mensachtig en zijn sinds die tijd tot
hun hoge ontwikkeling gekomen. Maar omdat er in elke gemeenschap achterblijvers zijn, waren er ook bij de engelen sommigen die niet meekonden,
een groep wezens die lager stonden dan de engelen, maar hoger dan de
mensheid. Zij verkeerden in een treurige toestand, want zij konden de ontwikkeling van de engelen niet bijhouden, en evenmin konden zij zo diep
in de materie neerdalen als de mens. Zij konden niet, zoals de engelen,
het buiten een verstand stellen. Maar zij waren ook niet in staat voor zichzelf hersenen op te bouwen. Dus toen de mensheid hersenen en een wervelkolom ontwikkelden, zagen zij bij de vrouw - die de negatieve pool van
de scheppingskracht, verbeeldingskracht, het vermogen dat haar in staat
stelt een lichaam in de baarmoeder op te bouwen - hun kans. Om tot haar
bewustzijn toegang te krijgen maakte die geest van een ogenblik van verwarring gebruik, waarna de vrouw uit haar evenwicht werd bracht, door
gebruik te maken van haar verbeeldend vermogen.
In die tijd waren de ogen van de mensheid nog niet geopend. Zij waren
geestelijke wezens en zich nog niet helemaal bewust van het bezit van een
stoffelijk lichaam. De vrouw was de eerste die vaag waarnam dat zij en anderen een stoffelijk lichaam bezaten. Zij had waargenomen dat op bepaalde tijden sommige van haar vrienden, waarbij zij voorheen had gezien dat
zij dat stoffelijke aanhangsel, dat stoffelijk lichaam bezaten, dit verloren
hadden, waardoor zij verontrust werd. Van de engelen kon zij geen inlichtingen krijgen, maar die geest die in haar slangachtige wervelkolom verscheen, lichtte haar in: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van
geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ Gen. 3:1. waarop zij antwoordde dat hij hen verboden had, op straf van de dood, van de boom van de
kennis te eten. De slang zei tot de vrouw: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je
daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben
van goed en kwaad.’ Gen. 3:5, 6. Volgens de aanwijzingen van Lucifer, de
lichtbrenger, verzekerde de vrouw zich van de medewerking van de man
en sindsdien zijn hun ogen geopend en kennen zij goed en kwaad. Vóór
die tijd was de mens er zich niet van bewust dat hij een stoffelijk lichaam
bezat. Zo nu en dan ontviel het hem, zoals een blad van een boom valt,
zonder last of hinder te veroorzaken, omdat zijn bewustzijn steeds in de
geestelijke wereld gericht was. Maar de Luciferische geesten wilden macht
over de mens hebben, een vaste positie in zijn hersenen en ruggenmerg.
Zij spoorden de mens aan zich van de dwingelandij van de engelen los te
maken en de scheppingsfunctie in eigen hand te nemen. Door het scheppend vermogen vaak en onkundig te misbruiken werd het bewustzijn van
de mens van de geestelijke werelden op de stoffelijke wereld gericht. Toen
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kwam de dood in al zijn verschrikkingen omdat de mens nu het leven op
aarde als het enige echte leven beschouwt. Als dat eindigt treedt hij een bestaan binnen waarvan hij niets afweet en dus bang voor is.
Door te luisteren naar Lucifer, de valse lichtbrenger, is de mens dus onderworpen aan verdriet, leed en de dood. Hij is beroofd van zijn onschuld
en vrede. Maar Christus is in de wereld gekomen om de mensheid te verlossen van zonde, verdriet en dood. Daarom noemde hij zichzelf het ware
licht en bestempelde de anderen, die vóór hem kwamen als dieven en rovers omdat zij de mens van zijn geestelijk gezicht beroofden, al hadden zij
hem ook in letterlijke zin, de ogen geopend.
Vraag 105. Worden als een kind.
Wat bedoelde Christus toen hij zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt
als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.’ Matt. 18:3
Antwoord: Om ons heen zien wij de mensenwereld waarin iedereen zich
probeert te handhaven, waar iedereen van zijn eigen ideeën, denkbeelden
en zelfvertrouwen afhankelijk is om die positie tegen alle mogelijke indringers te verdedigen. Wanneer de mens iets nieuws wordt geboden, staat hij
daar meestal sceptisch tegenover, omdat hij bang is bedrogen te worden.
Als een klein kind iets ziet of hoort is zijn houding precies tegenovergesteld aan dat van een volwassene. Een kind wordt niet overweldigd door
een gevoel van eigen uitmuntende kennis, maar staat open en neemt daardoor gemakkelijk iets aan. Op die karaktertrek doelde de redder in bovengenoemde passage.
Als wij het pad naar het geestelijke leven betreden, moeten wij eerste alles
vergeten wat wij in deze wereld weten. Wij moeten beginnen de dingen op
een heel andere manier te bezien. Als een nieuwe leer ons wordt voorgelegd, moeten wij proberen die in ons op te nemen, los van eerder waargenomen feiten. Dit, opdat wij geheel onbevooroordeeld zijn. Natuurlijk
wordt er niet van ons verwacht dat wij op slag zullen geloven dat zwart,
wit is. Maar als iemand in ernst beweert dat iets, dat wij voorheen hebben
beschouwd als zwart, in wezen wit is, dan moet ons verstand voldoende
openstaan om te vermijden dat wij meteen een oordeel uitspreken door te
zeggen: ‘Nou, ik weet dat het zwart is.’ Wij moeten bereid zijn het voorwerp opnieuw te onderzoeken om te bezien of er niet een invalshoek is
vanwaar het voorwerp, dat wij voor zwart hielden, wit blijkt te zijn. Pas als
wij na grondig onderzoek ontdekt hebben dat het ding, van welk standpunt
uit ook bezien, echt zwart is, mogen wij op onze vroegere opvatting terugkeren.
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Bij een kind is niets zo opmerkelijk als zijn flexibele instelling die het kind
zo ontvankelijk maakt tot leren. De leerling die een geestelijk leven probeert te leiden, behoort er steeds naar te streven zijn denken in die soepele staat te houden. Want zodra onze ideeën vast worden en niet meer
vatbaar voor verandering zijn, stopt onze vooruitgang. Dat was de grote
waarheid die Christus aan zijn toehoorders trachtte mee te delen toen hij
de opmerking maakte die aanleiding gaf tot bovengestelde vraag.
Vraag 106. Jezus at toch vis, waarom dan vegetariër zijn?
Jezus at toch vis? Waarom zijn de Rozenkruisers dan vegetariërs?
Antwoord: Na zijn opstanding verscheen Christus op een keer aan zijn leerlingen, die in een gesloten kamer bijeen waren. Zij herkenden hem niet
meteen en geloofden niet dat zijn lichaam een stoffelijk lichaam was. Maar
het lichaam waarin hij verscheen was het levenslichaam van Jezus. Het was
voor hem mogelijk, zoals het voor iedereen mogelijk is die in een levenslichaam kan functioneren, om materie uit de scheikundige sfeer om zich
heen te trekken en in een oogwenk een tastbaar stoffelijk lichaam op te
bouwen. Om hen te overtuigen dat hij niet anders was dan meestal, vroeg
hij iets te eten, en kreeg hij een stuk honingraat en wat vis. Er staat vermeld dat hij at, maar niet dat hij van de vis at. Iemand zoals hij die onder
strenge vegetariërs als de Essenen opgevoed was, zou beslist net zo min vis
als vlees hebben gegeten als hem dit werd aangeboden.
Ook van Boeddha wordt gezegd dat hij stierf na zich volgepropt te hebben met zwijnenvlees, iets wat bepaald vermakelijk klinkt voor iedereen die
weet hoe hij aan zijn volgelingen een eenvoudig en geweldloos leven leerde, door het lichaam in stand te houden met het zuiverste en beste voedsel zoals dat rechtstreeks uit de grond kwam en hoe hij uit medelijden ontroerd werd bij de aanblik van een lijdend mens of dier.
De esoterieonderzoeker weet dat vroeger het zwijn symbool stond voor
esoterische kennis. Men kan zijn kennis gratis doorgeven. Hoe meer men
geeft, des te meer men heeft. Altijd blijft minstens dezelfde hoeveelheid
kennis over. Deze waarheid werd in de Noorse mythologie in een symbool onderwezen. In het Walhalla waren de krijgslieden, die de dappere
strijd gestreden hadden, om tafels gezeten, waar zij zich aan het vlees van
een wild zwijn tegoed deden. Dit was zo samengesteld, dat iedere keer als
zij een stuk van dat vlees afsneden het vlees meteen weer aangroeide zodat
er altijd genoeg was, onverschillig hoeveel er vanaf genomen werd, of hoeveel mensen ervan aten. Boeddha had zich tijdens zijn leven op aarde met
die heilige kennis volgepropt, en toen hij stierf was hij er vol van.
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Toch heeft de vrager een verkeerde voorstelling van zaken. De Rozenkruisers leren niet dat iedereen meteen vegetariër moet worden. Wel leren
zij dat vegetarische voeding een overvloed aan energie geeft, veel meer dan
vleesvoedsel. Die energie is niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk, zodat wanneer iemand een zittend leven leidt en materieel is ingesteld – misschien met louche zakendoen of uitsluitend materiële aangelegenheden –
die geestelijke energie geen uitweg kan vinden en leiden kan tot lichamelijke stoornissen. Alleen zij, die een actief leven buitenshuis leiden, waar
de overvloed aan energie die door vegetarisch voedsel wordt opgewekt
verbruikt kan worden, of zij, die deze energie in geestelijk streven omzetten, kunnen op vegetarisch voedsel voorspoedig groeien. Bovendien ziet
men dat de erfelijkheid van vele geslachten de mens gedeeltelijk tot vleeseter heeft gemaakt, zodat de overgang van alleseter naar vegetariër bij de
meeste mensen geleidelijk moet gaan. De voeding die voor de één geschikt
is hoeft dat nog niet voor een ander te zijn, gezien het oude gezegde: ‘men
kan niet allen over één kam scheren’. 13 Daarom moet dat, wat wij eten, net
zo goed als al het andere dat met onze persoonlijkheid verband houdt,
door iedereen zelf worden bepaald.
De Bijbel zegt terecht, dat niet wat de mond ingaat ons verontreinigt. Als
wij snakken naar walgelijk voedsel en ons daarmee in leven houden, bestaat
de zonde in het verlangen naar dat voedsel en niet in het voedsel zelf. Als
iemand op een plaats woont waar hij niet het zuivere voedsel kan krijgen
dat hij wenst, zal hij voedsel moeten nemen dat hij wel kan krijgen, zelfs
vlees, zonder weerzin, even dankbaar als hij het zuivere voedsel tot zich
neemt. Door zijn mentaliteit zal het hem niet omlaag halen.
Vraag 107. Waarom is het verkeerd vis of vlees te eten?
Als Christus de menigte met vis voedde, waarom is het dan voor ons verkeerd vis, of zelfs
vlees, als voedsel te gebruiken?
Antwoord: De aard van een roofdier is om elk prooidier dat zijn pad kruist
op te eten. Zijn organen zijn zodanig dat hij, om te leven, dat soort voedsel nodig heeft. Maar alles verkeert in een stadium van wording; alles verandert steeds in iets hogers. De mens was in vroegere stadia van zijn
ontwikkeling in zeker opzicht gelijk aan de roofdieren. Maar hij moet aan
God gelijk worden en dus eens ophouden met vernietigen zodat hij met
scheppen kan beginnen. De joden verkeerden toen nog in een staat waar
hun dierlijke geaardheid zo op de voorgrond trad dat zij noch heel weinig
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De Engelse vertaling luidt letterlijk: ‘het vlees voor de één, is vergif voor de ander.’
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begrip hadden van altruïsme. Zij hielden zich streng aan de wet: ‘oog om
oog, tand om tand,’ en waren in geen enkel opzicht ook maar enigszins
barmhartig. Wij zijn iets verder gevorderd op het pad van ontwikkeling, en
altruïsme treedt steeds meer op de voorgrond.
Wij leerden dat er in het heelal geen ander leven is dan het leven van God
en dat wij: ‘In hem leven, bewegen en bestaan’ en dat zijn leven al wat bestaat bezielt. Dus is het gemakkelijk te begrijpen dat zodra wij leven nemen, wij de vorm vernietigen die God voor zijn openbaring heeft opgebouwd. De dieren zijn geesten die zich ontwikkelen, en hebben bewustzijn. Hun verlangen naar ervaring maakt dat zij hun verschillende vormen
opbouwen. Door hen hun vorm te ontnemen beroven wij hen van het opdoen van ervaring. Wij belemmeren hun ontwikkeling in plaats van hen te
helpen. Dit is de kannibaal vergeven, die niet beter weet als hij zijn medemens opeet. Wij verafschuwen kannibalisme, maar er zal ooit een tijd
komen dat wij een dergelijke afschuw zullen voelen bij de gedachte om van
onze magen een kerkhof te maken voor de lijken van vermoorde dieren.
Het spreekt vanzelf dat wij het allerbeste voedsel willen. Maar elk dierlijk
lichaam heeft de vergiften van ontbinding in zich. Het aderlijke bloed zit
vol stikstof en andere schadelijke producten op weg naar de nieren of de
huidporiën, om dáár in de vorm van urine of zweet te worden uitgescheiden. Die weerzinwekkende bestanddelen bevinden zich in elk deel van het
vlees. Door zulk voedsel te eten, vullen wij onze eigen lichamen met vergiftigde stoffen. Veel ziekten zijn aan het gebruiken van vleesvoedsel te
wijten.
Als wij ons op de Bijbel als autoriteit beroepen voor het eten van vlees,
moeten wij ook bereid zijn het bevel op te volgen en ophouden met het
eten van varkensvlees, het afschuwelijkste voedsel dat er bestaat. Het is
bekend dat orthodoxe joden, die zich onthouden van in de Bijbel verboden voedsel, niet vatbaar zijn voor kanker en tuberculose.
Op verscheidene plaatsen waar in de Bijbel over ‘vlees’ wordt gesproken,
is het overduidelijk dat er geen vlees voedsel bedoeld wordt. In het eerste
hoofdstuk van Genesis, vers 29, waarin voor het eerst voedsel aan de mens
wordt toegewezen, staat: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en
alle vruchtbomen op aarde; dat zal jullie voedsel zijn.’ 14 De meest ontwikkelde mensen uit alle tijden hebben zich van vleesvoedsel onthouden. Wij
lezen bijvoorbeeld hoe Daniël, die een heilig en wijs man was, verzocht
niet gedwongen te worden om vlees te eten, maar dat men hem en zijn
metgezellen groente zou geven. Dan. 1:8-13. Van de Israëliten in de woes-
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tijn vertelt men dat zij naar vlees verlangden en dat als gevolg daarvan hun
God woedend op hen is.
Er ligt een esoterische betekenis in het voeden van de menigte met vis,
maar van zuiver stoffelijk standpunt beschouwd kunnen wij het antwoord
als volgt samenvatten: eens zullen wij aan het eten van vis en vlees ontgroeien, zoals wij boven de gewoonte van kannibalisme zijn uitgestegen. Welke
vrijheden er ook in het barbaarse verleden geoorloofd waren, zij zullen
alle in de altruïstische toekomst verdwijnen als verfijndere gevoelens ons
de gruwelijkheden beter doen beseffen die aan het eten van vlees verbonden zijn.
Voor een uitvoerige uiteenzetting van de vraag: ‘Rechtvaardigt de Bijbel
het eten van vlees?’ wordt verwezen naar een brochure met die titel uitgegeven door de ‘Unity Society’ te Kansas City, Missouri, die het voor en
tegen onpartijdig behandelt en aantoont dat het alleen als een tegemoetkoming aan het verlangen naar vlees beschouwd moet worden, dat het gebruik ervan maar enigszins geduld wordt.
Vraag 108. Het vetgemeste kalf.
Wilt u uitleggen waarom het vetgemeste kalf niet voor de rechtvaardige zoon werd geslacht, in plaats van de verloren zoon? Was dat niet het kwaad belonen?
Antwoord: Het verhaal van de verloren zoon was een gelijkenis waarmee
Christus een les wilde leren en geen ware gebeurtenis. Het is de geschiedenis van de levensreis van de geest door de stof. Er zijn verschillende soorten geesten. Sommigen, maar niet allemaal, zijn de wereld – de school van
ervaring – binnengegaan. Geleidelijk aan zijn zij, vanuit hun hogere verblijfplaats in de Wereld van God, steeds dieper in de zee van de materie
afgedaald, die hen verblindt. Ten slotte vinden zij zich verstrikt in de dichte stof van de fysieke wereld. Dat is het keerpunt waarop zij ontwaken.
Waar het pad van onbewuste involutie eindigt; waar zelfbewustzijn wordt
verkregen en bewustzijn van de wereld daarbuiten. De geest binnenin ons
is echter niet tevreden zich in deze wereld op te houden. Zich weer bewust
van een gevoel van eigen goddelijkheid voelt hij zich opnieuw aangetrokken tot de hoogste sferen en zegt: ‘Ik wil opstaan en naar mijn Vader gaan.’
Dan volgt de inspanning zich van de verschillende lichamen waarin de
geest verstrikt is geraakt te ontdoen en zich weer te verheffen tot de bewuste verbondenheid met God. Terwijl hij met deze moeilijke taak bezig
is, loopt de Vader vanuit de verte op hem toe. De kleine, stille stem van
binnen begint te spreken en vertelt van de hemelse luister. Als eindelijk
de ontwikkeling van de mensheid voltooid is, of als de enkeling het kortere pad van inwijding heeft afgelegd, volgt hereniging met God en de an132

dere broeders die de school van ervaring nog niet zijn binnengegaan. Natuurlijk heerst er grotere blijdschap over de terugkeer van iemand die de
dappere strijd heeft gestreden en is teruggekeerd tot zijn hemels thuis, dan
over degene die nog niet geprobeerd heeft van de geboden gelegenheid gebruik te maken.
Vraag 109. De oneerlijke rentmeester.
Waarom prees de heer de oneerlijke rentmeester, zoals in het zestiende hoofdstuk van
Lucas wordt verteld?
Antwoord: De vrager moet het hoofdstuk aandachtig lezen. Er is sprake van
een ontrouwe rentmeester die door zijn meester werd geroepen omdat hij
hem verdacht dat zijn opgaven niet helemaal klopten. De ontrouwe rentmeester trof een schikking met de schuldeisers van zijn heer om zich tegen
ontslag in te dekken. In vers 8 wordt gezegd: ‘En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld.’ Toen hij rekenschap aflegde moet hij dat zo handig hebben ingekleed dat zijn meester erin liep. Want
de ‘heer’ van die man, zijn meester, was degene die hem prees, zoals blijkt
uit het feit dat het woord ‘heer’ geschreven wordt met een kleine letter,
terwijl er altijd een hoofdletter staat als Christus wordt bedoeld.
Vraag 110. Zondigen tegen de heilige Geest.
Wilt u uitleggen wat bedoeld wordt met zondigen tegen de heilige Geest?
Antwoord: Meestal wordt met de heilige Geest de scheppende kracht van
God bedoeld. Denk, ter bevestiging hiervan, aan de passage in de geloofsbelijdenis: ‘Verwekt door de heilige Geest’ die volgens zeggen van Gabriel tegen Maria, over haar zou komen. Door de heilige Geest is alles wat bestaat ontstaan. Het is een straal van dat goddelijke attribuut wat door de
mens voor instandhouding van zijn soort wordt gebruikt. Als daarvan misbruik wordt gemaakt, dat wil zeggen als die kracht uitsluitend voor zingenot wordt gebruikt – hetzij alleen, of samen met een ander, in of buiten
het huwelijk – dan betekent dat zondigen tegen de heilige Geest. Die zonde, zo wordt ons verteld, wordt niet vergeven: zij moet geboet worden. De
mensheid als geheel lijdt nu voor die zonde. De verzwakte lichamen, de
ziekten die wij om ons heen zien, worden door eeuwenlang misbruik veroorzaakt. Zolang wij onze hartstocht niet leren beheersen kan er van echte
gezondheid onder de mensen geen sprake zijn. Wij werden uit ouders geboren die meenden dat zij altijd het recht hadden hun hartstocht te bevredigen. Daardoor lijden wij nu. Door onze houding tegenover de seksualiteit, brengen de meeste ouders dezelfde ziekten over op hun kinderen. Zo
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worden geslacht na geslacht de zonden van de vaderen bezocht aan hun
kinderen. Zij zal verdriet en lijden blijven brengen, totdat wij zullen inzien
dat elk kind er recht op heeft om onder behoorlijke omstandigheden geboren te worden en de juiste lichamelijke verzorging tijdens de periode voor
de geboorte te ontvangen.
Vraag 111. De geloofsbelijdenis.
Is de christelijke geloofsbelijdenis op goddelijk gezag gebaseerd?
Antwoord: Er bestaan drie lezingen van de christelijke geloofsbelijdenis.
Eén ervan is bekend als de ‘apostolische geloofsbelijdenis’, hoewel niet
door de apostelen opgesteld, wordt deze geacht hun geloofsovertuiging
te belichamen. Een andere geloofsbelijdenis werd op het concilie van Nicea geformuleerd en aangenomen, en wordt de geloofsbelijdenis van Nicea genoemd. De geloofsbelijdenis van Athanasius was van nog latere datum. Zij hebben net zo min goddelijk gezag als welk ander menselijk geschil ook over de Bijbel.
De Bijbel zelf geeft echter een geloofsbelijdenis in de passage die verklaart dat ‘er geen andere naam gegeven is, dan die van Jezus Christus,
waardoor de mens gered kan worden.’ Dit is in overeenstemming met de
occulte leer, want Jehova was de stichter van alle oude rasgodsdiensten
waarin de vrees voor God werd uitgespeeld tegen de begeerten van het
vlees, en waarin de mens een wet werd opgelegd om zijn begeerten in toom
te houden. Door bovengenoemde middelen werken de rasgodsdiensten
opvoedend op de begeerteaard. Maar langzaamaan zullen de rasgodsdiensten door de godsdienst van Christus worden vervangen. Deze godsdienst
van broederschap en liefde zal de vrees, die door de wet van Jehova ontstaan is, verjagen. Door in te werken op het levenslichaam zal de christelijke godsdienst proberen volken met hun wetten, hun twist en strijd, te
doen ophouden, zodat de mens uitsluitend door liefde in plaats van door
een wet gedreven zal worden. Dit is echter nog niet het einde. Zodra zijn
koninkrijk volledig gevestigd zal zijn, zal hij dit overdragen aan de Vader.
De godsdienst van de Vader zal nog verhevener zijn dan die van de Zoon.
Vraag 112. Oorzaak en gevolg tegenover vergeving van zonden.
Hoe rijmt u de wet van oorzaak en gevolg met de leer van de vergeving van zonden?
Antwoord: Het niet kunnen geloven in de vergeving van zonden heeft gemaakt dat veel mensen uitsluitend in de wet van oorzaak en gevolg zijn
gaan geloven, zoals die in oosterse landen onder de naam van ‘karma’ ge134

leerd wordt. Ook menen veel mensen - omdat de oosterse godsdiensten de
wet van oorzaak en gevolg en die van wedergeboorte duidelijker leren dan
het christendom van het Westen - dat de oosterse godsdiensten beter en
wetenschappelijker zijn dan de westerse, die volgens de algemene opvatting leert dat Christus voor onze zonden is gestorven en dat door in hem
te geloven dit ons vergeving zal brengen.
In feite verkondigt de christelijke leer ook de leerstelling dat: ‘... wat een
mens zaait, zal hij ook oogsten.’ Gal. 6:7, en leert dus zowel de wet van oorzaak en gevolg als die van vergeving van zonden. Bij de ontplooiing van de
mensheid zijn deze beide wetten van wezenlijk en praktisch belang. Er bestaan gegronde redenen waarom de oosterse godsdiensten maar een deel
van de totale leer bevatten dat wél in de christelijke godsdienst voor komt.
Vroeger, toen de oosterse godsdiensten aan de mensheid werden gegeven, waren de mensen veel geestelijker van aard dan de materieel ingestelde
mensen in onze tegenwoordige westerse wereld. Zij wisten dat wij veel levens in verschillende gedaanten en vormen hier op aarden leefden. In het
Oosten is men tot nu toe nog steeds diep van dit idee doordrongen. Als
gevolg daarvan zijn de oosterlingen buitengewoon traag. Zij denken meer
over het nirwana – de onzichtbare wereld – waar zij later in vrede en
vreugde kunnen verblijven, dan dat zij hun tegenwoordige materiële hulpbronnen tot vooruitgang benutten. Als gevolg daarvan is hun land dor en
woest. Hun oogst is gering en wordt vaak door een verzengende zon of
verschrikkelijke overstromingen verwoest. Zij lijden gebrek en komen bij
duizenden om. Hoewel zij de wet van oorzaak en gevolg leren, schijnen
zij niet te beseffen dat hun ellendige omstandigheden aan traagheid en
onverschilligheid voor materiële dingen te wijten zijn. Want het spreekt
vanzelf dat, als zij hier niet gewerkt hebben, zij tijdens hun leven in de hemelwereld, tussen dood en een nieuwe geboorte, niets te assimileren
hebben. Gelijk een orgaan of één van de ledematen die niet gebruikt
worden, geleidelijk wegkwijnt, zo teert ook een land dat door de geesten
die er leven niet ontgonnen wordt, langzamerhand weg en wordt als leefgebied voor mensen ongeschikt. Voor de ontwikkeling van de mens was
het nodig dat zij deze stoffelijke wereld betrad en al haar hulpbronnen tot
ontwikkeling bracht.
Daarom hebben de grote Leiders allerlei middelen in het werk gesteld om
te maken dat wij tijdelijk de geestelijke kant van ons wezen zouden vergeten. In het Westen, waar zich de pioniers van het mensenras bevinden, bevalen zij om buiten de familie te huwen. Zij gaven het Westen een godsdienst die de leer van wedergeboorte en de wet van oorzaak en gevolg als
middel tot vooruitgang niet duidelijk leerde. Ook voerden zij het gebruik
van alcohol in, met zijn verlammende uitwerking op het geestelijk bewust135

zijn van de mens. Door deze middelen hebben wij, in het Westen, tijdelijk
vergeten dat er meer bestaat dan dit ene leven op aarde. Als gevolg hiervan
leggen wij ons er met de grootste ijver op toe om dat, wat wij als onze enige
kans hier zien, tot het uiterste te benutten. Daardoor hebben wij het Westen in een lusthof herschapen. Wij hebben, tussen onze geboorten op aarde in, een bodem bereid die buitengewoon vruchtbaar is en rijk aan mineralen die wij in ons bedrijfsleven nodig hebben. Op deze manier zijn wij
bezig de zichtbare materiële wereld te veroveren.
Het spreekt echter vanzelf dat de godsdienstige kant van ons wezen niet
geheel en al verwaarloosd mag worden. Omdat Christus - het verheven ideaal uit onze christelijke godsdienst - ons om na te volgen was gesteld, en
wij in één leven onmogelijk konden verwachten aan Christus gelijk te worden - het enige waarvan wij nu enig benul hebben - moest ons iets als compenserende leer gegeven worden, anders zouden wij opgehouden hebben
ons als wanhopigen in te spannen, wetend dat het toch nutteloos, en voor
niets is. Daarom werd aan de westerse wereld de leer van vergeving van
zonden door de rechtschapenheid van Jezus Christus onderwezen.
Het is echter eveneens waar, dat geen enkele leer die in de natuur niet
op waarheid berust, een verheffende kracht bezit. Daarom moet er ook
onder de leer van de vergeving van zonden, een betrouwbare basis liggen
die de wet van oorzaak en gevolg afzwakt, en dat is het volgende: Als wij
in de stoffelijke wereld rondzien, nemen wij de verschillende verschijnselen in de natuur waar. Wij ontmoeten andere mensen en hebben op allerlei manieren met hen te maken. Al deze gezichtsindrukken, geluiden en
taferelen worden door middel van onze zintuigen waargenomen. Maar niet
alle, want meestal zijn wij buitengewoon onoplettend wat de details betreft. Het is raar maar waar als er gezegd wordt: ‘wij hebben ogen die niet
zien en oren die niet horen.’ Daardoor verliezen wij een groot deel aan
ervaring. Bovendien schiet ons geheugen jammerlijk tekort. Hoewel wij
in staat zijn ons iets te herinneren, gaat het merendeel van onze ervaringen verloren, omdat wij ze vergeten. Ons bewuste geheugen is zwak. Er
bestaat echter een ander geheugen. Evenals de ether en de lucht de indrukken uit de buitenwereld naar de gevoelige plaat in een camera overbrengen, zonder ook maar het kleinste detail te vergeten, zo brengen ook de
lucht en de ether - die indrukken van buiten naar onze zintuigen voeren een getrouw beeld en verslag van alles waarmee wij in aanraking komen,
naar onze longen en vandaar op het bloed over. Die beelden worden in het
zeer kleine zaadatoom, dat zich in de linker hartkamer bevindt, opgeslagen.
Dat kleine atoom kan als het boek van de Optekenende Engelen worden
beschouwd, waar al onze daden worden ingegrift. Van daaruit worden de
beelden weerkaatst in de weerspiegelende ether van ons levenslichaam.
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Volgens de normale levensloop gaat de mens na zijn dood naar het louteringsgebied en boet voor de zonden die op dat atoom staan gegrift. Later assimileert hij in de eerste hemel al het goede dat in het zaadatoom ligt
opgeslagen, terwijl hij in de tweede hemel op zijn toekomstige omgeving
inwerkt. Maar een oprecht persoon beseft elke dag zijn tekortkomingen
en falen. Dagelijks gaat hij de gebeurtenissen van zijn leven na, en bidt
met een oprecht hart om vergeving voor de zonden die hij heeft begaan.
De beelden waarin de zonden of tekortkomingen zijn opgetekend, verdwijnen dan en worden dagelijks uit het verslag van zijn leven gewist. Want
het is niet de bedoeling van God of de natuur om ‘af te rekenen’, zoals onder de wet van oorzaak en gevolg het geval schijnt, die voor elke overtreding een precieze vergoeding vereist, zowel als een beloning of vergoeding voor elke goede daad. Het is de bedoeling van God dat wij hier
door ervaring leren om rechtvaardig en goed te doen. Zodra wij beseffen
verkeerd te hebben gedaan en voorgenomen hebben om het in het vervolg
beter te doen, hebben wij onze les geleerd en is er geen noodzaak meer om
ons te bestraffen.
De leer van de vergeving van zonden is in de natuur dus een bestaand
feit. Als wij berouw hebben, bidden, en ons verbeteren, dan worden de
zonden waarover wij berouw hebben, waarvoor wij hebben gebeden, en
die wij verbeterd hebben, ons vergeven en uit het verslag van ons leven
gewist. In het andere geval worden zij na de dood door evenredig lijden in
het louteringsgebied uitgeroeid. Dus de leer van karma of de wet van
oorzaak en gevolg zoals die in het Oosten wordt geleerd, voorziet dus niet
helemaal in de menselijke behoeften. De christelijke leer, die zowel de wet
van oorzaak en gevolg als de leer van de vergeving van zonden insluit,
geeft een vollediger leer betreffende de methode die door de verheven
Leiders wordt gebruikt om ons te onderwijzen.
Vraag 113. Welke kracht gebruikte Petrus om Dorcas op te wekken?
Door welke kracht wekte Petrus Dorcas op uit de dood? Hand. 9:36-39.
Antwoord: Petrus wekte Dorcas niet op uit de dood en evenmin wekte
Christus Lazarus of iemand anders op uit de dood en hij maakte daar ook
geen aanspraak op. Hij zei: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem
wakker maken.’ Joh. 11:11.
Om dit goed te begrijpen, dienen wij eerst uit te leggen wat er bij de dood
gebeurt en waarin de dood van de trancetoestand verschilt, want op het
moment waarop deze veronderstelde wonderen plaatsvonden waren alle
personen in trance.
Als men wakker is en de geest bewust in de stoffelijke wereld dienst doet,
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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.
Op het moment van overlijden wordt het koord bij het zaadatoom in het
hart verbroken en de krachten van dit zaadatoom gaan langs de long-maagzenuw 15, door de derde hersenkamer of hersenholte en vandaar door de
naad tussen het achterhoofdsbeen en de wandbeenderen van de schedel
naar buiten, langs het zilveren koord in de geestelijke lichamen. Tegelijk
met dit breken, wordt ook het levenslichaam losgemaakt en voegt zich bij
de geestelijke lichamen, die boven het lijk zweven. Daar blijft het ongeveer drieëneenhalve dag. Dan maken de geestelijke lichamen zich los van
het levenslichaam, dat in normale gevallen tegelijk met het grofstoffelijk lichaam ontbindt.
Op het moment van deze laatste scheiding breekt het zilveren koord ook
in het midden [op het punt van de twee zessen] en is het ego bevrijd van
contact met de stoffelijke wereld.
Tijdens de slaap trekt de geest zich eveneens uit het stoffelijk lichaam terug, maar het levenslichaam blijft bij het stoffelijk lichaam en het zilveren
koord blijft heel.
Het komt soms voor dat het ego ’s morgens zijn stoffelijk lichaam niet
binnentreedt om dat, zoals meestal, te doen ontwaken, maar er één tot een
aantal dagen buiten blijft. Men zegt dan dat het lichaam zich in een natuurlijke trance bevindt. Maar het zilveren koord is dan op geen van de twee
bovengenoemde plaatsen gebroken. Wanneer deze breuken eenmaal hebben plaatsgevonden is er geen herstel mogelijk. Christus en de apostelen
waren helderziend. Zij zagen dat er in genoemde gevallen geen breuk had
plaatsgevonden; vandaar het gezegde: ‘Hij is niet gestorven, maar slaapt.’
Maar zij bezaten ook het vermogen de geest met kracht in zijn lichaam
terug te dringen en de normale toestand te herstellen. Op die manier werden door hen die zogenoemde wonderen gedaan.
15

De long-maagzenuw is de nervus vagus, ook zwervende of dwalende zenuw genoemd.
Het is het 10e hersenzenuwpaar dat deelneemt aan vele functies van ademhaling, spijsvertering en hartwerking.
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Vraag 114. Bestaat er bekering?
Gelooft u in bekering?
Antwoord: Zeker, maar er zijn bekeringen en bekeringen. Er is een bekering
die plaatsvindt tijdens een opwekkingsbijeenkomst, onder tromgeroffel,
handgeklap, het zingen van godsdienstige liederen en de herhaalde oproep
van de leider om te komen ‘voordat het te laat is’. Al deze hulpmiddelen tot
bekering wekken een krachtige hypnotische invloed op die op het gevoel
van veel mensen op zo’n manier inwerkt, dat die zogenoemde ‘zondaars’
niet langer op hun stoel kunnen blijven zitten, maar letterlijk ‘gedwongen’
worden het bevel op te volgen om naar voren te komen in de ‘zondaarsbank’. Dit soort bekeringen heeft meestal zeer weinig waarde. Leiders van
dergelijke opwekkingsbijeenkomsten ervaren dat het zeer gemakkelijk is
mensen op die manier te bekeren. Het zeer moeilijke probleem is, zoals
een van hen het uitdrukte, om te maken dat het blijvend is. Want zodra het
slachtoffer van de hypnotiserende leider de bijeenkomst verlaat, slijt de invloed langzaam uit en vervalt hij vroeg of laat weer in zijn oorspronkelijke
gedragspatroon. Hoewel die afvalligen helemaal geen berouw voelen als zij
terugvallen, worden zij toch op de volgende opwekkingsbijeenkomst even
zeker tot de zondaarsbank getrokken als een magneet een naald aantrekt.
Als er een opwekkingsbijeenkomst is worden zij steeds weer bekeerd en
vallen zij even vaak terug, tot ergernis van de leider en tot vermaak van
de gemeente die zich niet bewust zijn dat het hier om een eenvoudig geval van goedaardig hypnotisme gaat.
Er bestaat nog een soort bekering, die altijd met planetaire invloeden gepaard gaat. Afhankelijk van de sterkte van die invloeden zal de bekering,
of gemoedsverandering, in dit leven min of meer radicaal zijn. Het wijst
erop dat de geest een bepaald punt in zijn levensreis heeft bereikt, waarop hij zich tot het geestelijke leven voelt aangetrokken. De directe aanleiding tot de bekering kan een preek, een lezing, een boek, een Bijbeltekst, of iets in de natuur zijn, maar dat is de fysieke oorzaak van iets dat
geestelijk al een feit was. Vanaf dat moment zal de man of vrouw een
nieuwe zienswijze op het leven krijgen, oude ondeugden terzijde schuiven
en een nieuwe manier van denken en streven volgen. De hele houding
tegenover het leven, en zelfs tegenover de omgeving, kan er door veranderen. Zelfs vaak een reis, die iemand voor een ogenblik uit de vertrouwde
omgeving heeft gehaald, kan aanleiding zijn om de juiste voorwaarden te
scheppen voor het strooien van het nieuwe zaad. 16
16

Heindel zinspeelt hier op zijn eigen reis naar Berlijn, Duitsland, in oktober 1907 tot
april 1908.
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Vraag 115. Hebben biecht en absolutie waarde?
Hebben biecht en absolutie enige waarde?
Antwoord: Als de vrager de biecht en de absolutie bedoelt in de zin zoals zij
in de rooms-katholieke kerk in praktijk worden gebracht, kan men stellen
dat de priester beslist geen macht heeft de zonde van de biechteling te vergeven. Het gebruik van de biecht op bevel van de kerk is op zijn best
meestal niet meer dan een uiterlijke vertoning van berouw dat doet denken aan het gebed van de Farizeeër die naar de tempel ging om door de
mensen gezien te worden.
Wordt de biecht echter verricht in de zin van de tollenaar, die echt berouw had, dan heeft zij een bepaalde waarde. Want evenals een klein kind,
dat kwaad heeft gedaan, zijn geweten voelt knagen en zich verdrietig voelt,
kunnen ook volwassenen zich zeer berouwvol voelen over door hen begane zonden.
Liefhebbende ouders hebben vaak bemerkt dat voor het kind stilzwijgend berouw soms niet voldoende is en het kind behoefte voelt naar zijn
ouders toe te gaan om zijn zonden op te biechten. Zodra de vergeving van
de ouders verkregen is, is zijn geweten gerustgesteld. Dit geldt ook voor
het kind van God. Wij zondigen en hebben er spijt van. Wij nemen ons
voor dit of dat onrecht niet meer te doen. Maar als wij bij iemand, in wie
wij vertrouwen hebben, dit kunnen opbiechten, en zijn begrip kunnen
opwekken en de verzekering krijgen dat het kwaad geen vat op ons zal blijven houden, dan zal ons geweten meer rust hebben. Dat was het principe
dat aan het Bijbelse bevel: ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar ...’
Jak. 5:16 ten grondslag lag. De persoon bij wie wij biechten, moet natuurlijk iemand zijn voor wie wij diepe eerbied en liefde koesteren. Hij of zij zal
op dat moment tegenover ons staan als de vertegenwoordiger van God, of
onze eigen hogere aard. Wij zullen ons dus erg opgelucht voelen als wij
zijn sympathie hebben verkregen. Maar wij zullen ook voelen dat het pact,
dat wij met onszelf hebben gesloten om de betreffende zonde niet opnieuw te begaan, versterkt is, doordat wij hem als getuige hebben. Als op
deze manier gebiecht wordt en absolutie zó wordt verkregen, dan heeft zij
ongetwijfeld een zeer heilzame uitwerking.
Vraag 116. Heeft het Latijnse rituaal in de rooms-katholieke kerk
waarde?
Heeft het Latijnse rituaal van de rooms-katholieke kerk enige waarde? Zou het niet
beter zijn als het vertaald werd, zodat iedereen het begrijpen kan? Zijn de geïmproviseerde preken en gebeden van de protestanten niet te verkiezen boven de rituele missen
van de katholieken?
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Antwoord: Tegenwoordig is de mensheid zover ontwikkeld dat zij in vele
opzichten boven de wet staat. De meeste mensen gehoorzamen bijvoorbeeld aan de wet: ‘Steel niet.’
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 bezitten. 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 opbouwde door steeds maar
te herhalen, de een na de ander. 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. Tegenwoordig luistert de gemeente in een protestantse kerk naar het
geïmproviseerde gebed of de preek van hun voorganger, die meestal minder aan zijn geestelijke taak denkt, dan wel hoe hij welluidende zinnen, die
de oren van zijn toehoorders kunnen strelen, kan formuleren. Voordat zij
de kerk uit zijn, zijn zij vergeten wat hij heeft gezegd. 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 telkens een beetje aan de vergeestelijking van hun levenslichaam
toe, terwijl de protestantse kerkleden alleen maar in hun gevoelsleven getroffen worden; en dat effect is gauw verdwenen. De Bijbel leert ons zonder ophouden te bidden. 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 herhaling nodig heeft.
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Dit, voor wat het rituaal betreft. Wat het gebruik van het Latijn aangaat,
lezen wij in het eerste hoofdstuk van Johannes: ‘In het begin was het
Woord … zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.’ Woord is geluid.
Als wij zand of sporen van een plant op een koperen of glazen plaat strooien, en met een strijkstok langs de randen strijken, zal dat geluid voortbrengen, en dat geluid maakt dat de sporen of het zand zich tot meetkundige
figuren vormt, dezelfde als kristallen waaruit alle dingen zijn samengesteld.
Elk geluid brengt een andere vorm tot stand. Als een bepaald geluid dus
een bepaalde uitwerking veroorzaakt, die wij tot stand wensen te brengen, kan men het geluid niet veranderen zonder ook de uitwerking te veranderen. Als wij door ‘deum’ te zeggen een bepaald geluid produceren en
vervolgens ‘deum’ vertalen en ‘God’ zeggen, dan klinkt dat geluid heel anders. Omdat geluid een bepaalde uitwerking op onze onzichtbare lichamen
heeft, is de uitwerking die door het oorspronkelijke Latijnse rituaal werd
veroorzaakt, voor de protestantse kerk verloren gegaan, die het vertaalde
in de landstaal of zelfs weglieten.
Vaak verbaast men zich erover hoe de rooms-katholieke kerk haar macht
over de mensen behoudt. Men kan gerust aannemen, dat als zij het Latijnse rituaal afschaffen, er binnen tien jaar geen enkele volgeling meer over is.
Bovendien worden echt occulte ritualen nooit vertaald. Zelfs de Rozenkruisers gebruiken tijdens hun diensten Latijnse ritualen, al zijn die anders
dan die van de rooms-katholieke kerk.
Vraag 117. Werden martelaren heiligen?
Wat is precies de verdienste van martelaarschap? Werden de martelaren echt heiligen?
Antwoord: Door middel van vier grote fasen of stadia verheft de mens zich
om zich met God te verenigen. Eerst bidt hij tot, of offert hij aan een
God die hij vreest en daarom gunstig probeert te stemmen, zodat zijn God
hem geen kwaad zal doen. Daarna leert hij die God als een machtige bondgenoot tegen zijn vijanden te zien en als schenker van goede dingen, dat
wil zeggen, als hij die God gehoorzaamt en hem van de stoffelijke dingen
die hij bezit, offert. In de derde fase wordt hem geleerd zichzelf te offeren
door een deugdzaam leven te leiden, waarvoor hij verwacht in een toekomstige toestand, de hemel genaamd, beloond te worden, waar hij in
eeuwige gelukzaligheid zal leven als beloning voor al wat hij tijdens zijn
leven op aarde heeft moeten lijden. De martelaren verkeerden in die fase
waarop zij dit geloof beleden. Zij waren volkomen van deze waarheid en
luister van de hemelwereld, doordrongen. Daarom viel het hun gemakkelijk om hun leven te offeren en zodoende meteen aan de toekomstige gelukzaligheid deel te hebben.
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Als martelaarschap echt een hemel met eeuwige gelukzaligheid kan ontsluiten, is dat een heel gemakkelijke methode om beloning te verkrijgen.
Er mag dan moed voor nodig zijn om te sterven, maar uiteindelijk is er veel
meer moed nodig om te leven. Men is vaak geneigd te denken, dat als iemand zijn leven gegeven heeft, hij het allerhoogste heeft gegeven. Vaak
hoort men mensen zeggen van iemand die zelfmoord heeft gepleegd: ‘Hij
heeft alles afbetaald.’ Zelfmoord is meestal een bewijs van de grootst mogelijke lafheid en zou martelaarschap veel minder bewonderd moeten worden dan de levens van vele mensen die dag in dag uit de geestelijke leer van
de Bijbel proberen na te volgen en een eervol leven proberen te leiden. Natuurlijk kan men hier tegenin brengen dat martelaren bewondering afdwingen voor het trouw blijven aan hun geloof in het aangezicht van marteling
en dood. Ongetwijfeld zullen zij in latere levens meer gelegenheden tot
zielengroei krijgen dan in het leven waarvan zij beroofd werden, toen zij
op de brandstapel verbrand of op een andere manier ter dood werden gebracht. We mogen ook gerust zeggen dat zij heilige en vrome mensen waren in die zin, dat hun geloof voor hen meer betekende dan het leven zelf.
Maar ik houd vol dat geen enkel besluit van een kerk in staat is van een
zondaar een heilige te maken.
Vraag 118. Het bedrijven van zending.
In één van uw voordrachten zei u, dat het onjuist is zendelingen naar vreemde landen
te sturen. Dat de godsdienst door de zogenoemde heidenen beleden, op dit moment voor
hen de juiste is, maar dat de zendelingen tot nu toe weinig kwaad hebben gedaan. Hoe
verklaart u dan het bevel van Christus aan zijn leerlingen: ‘Trek heel de wereld rond en
maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’ Marcus 16:15?
Antwoord: De betekenis van Christus’ woorden berust blijkbaar op de interpretatie van het woord ‘wereld’. Als men onder dat woord de hele aarde
verstaat, kan het juist zijn om zendelingen naar vreemde landen te sturen.
Maar de Bijbel zegt dat de leerlingen, aan wie de opdracht werd gegeven,
terugkeerden na hun opdracht volbracht te hebben. Daaruit blijkt dat met
dit bevel niet de hele aarde bedoeld kan zijn. In dit verband kan men het
woord ‘wereld’ beter door ‘staat’ weergeven, dat men in sommige woordenboeken ook als vertaling aantreft. In Christus’ tijd kende men de hele
wereld nog niet. Nu nog heet zelfs de meest westelijke kaap van Spanje,
Kaap Finisterre, het ‘einde van de aarde’. Daarom kon die term, toen
Christus zijn bevel gaf, onmogelijk de hele aarde zoals wij die nu kennen,
omvatten. Mijn bewering is dus niet in strijd met de Bijbel. Het is verkeerd
om zendelingen naar mensen te sturen die wij heidenen noemen. Want
hun ontwikkeling is tot nu toe zo, dat zij geen godsdienst kunnen begrij143

pen die liefde tot de naaste predikt, een godsdienst die zelfs wij tot op heden nog niet in praktijk hebben leren brengen. Als de verheven Optekenende Engelen, die onze ontwikkeling onder hun bescherming hebben, in
staat zijn onze behoeften te beoordelen, en iedereen in die omgeving te
plaatsen waar hij die invloeden vinden kan die zijn vooruitgang het meest
zullen bevorderen, dan moet men ook geloven dat zij aan elk volk de godsdienst hebben gegeven die het best is voor zijn ontplooiing. Als iemand
dus in een land is geplaatst waar de christelijke godsdienst geleerd wordt,
bevat die godsdienst ook het ideaal waarnaar gestreefd moet worden. Maar
om te proberen de christelijke godsdienst aan andere mensen op te dringen die in een ander stadium verkeren, is ons oordeel boven dat van God
en zijn dienaren, de Optekenende Engelen, te stellen. Zoals gezegd, hebben de christelijke zendelingen onder de volken die zij bezochten echter
weinig kwaad aangericht, maar waarschijnlijk hadden zij in hun vaderland
meer goed kunnen doen. Men hoeft niet ver van huis te gaan om heidenen
te vinden die onderricht in de Bijbel nodig hebben. Professor Wilbur L.
Cross van de Yale universiteit vermeldt dat op een college onder veertig
studenten er niet één was die Judas Iskariot kon thuisbrengen. Dat hij een
joodse student had gehad die nog nooit van Mozes had gehoord. En dat als
antwoord op een vraag over de betekenis van Pilgrim’s Progress, het beste
antwoord was dat het de grondslag vormde voor de geschiedenis van
New England. 17 Als men de zendelingen met deze heidenen in contact zou
hebben gebracht zouden zij misschien nog iets goeds kunnen doen.
Er wordt echter meer kwaad gesticht wanneer het Oosten zijn zendelingen naar het Westen stuurt om ons te bekeren tot het hindoeïsme en
aanverwante godsdiensten. Vaak leren de hindoes ademhalingsoefeningen,
die krankzinnigheid of tuberculose kunnen veroorzaken, omdat onze westerse lichamen daar helemaal niet geschikt voor zijn.

17

The Pilgrimm’s Progress is een zeer bekend boek van de Engelse schrijver over godsdienst, John Bunyan (1628-1688). Het eerste deel verscheen in 1678, het tweede in 1685.
De ‘Pilgrim Fathers’ waren Engelse Puriteinen die in 1620 met het zeilschip ‘Mayflower’ naar Amerika voeren en in Massachusetts de kolonie ‘Plymouth’ stichtten.
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Vraag 119. Is mediumschap schadelijk?
Is mediumschap schadelijk voor de gezondheid?
Antwoord: Dat hangt er vanaf. Als iemand als medium dient voor een lichaamloze geest die zijn lichaam binnentreedt, zoals het geval is bij in
trance werkende mediums, waar de geest het lichaam in bezit neemt en dit
gebruikt, op de manier waarop de eigenaar zijn lichaam gebruikt, wordt er
weinig of geen schade toegebracht, als de geleidegeest ten minste geen
misbruik van zijn voorrechten maakt. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin de geleidegeest beter wist hoe voor het lichaam te zorgen, dan de eigenaar zelf en soms de gezondheid bevorderde. Meestal oefent echter geen
geest van een hoog ethisch gehalte macht uit over een medium. Het zijn
meestal lage en aan de aarde gebonden geesten, zoals indianen en andere
personen met een dergelijke aard, die macht over mediamieke personen
verkrijgen. Als zij in bezit zijn van het lichaam van het medium, gebruiken
zij dit om hun lage hartstochten voor drank en seksuele genoegens te bevredigen. Op die manier veroorzaken zij lichamelijke stoornissen en achteruitgang van het geleende lichaam.
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, worden opgeslagen. Beroofd van zijn levengevend 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 gauw 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.
Vraag 120. Mediumschap en uittreden.
Als mediums zogenoemde zielenreizen maken wat verlaat er dan hun stoffelijk lichaam?
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Kan het medium ook in waaktoestand uittreden om gegevens te verzamelen?
Antwoord: Een medium is een negatief of onwillekeurig helderziende die in
de macht is van een geest uit de begeertewereld. Hij of zij vertoont overeenkomsten met het slachtoffer van een hypnotiseur in de stoffelijke wereld. De hypnotiseur wordt door zijn slachtoffer in de waaktoestand gezien, terwijl het medium de geest die hem of haar hypnotiseert, niet ziet,
totdat het uit het lichaam is gedreven. Het medium is dan gehuld in zijn
begeertelichaam en daarom meestal niet in staat zich zijn ervaring te herinneren.
Al zijn belevenissen vinden plaats terwijl zijn stoffelijk lichaam in trance
is. Het ego, gehuld in zijn verstand en begeertelichaam, laat het stoffelijk lichaam achter. Er vindt eenzelfde scheiding plaats als in de normale
droomloze slaap, echter met dit verschil dat het stoffelijk lichaam niet onbeheerd achterblijft, want meestal treedt de geleidegeest het stoffelijk lichaam van het medium binnen. Hij neemt er bezit van en gebruikt het lichaam naar wens, vaak tot grote schade van het medium. Want als de geleidegeest tijdens zijn leven op aarde een dronkaard of losbol was, zal deze vaak het lichaam van het medium gebruiken om zijn drankzucht of zijn
lage, sensuele begeerten te bevredigen. Ik kan de mensen niet genoeg met
klem op het hart drukken, dat het stoffelijk lichaam het kostbaarste bezit
is dat wij hebben en dat iedereen er verkeerd aan doet dit lichaam aan de
willekeur van een hypnotiseur of een geleidegeest over te geven. In het
geval van mediums bestaat er nog een veel ernstiger gevaar. Want soms
is de geleidegeest geen gewone menselijke geest, maar een elementaal die
meestal niet in de stoffelijke wereld kan functioneren. Wanneer een medium na zijn overlijden de begeertewereld betreedt, heeft die elementaal zo’n
macht over het begeertelichaam van het medium verkregen, dat het de
eigenaar van zijn begeertelichaam kan beroven. Het begeertelichaam is het
voertuig van waaruit de impuls tot handelen voortkomt. Als een ego dus
van dat lichaam beroofd is kan niets hem tot wedergeboorte brengen. De
elementaal kan dat lichaam zelfs miljoenen jaren lang in zijn greep houden. Terwijl de rest van de mensheid zich ontwikkelt, blijft dat ongelukkige
ego, beroofd van zijn begeertelichaam, dus willoos achter. Hij zal misschien ver bij al zijn kameraden zijn achtergebleven, voordat hij uit de slavernij van die entiteit verlost wordt. Op beoefening van zwarte magie na,
is mediumschap voor een geest daarom het grootste gevaar dat ik ken, en
mij kan indenken.
Vraag 121. Waar ligt Gods heilige stad?
Ik heb vele zielenvluchten gemaakt en op één van die tochten bracht mijn gids mij door
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verscheidene poorten in een kristallen stad en vervolgens naar een tempel vol etherische
mensen die zeiden: ‘Dit is Gods heilige stad.’ Wilt u zo vriendelijk zijn mij te zeggen
waar die is, waarom er poorten en muren om die stad zijn en waarom alles er als kristal uitziet?
Antwoord: Eén van de kenmerken van begeertestof, de materie uit de begeertewereld, is dat zij buitengewoon vervormbaar is en door gedachtekracht gemakkelijk gemodelleerd kan worden. In een ommezien neemt
zij, volgens de gedachte die haar bezielt, de meest uiteenlopende vormen
aan. Omdat veel mensen op aarde op dezelfde manier denken, stapelen
al die gedachten zich op en vormen één groot geheel.
Zo maken in de lagere sferen van de begeertewereld de gedachten van
de mensen die in een vurige, ovenachtige hel geloven, van de begeertestof
daar een dergelijke folterplaats. Daar kan men duivels zien met horens,
bokkenpoten en staarten, bezig de ongelukkige zondaars met hooivorken
te bewerken. Vaak, als mensen overlijden die in dat geloof geleefd hebben, verkeren zij in een treurige staat van angst bij het zien van die plaats,
die zij hebben meehelpen scheppen. In de hogere sferen van de begeertewereld is eveneens een stad, zoals u die beschrijft, een Nieuw Jeruzalem,
met poorten uit parelmoer, met een zee van glas en een grote witte troon
waarop een gedachtevorm van God zit, gelijkend op een oude man, door
al die mensen geschapen. Waarschijnlijk hebt u die plaats bezocht, die in de
begeertewereld een opvallende verschijning is en dat zal blijven zolang de
mensen op die manier over het Nieuwe Jeruzalem blijven denken. Want
zonder de ondersteunende, menselijke gedachten, hebben deze vormen
geen levensvatbaarheid. Als de mensheid op de duur aan dat geloof is ontgroeid, zal de stad, door hun gedachten geschapen, ophouden te bestaan.
Haar kristalachtige aanblik is te danken aan de buitengewone schittering
van de begeertestof waaruit zij is opgebouwd. Daarom noemden de oude
alchemisten de begeertewereld ‘astraal’ of ‘sterachtig’.
Vraag 122. Hoe kan men elementalen herkennen en doorzien?
Is het niet zo, dat de begeertelichamen, die door ego’s op hun doorreis worden achtergelaten, door elementalen gebruikt worden om vrienden en verwanten van overledenen te
misleiden? Hoe kunnen zij doorzien en herkend worden?
Antwoord: Wanneer door de dood een geest zijn lichaam heeft verlaten en
na een korter of langer verblijf in het louteringsgebied de eerste hemel betreedt, heeft hij zijn begeertelichaam, dat hij tijdens zijn leven op aarde gebruikte, nog steeds bij zich. Maar zodra hij de tweede hemel betreedt, laat
hij dat begeertelichaam op dezelfde manier achter als het levenslichaam en
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het grofstoffelijk lichaam tijdens de dood en kort daarna. Maar terwijl het
stoffelijk lichaam tot bederf overgaat en ontbindt, en meteen nadat de
geest het verlaten heeft bewegingloos en onbruikbaar wordt, ligt dat bij het
begeertelichaam heel anders. Het materiaal waaruit het begeertelichaam
is samengesteld is door de universele geest zo veel intenser belevendigd,
dat het nog lange tijd, nadat de geest het heeft verlaten, het vermogen behoudt rond te zwerven. Door magnetische aantrekking wordt de lege schil
tot degene getrokken, met wie de geest tijdens zijn aards bestaan, verbonden was. Herinnering aan dat afgelopen leven maakt dat dit begeertelichaam, vaak met succes, voor een gestorven bloedverwant kan doorgaan.
Dat is vooral het geval als de schil door een elementaal wordt gebruikt.
De meeste verschijningen die men op spiritistische seances tegenkomt,
kunnen met succes op rekening van deze lege, door elementalen bezielde
schillen, gesteld worden. De streken van die elementalen, zoals het gieten
van water langs de nek van de aanzittenden, het omvergooien van stoelen, tafels en dergelijke, zijn staaltjes van wat zulke lege schillen kunnen uitvoeren als een elementaal ze in bezit heeft.
Wat de vraag betreft hoe men ze kan doorzien en herkennen, spreekt het
vanzelf dat als onze gestorven vrienden en verwanten tijdens hun leven
op aarde gezond verstand bezaten, er van deze onzinnige mededelingen
niets te verwachten valt. Want de geest, die in wezen onze vriend was, is
heengegaan en heeft zijn woning leeg achtergelaten. Daarom kan men ze
naar hun woorden en daden beoordelen, net zo als de mensen hier op aarde.
Vraag 123. Kunnen elementalen de vorm van dieren aannemen?
Kunnen elementalen de gestalte van dieren of reptielen aannemen, en wat kan men daartegen doen?
Antwoord: In onze stoffelijke wereld zijn alle vormen stabiel en niet gemakkelijk te veranderen. In de begeertewereld is dat heel anders. In de begeertewereld zijn sprookjes, zoals de gedaanteverwisseling van muizen in
Assepoester en dergelijke, werkelijke feiten. Onder invloed van het bezielende leven veranderen de vormen bliksemsnel, iets wat verbijsterend
werkt op iemand die deze wereld als neofiet betreedt. De helderziende
moet daarom noodzakelijkerwijs getraind zijn om te voorkomen dat hij
door de vorm, die daar steeds wisselend is en ieder ogenblik elke willekeurige gedaante kan aannemen, misleid wordt. Zijn wij echter in staat ook
het bezielende leven te zien, dan doet het er niet toe welke vorm tijdelijk
wordt aangenomen: men kan ons niet voor de gek houden. Evenals alle
andere wezens in de begeertewereld, bezitten elementalen het vermogen
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om van gedaante te veranderen. Het is aan dit feit te wijten dat zoveel
wonderlijke verhalen en visioenen door ongeschoolde helderzienden voor
waar worden gehouden. Er kan niets tegen gedaan worden om elementalen te beletten van gedaante te veranderen; maar wij kunnen ze wel verjagen, zoals wij een kattenconcert onder het raam van onze slaapkamer kunnen verstoren.
Vraag 124. Hoe voorkomt men bezetenheid?
Hoe kan men bezetenheid voorkomen?
Antwoord: Bezetenheid is een toestand waarin een lichaamloze geest een
andermans lichaam blijvend in bezit heeft genomen na de eigenaar eruit te
hebben gezet. Soms proberen drankzuchtigen, of mensen die een andere
slechte eigenschap hebben, zich te verontschuldigen door te beweren dat
zij bezeten zijn. Wanneer iemand dit van zichzelf zegt, kan men er bijna
altijd zeker van zijn dat dit niets anders dan een smoes is, want een dief die
iets gestolen heeft loopt ook niet overal te verkondigen dat hij gestolen
heeft. Evenmin zal een entiteit, die onrechtmatig bezit heeft genomen van
het lichaam van iemand anders, dit feit rondbazuinen. Het is absoluut zeker dat een dergelijke entiteit er zich niet om bekommert wat men denkt
over de persoon wiens lichaam hij gestolen heeft, zodat er geen reden is
waarom hij het zou vertellen en de kans lopen uitgedreven te worden.
Er bestaat een onfeilbaar middel om te weten te komen of iemand echt
bezeten is, namelijk door het onderzoeken van de ogen. ‘Het oog is de
spiegel van de ziel,’ en alleen de echte eigenaar is in staat de pupil van zijn
ogen te verkleinen of te vergroten. Als wij iemand die beweert bezeten te
zijn of waarvan wij vermoeden dat deze bezeten is, meenemen naar een
donkere kamer, zal men zien dat de pupil niet uitzet als hij bezeten is.
Evenmin zal de pupil zich samentrekken als wij de persoon in het zonlicht
zetten of kleine letters laten lezen, noch uitzetten als hem gevraagd wordt
naar iets in de verte te kijken. Samengevat: als iemand bezeten is zal de
pupil noch op licht, noch op afstand reageren. Er bestaat echter ook een
ziekte, locomotore ataxie genaamd, waarbij de pupil niet op afstand reageert, maar wel op licht.
Iemand die een positieve instelling heeft, kan nooit bezeten worden,
want zolang als wij onze individualiteit doen gelden, is zij sterk genoeg om
alle indringers te weren. Maar tijdens spiritistische seances, waar de aanzittenden negatief zijn, is er altijd een groot gevaar. De beste manier om bezetenheid te vermijden is om positief te blijven. Iedereen die maar enigszins
negatief is ingesteld moet het bezoek aan spiritistische seances volstrekt
vermijden, net zo als kristalstaren en alle andere methoden om geesten op
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te roepen. In elk opzicht zijn dit verkeerde praktijken. Want iedereen die in
de geestelijke wereld is, heeft daar zijn eigen werk te doen en moet niet naar
de aarde worden teruggehaald.
Vraag 125. Wat is psychometrie?
Wat is psychometrie?
Antwoord: De wetenschap leert ons dat in de stoffelijke wereld elk stofdeeltje doordrongen wordt door ether, zodat de scheikundige atomen van elke
substantie, het doet er niet toe hoe opeengepakt, elkaar niet raken, maar
elk atoom trilt in een veld van die alles doordringende ether. De trillingen
van deze ether, door elk voorwerp uitgezonden, zenden een beeld van de
dingen om ons heen naar onze ogen. Dat beeld gaat nooit verloren. De
beelden van de dingen die wij bewust hebben waargenomen blijven in de
ether van ons levenslichaam. Het hangt van ons vermogen om ze weer
op te roepen af, of wij ze ons al dan niet herinneren.
In de ether, die alles doordringt, bevindt zich eveneens een beeld van de
hele omgeving van dat voorwerp. Op de muren van onze kamers staan al
de taferelen en elk voorval beschreven dat zich ooit in die kamer afspeelde.
Al probeert men ze van het hout- en pleisterwerk te verwijderen, toch zal
het onmogelijk blijken de daar ingeprente beelden kwijt te raken. Als we
een stuk van het pleisterwerk uit die kamer nemen en het naar iemand
brengen die etherisch gezicht heeft ontwikkeld, kan die persoon de ether
in dat stuk pleisterwerk zien en ons vertellen over de voorvallen die zich
afspeelden waar het pleisterwerk vandaan kwam. Als men hem een stuk
steen laat zien van een Egyptische piramide, zal hij deze piramide even
duidelijk zien alsof we hem er een foto van hadden gegeven. Want het is
de ether uit een voorwerp als de piramide, die het beeld op de gevoelige
plaat van de fotograaf vastlegt. Het enige verschil tussen het beeld dat wij
via onze ogen opvangen is dat het op de film kan worden vastgelegd, en
wanneer wij dat maar willen een blik op de foto kunnen slaan, terwijl wij
nog niet in staat zijn de tonelen uit ons verleden duidelijk voor de geest
te halen. De psychometrist, die in de ether lezen kan, heeft een prachtige
beeldengalerij tot zijn beschikking.
Vraag 126. Bestaat teleportatie?
Is het waar dat op spiritistische seances mensen soms met lichaam en al door onzichtbare
handen van de ene plaats naar de andere worden overgebracht; dat bloemen via dichte
ramen en deuren in de kamer komen? Zo ja, hoe kan dat dan?
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Antwoord: Ja, het is waar dat dergelijke fenomenen soms onder omstandigheden, waar bedrog is uitgesloten, plaatsvinden. Wat het bewegen van
voorwerpen betreft, dat kan door de geesten die de seance leiden op verschillende manieren tot stand worden gebracht. Handen, die voorwerpen
of personen van de ene plaats naar de andere dragen kunnen, zichtbaar
of onzichtbaar, gematerialiseerd worden, of anders kunnen die voorwerpen door opheffing van de zwaartekracht voor wat dat voorwerp betreft,
opgeheven worden. Wat betreft het door een muur of gesloten raam gaan
van bloemen of een andere stoffelijk voorwerp, moet men bedenken dat
voorwerpen in feite niet zo vast van stof zijn als men meestal denkt. De
wetenschap erkent dat geen twee atomen, in welke substantie ook, elkaar
raken. Elk atoom cirkelt en trilt met wisselende snelheid in een zee van
ether, die alle materie doordringt. Ook is algemeen bekend dat alle substanties in gas kunnen worden omgezet. IJzer, steen, water of wat dan ook,
kan op die manier worden omgezet. Als men dat beseft is een volgende
stap dat als al deze substanties in gas kunnen worden omgezet, zij even
gemakkelijk in hun oorspronkelijke staat kunnen worden teruggebracht.
Een bloem kan dus ook tot ether vervluchtigen en tussen de atomen in een
muur doordringen om daarna weer in haar oorspronkelijke staat als bloem
te worden gebracht. Dat is in feite wat er gebeurt.
Maar de vrager zou kunnen opmerken: ‘Ja, maar als men een zilveren
dollar neemt, die in een smeltkroes of distilleerkolf smelt, en in gas verandert, dan zal zij daarna toch niet meer de vorm van een zilveren dollar aannemen als zij weer tot metaal herleid wordt, maar eenvoudig een klompje
metaal worden.’ Dat is juist als de bewerking door een gewoon mens gedaan wordt, die niet in staat is tijdens het smelten het grovere materiaal
van zijn etherische tegenhanger te scheiden. Maar de geestelijke entiteiten,
die bovengenoemde feiten doen, zijn wel degelijk in staat het etherische
deel van de bloem van het grovere materiaal te scheiden. Dat etherische
deel behoudt zijn vorm en is de matrijs of gietvorm die aan het materiaal
van de bloem, zodra dit na zijn doortocht door de muur in de kamer weer
vrij komt, vorm geeft.
Vraag 127. Hoe werkt de planchette?
Wilt u het gebruik van de planchette verklaren? Ook of het raadzaam is te proberen
om dergelijke verschijnselen onder amateurs op te roepen?
Antwoord: De planchette is een plankje op wieltjes, met een bevestiging die
een potlood in verticale stand kan houden, zodat als de hand van het medium op het plankje rust en door de geesten voortbewogen wordt, het potlood de boodschappen op een vel papier kan schrijven. Evenals andere
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spiritistische verschijnselen wordt het schrijven met de planchette door
een lichaamloze geest veroorzaakt met een negatief medium als tussenpersoon.
Als iemand het aardse leven de rug heeft toegekeerd en het onzichtbare
hiernamaals heeft betreden, wacht hem in het louteringsgebied en de verscheidene hemelwerelden, een ontwikkeling die verschilt van de onze. Het
betekent een achteruitgang als hij, onder normale omstandigheden, hier
met ons probeert te communiceren. Daarom zijn alle spiritistische verschijnselen die de lichaamloze geest in contact met de stoffelijke wereld
brengt, af te keuren, daar zij op de betreffende geest een slechte uitwerking heeft. Ook zijn de communicerende geesten voor de negatief ingestelde aanzittenden in de kring, gevaarlijk, omdat de deelnemers tot op
zekere hoogte hun wilskracht en hun lichaam prijsgeven.
Bij het schrijven met de planchette is het natuurlijk niet nodig dat het
hele lichaam in trance is, hoewel dit soms wel het geval is. Maar minstens
een arm is aan de macht van de geleidegeest overgegeven, die de aanzittenden niet zien, en die misschien niet is voor wie hij zich uitgeeft. Als een
zwerver aan de deur zou staan en ons probeert over te halen ons huis te
verlaten om hem toestemming te geven er enige tijd in te trekken, zouden
wij dat beslist verontwaardigd van de hand wijzen. Maar als een zwerver uit
de begeertewereld ons vraagt, ons meest waardevolle huis, ons lichaam,
aan hem over te laten, dan geven velen meteen toe, gevleid in de overtuiging dat een ‘lieve engel’ hen bezocht heeft. Maar ‘lieve engelen’ en mensenvrienden zijn in de begeertewereld al even dun gezaaid als hier. Er kan
niet vaak genoeg gezegd worden, dat de dood op zichzelf, iemand niet
kan veranderen, en dat bijvoorbeeld een onwetende indiaan plotseling
alwetend wordt alleen door het feit dat hij door de dood is heengegaan.
Net zo als het noodzakelijk is om te studeren om in onze wereld kennis
op te doen, zo moeten ook de overleden geesten zich er op toeleggen als
zij in die wereld iets te weten willen komen. Totdat zij de vereiste ervaring hebben opgedaan zijn de overledenen ongeschikt ons van daaruit te
leiden, net als toen zij hier waren. Het veiligst is ons niet in te laten met
een negatief verschijnsel en al onze energie te concentreren op het leiden
van het leven zelf, en die oefeningen te doen die in ons het vermogen aankweken die wereld naar wens te betreden, hetzij dat wij er ons in onze fijnere lichamen bewegen, of haar helderziend waarnemen terwijl wij nog in
ons stoffelijk lichaam zijn. Dát betekent vooruitgang. Als wij dat vermogen bezitten, kunnen wij de lichaamloze geesten in rechtstreeks contact zien en zelf beoordelen of het al dan niet raadzaam is naar hun raadgevingen te luisteren. Als wij dat niet kunnen, is dat een nadeel en gebiedt de
voorzichtigheid ons de veilige weg te bewandelen.
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Vraag 128. Het verschil tussen een vampier en een weerwolf
Is een vampier hetzelfde als een weerwolf?
Antwoord: Nee, een vampier is iemand die de levenskracht van een ander
opslorpt, terwijl dat, wat men in de Middeleeuwen [500-1500] een weerwolf
noemde, het levenslichaam van een laag soort zwartmagiër was. Hij had tot
gewoonte om zijn levenslichaam een afschuwelijke gedaante te doen aannemen en dit gedeeltelijk met grovere stof te bekleden met als doel anderen kwaad te doen. Volgens de oude overleveringen hielp het niet of men
al op zo’n ding lossloeg: slagen konden het niet deren. Maar als het met
een mes of ander scherp voorwerp werd gestoken, begon het bloed van
zijn slachtoffers over te geven. De weerwolf liep dan jankend naar huis en
daar kon men de zwartmagiër, die zich als wolf had voorgedaan, aantreffen
met een pijnlijke wond precies op de plek waar men de wolf verwond had.
Dit staat in verband met een merkwaardig feit, onder occultisten bekend
als ‘repercussie’, terugslag. Men kan hetzelfde verschijnsel op een spiritistische seance bij een materialisatie waarnemen. De ether, waarin deze geesten zich materialiseren, is aan het lichaam van het medium onttrokken.
Als men uit het gewaad van zo’n geest een stuk snijdt, zal men aan het
einde van de seance zien dat er een stuk uit de kleding van het medium
ontbreekt. Sceptische onderzoekers die de wet van repercussie niet kenden, hebben dit feit aangegrepen om die mediums als bedriegers te bestempelen, terwijl zij echter volkomen oprecht waren, hoewel niet in staat
het schijnbaar vernietigende bewijs te weerleggen.
Vraag 129. Verschillen tussen een medium, een helderziende en een
gewoon mens.
Wat is het verschil tussen een in trance sprekend medium, een materialiserend medium, een geschoolde helderziende, en een gewoon mens?
Antwoord: Wij kunnen de tegenwoordige mensheid grofweg in twee groepen verdelen: de ene, waarin het verband tussen het levenslichaam en het
grofstoffelijk lichaam erg hecht is, en de andere, waarin dat verband losser is. De eerstgenoemde groep is de gewone mens die bezig is met het najagen van materiële belangen en vrijwel 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 ne-

155

gatief en ontvankelijk voor de wil van anderen. Hieruit worden de mediums aangeworven.
Als het verband tussen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam
van een mens enigszins los is, zal hij gevoelig zijn voor geestelijke trillingen, en als hij positief is zal hij door eigen wilskracht zijn geestelijke vermogens ontwikkelen, een geestelijk leven leiden en na verloop van tijd de
nodig kennis ontvangen om een geschoolde helderziende te worden; iemand die altijd zijn vermogen beheerst en dit naar eigen goeddunken al
dan niet uitoefent.
Als deze geringe 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 eveneens
positief is ingesteld, kan hij een onzichtbare helper worden, die in staat is
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 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.
Vraag 130. Waarom laten mediums toe dat zij bestuurd worden?
Als mediumschap zo gevaarlijk is, waarom laten mediums het dan nog langer toe dat
zij bestuurd worden?
Antwoord: In de eerste plaats natuurlijk omdat de meeste mediums niet beseffen dat er gevaar bestaat. Vooral van het enorme gevaar dat hen na de
dood bedreigt zijn zij zich helemaal niet bewust. De geleidegeest kan zich
dan het begeertelichaam van het medium toe-eigenen. Als het medium,
als hij nog in zijn lichaam hier op aarde is, probeert onder de invloed van
de geleidegeest uit te komen zal hij bemerken dat die entiteit hem in een
krachtige greep houdt, een gezag, dat heel moeilijk te verbreken is. Medi156

ums dienen te beseffen dat als de dood hen met die geleidegeest in dezelfde [begeerte-]wereld verenigt, het gevaar natuurlijk nog veel groter is.
Ik ken enkele gevallen waar mediums geprobeerd hebben te weigeren,
en probeerden onder de macht van de geleidegeest uit te komen, maar die
zich toch niet uit de krachtige grip van de geleidegeest konden bevrijden.
Zij waren niet te helpen. Mediums zijn naar mij toegekomen om hulp en
vertelden dat zij door hun geleidegeest bijna onweerstaanbaar gedwongen
werden zelfmoord te plegen en te moorden en de geleidegeest hebben gebeden en gesmeekt zich niet meer met hen te bemoeien, maar tevergeefs.
Ook zijn er gevallen bekend waarin geleidegeesten hun slachtoffers meedogenloos, midden in de nacht, tegen hun zin dwongen op te staan en naar
hun lastige vragen te luisteren. Maar zelden hoort men dat zij iemand ontzien. Hoewel ik mediums heb gekend die door een dergelijk behandeling
ziek werden, is mij maar één geval bekend waarin ziekte van het medium
de geleidegeest ertoe bracht aan zijn smeekbeden gehoor te geven en zich
een paar maanden niet met hem te bemoeien, zodat hij gelegenheid had te
herstellen.
Hieruit ziet men dus, dat eenmaal met mediumschap begonnen, de mediums meestal geen keus meer blijft. Zij verliezen de kracht zich van de
geleidegeest te ontdoen. Zolang zij naar de pijpen van hun opdrachtgevers
dansen en gedwee zijn, voelen zij het bit niet, maar als iemand probeert te
weigeren zal men spoedig bemerken dat de geleidegeest zowel het bit als de
sporen hanteert en meedogenloos in het gebruik ervan is.
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Diagram 15. De zeven scheppingsdagen en de vier grote inwijdingen
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Vraag 131. Verschillen tussen een helderziende, een ingewijde en
een adept
Wat is het verschil tussen een helderziende, een ingewijde en een adept?
Antwoord: Wat iemand ziet is afhankelijk van de gevoeligheid van zijn ogen.
Sommige mensen kunnen dingen op een afstand onderscheiden die voor
anderen onzichtbaar zijn. Kunstschilders nemen kleurschakeringen waar
die gewone mensen niet kunnen onderscheiden. Weer anderen zijn kleurenblind. En er zijn mensen die helemaal niet kunnen zien: zij zijn blind.
Zij, die het verst kunnen kijken, of de teerste kleurschakeringen kunnen
onderscheiden, zijn helderder van zien of meer ‘helderziend’ dan andere
mensen.
Bijna alle mensen kunnen de meeste dingen in hun omgeving zien, maar
zij weten maar heel weinig van de dingen die zij zien af door het feit alleen dat zij ze zien. Wij moeten ‘ingewijd’ worden in het gebruik van telefoon, fiets, auto, piano, noem maar op.
Maar al weten wij misschien hoe die instrumenten in gewone omstandigheden te gebruiken, zijn wij toch van hun constructie niet zo goed op
de hoogte, zodat wij in staat zijn ze zelf te bouwen of te repareren als er
iets aan hapert. Voordat men voor dat werk geschikt is moet men een cursus of een speciale opleiding volgen. Als men er zich dan met zijn hele hart
op toelegt wordt men misschien, volgens onze lijn, een ‘adept’.
Past men dit voorbeeld op bovengestelde vraag toe, dan begrijpt u dat
een helderziende iemand is, wiens gezichtszintuig zich zodanig heeft uitgebreid dat men een andere wereld waarneemt die voor de meeste mensen
onzichtbaar is, en in staat is elk ding daar te zien.
Maar door het feit van waarneming alleen, weet men evenmin alles van
de dingen die men daar ziet af als wij alles afweten van de dingen die wij in
deze wereld zien. Hij moet zich inspannen om zich die kennis eigen te maken. Dan zal hij langzamerhand een ‘ingewijde’ worden, iemand die de
dingen die hij ziet ook begrijpt. Misschien kan hij onder normale omstandigheden met enkele ervan overweg, zoals wij hier op een piano kunnen
spelen of op een fiets kunnen rijden, als wij die kunst meester zijn.
Nog meer scholing is vereist om de ingewijde in staat te stellen ‘macht uit
te oefenen’ over de dingen en de krachten in de onzichtbare wereld, zoals
een adept.
Een helderziende is dus iemand die de onzichtbare wereld ziet; de ingewijde ziet niet alleen de onzichtbare wereld maar begrijpt ook wat hij ziet;
terwijl de adept de dingen en krachten daar niet alleen ziet en begrijpt, maar
er ook macht over heeft.

160

Vraag 132. Waarom geschoolde helderzienden zich niet beschikbaar
stellen voor experimenten.
Hoe komt het dat geschoolde helderzienden nooit aanbieden zich te lenen voor een paar
eenvoudige maar afdoende proeven door wetenschapsmensen, die iedereen van het bestaan
van vermogens, die de gewone zintuigen te boven gaan, overtuigen?
Antwoord: In de eerste plaats hebben geschoolde helderzienden nergens belang bij, het kan hun helemaal niet schelen of de mensen geloven of niet.
Hoewel het voor de mensen zelf een groot verschil zou uitmaken als zij
konden geloven, maakt dit voor de geschoolde helderziende hoegenaamd
niet uit. Hij is nooit uit op geld of naar een onderscheiding die de wereld,
na overtuigd te zijn, hem zou kunnen aanbieden. Hij verlangt geen wereldse macht. Hij prijst zijn vermogen nooit aan of pocht erop maar
spreekt er altijd over met grote bescheidenheid, áls hij er al over spreekt.
Als hij verdienstelijke dingen doet, zoals het helpen van zijn medemensen,
heeft hij liever niet dat die feiten bekend worden. Meestal ‘laat hij de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.’
Een blinde ziet geen kleuren en geen licht, hoewel zij overal om hem
heen zijn. Als hij naar ons toekwam en vroeg hem bewijzen over te leggen
die onomstotelijk zouden vaststellen dat wij wel degelijk licht en kleur
waarnemen, zijn wij benieuwd te weten welke bewijzen hem mogelijk van
deze feiten zouden kunnen overtuigen. Zo is de geschoolde helderziende
eveneens benieuwd welke bewijzen ‘iedereen’ zouden kunnen overtuigen. Tot op heden is er nog geen enkele test bedacht die in de redenering
van de een of ander niet voor totaal andere uitleg vatbaar is. De ongelukkige helderziende die zich voor dergelijke proeven zou lenen, zou al maar
door moeten gaan, en dan nog zouden hele volksstammen sceptici hem
voor een bedrieger uitmaken. Hij zou verplicht worden om zich aan de
proeven van elke geleerde afzonderlijk te onderwerpen, en wetenschapsmensen geloven zelf vaak hun eigen ogen niet. Als hun verstand hen zegt
dat iets onmogelijk is, weigeren zij dat te geloven, ook al toont men hen het
tegendeel. Wetenschapsmensen zijn gedwongen tevreden te zijn, te experimenteren aan de hand van de natuurwetten, als zij onderzoek op scheikundig of ander gebied, waarvan zij op de hoogte zijn, verrichten. Maar
matigen zich het recht aan voorwaarden te stellen als zij bovenstoffelijke
zaken - waarvan zij onwetend zijn – te toetsen. Als mediums om een donkere kamer voor hun experimenten vragen zeggen de geleerden meestal:
‘O ja, dat wijst er meteen al op dat het bedriegers zijn; de kamer moet zó
donker gemaakt worden dat zij hun trucs ongestoord kunnen uithalen.’
De mediums weten meestal zelf niet waaróm de kamer donker gemaakt
moet worden, en kunnen het dus niet uitleggen. Maar het verzoek van het
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medium berust op een wet. Die wet is deze: lichtstralen brengen de ether
in hevige trilling en maken het voor de communicerende entiteiten moeilijk er in die toestand mee te werken en tot een lichaam, een spraakorgaan
een hand of iets anders op stoffelijk gebied, te vormen. Hoe donkerder de
kamer, des te minder de ether trilt en des te gemakkelijker is het voor de
entiteit er, als vereist voor de spiritistische verschijnselen, gebruik van te
maken.
Er bestaan nog talrijke andere wetten in verband met bovenstoffelijke
verschijnselen waarvan de wetenschap geen idee heeft. Deze onbekendheid verklaart de geleerde meteen onbevoegd om voorwaarden te stellen.
Voor hen staat echter altijd de weg open eerstehandskennis op te doen. Zij
zeggen tot ons: schaf een aantal lenzen aan, slijp die op een bepaalde manier, plaats ze op een bepaalde manier in een koker, richt die koker met
lenzen in een bepaalde richting naar de hemel, en u zult acht [82 in 2020]
manen om Saturnus zien wentelen. Volgt men hun aanwijzingen op, dan
zal men zien dat wat zij zeggen, daar inderdaad gevonden wordt. Weigert
men echter het vereiste instrument aan te schaffen, dan kan men de manen
om Saturnus niet zien. Wij zeggen tot hen: leid het leven en doe de oefeningen, zodat u in uzelf dat vermogen waarvan wij spreken, zult ontwikkelen. Dan zult u zien dat wij de waarheid hebben gesproken en zult u de
dingen die wij aannemen, ook aannemen. Als zij niet geneigd zijn onze
aanwijzingen op te volgen, zullen zij evenmin overtuigd blijven van het bestaan van bovenstoffelijke gebieden als de persoon die geen telescoop wil
aanschaffen, het bestaan van de manen om Saturnus in twijfel zal trekken,
al gaat dit de geschoolde helderziende ook nog zo aan zijn hart.
Vraag 133. Waarom hebben helderzienden vaak weinig scholing?
Als helderziendheid zo’n nauwkeurig onderzoeksmiddel en zulk een hoog geestelijk
vermogen is, waarom treft men het dan in de regel aan bij mensen met weinig scholing
en van nederige afkomst die ogenschijnlijk weinig geestelijk zijn ingesteld en vaak leugens vertellen?
Antwoord: Er was een tijd, heel lang geleden, dat het menselijk lichaam een
veel minder gecompliceerd organisme had dan tegenwoordig, voordat het
centrale zenuwstelsel ontwikkeld was dat de mens willekeurige beheersing
over zijn lichaam gaf. In die tijd zorgde het autonome of onwillekeurige
zenuwstelsel voor de zuiver dierlijke functies, zoals het ook nu nog grotendeels doet. Toen was de mens een veel geestelijker wezen dan nu en
zijn middelen voor waarneming van de geestelijke werelden waren organen die nu tijdelijk in onbruik zijn geraakt. Wij hebben in ons lichaam een
aantal organen in verschillende stadia van voltooiing, waarvan sommige
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bezig zijn weg te kwijnen, omdat zij hun taak volbracht hebben. De spieren bijvoorbeeld, die bij de dieren de oren bewegen, zijn ook nog bij de
mens aanwezig, maar zij zijn niet meer nodig en daarom kunnen de meeste
mensen ze niet meer gebruiken. Andere organen zijn bezig zich te ontwikkelen, zoals het hart een onwillekeurige spier die echter als de willekeurige
spieren bekleed is met dwarse strepen, en in de toekomst elk gewenst ritme zal kunnen regelen.
Een andere groep organen verkeert eenvoudig nog in slapende toestand
zoals de hypofyse of het hersenaanhangsel en de epifyse of de pijnappelklier. Als zij in de toekomst geen dienst zouden moeten doen, zouden zij
zeker wegkwijnen, zoals met alle organen het geval is die niet langer bruikbaar zijn. In het verre verleden stonden deze klieren met het sympathisch
zenuwstelsel 18 in verband en voorzagen de mens van onwillekeurige helderziendheid. Door hun verband met het willekeurige zenuwstelsel zullen zij de mens in de toekomst in staat stellen naar wens contact te maken
met de geestelijke werelden.
Het is gemakkelijker een steen een heuvel af te rollen dan er tegenop;
achteruitgang gaat sneller dan vooruitgang. Als mensen zich op een negatieve manier willen ontwikkelen herstellen zij gemakkelijk de werking van
de epifyse en hypofyse en worden negatief helderziend. Daar echter geen
enkel vermogen, door middel van het onwillekeurig zenuwstelsel uitgeoefend, op wilskracht berust, is dit vermogen bij mediums natuurlijk zeldzaam. Op momenten dat die kracht werkt, kunnen zij in beperkte mate
met de geestelijke werelden in aanraking komen. Op andere ogenblikken,
als die kracht ontbreekt, kunnen zij niet zien. Daarom simuleren zij vaak,
om het nodige geld te verdienen.
Hij die zijn vermogens bewust ontwikkelt beheerst de trilling van de epifyse en hypofyse door zijn wilskracht en heeft geen ‘slechte dag’. Het vermogen om te zien is zijn bezit en altijd aanwezig. In zijn handen is helderziendheid een nauwkeurig middel tot onderzoek. Men dient te begrijpen
dat, net zo als het in onze wereld nodig is eerst te onderzoeken voordat
men iets te weten komt, dit ook geldt voor de geestelijke wereld. Veel mensen staan uit domheid sceptisch tegenover het bestaan van bovenstoffelijke werelden en zintuigen. Maar even dom is hij die denkt, dat als men in
de onzichtbare werelden kan zien, men ook meteen alles van die wereld
afweet. Een goed voorbeeld dat ook wij in de stoffelijke wereld eerst moeten leren zien, is de blinde die door een operatie kan zien, de eerste tijd zijn
ogen vaak sluit met de opmerking dat hij gemakkelijker kan lopen op gevoel dan door te zien, omdat hij niet geleerd heeft om afstand te schatten.
18

Het sympathisch zenuwstelsel regelt de werking van de inwendige organen.
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Een kind dat de maan wil grijpen of naar iets aan de andere kant van de
kamer reikt, is een ander voorbeeld. Zo boven, zo beneden. Voordat iemand geschoold is, is het feit van helderziendheid alleen voor hem van
weinig nut; en de gedachte dat, omdat hij ziet, hij ook per se alles weet, is
ongegrond. Wij, die ons hele leven hier hebben rondgekeken, weten ook
niet alles van elk ding dat bestaat. Evenmin weten zij die ‘zien’ alles van
de geestelijke wereld. Bovendien zijn de vormen hier stabiel en veranderen niet gemakkelijk, terwijl het probleem van zien en kennen in de geestelijke wereld, door de veranderlijkheid van vormen daar, erg gecompliceerd
is. Want vaak veranderen de vormen daar in een flits als reactie op de gedachten van de wezens die daar werken.
Het ontwikkelen van helderziendheid is een moeilijke taak en daarom
bezitten maar weinig mensen dit vermogen. Terwijl negatieve helderziendheid helaas door veel mensen ontwikkeld is, die geen verheven idealen
hebben ter voorkoming van misbruik van hun vermogen voor geld.
Vraag 134. Wat is inwijding; en zijn alleen mannen ingewijden?
Wat verstaat u onder inwijding, en waarom zijn alleen maar mannen ingewijden?
Antwoord: Volgens de algemene opvatting betekent inwijding toelating tot
een geheime orde, meestal tegen betaling van een bepaald inwijdingsbedrag; maar occulte inwijding is echter heel iets anders.
Wanneer iemand enige tijd geprobeerd heeft het geestelijke leven te
leiden en zijn lichamen door geestelijke, morele en stoffelijke aspiraties
gelouterd heeft, straalt men in de geestelijke werelden een licht uit en
bouwt men in zichzelf een kracht op. Na verloop van tijd wordt er een
hoogtepunt bereikt waar deze kracht een uitweg moet vinden. Dan verschijnt er in zijn leven een Leraar die hem de kracht die hij ontwikkeld
heeft en waarvan hij zich vaak niet bewust is, toont, en het gebruik ervan.
Die demonstratie wordt inwijding genoemd. Zij kan al dan niet in een
tempel plaatsvinden en wel of niet met een ceremoniële plechtigheid gepaard gaan, al naar de omstandigheden dit vereisen. Laat vooral duidelijk
zijn dat geen enkele ceremonie de kandidaat de vermogens, die hij door
inwijding leert gebruiken, geven kan, evenmin als het overhalen van de
trekker van een ongeladen pistool een schot kan lossen. Dan zou de inwijdingsceremonie waardeloos zijn, behalve als een levensecht hoogtepunt
van discipelschap.
Het spreekt dus vanzelf dat inwijding het onvermijdelijke gevolg van
verdienste is. Zij wordt nooit voor geld verkocht, hoewel er geen gebrek is
aan gewetenloze charlatans die aanbieden iedereen in de occulte kunsten,
waarvan zij zelf niets afweten, in te wijden. Evenmin is er gebrek aan on164

nozele dwazen of oneerlijke lieden die door dit te kopen, hopen onheilspellende macht over hun medemensen te verkrijgen. Als Simon, de tovenaar, toen hij een geestelijke gave voor goud probeerde te kopen, de scherpe berisping van Petrus verdiende, dan ben ik benieuwd te weten welke
veroordeling past in het geval van hen die inwijding als handelswaar aanprijzen, vooral wanneer zij uit de aard der zaak niet in staat zijn de voor de
verkoop aangeboden diensten te leveren.
De vraagsteller heeft het mis als hij meent dat alleen maar mannen ingewijden zijn, ten minste, voor zover het de kleine mysteriën betreft. 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 geestelijke 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.
Vraag 135. Heeft men de plicht kennis over het geestelijk leven door
te geven?
Heeft iemand, die over onderwerpen in verband met het geestelijk leven op de hoogte is
niet de plicht die kennis door te geven, en hen die minder weten te helpen?
Antwoord: Zeker, kennis is het enige dat wij anderen kunnen geven en toch
zelf behouden. Als wij anderen helpen door onze kennis te verspreiden,
helpen wij in feite onszelf en vermeerderen wij onze eigen voorraad. Want
niemand weet echt iets totdat hij het aan iemand anders vertelt en uitlegt.
Wij dienen te begrijpen, dat wat voor kennis wij ook opdoen, zij niet uitsluitend ons toebehoort, maar voor het algemeen welzijn gebruikt dient
te worden. Als wij haar zelfzuchtig koesteren en weigeren anderen te informeren, dan zal dat dezelfde uitwerking op ons hebben als wanneer wij
maar doorgaan met eten zonder het verteerde kwijt te raken. Dan komt er
een moment dat wij niet meer kunnen opnemen en ziek worden. Dit geldt
eveneens voor mensen met kennis over het geestelijke leven. Als zij, die
alleen maar vergaren in plaats van die kennis tot nut van anderen te gebruiken, lopen zij grote kans kluizenaar en krankzinnig te worden.
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Vraag 136. Hoe wordt men een onzichtbare helper?
Wat is er nodig om een onzichtbare helper te worden? Moet het hele leven worden toegewijd aan geestelijk streven?
Antwoord: Nee, helemaal niet. Natuurlijk is niemand gerechtigd zijn hele leven aan geestelijk streven te wijden als men niet eerst alle materiële verplichtingen tegenover anderen vervuld heeft. De plichten in het gezinsleven maken de zichtbare helper. De man of vrouw die zich hier aan zijn of
haar plichten onttrekt is zeker niet de juiste persoon om de plichten van de
onzichtbare helper in de geestelijke wereld naar behoren te vervullen.
Daarom is het geduldig volhouden in het nakomen van al onze aardse
plichten naar beste vermogen het eerste en belangrijkste vereiste voor de
aspirant. Als tweede vereiste zou men zelfbeheersing kunnen noemen. Zo
lang als wij in ons grofstoffelijk lichaam leven en werken wordt het begeertelichaam, door zijn gevangenschap in de stoffelijke vorm, in zekere
mate in bedwang gehouden. Als wij hier driftig worden, kunnen de gevolgen voor onszelf en onze omgeving gevaar inhouden. Maar dat is niet te
vergelijken met het gevaar dat met het verlies van zelfbeheersing in de
geestelijke wereld verbonden is. Want, zoals wij weten, kan tijdens een
driftbui ons begeertelichaam ons stoffelijk lichaam zo verwoesten, dat
door een paar minuten verlies van onze zelfbeheersing ons stoffelijk lichaam wekenlang ziek kan zijn. Maar wanneer dit buiten ons stoffelijk lichaam plaatsvindt, kan de kracht ervan, tegen anderen gericht, op hetzelfde moment een heel leger doden.
Voor de aspirant is eveneens kennis een vereiste. Alleen als men de omstandigheden na de dood heeft bestudeerd, men met ons ontwikkelingsplan vertrouwd is, en men een ruim begrip heeft van de samenstelling van
de mens en dergelijke onderwerpen, is het mogelijk hen die minder goed
ingelicht zijn, te onderrichten. Anders zou het ons opdragen van de taak
van onzichtbare helper en leraar gelijk staan met het aanstellen van een
onwetende lomperd als onderwijzer op school.
Ten slotte, en dit is zeer belangrijk, moet de onzichtbare helper van een
alles omvattende liefde voor de mensheid doordrongen zijn. Als wij ongevoelig zijn voor het lijden van onze medemensen hier, en tegelijkertijd vol
liefde verlangen om in de geestelijke wereld te helpen, is dat even onmogelijk als iemand die tijdens zijn leven op aarde geen noot muziek kent,
alleen maar door te sterven een bekwaam musicus kan worden. Of een
dusdanige passie voor muziek kan ontwikkelen dat hij geen groter verlangen kent dan tot in eeuwigheid op een trompet te blazen of op een
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harp te tokkelen. Daarom herhaal ik, dat om dáár een onzichtbare helper te
worden, wij ons eerst hiér daartoe geschikt moeten maken door te helpen.
Vraag 137. Met welk doel verlaat iemand zijn lichaam?
Met welk doel verlaat iemand zijn lichaam?
Antwoord: In het tegenwoordige stadium van onze ontwikkeling zijn de
meeste mensen tijdens hun leven op aarde aan hun lichaam gebonden. Zij
worden in een kleine, beperkte omgeving geplaatst omdat bepaalde lessen
daar geleerd kunnen worden, die het best eigen gemaakt kunnen worden
door praktisch alle andere plaatsen en elke andere situatie buiten hun gezichtskring te sluiten. Maar er komt een tijd, als de mens voldoende in kennis gegroeid is, dat het wenselijk is dat hij een ruimer gebied voor zijn activiteiten krijgt. Dan wordt zijn lichaam een blok aan het been, een belemmering, en is het een uitkomst dit zo nu en dan te kunnen verlaten. Dus
leerden de Oudere Broeders hem, zich hier soms naar wens uit los te maken. In het verleden werden zij door verder gevorderde wezens van andere planeten geholpen, zodat zij op hun beurt nu in staat zijn die minder
dan zij ontwikkeld zijn te onderrichten.
Het doel, het lichaam te verlaten, is om meer kennis op te doen. Maar die
kennis is alleen maar een middel tot een doel, namelijk anderen vooruit te
helpen. Daarom staan zij, die in staat zijn hun lichaam te verlaten, bekend
als onzichtbare helpers. Hun taak is zowel levenden als doden te helpen, in
overeenstemming met hun geschiktheid.
Vraag 138. Is voor geestelijke ontwikkeling ascese noodzakelijk?
Is het absoluut noodzakelijk ascetisch te leven om geestelijk te worden en in het bezit
van bovennatuurlijke vermogens te komen?
Antwoord: Dat hangt er van af wat de vrager onder ascetisch verstaat. Sommige lieden in het Oosten kruipen in een ton vol spijkers en rollen zich
om met als doel hun vlees te kastijden. Of zij geselen en verminken zich op
allerlei manieren om geestelijke vermogens te verkrijgen. Dat is beslist niet
goed. Zij denken er helderziend door te worden en soms bereiken zij dat
ook. Maar die methode valt af te keuren want de resultaten ervan zijn even
vergankelijk als die verkregen door kristalstaren, verdovende middelen en
dergelijke methoden.
Wij dienen te beseffen dat ons stoffelijk lichaam ons kostbaarste instrument is en dat het onze plicht is er zo verstandig mogelijk voor te zorgen,
onder omstandigheden die de gezondheid en het welzijn ervan bevorderen. Geen enkel vermogen, door mishandeling van ons lichaam verkregen,
is van de edelste soort en daarom nooit blijvend, noch geheel doeltreffend.
167

Sommige mensen verstaan echter onder ascese ‘het leven van een rein
en kuis leven.’ Zij wensen geestelijke macht zonder opoffering van dierlijke lusten; zij verlangen naar wens in de wolken op te stijgen, terwijl zij op
andere momenten de vrijheid opeisen om zich in de modder te wentelen.
Zij willen doorgaan met te leven op minderwaardig voedsel, zich vol te
proppen met vlees, alcohol en tabak; en hun hartstocht en seksuele verlangens in elk opzicht te bevredigen, en tegelijkertijd willen zij geestelijke
vermogens bezitten.
Dat kan natuurlijk niet. Onze lichamen zijn ons gereedschap. Een goed
vakman stelt de waarde van goed gereedschap op prijs en houdt het in de
best mogelijke conditie: scherp en schoon. Als onze zintuigen door alcohol en tabak zijn afgestompt, als ons lichaam genoodzaakt wordt alle energie in te zetten om minderwaardig voedsel te verteren of weg te werken,
kan men dan verwachten dat iemand gevoelig wordt? Men kan niet God
en Mammon dienen, maar de keus is aan ons. Als wij geestelijke vermogens verlangen moeten wij de keus van een kuis leven betalen. Wij
moeten ons lichaam volwaardig voedsel geven en aanpassen aan de regels van een fatsoendelijk leven. Wij moeten ons onthouden van alles wat
de zintuigen afstompt, zoals alcohol, tabak en dergelijke misbruiken. Als
u dat ‘een leven van ascese’ noemt, dan is die ascese absoluut noodzakelijk.
Vraag 139. Zijn alle jonge kinderen helderziend?
Zijn alle kinderen tot op een bepaalde leeftijd helderziend?
Antwoord: Ja, alle kinderen zijn op zijn minst tijdens hun eerste levensjaar
helderziend. Het hangt in hoge mate van de geestelijkheid van het kind af
en van de omgeving hoe lang het dat vermogen behoudt. Want de meeste
kinderen vertellen alles wat zij zien aan hun ouders, en het helderziendvermogen wordt door hun houding er tegenover beïnvloed. Vaak maakt
men kinderen belachelijk, en niets kwetst zozeer hun gevoelige aard. Al
gauw leren zij de taferelen die de spot van hun ouders opwekken buiten te
sluiten, of leren op zijn minst dergelijke ervaringen voor zich te houden.
Als men echter naar hen luistert, onthullen zij vaak geweldige dingen.
Soms is het mogelijk uit inlichtingen van een klein kind een vorig leven
op te sporen. Dat kan natuurlijk vooral als het kind in zijn vorig leven als
kind gestorven is, want dan zou het in de geestelijke wereld maar tussen
de één tot twintig jaar hebben doorgebracht, waardoor het mogelijk is
zijn inlichtingen te verifiëren. Kinderen die in hun vorig leven als kind
stierven zijn veel bekwamer zich het verleden te herinneren en helderziendheid te vertonen dan andere kinderen, omdat de geboorte van het
begeertelichaam en het levenslichaam niet tegelijk met de fysieke geboor168

te van het kind plaatsvindt, maar op zeven- en veertienjarige leeftijd. Omdat iets wat niet tot leven is gewekt ook niet sterven kan, gaat een kind
dat vóór de geboorte van het levenslichaam of van het begeertelichaam
overlijdt, niet naar de tweede of derde hemel, maar blijft in de begeertewereld en zal met hetzelfde begeertelichaam en hetzelfde verstand dat het
in zijn voorgaande leven bezat, geboren worden en zal dus veel vatbaarder zijn zich het gebeurde te herinneren. Enige jaren geleden kwam ik met
een dergelijk voorbeeld in Zuid-Californië in aanraking.
Op zekere dag liep een man, Roberts genaamd, in Santa Barbara op
straat te wandelen, toen een klein meisje naar hem toe rende, haar armpjes
om zijn knieën sloeg en hem papa noemde. Roberts dacht dat iemand probeerde hem een kind aan te smeren en maakte zich verontwaardigd los.
De moeder van het kind was ook verontwaardigd over het optreden van
haar kind en nam het mee. Maar het kind bleef maar roepen: ‘Het is mijn
papa, het is mijn papa.’ In verband met bepaalde omstandigheden, die later zullen blijken, liet dit voorval de heer Roberts niet met rust en hij ging
naar iemand die wij mijnheer X zullen noemen. Samen gingen zij op zoek
naar het huis waar het kleine meisje met haar ouders woonde, en na enig
over en weer praten kregen zij toestemming om het kind te ondervragen.
Zodra het meisje de heer Roberts weer zag rende ze op hem toe en noemde hem weer ‘papa’. Daarna deed het kind die middag in antwoorden op
verschillende vragen, bij stukjes en beetjes het volgende verhaal dat hier
aaneengesloten wordt weergegeven.
Eens woonde zij met de heer Roberts als haar vader en een andere moeder in een klein huisje aan een beek waar bloemen groeide (toen zij dit
vertelde vloog zij naar buiten en kwam met een paar wilgenkatjes terug).
Er lag een loopplank over de beek, waar zij niet over mocht lopen, omdat zij anders in het water zou vallen. Op zekere dag verliet de heer Roberts
haar moeder en haar, om nooit meer terug te keren. Na enige tijd ging haar
moeder liggen en bewoog niet meer. ‘Ze werd zo stil, en stierf.’ Toen zei
het kind: ‘Ik ging ook dood, maar ik ging niet dood, ik kwam hier.’
Daarop vertelde de heer Roberts zijn verhaal. ‘Ongeveer achttien jaar tevoren had hij met zijn vader, een bierbrouwer, in Engeland gewoond. Hij
werd verliefd op hun dienstmeisje, maar zijn vader weigerde toestemming
tot een huwelijk te geven. Het jonge paar vluchtte naar Londen, trouwde
daar en vertrok naar Australië waar hij in het oerwoud een stukje land ontgon en bij de beek een huisje bouwde, waar wilgenkatjes groeiden. Over de
beek lag een loopplank. Zij kregen een kind en toen dat ongeveer twee
jaar oud was ging de heer Roberts op een dag naar een open plek om dat te
ontginnen op ongeveer anderhalve kilometer van zijn huisje. Toen hij daar
was kwam er een agent met een geweer op hem af en arresteerde hem voor
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een bankoverval die hij in de nacht, dat hij Londen verliet, zou hebben gepleegd.
Hij betuigde zijn onschuld en vroeg toestemming zijn vrouw en kind te
bezoeken om maatregelen voor hun verzorging te treffen. Maar de agent
was bang voor een valstrik om hem in handen van Roberts medeplichtigen te laten vallen en dreef de heer Roberts met de loop van zijn geweer
in zijn rug, naar de kust. Hij werd naar Engeland overgebracht, berecht
wegens een bankoverval, maar onschuldig bevonden. Pas toen luisterden
de autoriteiten naar zijn aanhoudend vreemde verhaal over een vrouw en
kind, die beslist in de wildernis van Australië verhongerd moesten zijn. Er
werd een telegram verzonden en een zoekactie ingesteld en na verloop van
tijd kwam het antwoord. Men had de geraamtes van de in de steek gelaten
slachtoffers gevonden, waarna de heer Roberts, als een gebroken man,
naar Amerika vertrok.’
Daarna liet men het kind een aantal willekeurige afbeeldingen zien waar
tussen zich twee foto’s bevonden van de heer Roberts en zijn vrouw. Sinds
die foto’s genomen waren was het uiterlijk van Roberts sterk veranderd.
Maar toen het kind, ondanks dat, op de foto’s stuitte riep het verheugd
uit: ‘O, daar is papa!’ Ze herkende eveneens het portret van haar moeder
uit haar voorgaande leven. Het kind was pas drie jaar oud toen de heer
Roberts het ontmoette en kon dus onmogelijk een dergelijk verhaal verzonnen hebben. Later werd het geval door een bekende krant in ZuidCalifornië, de Los Angeles Times, onderzocht en zij bevonden dat de feiten, zoals hier beschreven, klopten.
Vraag 140. Het verschil tussen witte en zwarte magie.
Wat is het verschil tussen witte en zwarte magie en welke uitwerking heeft het bedrijven
van zwarte magie op de ziel?
Antwoord: Magie is een proces waarmee men bepaalde resultaten tot stand
kan brengen die door middel van algemeen bekende wetten verkregen
kunnen worden. Sommige mensen hebben natuurwetten onderzocht die
aan de meeste mensen niet bekend zijn en zijn adepten geworden in het
omgaan met ijlere krachten. Zij gebruiken hun macht om hun medemensen te helpen overal waar dat, in harmonie met de wetten van hun ontwikkeling, kan.
Anderen, die ook die wetten bestudeerd hebben en in staat zijn met de
verborgen krachten in het heelal om te gaan, gebruiken hun kennis voor
egoïstische doeleinden om macht over hun medemensen te verkrijgen.
De eerst genoemde klasse zijn de witmagiërs; de laatste zijn de zwartmagiërs. Beide groepen gebruiken en hanteren dezelfde krachten; het verschil
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zit in het motief dat hen drijft. De witmagiër wordt uitsluitend gedreven
door liefde en goeddoen. Hoewel hij niet door de hoop op een beloning
gedreven wordt, is de zielengroei als gevolg van het beoefenen van magie
als reusachtig te beschouwen. Hij heeft zijn talenten met woekerrente uitgeleend en ontvangt honderdvoudige rente terug. De zwartmagiër daarentegen verkeert in een treurige staat, want er wordt gezegd dat ‘de ziel die
zondigt, die zal sterven.’ 19 Alles wat wij tegen Gods wetten indoen, loopt
onvermijdelijk op een achteruitgang van de zieleneigenschappen uit.
De zwartmagiër kan door zijn kennis en vaardigheid soms tijdens verscheidene levens zijn positie in de evolutie handhaven, maar uiteindelijk
komt er een moment waarop de ziel uiteenvalt en de geest terugvalt tot wat
wij zouden kunnen noemen primitiviteit.
Zwarte magie in haar mildere vorm, zoals hypnotisme bijvoorbeeld, leidt
in een toekomstig leven soms tot aangeboren idiotie. De hypnotiseur berooft zijn slachtoffers van het vrije gebruik van hun lichamen. Als gevolg
van de wet van oorzaak en gevolg wordt hij aan een lichaam gebonden
met misvormde hersenen die hem beletten zich uit te drukken. Men moet
hier echter niet uit afleiden dat elk geval van aangeboren idiotie aan zulke
kwade praktijken van de kant van het ego in een vorig leven te wijten is.
Er bestaan ook andere oorzaken die aangeboren idiotie als gevolg kunnen
hebben.
Vraag 141. Is de westerse occulte school de beste?
U spreekt van westerse en oosterse occulte scholen. Is de westerse niet beter, en zo ja,
waarom?
Antwoord: Er zijn momenteel een aantal verschillende rassen op aarde. De
Hindoes zijn het eerste ras van ons tegenwoordige Arische tijdvak en het
Angelsaksische is het vijfde. Natuurlijk wordt de laatste leer aan de verst
gevorderden gegeven. Daarom staat de westerse godsdienst, het christendom, ver boven het hindoeïsme en boeddhisme van het Oosten. De
mysterieleringen uit het Oosten zijn ook niet zo ver ontwikkeld als die in
het Westen. In het Oosten wordt grote nadruk gelegd op de onderwerping
van het lichaam met het doel geestelijke vermogens te ontwikkelen. Men
laat het lichaam bepaalde houdingen aannemen terwijl men moeilijke
ademhalingsoefeningen en andere fysieke oefeningen doet, die bij de westerse methode niet nodig zijn. Het westerse lichaam is bovendien helemaal
niet gevoelig voor dergelijke methoden. Bovendien staat de leerling in het
Oosten onder absoluut gezag van zijn leraar, die hij ‘meester’ noemt en van
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‘Iemand die zondigt zal sterven …’ Ezechiël 18:20, Nieuwe vertaling, 2010, 4e druk.
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wie hij zijn bevelen tot in de kleinste onderdelen moet opvolgen, zonder
te vragen naar het waarom. In het Westen volgen wij de leer van Christus
na, die tot zijn leerlingen zei: ‘Ik noem jullie geen slaven meer, want een
slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van mijn Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb.’ Joh.
15:15. Daarom verkeert de Leraar in het westen op voet van vertrouwelijke
vriendschap met zijn leerling, steeds bereid zijn vragen te beantwoorden,
voor zover zijn ontwikkeling dat toelaat.
Natuurlijk zijn er in het Oosten een aantal zeer ver gevorderde mensen,
die het in de leer van hun school ver gebracht hebben. Maar een overeenkomstig niveau wordt met westerse methoden meestal in kortere tijd en
met minder inspanning bereikt.
Vraag 142. De verschillende gradaties van helderziendheid
Wat is het verschil tussen etherisch gezicht, helderziendheid en het zien dat met de gedachtewereld verband houdt?
Antwoord: Als men met etherisch gezicht naar iemand kijkt, ziet men eerst
zijn uiterlijke kleding, dan de voering daaronder, zijn ondergoed, zijn huid,
ribben en de verschillende organen in zijn lichaam aan de kant vanwaar
men kijkt. Dan de wervelkolom, de ribben, het vlees, de huid en de kleding op zijn rug. Met andere woorden, men ziet door hem heen. Met etherisch gezicht kan men op korte afstand door boeken, papieren, brieven,
muren, of wat dan ook, heen zien. Men zou dit vermogen met recht Röntgengezicht kunnen noemen. Maar één substantie is tegen de doordringbaarheid ervan bestand: glas. Voor etherisch gezicht is glas even ondoorzichtig als een stenen muur voor het gewone stoffelijke zien, wellicht om
dezelfde reden dat glas zo’n voortreffelijke isolator is voor elektriciteit.
Als men met gewone helderziende blik naar iets of iemand kijkt, ziet men
hun begeertelichaam en de tegenhanger van hun andere lichamen vanbinnen en vanbuiten; elk deeltje tegelijk. Met etherisch gezicht is het vrij lastig
een boek of zelfs maar een brief te lezen omdat men door andere bladzijden heen moet kijken die degene die men wil lezen, onduidelijk maken.
Wanneer men gewone helderziendheid gebruikt, lijkt het of het boek of
de brief zó uitgespreid voor ons ligt, dat men elke bladzijde of elk gedeelte ervan lezen kan, zonder door iets anders te moeten heen zien. Maar als
men naar een voorwerp kijkt met het gezicht dat verband houdt met de
vier laagste sferen van de gedachtewereld, ik beschik zelf niet over kennis
van de hogere gebieden, dan ziet men dat er in plaats van vormen, holle
ruimten of matrijzen bestaan die tot ons spreken en ons over henzelf vertellen. De noodzaak tot onderzoek heeft in die wereld opgehouden te be172

staan. Daar weet men meteen alles over elk ding waarop de aandacht zich
richt. Toch is er een merkwaardig bezwaar tegen de op die manier verkregen kennis; zij komt ineens over ons. De som van die kennis is één geheel
en heeft begin noch einde. Het is daarom meestal een zeer moeilijke taak
die kennis tot een geordend, opeenvolgend begrip te ontvouwen, dat voor
onszelf en anderen begrijpelijk is.
Vraag 143. Kan men met een zwak zenuwstelsel veilig de Rozenkruisersscholing volgen?
Kan iemand, die in een toestand van grote zenuwzwakte verkeert, veilig de door de Rozenkruisers gegeven occulte scholing volgen? Of is het nodig dat zo iemand eerst herstelt?
Krijgt men door occulte training zijn gezondheid terug?
Antwoord: De enige oefeningen die door de Rozenkruisers in het openbaar
gegeven worden zijn de ochtend- en avondoefening. De avondoefening
bestaat uit het in omgekeerde volgorde, terugblikken op de gebeurtenissen van de afgelopen dag. Tijdens dit overzicht streeft de aspirant ernaar
een gevoel van oprecht berouw te ontwikkelen over alles waarin hij verkeerd heeft gehandeld en ook intense vreugde te voelen als men tijdens
de afgelopen dag in staat was vroeger gedrag door de een of andere daad te
verbeteren. De ochtendoefening bestaat uit het concentreren op een verheven ideaal, bijvoorbeeld Christus.
Als iemand van nature nerveus is en probeert deze oefeningen kalm en
rustig te volbrengen, zal men daarvan een zeer weldadige werking ondergaan, vooral als men zijn best doet om tijdens de oefening elke spier van
zijn lichaam te ontspannen.
Een uitstekend voorbeeld hoe te ontspannen is de houding van een kat
op de loer voor een muizenhol. Zij zit volkomen op haar gemak: kalm en
rustig wacht zij op de komst van de muis. Er wordt geen energie verspild
door irritatie of onrust. Zij houdt kalm vol in de vaste overtuiging dat de
gelegenheid zich vroeg of laat zal voordoen. Zij spaart al haar energie voor
het belangrijke moment als zij moet springen om haar prooi te overmeesteren. Als u tijdens de avondoefening uw spieren volkomen ontspant, kalm
en rustig de gebeurtenissen van de dag overziet en tijdens de ochtendoefening u op een verheven ideaal concentreert, zal de zenuwachtigheid langzaam aan verdwijnen. Dan zal eens het moment aanbreken dat geestelijk
gezicht zich zal openbaren.
Vraag 144. Is voor geestelijke ontplooiing gezondheid noodzakelijk?
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Omdat een gezond lichaam voor geestelijke ontplooiing noodzakelijk is, is de vraag wat
de Rozenkruisersleer kan bieden aan iemand die momenteel niet in een goede lichamelijke conditie verkeert. Zal volmaakte gezondheid een van de resultaten zijn van de bestudering van die leer? Als die leer in praktijk wordt gebracht zal dit er dan toe leiden iemand in goede gezondheid te houden?
Antwoord: De vrager begint al met een misvatting, namelijk dat een gezond
lichaam noodzakelijk is voor ware geestelijke ontplooiing, en ziet waarschijnlijk ook het verschil tussen gezond en fijngevoelig over het hoofd.
Veel mensen met weinig ontwikkeling hebben een buitengewoon sterke lichamelijke gezondheid, maar zijn helemaal niet fijngevoelig voor wat geestelijke trillingen betreft. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Ik heb enige jaren een wekker gehad met een heel goedkoop uurwerk. Zo nu en dan
pakte ik hem in een koffer die door dragers en kruiers op zeer ruwe manier behandeld werd. En toch, als hij na al die schokken en al die mishandelingen uit de koffer werd gehaald, liep hij nog en tot op zekere hoogte, gelijk. Dat wil zeggen, als men zich niet stoort aan een paar minuten
voor- of achterlopen. Een dergelijk uurwerk is sterk en solide, maar niet
nauwkeurig.
Chronometers daarentegen, in gebruik op schepen, hebben een uiterst
gevoelig uurwerk. Hij rust op balansen die hem altijd in horizontale positie houden en de geringste deining van het schip herstellen, zodat de chronometer de juiste tijd kan aangeven. Want soms hangen talloze levens af
van de precisie van dat instrument. Een kapitein, dobberend op de onmetelijke oceaan, weet door middel van dit nauwkeurige uurwerk, de chronometer, hoever hij zich ten oosten of ten westen van Greenwich bevindt.
Als hij het verschil berekent tussen de middag waar hij zich bevindt, en de
tijd die door de chronometer wordt aangegeven, kan hij precies de plaats
bepalen waar hij zich bevindt. Een meetinstrument waaraan hij de levens
van zijn passagiers en de miljoenen lading aan toevertrouwt. Een vergelijking tussen de gevoelige chronometer en de onnauwkeurige, altijd parate
wekker, verduidelijkt het verschil tussen ‘fijngevoelig’ en ‘gezond’.
Als wij de geestelijke leer begrijpen en het leven dat zij leert leiden, wordt
ons lichaam buitengewoon fijngevoelig en moet men er meer zorg aan besteden dan aan het lichaam van de indiaan of de neger in de wildernis van
Afrika. Zij bezitten geen fijn ontwikkeld zenuwstelsel zoals de blanke. Zij
die belangstelling hebben voor de geestelijke manier van ontwikkeling zijn
vooral overgevoelig. Als wij ons ontwikkelen dan is het ook nodig om
meer zorg aan ons lichaam te besteden. Maar eveneens leren wij de wetten
kennen van zijn eigenschappen en ons hieraan aan te passen. Door toe-
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passing van onze kennis is het mogelijk een gevoelig lichaam te bezitten en
het ook goed gezond te houden.
Er zijn gevallen waarin ziekte nodig is om bepaalde veranderingen in het
lichaam te veroorzaken die de voorloper zijn naar een hoger niveau van
geestelijke ontplooiing. Onder zulke omstandigheden is ziekte natuurlijk
een zegen en geen vloek. In het algemeen kan men echter zeggen dat bestudering van de hoogste leer er altijd toe leidt dat iemands gezondheid
verbetert. Want kennis is macht. Hoe meer wij weten des te beter kunnen
wij aan allerlei omstandigheden het hoofd bieden. Als wij natuurlijk onze
kennis in praktijk brengen en het leven leiden en niet alleen de woorden
horen, maar er ook naar handelen. Want een leer heeft dan pas zin, als
wij haar in ons leven toepassen en er dagelijks naar leven.
Vraag 145. Hebben wij na de dood nut van helderziendheid?
Op welke manier zullen wij er in het leven na de dood plezier van hebben als wij in ons
tegenwoordige leven helderziendheid hebben aangekweekt?
Antwoord: Op allerlei manieren. Ten eerste zijn veel mensen erg bang voor
de dood; het noemen van het woord alleen al maakt dat er een koude rilling
over hun rug loopt, en zij vermijden dit onderwerp steeds. Angst voor de
dood schept gedachtevormen van een afgrijslijke soort. Als iemand bij de
dood zijn lichaam verlaat om de onzichtbare wereld binnen te gaan, ziet hij
dat deze angstaanjagende vormen hem omringen als evenzoveel vijanden,
en hem soms half gek maken. Toch is het zijn eigen maaksel en kan hij zich
er niet van losmaken, totdat hij geleerd heeft dat zij geen macht over hem
hebben en hij hen, zonder bang te zijn, beveelt om weg te gaan. Dan verdwijnen zij als sneeuw voor de zon.
Degene die tijdens zijn leven op aarde helderziendheid heeft aangekweekt wordt, als hij voor het eerst de onzichtbare wereld betreedt, soms
ook door allerlei elementalen gekweld, die de afschuwelijkste vormen aannemen. Zij zien in de neofiet een mogelijke, toekomstige meester en proberen deze, door hem bang te maken, van zijn doel af te brengen. Maar
omdat hij meestal door een Leraar geholpen wordt, die hem leert dat deze wezens geen macht over hem hebben, overwint hij heel gauw zijn angst.
Als hij later, bij de dood, zijn lichaam verlaat en de onzichtbare wereld betreedt is hij al met veel beelden en taferelen daar vertrouwd, maar heeft
vooral geen angst die hem kan hinderen.
Vraag 146. Leidt overpeinzing tot adeptschap?
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Zal overpeinzing over de god in ons, onafgebroken volgehouden, onze geestelijke groei
kunnen bevorderen en iemand tot adeptschap kunnen brengen?
Antwoord: Wij leven momenteel in de bedrijvige, westerse wereld, waar het
onze plicht is om onze plaats zo goed mogelijk in te nemen. Iedereen heeft
bepaald werk te doen, en als wij ons daaraan onttrekken door ziekelijke
zelfbeschouwing, zullen wij niet alleen niet groeien, maar geestelijk ontaarden.
Sommige mensen achten zich helaas gerechtigd hun aardse plichten in
de steek te laten wanneer zij zich inbeelden dat geestelijke vooruitgang hen
roept. Maar alleen als wij hier al onze plichten hebben vervuld, kan er van
echte, geestelijke vooruitgang sprake zijn. Alles wat men daarvoor houdt
zal uiteindelijk waardeloos blijken.
De landen in het Verre Oosten belichten op een afschuwelijke manier de
kwade gevolgen van het verzuim van stoffelijke plichten, voor het kritiekloos nastreven van wat men voor geestelijke vermogens houdt. Daar verminken mensen hun lichaam of mergelen het uit door allerlei praktijken,
zoals het boven hun hoofd houden van een arm totdat die verschrompelt. Alles wat niet het welzijn van iedereen ten goede komt is geen ware
geestelijkheid. Men zegt wel eens dat iedereen maar zorgen moet voor zijn
eigen zaligheid. Maar het is ook waar, dat waar geen neiging bestaat om
iedereen mee te verheffen, er uiteindelijk niemand verheven wordt. Een
diepgaand en oprecht verlangen het algemeen welzijn te bevorderen is de
enig geldige rechtvaardiging om moeite te doen om geestelijke vermogens
te ontwikkelen. Er deden verhalen de ronde van moeders die bijeenkomsten van moeders bijwoonden om te bespreken op welke manier zij het
best voor hun gezin en kroost konden zorgen, terwijl zij ondertussen hun
kinderen in een rommelig huis zonder verzorging achterlieten. Deze verhalen zijn niet alleen maar overdrijving of een grap; zij bevatten meer waarheid dan verzinsel. De mensen die met verwaarlozing van hun gezin en
andere voor de hand liggende plichten, wauwelen over geestelijkheid, en
wensen te peinzen over de engel in zich, kunnen dergelijke moeders de
hand reiken. Hoe eerder men tot het besef komt dat geen dagelijkse plicht,
hoe klein ook, ongestraft voor geestelijk werk - hoe verheven ook - verzuimd mag worden, des te beter voor ons en alle betrokkenen. De vrager
moet maar eens Longfellows gedicht The Blessed Vision, Het heilige visioen, lezen, dat zeer toepasselijk is. Een monnik is bezig op de stenen vloer
van zijn cel te knielen als er - net op het moment dat de middagbel hem
naar de poort roept, waar de armen op hun giften staan te wachten die hij
tot taak heeft elke dag aan hen uit te delen - een prachtig visioen van Christus verschijnt. Dan rijst bij de monnik de vraag of hij zal blijven en zich
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met de gezegende bezoeker onderhouden, of moet hij hem verlaten vanwege een troep hongerige bedelaars? Maar een stem binnenin hem zegt:
Doe wat uw plicht is, zonder meer,
’t verdere latend aan de Heer.

Hij geeft gehoor aan het bevel van die stem, en verlaat het visioen in zijn
cel, benieuwd of het er bij zijn terugkeer nog zal zijn. Toch voelt hij dat
het goed is zijn plicht tegenover anderen te doen, ondanks eigen gemis. Als
hij na de aalmoezen aan de armen te hebben uitgedeeld, naar zijn cel terugkeert, begroet het visioen hem met de woorden: ‘Was je gebleven, dan
zou ik vertrokken zijn.’
Vraag 147. Het ontwikkelen van geestelijke vermogens
Staat er niet geschreven dat sommige mensen geestelijke vermogens - helderziendheid, het
zesde zintuig, of hoe men het ook noemen wil - ontwikkeld hebben door in harmonie
met de wetten der natuur, een rein leven te leiden? Vindt men niet in de leer van moderne occultisten, met al haar technische termen, een neiging verwarring te zaaien in
plaats van de gewenste resultaten tot stand te brengen?
Antwoord: Het pad van ontwikkeling hangt in alle gevallen van de geaardheid van de aspirant af. Er zijn twee paden: het mystieke en het verstandelijke. De mysticus ontbreekt het meestal aan verstandelijke kennis. Hij
volgt de stem van zijn hart en streeft ernaar Gods wil te doen zoals hij dat
voelt, zichzelf verheffend zonder zich van een bepaald einddoel bewust
te zijn, en komt zo uiteindelijk tot kennis. In de middeleeuwen waren de
mensen niet zo verstandelijk als wij nu. Zij, die de roepstem van een hoger leven voelden, volgden meestal het mystieke pad. Maar tijdens de laatste eeuwen, sinds de opkomst van de moderne wetenschap, bevolkt een
intellectuelere mensheid de aarde. Het hoofd heeft het hart volledig overheerst; materialisme heeft elke geestelijke impuls onderdrukt en het grootste deel van de denkende mensen gelooft niet wat zij niet kunnen aanraken, proeven of voelen. Daarom is het noodzakelijk dat er een beroep op
het verstand wordt gedaan, zodat het hart geloven kan waar het verstand
mee heeft ingestemd. In antwoord op die behoefte streven de moderne
stelsels ernaar, wetenschappelijke feiten met geestelijke waarheden op één
lijn te brengen. Men vindt de materialistische instelling natuurlijk hoofdzakelijk in het Westen. In de 13e eeuw werd de Orde van het Rozenkruis gesticht om een middel tegen het vergif van het materialisme te bereiden dat,
naarmate de behoefte, in bepaalde doses kon worden toegediend. Paracelsus, Comenius, Van Helmont, Bacon en anderen gaven in een gesluierde manier de leer weer, die nu openlijk verkondigd wordt, om aan te to177

nen dat wetenschap, kunst en godsdienst een drie-eenheid vormen, die niet
gescheiden kan worden zonder onze opvattingen te vervormen.
Ware godsdienst belichaamt zowel wetenschap als kunst, want het leert
een leven van schoonheid in harmonie met de natuur.
Ware wetenschap is in de hoogste zin van het woord kunstzinnig en
godsdienstig, want zij leert ons de wetten, die ons welzijn beheersen, te
eerbiedigen en ons ernaar te schikken, en verklaart eveneens waarom een
godsdienstig leven tot gezondheid en schoonheid leidt.
Ware kunst is even leerzaam als wetenschap en even verheffend in haar
invloed als godsdienst. In de bouwkunst vindt men de verhevenste voorstelling van kosmische krachtlijnen in het heelal. Zij vervult de geestelijke
aanschouwer met een machtige overgave en verering, geboren uit een ontzagwekkende voorstelling van de overweldigende grootheid en majestueusheid van God. Beeldhouw- en schilderkunst, muziek en literatuur bezielen ons met een gevoel van de buitengewone liefde van God, de onveranderlijke bron en doel van de hele wonderschone wereld.
Alleen een dergelijke alomvattende leer kan aan de behoefte van een
grote, steeds toenemende groep mensen voldoen. Daarom is een technodevote vorm van godsdienst in onze tijd noodzakelijk.
Vraag 148. Geven verdovende middelen, kristalstaren en ademhalingsoefeningen niet veel sneller resultaat dan de methoden van de
Rozenkruisers?
Is het mogelijk helderziendheid door het gebruik van verdovende middelen, kristalstaren
of ademhalingsoefeningen te ontwikkelen en brengen deze methoden geen snellere resultaten teweeg dan de methoden die u bepleit?
Antwoord: Zeker; het is mogelijk een bepaald soort helderziendheid door
elk van bovengenoemde methoden te ontwikkelen. Maar als iemand door
dergelijke middelen het zesde zintuig ontwikkelt, is hij geen meester over
zijn vermogen. De kracht om helderziendheid voort te brengen is in het
kristal gelegen en niet in de mens. Men bevindt zich in een soortgelijke situatie als iemand die leert paardrijden in een manege, waar paarden er op
afgericht zijn zich te laten berijden. De leerlingen doen geen ervaring op in
de omgang met onhandelbare dieren, maar rijden alleen maar bij de gratie
van hun paard.
Als iemand een wild paard leert temmen, kan hij ook andere paarden africhten en rijdt hij op grond van zijn eigen bekwaamheid om zijn paard de
baas te zijn. Wanneer iemand in plaats van verdovende middelen of kristal,
wilskracht heeft gebruikt om zijn lichaam te beteugelen en helderziendheid te ontwikkelen, heeft hij een zieleneigenschap verworven die hem in
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staat stelt zijn vermogen in alle komende levens uit te oefenen. Maar de
kristalkijker en de verslaafde aan verdovende middelen verliezen hun vermogen bij de dood en moeten wachten tot zij in een nieuw leven bedwelmende middelen of een kristallen bol kunnen bemachtigen om hun nieuwe
lichaam ermee te oefenen. Zodoende is er heel wat tijdsverlies en krachtsverspilling het gevolg van het toepassen van dergelijke methoden. Als men
bovendien in aanmerking neemt dat verdovende middelen en ademhalingsoefeningen een zeer verwoestende uitwerking op het lichaam hebben,
zal men inzien dat die methoden, alles bij elkaar, ongewenst zijn. Heel wat
mensen zitten nu, als gevolg van ademhalingsoefeningen, in een psychiatrische inrichting of liggen in hun graf, overleden aan tuberculose. De gevolgen van verdovende middelen zijn overbekend.
Er bestaan trouwens verschillende soorten helderzienden. Het vermogen van sommigen is zodanig, dat de helderziende met een gevangene
in een cel met tralies vergeleken kan worden. Het raam in zijn cel heeft
een bepaald uitzicht. Hij kan er niet aan ontkomen alles te zien wat binnen
bereik van zijn gezichtskring komt, want hij kan niet weg. Ook is er een
luik voor zijn raam, waar hij evenmin iets over heeft te zeggen. Hij moet
dus altijd, als het luik geopend is, zien wat er langs zijn raam gaat, of hem
dat nu bevalt of niet. Zo’n vermogen is beslist een vloek, want vaak spelen
zich de verschrikkelijkste taferelen voor de blik van een dergelijke helderziende af. Ik herinner me het geval van iemand die zo’n vermogen bezat. Terwijl hij tijdens de oorlog in de Filippijnen, voor een zeker genootschap een voordracht hield, verscheen er het toneel van het slagveld voor
zijn blik. Op dat moment vond er een veldslag plaats tussen de Fillepino’s
en de Amerikaanse soldaten. Hij zag hoe paarden werden opengereten en
met uitpuilende ingewanden neerstortten en onze mannen in stukken
werden gehakt door de wapens van de inboorlingen. Niet bij machte zich
voor zijn visioen af te sluiten, werd hij doodsbleek, maar zijn wilskracht
stelde hem in staat om zijn lezing af te maken zonder dat de toehoorders
daar iets van hadden bemerkt.
Er zijn ook helderzienden die alleen maar gedeeltelijk de beheersing over
hun gezicht hebben en niet altijd op hun vermogen kunnen vertrouwen.
Tot die categorie behoort het gewone medium, dat haar gave voor geld
misbruikt. Soms, als haar vermogen werkt, kan zij buitengewoon goede
uitspraken doen en ware dingen vertellen. Maar op andere momenten, als
haar vermogen haar in de steek laat, kan zij in verleiding komen, vanwege de inkomsten die zij voor huur en persoonlijke uitgaven nodig heeft, te
simuleren. De enige veilige methode om helderziendheid te ontwikkelen
is door middel van de in de mysteriescholen gegeven oefeningen. Die oefeningen en lessen voor de ontwikkeling van geestelijke vermogens wor179

den nooit voor geld of welke andere materiële vergoeding ook, verkocht.
Zij worden altijd als beloning naar werken, zonder betaling gegeven. De
persoon die dit vermogen volgens hun methode ontwikkeld bezit, kan dit
op elk moment gebruiken. Maar hij zal er nooit in toestemmen dit te gebruiken om de nieuwsgierigheid van iemand te bevredigen, voor proefnemingen of andere futiliteiten. Hij richt al zijn energie op het helpen verheffen van de mensheid.
Vraag 149. Wat is ’s morgens de beste tijd om te concentreren?
Wat is ’s morgens de beste tijd om te concentreren?
Antwoord: Het doel van zowel de ochtend- als avondoefening is om de leerling in bewust contact met de onzichtbare werelden te brengen. Er is geen
tijdstip beter geschikt dan de ochtend. Want tijdens de nacht trekt de geest
zich uit zijn grofstoffelijk lichaam terug en betreedt de geestelijke wereld,
terwijl zijn lichaam slapend op bed achterblijft. Het is de terugkeer van de
geest ’s morgens die het lichaam doet ontwaken en door middel van de zintuigen ons bewustzijn op de stoffelijke wereld concentreert. Wordsworth
zegt in zijn prachtige Ode aan de onsterfelijkheid:
Onze geboorte is slechts een slaap en een vergeten.
De ziel, die met ons rijst, onze trouwe levensster,
ging onder in een andere sfeer en komt van ver.
Niet in totale vergetelheid, noch in volkomen naaktheid,
maar in loshangende wolken van gelukzaligheid
komen wij van God, waar ons thuis is.
De hemel ligt nog om ons in de kindertijd!
Schaduwen van de gevangenis beginnen om
de opgroeiende jongen te sluiten.
Maar hij aanschouwt het licht, en als dit vliedt,
ziet hij het in zijn vreugde.
De jongeling, die dagelijks verder uit het oosten
moet reizen, is nog steeds de priester van de natuur.
En bij het schitterende visioen
ten slotte bemerkt de man dat het wegsterft
en langzaam verdwijnt in het licht van de gewone dag.

Gedurende iemands leven zijn tijdens zijn kinderjaren, zoals Wordsworth
zegt, de geestelijke werelden het dichtst bij hem, want dat is de morgen
van het leven. Dat is ook bij ons het geval. Bij het ontwaken in de ochtend,
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zijn wij in nauwer contact met de geestenwereld dan op een ander moment van de dag, en is het gemakkelijker om daar naar terug te keren. Zodra hij ontwaakt moet de leerling daarom met zijn oefeningen beginnen,
voordat zijn gedachten aan iets anders denken. Hij moet er goed op letten
dat hij zijn lichaam geheel ontspant, dus dat geen enkele spier gespannen is,
en zijn gedachten op een verheven ideaal richten, of op de eerste vijf verzen van het Johannes evangelie; hetzij zin voor zin of als geheel. Dat zal
hem met de kosmische trillingen in aanraking brengen. Hij moet zijn zintuigen zo afsluiten dat hij in de kamer niets hoort of ziet. Als hij daarin
slaagt, zullen de taferelen uit de begeertewereld zich aan zijn geestelijk gezicht vertonen. Eerst met flitsen, later duidelijker als hij door oefening
leert.
Voor de meeste mensen is de avondoefening van groter belang en zal
waarschijnlijk sneller resultaat geven omdat zij direct op het leven dat wij
leiden inwerkt en ons zedelijk verheft op een manier zoals bij de ochtendoefening niet mogelijk is.
Vraag 150. De gebeurtenissen tijdens de avondoefening in omgekeerde volgorde overzien
Ik vind het moeilijk om tijdens de avondoefeningen de dagelijkse gebeurtenissen in omgekeerde volgorde te overzien. Is dat absoluut noodzakelijk, en zo ja, waarom?
Antwoord: Tijdens de avondoefening overziet en beoordeelt de leerling zijn
leven van die dag. Hij doet dan het werk dat anders voor het louteringsgebied en de eerste hemel bewaard blijft. Daar wordt het leven teruggeleefd,
vanaf de gevolgen naar de oorzaken, zodat wij leren inzien hoe en waarom lijden uit onze fouten voortvloeit. Bij het overzien van ons dagelijkse
leven in omgekeerde volgorde, vanaf de gevolgen naar de oorzaken, bemerken wij dat al onze moeilijkheden en beproevingen door voorafgaande
handelingen tijdens de afgelopen dag, of op een andere dag in ons leven,
zijn ontstaan.
Wij hebben tot taak die oorzaken op te sporen en de reden te analyseren
die naar elk ontstaan ervan leidt, zodat wij in het vervolg zullen weten, van
gelegenheden tot zielengroei gebruik te maken, en kwaad te voorkomen.
Als wij dus de dagelijkse gebeurtenissen in omgekeerde volgorde de revue
laten passeren, profiteren wij direct van die ervaringen, in plaats van te
wachten tot wij dit leven achter de rug hebben en gedwóngen worden de
vruchten van onze daden in het louteringsgebied en de eerste hemel te
plukken.
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Vraag 151. Hebben ademhalingsoefeningen waarde?
Welke waarde hebben ademhalingsoefeningen voor de ontwikkeling van lichaam en
geest?
Antwoord: De waarde van ademhalingsoefeningen hangt af van de kennis
die degene heeft die ze opgeeft. Ademhalingsoefeningen uit boeken en van
zogenaamde leraren die cursussen in geestelijke ontwikkeling aanprijzen,
zijn zeer gevaarlijk. Heel wat mensen die ze probeerden te doen, zitten nu
in een psychiatrische inrichting of liggen onder de groene zoden, overleden
aan tuberculose.
Elk mens is een individu en heeft persoonlijke oefeningen nodig. De
juiste oefeningen kunnen alleen gegeven worden door iemand die helderziend is en ook in staat is om de groei van bepaalde etherische organen in
het stoffelijk lichaam van zijn leerling gade te slaan. Ook dient hij te weten
hoe die groei, in ieder afzonderlijk geval, moet zijn. Iedereen die de bekwaamheid bezit op deze manier persoonlijke oefeningen op te geven,
weet hoe ongewenste ontwikkeling tegen te gaan. Maar zo’n leraar maakt
geen reclame voor geestelijke ontwikkeling tegen een bepaalde prijs per les.
Dergelijke oefeningen zijn nooit voor geld te koop, maar worden alleen als
loon naar werken gegeven.
De reden ligt voor de hand. Iemand die het vermogen van bewuste helderziendheid bezit, heeft reusachtige macht. Bij misbruik hiervan kan zij
meer kwaad aanrichten dan welk stoffelijk wapen ook. Het kan op de
beurzen paniek teweeg brengen, oorlogen doen ontstaan en vijandschap
onder mensen, waar dan ook, veroorzaken. Zodoende kan de bezitter ervan een plaag voor de maatschappij worden. Of hij moet zo ingesteld zijn
dat hij dit vermogen uitsluitend ten goede gebruikt. De machten die achter de evolutie staan, de Oudere Broeders van de mensheid, die deze
vermogens ontwikkeld hebben en bevoegd zijn die te onderrichten, waken
er angstvallig voor dat niemand dit vermogen verkrijgt voordat hij bewezen heeft onbaatzuchtig te zijn en zich door geloften en beperkende regels
gebonden heeft. Daarom kan men zeggen dat niemand met ademhalingsoefeningen beginnen moet tenzij ze door een bevoegde leraar zijn voorgeschreven, en het is ook niet nodig de wereld af te lopen op zoek naar
zo iemand. De aspirant doet er beter aan te streven goed te doen en de eigenschappen die hij nu bezit, in zijn omgeving waarin hij zich bevindt, te
gebruiken. Want dat is het enige middel op de weg naar geestelijke vermogens. Als men zich voldoende heeft voorbereid, zal in zijn leven de Leraar verschijnen en zal hij geen moment twijfelen aan de echtheid van de
leer die hij ontvangt. In dit verband wil ik een [anoniem] gedichtje van buitengewone schoonheid aanhalen:
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Verspil uw tijd niet door te verlangen
naar grote, onmogelijke dingen.
Zit niet gelaten terneer, wachtend
totdat engelenvleugels u aangroeien.
Schaam u niet een kaarsvlam te zijn,
Niet iedereen kan een ster zijn;
maar verlicht iets van de duisternis
door te schijnen, waar u bent.

Er is behoefte aan kaarslicht
net zo goed als aan de schitterende zon.
En de nederigste daad wordt verheven,
als hij onbaatzuchtig wordt gedaan.
Bent u nooit geroepen om te schitteren
donkere sferen in de verte ten spijt?
Vervul iedere dag uw taak,
door te schijnen waar gij zijt.

Vraag 152. Is de stoffelijke wereld niet reëler dan de geestelijke?
Is de onzichtbare wereld, waarvan u spreekt, niet erg onwerkelijk en vaag in vergelijking
met deze wereld, waarin wij nu leven?
Antwoord: God is de hoogste werkelijkheid. De begeertewereld en de gedachtewereld liggen één en twee stappen dichterbij die centrale bron van
energie vandaar dat zij werkelijker zijn dan onze wereld. Onder ‘werkelijk’
verstaat de vrager vermoedelijk, dat de vormen in onze wereld stabieler
zijn en niet gemakkelijk te veranderen, terwijl zij in de geestelijke werelden meer dan vervormbaar zijn en in een oogwenk veranderen. Maar het
leven erin is de werkelijkheid en niet de vorm. Stabiliteit is geen kenmerk
van werkelijkheid. Alles in de wereld, wat nu gekristalliseerd en stabiel is,
heeft eerst in de onzichtbare werelden in plastische toestand bestaan. Alles wat door mensenhanden gemaakt is, was eerst een gedachtevorm in
het verstand van zijn schepper.
Als een architect een huis wil bouwen, denkt hij dat eerst uit. Hij probeert zich zo duidelijk mogelijk een voorstelling te vormen van hoe het
huis eruit moet zien. Als de bouwvakkers de gedachtevorm in het verstand van de architect konden zien, zouden zij in staat zijn om zonder
bouwtekening te werken. Maar het idee van de architect is door de sluier
van de stof voor hen verborgen. Daarom is het noodzakelijk dat de architect zijn gedachten op papier zet en een ontwerp maakt. Dat is het
eerste stadium van kristallisatie; pas daarna trekken de bouwlieden het huis
in ijzer, hout en steen op.
Volgens het idee van de meeste mensen is dit huis veel echter dan de gedachtevorm in de gedachte van de architect, maar dat is beslist niet waar.
Het stoffelijke huis kan in een oogwenk door een aardbeving, door dynamiet, of op andere manier vernietigd worden, maar het idee in het verstand van de architect zal blijven bestaan zolang hij leeft. Naar dat idee
van de architect kan altijd weer een nieuw huis, of een dozijn nieuwe huizen worden gebouwd. Ja, zelfs na de dood van de architect zal het model
van het huis in de ether blijven bestaan. Elke helderziende die met de on183

zichtbare werelden contact kan maken en in het geheugen der natuur kan
lezen is in staat het daar altijd te zien, zelfs al verlopen er miljoenen jaren.
De onzichtbare wereld is dus de bron en het eeuwigbestaande verslag van
alles dat hier op aarde was, en is daarom de hoogste werkelijkheid.
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ASTROLOGIE
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Vraag 153. Kunnen astrologie en handlijnkunde onheil afwenden,
maar is dat niet strijdig met ons lot?
Is het mogelijk dat astrologie en handlijnkunde zoveel waarheid bevatten dat men komend onheil kan afwenden door op dergelijke waarschuwingen af te gaan? En is dat niet
in strijd met ons lot?
Antwoord: Het lot dat wij onder invloed van de wet van oorzaak en gevolg
door ons eigen handelen scheppen, kan in drie soorten verdeeld worden.
Ten eerste is er het lot dat men, uit de aard der zaak, niet in het tegenwoordige leven boeten kan. Als iemand bijvoorbeeld een moord begaat, hetzij
dat hij de straf daarvoor hier al dan niet ondergaat, heeft het gevangenisleven meestal niet het gevolg hem zachtmoediger en vriendelijker te stemmen. Soms juist het tegenovergestelde: het maakt hem verbitterd en tegenover iedereen opstandig. Voordat de natuur tevreden is gestemd, moet
de moordenaar leren dat hij geen medemens van zijn lichaam mag beroven: hij moet leren dienen. De zaak is dus niet vereffend voordat hij in de
toekomst de gelegenheid heeft gehad zijn vroegere slachtoffer een of andere belangrijke dienst te bewijzen.
Een ander soort lot oogsten wij van dag tot dag. Men zou kunnen zeggen dat het lijkt op contante betaling, men betaalt direct bij het weggaan.
Eten wij teveel, dan krijgen wij indigestie; als wij te dun gekleed uitgaan,
vatten wij kou, enzovoort.
Een derde soort wordt ‘rijp’ lot genoemd. Dat zijn de gevolgen van onze
daden uit vorige levens, of uit onze jeugdjaren, die in zoverre tot gevolgen
gerijpt zijn, dat zij in beelden belichaamd zijn, die de geest, op weg naar
geboorte, in de vorm van het panorama van zijn aanstaand leven, getoond
worden. Zodra de geest eenmaal een bepaald leven gekozen heeft - met het
‘rijpe’ lot hem door de Heren van het Lot ter vereffening toegewezen - is
hij door die keus gebonden. De neiging zo te handelen dat dit tot vervulling van het rijpe lot leiden zal, zijn het lichaam aangeboren en staan in de
sterren beschreven. Want de invloed van de sterren zijn de bron van de
mens zijn activiteit. Daarom valt dit rijpe lot uit de geboortehoroscoop op
te maken omdat het zo volslagen duidelijk in het oog springt, dat de geestelijk ingestelde astroloog of handlijnkundige er zich onmogelijk in kan vergissen. Ook kan men er andere soorten lotsbeschikking in lezen, waarbij
men soms geneigd is de ene soort voor de andere te houden en men zich
dus vergist in de beoordeling of een gebeurtenis al dan niet vermeden kan
worden. Als het een geval van ‘rijp’ lot is, is het onmogelijk dit te ontlopen,
ondanks alle waarschuwingen, zoals wellicht uit het volgende voorbeeld
blijkt:
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In 1906 gaf ik een aantal astrologielessen aan de heer L[aurenze] een bekend spreker uit Los Angeles waarbij ik als voorbeeld zijn eigen horoscoop
gebruikte, omdat dit de leerling in staat stelt zelf de waarheid van de uitleg van de symboliek te toetsen, voor zover dit het verleden betreft, en interessanter is dan wanneer men de horoscoop van een vreemde neemt.
Het bleek dat de heer L. een aantal ongelukken had gehad en die werden
nagerekend tot op de dag dat zij plaatsvonden. Ook werd een dreigend
ongeluk geconstateerd, dat waarschijnlijk tijdens de nieuwemaan van 21
juli 1906 zou plaatsvinden. Daarom kreeg de heer L. de raad die dag thuis te
blijven en ook op de 7e dag erna, omdat die laatste datum als nog gevaarlijker werd beschouwd. Hem werd verteld dat er gevaar bestond voor verwondingen aan achterhoofd, nek, borst en armen en dit als gevolg van een
korte reis per fiets, rijtuig of auto.
De heer L. was erg onder de indruk en beloofde op de genoemde dagen
thuis te blijven. Ik vertrok naar het noorden en schreef vandaar, vlak voor
de bewuste datum, nog eens om de heer L. aan het gevaar dat hem dreigde
te herinneren. Ik ontving een brief terug met de verzekering dat hij voorzichtig zou zijn.
Het eerstvolgende bericht aangaande de zaak kwam van een gemeenschappelijke vriend die meldde dat de heer L. de 28e juli voor een lezing
naar Sierra Madre was gegaan en dat hij als gevolg van een botsing met
een locomotief op de in de voorspelling genoemde plaatsen gewond was
geraakt. Het verbaasde mij dat mijn aanwijzingen zo in de wind waren geslagen. Het antwoord kwam drie maanden later, toen de heer L. mij bedankte voor de informatie die, volgens zijn zeggen, voor hem zeer waardevol was geweest om de waarheid van de astrologie te bewijzen. De reden voor het ongeluk was dat hij zich in de datum had vergist. ‘Ik dacht dat
de 28e de 29e was,’ schreef hij.
Volgens mij toont dit geval duidelijk aan, dat ‘rijp’ lot zijn beloop moet
hebben. Dat men gerust al het mogelijke doen kan om dreigend gevaar af
te wenden zonder bang te hoeven zijn daardoor in de wet van oorzaak
en gevolg in te grijpen. Om ons zijn onzichtbare krachten aan het werk
om elke zet van onze kant, die echt zou ingrijpen, tegen te gaan. Volgens
mij moet de verwarring van de datums door de heer L. daarvoor verantwoordelijk zijn.
Vraag 154. Is het verkeerd met astrologie e.d. de kost te verdienen?
Is het verkeerd handlijnkunde, astrologie of frenologie (schedelleer) te gebruiken als middel om de kost mee te verdienen?
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Antwoord: Wat goed of verkeerd is hangt van het standpunt van de persoon
zelf af. Aan het einde van de 19e eeuw achtte men het niet verkeerd een opstandige neger te doden. Zijn meester kon dat ongestraft doen, zoals men
nu een varken of paard mag doden. Nu zien wij dat als moord. Sommige
mensen zien astrologie alleen als een kwestie van berekening en handlijnkunde en schedelleer als stoffelijke wetenschappen zonder enige geestelijke betekenis. Zij, die deze wetenschappen op die manier bezien, doen niets
afkeurenswaardig als zij dit gebruiken als middel om de kost mee te verdienen, terwijl volgens mij iedereen die begrip heeft van de geestelijke kant
van die wetenschappen, zijn kennis misbruikt. Bovendien kan iemand die
deze geesteswetenschap zo verlaagt nooit het hoogste en beste advies aan
zijn cliënten geven, want de glans van geld zal altijd zijn oordeel verduisteren. Dat is mijn ervaring en die van anderen die dezelfde mening zijn
toegedaan. De vrager zou er in elk geval verkeerd aan doen zijn kennis van
die geesteswetenschap als broodwinning te gebruiken. Want zijn vraag
wijst er op, dat hij in twijfel verkeert en dan is hij innerlijk al veroordeeld als
hij zijn talent voor geld verlaagt.
Er bestaat een beloning die meer waard is dan geld. Als wij onze kennis
gebruiken om te genezen en te helpen, zullen wij nooit gebrek lijden, en
schatten in de hemel vergaren waar mot noch roest ze aantasten. Als wij
onze talenten aan onbaatzuchtige dienst wijden zullen grotere en ruimere
gelegenheden om te dienen ons deel zijn.
Vraag 155. Zijn de planeten bewoond en wat is hun niveau?
Zijn Mars, Jupiter en de andere planeten bewoond? Zo ja, staan die mensen dan hoger
dan de mensen op aarde? Worden geesten van de aarde ooit op andere planeten wedergeboren en omgekeerd?
Antwoord: Alle planeten van ons zonnestelsel zijn bewoond en vormen ontwikkelingsgebieden voor verschillende soorten geesten op uiteenlopend
niveau van ontwikkeling. De planeten die het dichtst bij de zon staan dienen voor de hoogst ontwikkelde wezens. Jupiter vormt een uitzondering;
hij wordt bevolkt door een mensheid die maar iets hoger staat dan die van
de aarde.
Het principe is als volgt. De hoogste trillingen bevinden zich in de centrale zon, die ooit al de wezens, die nu de verschillende planeten bewonen,
bevatte. Maar zij konden niet allemaal de ontzettende trillingen van die
centrale vuurnevel verdragen. Daarom vond er bij de polen een kristallisatie plaats. Geleidelijk aan werd die gekristalliseerde materie naar de evenaar
voortbewogen, en met al de daarop verblijvende geesten uitgestoten. Eerst
werd Uranus uitgestoten. Later hebben andere groepen geesten een deel
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van de zon gekristalliseerd die werden uitgestoten, om zich op verschillende afstanden van de centrale bron – al naar de trillingssnelheid nodig voor
de ontwikkeling van de geesten erop – in banen voort te bewegen en ten
slotte het zonnestelsel vormden dat wij nu kennen. Elke categorie geesten
blijft in zijn eigen omgeving, en staat onder directe voogdij en leiding van
één van de Planeetgeesten, wiens lichaam de planeet is waarop zij wonen.
Hoewel de geesten op verschillende planeten geboren zijn, omdat zij op
totaal verschillend niveau van geestelijke ontwikkeling staan, worden zij
meestal op dezelfde planeet geboren, soms met uitzondering van een enkeling die vanaf de binnenste planeten als leraar naar de buitenste bollen
gezonden wordt. Dat was ten minste het geval toen onze mensheid leraren,
in een lichaam en zichtbaar, nodig had. Toen werden enige wezens van
Venus en Mercurius naar de aarde gebracht om de ontluikende mensheid
te leiden. Zij stonden bekend als boodschappers van de Goden. Deze Heren van Venus waren de eerste koningen en heersers van het mensenras.
Later werden de vroegrijpen onder hen aan de Heren van Mercurius overgedragen die ze in de mysteriën inwijdden en op hun beurt heersers over
hun broeders werden. Zij waren toen letterlijk koningen bij de gratie van
God omdat zij, ongevoelig voor macht en aanzien, de mensen regeerden
voor hun verheffing en welzijn.
Vraag 156. De nevelvlektheorie tegenover de scheppingsverhalen
Geeft de nevelvlektheorie niet een veel wetenschappelijker verklaring van het bestaan van
het heelal dan de scheppingsverhalen uit de Bijbel?
Antwoord: De nevelvlektheorie werd door Herbert Spencer verworpen omdat zij, evenals de Bijbel, een Eerste Oorzaak aanneemt.
In het kort beschouwd is de theorie als volgt: op een zeker moment vertoonde zich in de ruimte, vanzelf, een vuurnevel. In die vuurnevel ontstonden stromingen, eveneens vanzelf. Onder invloed van die stromingen
nam de vuurnevel een bolvormige gedaante aan die met ontzaglijke snelheid rondwentelde. De middelpuntvliedende kracht maakte dat er een ring
werd afgeworpen die uiteenviel. De stukken ervan verenigden zich en werden een planeet die in een baan om de centrale massa wentelde. Aldus
werden de verschillende planeten één voor één tot ontstaan gebracht. Zij
koelden geleidelijk af, en ten slotte was het zonnestelsel compleet. Minstens op één van die planeten openbaarde zich, vanzelf, leven of protoplasma om zich geleidelijk via de verschillende soorten stekelhuidigen,
weekdieren, gelede dieren en gewervelde dieren te ontwikkelen, om ten
slotte zijn hoogtepunt te bereiken in de mens, de hoogste intelligentie in
de kosmos, heer van al wat onder hem staat.
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Zo redeneert de wetenschap met ernstig gezicht, en zij kan er nog aan
toevoegen: ‘Ziet u niet hoe eenvoudig en logisch dit alles is? Zo niet, laat
ik het u dan met een voorbeeld aantonen.’ Hij neemt dan een bak gevuld
met water en giet een beetje olie op het oppervlak, waarbij het water de
ruimte en de olie de vuurnevel voorstelt. Dan neemt hij een naald en begint daarmee in de olie te roeren om de stromingen na te bootsen die in
de vuurnevel worden opgewekt. Door zijn roeren zal de olie een bolvorm
aannemen. Langzaam zal de bol bij de evenaar gaan uitzetten: een ring
wordt afgeworpen en vormt zich tot een planeet die om de oorspronkelijke
kern gaat draaien. Dan zal de man van de wetenschap triomfantelijk uitroepen: ‘Nou, ziet u niet hoe natuurlijk het gaat; wij hebben uw God helemaal niet nodig!’
Men staat alleen maar verbaasd, dat mensen met een verstand dat in staat
is zo’n prachtig voorbeeld uit te denken, tegelijkertijd zo dom zijn dat zij
niet inzien dat zij zelf de plaats van God innemen, die het heelal uitdacht
en geschapen heeft, precies zoals de wetenschapsmensen in hun demonstratie aantonen. God houdt door zijn kracht het heelal in stand en beweegt de planeten voort, zoals de geleerde zijn olieplaneet beweegt. Als
God zijn activiteit ook maar één moment staakte, zou de kosmos zich
ogenblikkelijk in een samengeklonterde chaos oplossen, net zo als de oliezon en olieplaneten zouden ophouden te bestaan zodra de geleerde zijn activiteit staakt.
Dus, verre van de bewering in de Bijbel te verwerpen, dat God de Schepper en Onderhouder van de kosmos is, toont de nevelvlektheorie de noodzaak aan van goddelijke tussenkomst. Eigenlijk bestaat er geen verschil
tussen de wetenschappelijke en de godsdienstige opvatting.
Vraag 157. Wat zijn kometen?
Wat zijn kometen?
Antwoord: Als wij de wijsheid van de scheppende hiërarchieën met onze
wijsheid bezien, zullen wij vanzelf geneigd zijn te denken dat zij boven het
maken van fouten verheven zijn. Maar bij nader inzien lijkt het redelijk dat,
daar zij zich nog aan het ontwikkelen zijn – ook al leren zij lessen ver boven
ons bevattingsvermogen – zij soms vergissingen moeten begaan. Zij zijn in
de macrokosmos, de ‘Grote Wereld’, het lichaam van God, werkzaam, zoals wij in de microkosmos, de ‘kleine wereld’, die uit onze verschillende
lichamen bestaat. Net zo als wij bij het beheren van onze zaken en bij het
leren van de lessen die wij bezig zijn te leren fouten maken, falen ook de
grote scheppende hiërarchieën zo af en toe in hun werk.
191

Zoals men weet kan er bij de geboorte een miskraam plaatsvinden. De
foetus wordt dan uit het lichaam gedreven en begint meteen te ontbinden. Er bestaat een dergelijk risico bij de vorming van een wereld, namelijk dat zij kristalliseert of hard wordt voordat de periode van wording in de
begeertewereld voltooid is. Dan is zij niet gevormd zoals het moet en kan
vergeleken worden met gips door een beeldhouwer gemengd om er een
mooi beeld van te vormen, maar hard is geworden voordat het gemodelleerd is: een vormloze, onbruikbare massa. Als dit gebeurt bij de vorming
van een wereld, dan hebben wij wat men een komeet noemt. De elliptische
baan die zij beschrijft is de baan van een stroming in de begeertewereld.
Iets wat op een komeet lijkt, zien wij in het uiterlijk van het ego, voordat
het de baarmoeder binnentreedt. Want dat heeft ook zo’n klokvormig uiterlijk met een kern bovenaan en een grote massa stof die er achteraan
stroomt en lijkt op de staart van een komeet. Deze klokvormige, wedergeboorte zoekende geesten, beschrijven eveneens elliptische banen om de
aarde, totdat het voor hen tijd wordt de baarmoeder van de toekomstige
moeder binnen te treden.
Vraag 158. Maken de planeten geluid?
Brengt de beweging van een planeet door de ruimte geluid voort?
Antwoord: Pythagoras sprak van de harmonie der sferen en hij gebruikte die
uitdrukking niet alleen in dichterlijke zin. Er bestaat wel degelijk zo’n harmonie. Johannes zegt ons: ‘In het begin was het Woord … en zonder dit
is niets ontstaan van wat bestaat.’ Dat was het scheppende bevel, dat het
eerst de wereld deed ontstaan. Het bekende experiment van het strooien
van wat zand op een glasplaat en het ontstaan van meetkundige figuren
als men met een strijkstok langs de rand ervan strijkt, is een voorbeeld
van het scheppend vermogen van geluid. Verder spreekt men van hemelse
muziek. Want vanuit het standpunt van de hemelwereld werd alles eerst in
termen van geluid gemaakt, dat vervolgens de vaste stof, in de talrijke vormen die wij om ons heen zien, vormde.
Vanuit het oogpunt van de occultist is het zonnestelsel één ontzaglijk
muziekinstrument, waarvan in de Griekse mythologie wordt gesproken als
‘de zevensnarige lier van Apollo’, de stralende zonnegod. Evenals er twaalf
tonen in de chromatische toonladder zijn, zo staan er aan de hemel twaalf
tekens van de dierenriem. Zoals wij op de piano de zeven witte toetsen of
hele noten hebben, zo zijn er ook zeven planeten. Men kan zeggen dat
de dierenriem het klankbord van de kosmische harp is en de zeven planeten de snaren zijn. Als zij de verscheidene tekens van de dierenriem doorlopen brengen zij verschillende klanken voort en beïnvloeden daarom de
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mens op verschillende manier. Als de harmonie het ook maar een ogenblik
laat afweten, of ook maar de geringste wanklank in dat hemelse orkest is,
zal het hele heelal ineenstorten. Want muziek kan zowel vernietigen als
opbouwen. Dat is door grote musici bewezen. De kleinzoon van de onsterfelijke Felix Mendelssohn bijvoorbeeld, heeft zich jaren bezig gehouden met proefnemingen in verband met de kracht van geluid. Hij kwam
tot de conclusie dat als men maar eenmaal de grondtoon van een gebouw,
een brug of een ander bouwwerk gevonden heeft, men dat gebouw met de
grond gelijk kan maken door die noot maar hard en lang genoeg aan te
houden. In verband hiermee herinner ik mij het volgende:
Enige jaren geleden was een muziekkorps in de buurt van een ruïne aan
de rand van Heidelberg in Duitsland bezig te repeteren. Op een bepaalde
plaats in hun stuk waren zij genaderd tot een buitengewoon hoge, lang aan
te houden toon. Toen zij die deden weerklinken stortte de muur, van de
vlakbij gelegen ruïne, met een ontzettend geraas in. Zij hadden de grondtoon van die muur aangeslagen, met als gevolg dat hij instortte.
Met dergelijke feiten voor ogen is onze aanmatigende glimlach van vroeger, bij het luisteren naar het verhaal van Jozua en de muren van Jericho,
niet langer op zijn plaats. De klank van de ramshoorn sloeg ongetwijfeld
de grondtoon van die muren aan, die als voorbereiding tot dit uiteindelijke hoogtepunt, door de ritmische pas van het leger ondermijnd waren.
Het ritmische gestamp van vele voeten kan elke brug verwoesten, en daarom laat men soldaten bij het oversteken van een brug uit de pas lopen.
In antwoord op de vraag kan men dus zeggen dat elke planeet een bepaalde grondtoon uitzendt, die het totaal is van alle erop voorkomende geluiden, en gemengd en in harmonie zijn gebracht door de inwonende planeetgeest. Dat geluid kan door het geestelijk gehoor vernomen worden.
Zoals Goethe het uitdrukt:
De zon weerklinkt naar oude wijze,
dingt mee in broedersferen-zang
en haar voorgeschreven reize
voltooit zij met donderende gang.

Dit is uit het eerste deel van Faust, de proloog in de hemel. Maar ook in het
tweede deel begroeten de geesten van de lucht de opkomende zon met:
Welsprekend wordt voor geestesoren,
mooi de nieuwe dag geboren;
rotspoorten knarsen ratelend,
Phoebus wielen rollen kletterend.
Wat een kabaal maakt het licht.

193

Vraag 159. De 12 zonen van Jacob astrologisch bezien
Wat is de esoterische betekenis van de gebruikte namen van de twaalf zonen van Jacob in verband met de twaalf tekens van de dierenriem? Worden zij gebruikt in verband met de aardse zodiak of met die van de zon, of met beide?
Antwoord: Er is maar één zodiak of dierenriem, de twaalf sterrenbeelden,
Ram, Stier, enzovoorts, genaamd. Dat zijn de sterren, die in een smalle
gordel van ongeveer acht graden, aan weerskanten van de ecliptica of zonnebaan, vanuit de aarde bezien, liggen. De twaalf zonen, en de ene dochter
van Jacob, worden met de twaalf sterrenbeelden vereenzelvigd, omdat Josephus vermeldt dat de Israëliten bij hun omzwervingen in de woestijn
symbolen van deze twaalf sterrengroepen in hun banieren meevoerden. In
het 49ste hoofdstuk van Genesis en het 33ste hoofdstuk van Deutronomium,
zegent Jacob zijn twaalf zonen op zo’n manier, dat iedereen die met astronomie bekend is, een overeenkomst moet zien tussen de beschrijving van
de zonen en de twaalf tekens van de dierenriem.
Ook in de manier van opstelling van het kamp van de Israëliten – het
groeperen van de twaalf stammen om de tent waar de zevenarmige kandelaar stond – zien wij weer een verwijzing naar de astronomische schikking
van de twaalf tekens van de dierenriem en de zeven Planeetgeesten, die de
lichten van het zonnestelsel zijn, het huis van God.
De geestelijke reden van de overeenkomst tussen Jacob, zijn vrouwen,
hun kinderen en de kosmos, kan in het hermetisch axioma, ‘zo boven, zo
beneden’ gevonden worden. Jacob verzinnebeeldt met zijn vier vrouwen,
de zon en de vier maanfasen, die de schenkers van leven zijn. De twaalf
zonen en de ene dochter symboliseren de scheppende hiërarchieën, die in
de ontwikkeling van ons zonnestelsel werkzaam waren en niet alleen de
mensheid, maar ook al de verschillende ander rijken tot hun tegenwoordige niveau van ontwikkeling hebben gebracht en ook nu nog met hen
werken om hen verder tot geestelijke wezens te ontwikkelen. Zij waren
het die de mens naar hun beeld maakten. Zelfs tot op heden draagt de
mensheid het stempel van de eigenschappen van de twaalf hemelse tekens.
Daarom werden de oorspronkelijke Semieten, die de voorouders van een
nieuw ras moesten worden, door hun leider in twaalf stammen verdeeld,
waarbij elke stam een sterrenbeeld voorstelde.
Vraag 160. Het verschil tussen heliocentrische en geocentrische astrologie?
Kunt u een idee geven van het verschil tussen heliocentrische en geocentrische astrologie?
Heeft de geocentrische alleen te maken met de dingen van deze aarde, het materiële leven en de heliocentrische met de ziel of geestelijke kant van de dingen? De zon zou, in
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haar functie van geestelijke planeet en als heerser van ons zonnestelsel, die gevolgtrekking rechtvaardigen, aangezien men in de heliocentrische astrologie van de zonnezodiak
en in de geocentrische van de zodiak der aarde gebruik maakt. Kunnen voorspellingen
voor dit leven ooit gebaseerd worden op de zonnezodiak of staat die alleen maar in
verband met de geestelijke kant van het menselijk karakter?
Antwoord: Eén van de bedenkingen tegen het oude astrologische stelsel is,
dat het de aarde als middelpunt van het zonnestelsel beschouwt, zoals de
ouden dit ook deden. En dat sinds Copernicus ons aantoonde dat de planeten om de zon draaien, heel veel mensen die astrologie als een ‘afgedane
wetenschap’ beschouwen: een zonneklaar bewezen dwaalbegrip. Om dat
bezwaar uit de weg te ruimen hebben sommige moderne astrologen de
zogenoemde ‘heliocentrische astrologie’ verzonnen die de zon als het middelpunt van ons zonnestelsel zien waar de planeten omheen draaien.
Het is waar dat, wetenschappelijk gesproken, het geocentrische, astrologische stelsel, dat de aarde als middelpunt beschouwt, onjuist is. En het is
verkeerd te zeggen dat de zon in de Kreeft staat, wanneer in werkelijkheid de aarde in haar baan het teken Steenbok bereikt heeft en het voor ons
hier op aarde schijnt, alsof de zon in de Kreeft zou staan. Maar dat is niet
het grootste bezwaar. In feite doet het er niet toe welke van beide hemellichamen zich bewogen heeft. De astrologie oordeelt naar de standen van
de planeten ten opzichte van de aarde. En het is veel gemakkelijker te denken dat de planeten zich om de aarde als middelpunt bewegen, dan om het
tegenovergestelde systeem te gebruiken. Want in het geocentrische systeem nemen wij de verhoudingen van de planeten onderling waar, zoals
zij vanuit onze aarde zich vertonen, en constateren wij de uitwerking op
verschillende mensen op het moment dat dergelijke planetaire invloeden
gevoeld worden. Zo zijn wij door ervaring tot onze tegenwoordige manier
van beoordelen gekomen, dat nu nog even geldig is als vroeger. Een oud
gezegde luidt: ‘De praktijk zal uitwijzen of het goed is’. Het bewijs van de
astrologie ligt in de juistheid van haar voorspellingen. Iedereen die deze
wetenschap serieus bestudeerd heeft en voor zichzelf heeft uitgeprobeerd,
kan haar juistheid inzien.
Voorspellingen zitten er soms naast omdat de astroloog verkeerd uitlegt.
Maar zelfs wanneer men de feilbaarheid van de astroloog in aanmerking
neemt, zijn er ondanks dat zoveel voorspellingen die uitkomen, dat men
moeilijk van toeval kan spreken.
Het geocentrische systeem is juist en houdt rekening met alle facetten
van het menselijk karakter, niet alleen met de stoffelijke zijde, maar ook
met de geestelijke kant. Het heliocentrische systeem daarentegen is verzonnen door mensen die er naar streven contact te houden met de we195

tenschap, zonder zich om de geestelijke kant van de natuur te bekommeren en is daarom de minst bevredigende. Terwijl zij, die eeuwen lang de geocentrische astrologie gebruikt hebben en hun waarnemingen over de
werking van de planeten vanuit dat standpunt hebben opgetekend, is er
voor wat het heliocentrische systeem betreft, maar heel weinig empirische
kennis, zodat ik de vrager aanraadt zich er niet verder mee te bezig te
houden.
Vraag 161. Hoe de invloed van Saturnus positief te veranderen.
Hoe kan men op goede voet met Saturnus komen? Ik heb mijn hele leven onder diens
invloed gestaan. Ziekte, armoede, verlies van een erfenis en ongelukken zijn al erg genoeg, maar kan Saturnus ons ook geestelijk kwaaddoen? Kan hij onze ontplooiing in
de weg staan als onze geest voor het goede worstelt? Zijn wij bij de dood van zijn invloed verlost?
Antwoord: Materialistische astrologen betitelen Uranus, Saturnus en Mars
als kwaad, terwijl zij Venus en Jupiter goed noemen. In het koninkrijk van
God is niets kwaad. Dat wat zo schijnt is goed in wording. Evenmin moet
u zich voorstellen dat de invloeden, van welke planeet ook, het doel
hebben de mensen te kwellen. Wij zijn op deze wereld gekomen om bepaalde ervaringen op te doen die voor onze geestelijke ontplooiing nodig
zijn. Als wij proberen de invloed van de planeten te begrijpen ontdekken
wij dat zij machtige factoren zijn om ons juist bij het opdoen van die ervaring te helpen. Saturnus is de louteraar. Wanneer wij met opzet, of
zonder het te weten, van het juiste pad zijn afgedwaald, wordt ons niet
toegestaan met het kwaad door te gaan: Saturnus belet het ons. Stel dat
wij een erfenis hebben gekregen die wij verkeerd gebruiken en op allerlei
manieren verkwisten. Door dit te doen misbruiken wij meestal ook ons lichaam. Dan komt er een aspect met Saturnus: een ziekte is het gevolg en
wij worden bedlegerig. Wij worden gedwongen een dieet te houden en ons
lichaam rust te gunnen met als resultaat dat wij als een ander mens van
ons ziekbed opstaan. De vraag is echter of wij onze les hebben geleerd.
Tijdens onze gedwongen bedrust hebben wij de tijd gehad om over het
leven dat wij leiden na te denken. Maar hebben wij onze leefwijze geanalyseerd zodat wij nu de oorzaken die ons velden, begrijpen? Zo ja, dan
hebben wij er profijt van gehad. Want dan weten wij hoe juist te handelen en de valstrikken, die onze ziekte veroorzaakte, in de toekomst te vermijden. Ofwel, als onze erfenis geheel verkwist is, staan wij met een lege
portemonnee op straat. Misschien kunnen wij niemand om hulp vragen,
dan worden wij gedwongen om na te denken en voor onszelf een uitweg te
zoeken. Zolang wij bezig waren ons geld te verkwisten, waren onze talen196

ten waardeloos. In onze armoede krijgen zij waarde, omdat wij gedwongen
worden ze te gebruiken om ons aandeel in het werk in de wereld te doen.
Wij hebben onze erfenis verloren, maar de wereld heeft een werker gewonnen. Als wij op die manier onze les geleerd hebben is de invloed van
Saturnus een verkapte zegen geweest.
Zo is het met alles wat in de horoscoop slecht lijkt. Trouwens, hoe geestelijker wij worden, des te minder zullen die zogenaamde slechte planeten
of disharmonische aspecten ongunstig op ons inwerken. Zij worden in
goed veranderd. Saturnus zal een geestelijk mens geen onheil brengen,
maar volharding; geen ziekte, maar kracht. Door ons op die manier aan de
natuurwetten aan te passen en ons leven in harmonie met de sterren te
leiden, beheersen wij ze en veranderen onze levens zoals wij dat wensen.
De meeste mensen laten zich door de stroom meevoeren en handelen
volgens de neigingen door de planeetinvloeden aangewezen. Daarom kan
de astroloog met grote precisie voorspellen hoe zij zullen handelen. Maar
hoe geestelijker een mens leeft, des te meer wordt dit een factor waarmee
men rekening dient te houden, anders zullen de voorspellingen van de astroloog het laten afweten voor zover dit tot op zekere hoogte betrekking
heeft op zijn talent.
De planeten zijn helpers in onze ontwikkeling. Het zijn geen lichamen
van dode materie, maar de levende, kloppende, trillende lichamen van grote, geestelijke wezens, in de christelijke godsdienst de zeven geesten voor
Gods troon genoemd. Openbaring 1:4. Naarmate wij veranderen, verandert ook hun invloed op ons. Maar alleen door het feit van de dood ontkomen wij niet aan die invloed. Als de dageraad van een nieuw leven voor
ons aanbreekt, zullen wij herrijzen met een nieuwe horoscoop. Als wij
ernaar streefden geestelijk te groeien en de lessen te leren die de Planeetgeesten ons in ons vorig leven hebben proberen te leren, zullen wij nieuwe
aspecten en nieuwe planeetstanden aantreffen om ons verder op het pad
van ontwikkeling voort te helpen. Als wij echter in een vorig leven ons
machteloos bleven verzetten, zullen wij zien dat de schroeven wat vaster
zijn aangedraaid en dat wij onder krachtiger beïnvloeding geplaatst zijn,
zodat wij uiteindelijk de lessen wel moeten leren. Hoe eerder wij dat doen,
des te beter.
Vraag 162. Hoe kunnen wij Saturnus benaderen?
Hoe kunnen wij tot Saturnus bidden of hem aanspreken als hij de heersende planeet is
en ons ellende en verdriet veroorzaakt?
Antwoord: Om te begrijpen wat gebed is kunnen wij als voorbeeld een elektrische centrale nemen die door middel van draden met de huizen in de
197

stad verbonden is. Elk huis heeft een aansluiting en als men die inschakelt
komt de energie, die tot op dat moment in de centrale en de draden aanwezig was, ons huis binnen en verlicht of drijft apparaten aan volgens de
wetten die hiervoor gelden. Men kan zeggen dat op de eerste plaats God,
en in tweede instantie de zeven Planeetgeesten met de elektrische centrale
overeenkomen, die met iedereen verbonden is en dat gebed de knop is
waarmee wij het goddelijke licht en leven inschakelen en mogelijk maken
dat het in ons stroomt en ons tot geestelijke verheffing verlicht.
Het is een wet dat elektriciteit gemakkelijk door koper en andere metalen
geleid wordt, maar door glas wordt versperd. Voordat wij elektriciteit in
huis kunnen krijgen, moeten wij in overeenstemming met die wet, koperen
geleidingen hebben. Met een glazen geleiding kan men geen elektriciteit
ontvangen, integendeel dit is de beste manier om elektriciteit uit ons huis
te weren. Evenzo kan, als onze gebeden – die met de elektrische aansluiting overeenkomen - in overeenstemming zijn met de wetten van God, de
goddelijke bedoeling zich door ons openbaren en worden onze gebeden
verhoord. Maar als zij tegengesteld zijn aan de goddelijke wil, dan zal een
dergelijk gebed zich gedragen als een glazen geleiding ten opzichte van
elektriciteit. Zoals elk land zijn ambassadeur en gevolmachtigde naar andere landen stuurt, zo zijn er ook afgezanten van elke grote planeetgeest
op onze aarde aanwezig. Hun namen luiden als volgt:
Ithuriël
Cassiël
Zachariël
Samaël
Anaël
Raphaël
Michaël
Gabriël

is de afgezant van
is de afgezant van
is de afgezant van
is de afgezant van
is de afgezant van
is de afgezant van
is de afgezant van
is de afgezant van

Uranus
Saturnus
Jupiter
Mars
Venus
Mercurius
de zon
de maan.

De maan is onze satelliet en dus niet in dezelfde positie als de planeten. De
afgezanten van de planeten zijn aartsengelen, terwijl Gabriël een engel is.
In de regel bidt de mens tot God. Die gebeden zijn tegenwoordig meestal zelfzuchtig en dom. De gebeden van dergelijke mensen kunnen dus niet
de aandacht van de afgezanten trekken die de verschillende afdelingen van
het leven onder hun hoede hebben, maar komen meestal, voor zover dat
mogelijk is, onder de aandacht van de onzichtbare helpers, die zich bezig
houden met de verheffing van hun medebroeders. De occulte astroloog
echter, die weet wat hij wenst, en in staat is in harmonie met de planetaire krachten te werken, roept de afgezanten van de Planeetgeesten rechtstreeks aan en bereikt op die manier gemakkelijker wat hij wenst. Hij be198

studeert de planeeturen, wanneer dat heerst en dient zijn verzoek in, dat
meestal voor iemand anders is, of om geestelijk inzicht in bepaalde problemen voor algemeen welzijn te verkrijgen.
Aanvulling van de vertaler:
In het boek van Heindel genaamd Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie,
staan op blz. 187 tot en met 192 tabellen van de planeeturen. Deze tabellen
zijn echter erg onnauwkeurig.
Het is niet zo moeilijk, wel lastig, die zelf precies te berekenen. Het principe is als volgt. Ga na wanneer op de gewenste dag de zon opkomt en
ondergaat, dat staat in sommige agenda’s en in iedere almanak. Deze tijd
is aangegeven voor de Midden-Europese Tijd, of MET, de tijd die de klok
aangeeft, of voor de Zomertijd als die geldt.
De echte zonnetijd is per graad oostelijk van Greenwich, 4 minuten later dan de Greenwich tijd, GMT. 15 graden oostelijk, Berlijn, is dan één
uur. De MET [tijd te Berlijn] is 1 uur later dan de GMT, als gezegd. Voor
elke plaats die men wenst kan men in een atlas of via Google Earth opzoeken op hoeveel oosterlengte die ligt en kan men precies het tijdverschil met Greenwich uitrekenen. Globaal gezien is dat voor Brussel 16
min., Amsterdam 20 min., Luik 22 min., Luxemburg 24 min. en Enschede
28 min. later dan de GMT.
U hebt al berekend het tijdstip voor de opkomst en ondergang van de
zon. Deel de tijden van zonsopkomst tot de middag; van de middag tot
zonsondergang; van zonsondergang tot middernacht; en van middernacht tot zonsopkomst elk in 6 gelijke delen. Het aantal minuten is dan een
‘planeetuur’.
Elke dag begint bij zonsopkomst met het planeetuur dat bij die dag
hoort. Zij zijn als volgt: zondag de zon; maandag de maan; dinsdag Mars;
woensdag Mercurius; donderdag Jupiter; vrijdag Venus en zaterdag Saturnus. De volgorde van de planeeturen is: zon, Venus, Mercurius, maan, Saturnus, Jupiter, Mars.
Als men als voorbeeld een woensdag neemt, dan is het eerste planeetuur na zonsopkomst Mercurius, want Mercurius hoort bij woensdag.
Het 2e uur is dan de maan, het 3e Saturnus, het 4e Jupiter, het 5e Mars, en
het 6e de zon. Na 12 uur middag, vervolgt u dan met Venus, Mercurius
enzovoort.
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Diagram 3. De voertuigen in elk natuurrijk en de manier waarop zij met de verschillende werelden in verband staan
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Vraag 163. Waarom schijnt het dierlijk instinct betrouwbaarder dan
het menselijk verstand?
Hoe komt het dat de dieren, die toch tot een lagere ontwikkelinggolf behoren, een instinct
bezitten dat zoveel betrouwbaarder schijnt dan het menselijk verstand?
Antwoord: Het antwoord op die vraag houdt verband met de afdaling van
het ego in de stof of materie. Maar allereerst dient men onderscheid te maken tussen de afzonderlijke dierlijke geesten en de groepsgeest die hun leider is. De afzonderlijke dierlijke geesten zijn tot op heden niet zelfbewust.
Daarom handelen zij, zonder uitzondering, volgens de ingevingen van de
groepsgeest. Deze laatste is een wezen dat tot een andere ontwikkelingsgolf behoort en in de geestelijke werelden werkt waar de dingen veel duidelijker zijn dan hier. Daaruit volgt dus, dat wat men instinct noemt, in feite de ingeving van de groepsgeest is, die vanuit de onzichtbare wereld zijn
dieren leidt.
De menselijke geesten daarentegen, zijn rechtstreeks in de stoffelijke wereld neergedaald en zijn daarom, tot op zekere hoogte, door de grove materie van dit bestaansgebied, verblind. Misschien dat een voorbeeld de oorzaak kan verduidelijken dat, hoewel de geest in de hogere werelden buitengewoon wijs is, de toenemende gradatie van verstoffelijking die als
gevolg van het afdalen wordt bereikt, die wijsheid min of meer verduistert.
De hand is het kostbaarste werktuig van de mens. De vaardigheid daarvan blijkt misschien nergens duidelijker dan bij de musicus. Een meester
in die kunst kan door de tere aanraking van zijn geoefende en uiterst gevoelige vingers een zielsontroerende melodie aan zijn geliefd instrument
ontlokken. Maar als hij een paar handschoenen aantrekt is die fijne aanslag
opeens verdwenen. Als hij daarover een tweede paar van nog grovere stof
aantrekt zal hij waarschijnlijk niet eens meer in staat zijn een melodie voort
te brengen. Als hij ten slotte een paar wanten over de handschoenen aantrekt, kan hij helemaal niet meer spelen. Als hij het al probeerde, zou hij
wanklanken voortbrengen. De verschillende handschoenen aan de hand
van een musicus komen overeen met de verschillende lichamen waarin de
geest zich bij zijn neerdaling in de stof hult, waarbij de wanten zijn te vergelijken met het stoffelijk lichaam.
Iedereen die de musicus, met wanten aan, pogingen ziet doen te spelen
en hem nooit eerder had gehoord voordat hij handschoenen droeg, zou
kunnen denken dat hij helemaal niet kan spelen. Maar die conclusie zou
onjuist zijn. Het menselijk ego bevindt zich in een dergelijke positie. Zijn
geestelijke vermogens zijn door de lichamen waarin hij momenteel zit opgesloten, verduisterd. Maar er komt een tijd waarin hij geleerd zal hebben
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hoe die lichamen op de juiste manier te gebruiken. Dan zal zijn geestelijke
kracht, in nu nog onvoorstelbare luister, uitstralen.
Vraag 164. Heeft men het recht een dier te doden?
Kunt u enig licht werpen op de vraag, hoe onze houding tegenover de lagere levensvormen moet zijn? Heeft men het recht een weerloos dier, welk dan ook, te doden, omdat
elk levend wezen in zekere zin onze broeder is? En wat te doen met schadelijke of giftige insecten en reptielen?
Antwoord: In het heelal bestaat maar één soort leven: Gods leven. ‘In hem
leven, bewegen en bestaan wij.’ Niet alleen wij, maar al wat leeft is dus
een openbaring van God. Op de duur zullen wij ook scheppers worden,
zoals hij een Schepper is. Maar zolang wij de lichamen van andere wezens
wreed vernietigen, belemmeren wij onze eigen groei. De vrager heeft gelijk
als hij zegt dat de lagere dieren onze broeders zijn. Maar droevig genoeg
van in plaats voor hen te zorgen en hun vertrouwen en liefde in te boezemen, hebben wij het ernaar gemaakt dat wij door elk dier op aarde gevreesd worden, als gevolg van de meedogenloze vernietiging die wij onder hen hebben aangericht. Het schijnt een terechte vergelding dat wij in
voortdurende angst moeten leven voor microscopisch leven in de vorm
van bacteriën, die niet door een geweer of mes gedood kunnen worden.
Wat de schadelijke insecten en reptielen betreft, kan men in veel gevallen
zeggen dat zij een belichaming zijn van onze eigen, slechte gedachten, en
zijn ontstaan door onze eigen onhygiënische gewoonten. De wetenschap
heeft ons aangetoond hoe wij er met behoorlijke hygiëne in grote mate
van verlost kunnen worden, zonder ze te hoeven doden. De grotere reptielen, zoals slangen, zijn lang niet zo gevaarlijk als de meeste mensen vaak
denken. In Indiase tempels, waar bepaalde bevolkingsgroepen een instelling van absolute weerloosheid hebben aangekweekt door te weigeren zelfs
maar het kleinste dier te doden, kan men dagelijks gifslangen door de daar
verzamelde menigte zien kruipen zonder ook maar het minste kwaad te
doen. Als wij een houding van weerloosheid tegenover de lagere schepselen zouden aankweken, zouden zij spoedig leren ons te vertrouwen, zoals
zij ons nu vrezen. Er bestaan verhalen van zeelieden die op onbewoonde
eilanden, nooit door mensenvoeten betreden, kwamen en ontdekte dat de
vogels daar helemaal niet bang waren, totdat de laffe indringers er enige
gedood hadden. Dan pas leren zij, als ze door mensen benaderd worden,
weg te vliegen.
Ook menselijke wezens hebben wij tot roofdieren gemaakt en noemen
hen dieven en rovers. Zij belagen hun medemensen, beroven hen van hun
bezittingen en brengen hun vaak lichamelijk letsel toe, als zij ze al niet
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vermoorden. En dat alles als gevolg van onze hardvochtige samenleving,
die op vrees berust. Als wij liefhadden, zouden wij geen vrees kennen,
‘want volmaakte liefde bant vrees uit.’ Als wij geen vrees kenden, zou niets
ons schade kunnen toebrengen, want een onbevreesde, vriendelijke houding is een veiliger bescherming dan een pistool of sloten. Daarom behoren wij een liefdevolle houding voor al wat leeft en ademt aan te kweken.
Wij moeten ophouden om miljoenen lagere dieren voor voedsel te doden,
of voor sport, de ergste vorm van wreedheid. Een liefdevolle houding tegenover onze medemensen zal gelijksoortige gevoelens in hen opwekken
en zullen slotenmakers en geweermakers overbodig maken. Men klaagt
over de hoge belastingdruk nodig om een sterke politiemacht, gerechtelijke instanties, gevangenissen en verbeteringsgestichten in stand te houden. Maar al die instanties verdwijnen bij toverslag, als vrees vervangen
zou worden door liefde. De Bijbel schildert ons een tijd waarin de leeuw en
de os een klein kind en een giftig reptiel samen in vrede zullen spelen. Dat
kan zeker een feit worden, want de roofdieren zijn niet altijd vleeseters
geweest. In het verre verleden heeft de mens een aandeel gehad in hun
ontwikkeling en in de toekomst zal de mens tot taak hebben deze situatie
te wijzigen. 20
Vraag 165. Werden reptielen door menselijke gedachten geschapen?
Werden giftige en schadelijke reptielen, voor zover het de vorm betreft, niet door de slechte
gedachten van de mens geschapen? En is het dan eigenlijk niet een daad van liefde hen te
doden en op die manier de goddelijke vonk te bevrijden zodat die een hogere vorm kan
bewonen?
Antwoord: Geen enkele diervorm, zoals wij die om ons heen zien, is door de
mens geschapen. Al die vormen, van de hoogste tot de laagste, zijn voortgekomen uit groepsgeesten, geestelijke wezens die behoren tot een andere ontwikkeling dan het mensenrijk. Maar de mens is een schepper door
zijn gedachten. Slechte gedachten en gedachten van vrees en haat nemen
vorm aan en kristalliseren in de loop der eeuwen tot wat wij kennen als bacteriën. Vooral bacteriën van besmettelijke ziektes zijn de belichaming van
vrees en haat. Door de tegenovergestelde kracht, moed, zijn zij daarom te
verdrijven. Evenals een stemvork die wordt aangeslagen, een andere van
gelijke toonhoogte doet trillen, geldt dit ook voor de microscopische bacillen. Als wij ons met angst en beven in aanwezigheid van iemand begeven
die een besmettelijke ziekte heeft, dan trekken wij beslist die zeer giftige
ziekteverwekkers tot ons. Als wij daar tegenover de zieke onbevreesd be20

Zie eveneens: Vragen en Antwoorden, deel 2, vraag 163.
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naderen, zullen wij niet besmet worden, vooral als wij door liefde gedreven worden. Maar liefde zal, in de gewone zin van het woord, ons er nooit
toe aanzetten te doden. Het is waar, dat als wij ons rechtstreeks tot het leven in slechte of giftige dingen konden richten en ze tot een hogere vorm
konden verheffen, wij dan misschien iets goeds zouden kunnen doen.
Maar op de eerste plaats kunnen wij niet beoordelen wanneer die tegenwoordige vorm zijn bruikbaarheid heeft verloren. Daarom kunnen wij de
verantwoordelijkheid niet op ons nemen, om zelfs in liefdevolle overgave,
het bezielende leven van zijn omhulsel te beroven. Alleen dan mogen wij
soms echt uit liefde doden, als een dier geen uitzicht op herstel heeft, en
wij het doden om een eind aan zijn lijden te maken.
Vraag 166. Wat is een groepsgeest, waar bevindt hij zich, en hoe ziet
hij er uit?
Wat is een groepsgeest? Waar bevindt deze zich? En hoe ziet hij eruit?
Antwoord: Evenals de mens een uit vele cellen samengesteld lichaam bezit, waarvan elke cel een individueel bewustzijn heeft, zo is een groepsgeest een wezen, dat in de geestelijke werelden actief is en een geestelijk
lichaam bezit dat uit een groot aantal afzonderlijke dierlijke geesten is samengesteld. De groepsgeest zelf kan niet in de stoffelijke wereld functioneren, maar ontwikkelt zich door de verschillende dierlijke geesten in een
lichaamsvorm, die hij schept en uitzendt en zo een bepaalde diersoort of
ondersoort doet ontstaan, terwijl de groepsgeest al die dierenlichamen
door middel van bepaalde ingevingen, instinct genoemd, leidt. Als het lichaam van een dier sterft, heeft de geest van dat dier, onbewust, door zijn
functioneren in dat lichaam, bepaalde ervaringen opgedaan. Na enige tijd
wordt hij weer in het geestelijk lichaam van de groepsgeest opgenomen,
waar hij enige tijd verblijft, terwijl de groepsgeest de ervaringen, door die
afgescheiden dierlijke geest opgedaan, assimileert. Aldus groeit en ontwikkelt de groepsgeest langzamerhand, en eveneens de diergeesten, die zijn
pupillen zijn. In de toekomst zullen zij, als zij geboren worden, mensachtig
zijn en zal de groepsgeest over hen waken als ras- of volksgeest, totdat iedereen in staat is voor zichzelf te zorgen.
De groepsgeesten van de dieren bevinden zich in de begeertewereld en
omcirkelen het oppervlak van de aarde. De groepsgeesten van de planten
bevinden zich in die sfeer van het gebied van de concrete gedachte dat
zich in het midden van de aarde bevindt, en de groepsgeesten van de mineralen zijn, strikt genomen, de atmosfeer van de aarde nog niet binnengedrongen; zij bevinden zich in het gebied van de abstracte gedachte.
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In de begeertewereld ziet men vaak de groepsgeesten van de dieren in
een menselijke gedaante maar met de kop van een dier. De afbeeldingen
op de Egyptische tempels geven op primitieve manier het uiterlijk van die
groepsgeesten weer. Voor de geschoolde onderzoeker is het niet moeilijk
een gesprek met hen te beginnen en geeft vaak alle reden zich over hun uitgebreide kennis te verbazen.
Vraag 167. Vallen de dieren onder de wet van oorzaak en gevolg?
Zijn de dieren aan de wet van oorzaak en gevolg onderworpen?
Antwoord: Nee, niet in die zin dat zij moreel verantwoordelijk zijn. Als een
dier uit het raam van een hoog gebouw springt, zal de oorzaak natuurlijk
zijn dat het letsel oplopen afhankelijk van de val, net zo als wanneer een
mens uit een raam springt. In geval van het dier is er alleen het fysieke
gevolg, getoond door de pijn die het lijdt, terwijl de mens, die met opzet
een dergelijke daad pleegt, niet alleen bepaalde kwetsuren oploopt, maar
ook moreel verantwoordelijk is voor het lichaam dat hij bezit. Met als consequentie dat de wet van oorzaak en gevolg hem naar verhouding zo’n
morele vergelding zal bezorgen, dat hij leren zal voor zijn lichaam te zorgen en in de toekomst niet meer zal proberen zijn lichaam op een dergelijke manier te vernietigen.
De reden waarom het dier geen morele verantwoordelijkheid heeft, is
omdat hij niet kan redeneren maar meestal handelt op aanwijzingen van de
groepsgeest, wat wij instinct noemen. Het kan dat zijn instinct het dier
vrees heeft ingeprent, die maakt dat hij iets doet dat hem lichamelijk letsel
bezorgt. Voordat iemand moreel verantwoordelijk kan worden gehouden
volgens de wet van oorzaak en gevolg, moet hij een zekere mate van vrije
wil hebben en kunnen kiezen en ook het vermogen bezitten behoorlijk te
kunnen redeneren. Daarom herhaal ik dat, omdat dieren die eigenschappen missen, zij moreel in geen geval onder de wet van oorzaak en gevolg
vallen.
Vraag 168. Leven dieren na hun dood voort?
Leven dieren na hun dood voort?
Antwoord: Dat wat leeft is de geest, die noch begin noch einde heeft: HIJ IS.
Waarschijnlijk bedoelt u echter: bestaat het voort in de gedaante van een
dier? Die vraag kan ik bevestigend beantwoorden: het dier blijft langer of
korter voortbestaan - afhankelijk van zijn niveau van ontwikkeling - in een
begeertelichaam uit materiaal uit de begeertewereld samengesteld. Een
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helderziende kan zien hoe zelfs een tor, die over het trottoir kruipt en
wordt doodgetrapt, nog zo’n tachtig centimeter doorkruipt en dan geleidelijk aan in het niet vervaagt. Zij blijft maar enkele ogenblikken in haar eigen gedaante voortbestaan voordat de geest naar de centrale bron van de
groepsgeest terugkeert. In het geval van een paard, een koe, of één van
de hogere dieren, volgt er een overeenkomstig langer verblijf in de begeertewereld en is er meer bewustzijn dan bij de lagere vormen het geval
is. Als voorbeeld kan ik een voorval noemen dat enkele jaren geleden
sterk de aandacht trok, namelijk toen Rider Haggard, de Engelse romanschrijver, een merkwaardige droom publiceerde. Hij had een hond, waaraan hij erg gehecht was. Op zekere nacht droomde hij, dat de hond naar
hem toekwam. Hij zag er verward en verdrietig uit en scheen te vragen hem
te volgen. In zijn droom volgde Rider Haggard zijn hond, die een tijdje
voor hem uitliep naar een beek. Daar, tussen de biezen, toonde hij ‘zichzelf’ aan Rider Haggard, dood terneer liggend, terwijl hij met een treurige,
sprakeloze smeekbede, als om een verklaring, naar hem opzag.
Toen Rider Haggard de volgende ochtend wakker werd, herinnerde hij
zich heel duidelijk de droom, maar dacht er veder niet over na, tot later op
de dag, toen men ontdekte dat de hond vermist werd. Nadat men in de onmiddellijke omgeving een onderzoek had ingesteld, kwam Haggard eindelijk op de plaats die hij in zijn droom gezien had. Daar vond hij, tussen het
riet, het lijk van zijn hond precies in dezelfde houding waarin hij hem in
zijn droom gezien had. Een verklaring kon men natuurlijk niet geven; het
was een raadselachtige ervaring, meer niet. Maar voor de occultist is het
heel begrijpelijk dat de verstandige hond, die gestorven was en zich dus
die nacht in de begeertewereld bevond, zijn meester opzocht die zich op
dat moment ook buiten zijn lichaam bevond en hem naar de plaats van het
onheil bracht om hulp en een verklaring voor het gebeurde te krijgen.
Vraag 169. Als een dier sterft, sterft dan ook de groepsgeest?
Wanneer een lievelingshond of –kat sterft, sterft dan tegelijkertijd de hele groepsgeest
waartoe het dier behoort? Wat gebeurt er met de geest van het dier? Kan de menselijke
liefde en zorg die het ontvangen heeft, het dier op zijn tocht naar boven helpen?
Antwoord: De vraag wijst erop dat de vrager geen juiste voorstelling heeft
van een groepsgeest. Evenals ons lichaam uit ontelbare cellen is samengesteld, waarvan elke cel zijn eigen kleine celleven heeft, maar alle cellen aan
onze eigen centrale intelligentie onderworpen zijn, zo is de groepsgeest
van een bepaalde diersoort een geestelijk wezen, dat tot een andere ontwikkeling behoort en een geestelijk lichaam bezit dat uit een groot aantal
zich ontwikkelende geesten is samengesteld. Die dierlijke geesten laat hij
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van tijd tot tijd in een dierlijk lichaam van zijn soort, geboren worden, één
afzonderlijke geest in elk lichaam. Bij hun dood keren zij naar hun groepsgeest terug, terwijl zij een hogere graad van bewustzijn bereikt hebben dan
bij hun geboorte het geval was. Dit helpt de groepsgeest zich te ontwikkelen. Hij, op zijn beurt, heerst over al die dieren van één soort. Evenals alle andere geesten, kan een groepsgeest nooit sterven. Hij is de beschermgeest van de dierlijke geesten. Wanneer zij zich ontwikkelen verandert het
geestelijk lichaam van de groepsgeest van gedaante. Zodra deze afzonderlijke diergeesten voldoende ontwikkeld zijn, worden zij geïndividualiseerde, mensachtige wezens, maar staan nog steeds onder leiding van dezelfde groepsgeest, zoals men volken of rassen onder een rasgeest ziet staan.
Zij worden pas hun eigen baas, als zij zover zijn ontwikkeld dat zij boven
familiebanden en nationale banden uitgestegen zijn. Daarom zei Christus: ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw
en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet
mijn leerling zijn.’ Lucas 14:26-27 Want vader en moeder zijn lichamen, het
zijn banden en belemmeringen. Geesten hebben geen vader noch moeder;
maar zijn uiteindelijk alle één.
En wat het lot van de geest van het dier bij de dood betreft, kan men zeggen dat zij, na bij de dood hun lichaam verlaten te hebben, snel naar hun
groepsgeest terugkeren. De liefde en zorg die wij aan hen besteed hebben
bevordert natuurlijk in hoge mate hun ontwikkeling. Want terwijl de wilde dieren helemaal volgens de voorschriften van hun groepsgeesten handelen, hun instinct, tonen de huisdieren een vermogen tot denken, dat volledig boven hun normale ontwikkeling van dit moment ligt. Zij ontlenen
die bekwaamheid aan ons volgens hetzelfde principe dat wanneer men
naast een hoogspanningsdraad een niet onder elektrische stroom staande
draad houdt, deze door inductie opgeladen wordt maar met een lager voltage. Op dezelfde manier is het dier, dat met menselijke wezens in aanraking komt, niet zelf in staat tot denken, maar leert dat een beetje door het
contact. Daaruit kan men veilig afleiden dat de dieren, die huisdieren werden, de leraren van hun minder gevorderde broeders zullen worden.
Vraag 170. Hoe kunnen speurhonden een spoor volgen?
Wat voor substantie laten mens of dier achter waardoor zij opgespoord kunnen worden,
zoals misdadigers door speurhonden?
Antwoord: Wanneer een helderziende voor het eerst met etherisch gezicht
naar iemand anders kijkt, is hij meestal verbaasd bij het zien van de
stortvloed van sterren, piramides, dubbele piramides en allerlei andere
geometrische figuren, die uit hun handen en gezicht stromen en is be208

nieuwd naar wat dat is. Later leert hij dat het kristallen zijn waaruit zijn
lichaam is opgebouwd en die op deze manier door de huid worden uitgescheiden. Het merendeel van die afscheiding blijft in de kleding hangen en
leveren speurhonden of andere honden het uitgangspunt voor hun zoektocht. In de mate waarin die atomen ontbinden, scheiden zij dampen af,
die lijken op die van ontbindende lichamen. Die uitwaseming ruiken wij
zelf als vuile kleding enige tijd ongewassen blijft liggen. Honden, die een
fijnere neus hebben dan mensen, onderscheiden de uitwaseming van de
ene mens van die van een ander. Omdat de atomen, door iemand achtergelaten die aan het gerecht probeert te ontkomen, op zijn pad verspreid
liggen, is het voor een politiehond niet moeilijk, om kort nadat de voortvluchtige gepasseerd is, zijn uitscheiding van atomen van die van andere
mensen of dieren te onderscheiden.
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Diagram 17. De weg van de ongebruikte seksuele stromingen in mysticus,
occultist en adept

Vraag 171. Wat is de oorsprong van het leven.
Wat is de oorsprong van het leven?
Antwoord: Als men die vraag aan een wetenschapper voorlegt zal die beginnen met te vertellen over protoplasma, cytoplasma of iets dergelijks, maar
dat is de vormzijde. Het doet er niet toe hoe nietig, onbeduidend of eenvoudig die vorm ook mag zijn, toch is het een vorm. Vanuit het standpunt
van de occultist is dit een slechte vraag; want de geest IS, WAS en ZAL ALTIJD
ZIJN. Sir Edwin Arnold zegt het zo mooi in zijn: Het hemelse lied.
De geest wordt niet geboren, noch sterft hij ooit;
hij is niet geworden, noch zal hij later worden;
ongeboren, altijddurend, eeuwig, van ouds bestaand,
wordt hij niet gedood als het lichaam gedood wordt.
Evenals een mens, na zijn versleten kleren afgeworpen te hebben,
andere, nieuwe neemt, zo gaat de belichaamde, na zijn versleten kleren
afgeworpen te hebben, in andere nieuwe over. 21

Het is het leven dat de vorm opbouwt en die een tijdlang gebruikt om daardoor te groeien. Zodra de vorm onbruikbaar geworden is, gaat het leven
verder, de vorm achter zich latend, die dan dood is. De vraag zou dus eerder moeten luiden: ‘Wat is de oorsprong van de dood?’ want het leven IS
het heeft noch begin noch einde.
Vraag 172. Wat is materie; is zij niet onwerkelijk?
Wat is materie? Is zij niet onwerkelijk?
Antwoord: Er bestaan verschillende theorieën over materie. Vraagt men het
oordeel van een materialist, dan beweert hij natuurlijk dat materie de enige werkelijkheid is; dat alles materie is en dat niets bestaan kan, behalve
stof. De Christian Scientist heeft een tegenovergestelde mening. Hij is van
oordeel dat materie niet bestaat, een begoocheling is; dat alles wat bestaat,
geest is. Zo staan die twee groepen mensen in lijnrechte tegenstelling tegenover elkaar. De waarheid ligt echter in het midden.
Als God zich wenst te openbaren, straalt hij in zichzelf de gedachtevormen voor een zodanig heelal uit als hij wenst te scheppen. Als zij in het begin uit die centrale bron voortkomen, zijn deze oertypische denkbeelden:
geest. Onder invloed van tijd en ruimte echter, kristalliseren zij langzamerhand en worden wat wij als materie of stof kennen. Een dergelijk proces
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Bhagawad Gita, 2e gesprek, vers 20 en 22. Vertaling van Dr. J. W. Boissevain.
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kan men bij een slak waarnemen. De vochten van haar week, soepel lichaam kristalliseren geleidelijk tot het harde, steenachtige huisje, dat niet
bewegen kan zonder dat de slak het zelf voortbeweegt. Net zo als het slakkenhuis een gekristalliseerde slak is, zo is materie gekristalliseerde geest.
Evenals het huis van de slak stilstaat als het niet door de slak wordt voortbewogen is ook de materie onbeweeglijk, tenzij zij door de geest wordt
bewogen. Na verloop van tijd raakt het slakkenhuis in verval. De stof,
waaruit het gemaakt is, wordt in heel kleine deeltjes afgebroken en komt
weer beschikbaar voor het opbouwen van nieuwe, buigzame vormen, het
lichaam van een nieuwe slak bijvoorbeeld. Zo wordt ook de gekristalliseerde geest, stof, opnieuw vervluchtigd en weer tot geest. Materie ontwikkelt zich even goed als geest, want zij wordt ijler, soepeler en vatbaarder
voor de invloed van de geest als die steeds weer in verschillende vormen
wordt opgebouwd.
Men kan dus met de Christian Scientist zeggen dat alles geest is, omdat
dat, wat materie schijnt, in werkelijkheid geest is in een toestand van kristallisatie. Men kan ook de materialist toegeven dat alles materie is, want
geest, die nog niet tot stof gekristalliseerd is, zal dit ten slotte toch doen.
Het is verkeerd om iets in Gods heelal als onwerkelijk te beschouwen; zowel geest als stof bestaan echt. Zij zijn de positieve en negatieve pool van
God.
Vraag 173. Waarom schenkt de aardgeest de één voedsel en de ander hongersnood?
In een eerdere lezing hebt u gezegd dat de aarde het lichaam van een geest is die zijn leven geeft voor de bewoners op het oppervlak daarvan. Waarom schenkt hij sommigen
bloemen en fruit en anderen aardbevingen en hongersnood?
Antwoord: In de tijd tussen de dood en een nieuwe geboorte, bouwen de
geesten die geen stoffelijk lichaam meer hebben - die in de tweede hemel
zijn, waar zich de oertypen bevinden - hun toekomstige omgeving op,
waarin zij oogsten wat zij gezaaid hebben. Als zij in vroegere levens ijverig
waren, als zij de grond omploegden en twee grassprietjes deden groeien
waar er voorheen maar één was, dan zullen zij voor zichzelf een nog
vruchtbaarder land maken, dat nog meer vrucht voortbrengt met minder
moeite. Als zij hun tijd hebben doorgebracht met het denken over ‘nirwana’, een hemels oord van rust en luiheid, en er de voorkeur aan hebben gegeven liever over bovennatuurlijke onderwerpen te praten dan te zorgen
voor materiële zaken, zullen zij in de tweede hemel daarmee doorgaan en
zal als logisch gevolg hun land, als zij op aarde terugkeren, schraal zijn. Zij
zullen dan van hongersnood, overstromingen en aardbevingen te lijden
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hebben zodat zij de noodzaak leren inzien in hun stoffelijke behoeften te
voorzien. Zo zullen zij na verloop van tijd hun les leren en zich inspannen
om deze wereld te veroveren, zoals wij in het Westen hebben gedaan.
Want de vrager doelt natuurlijk op de bevolking uit het Oosten die zo vaak
van overstromingen en hongersnood te lijden heeft. Zij zijn onze jongere
broeders, lager in ontwikkeling en moeten onze voetstappen volgen. Zij
moeten leren een tijdlang de geestelijke wereld te vergeten om die ontwikkeling op te doen die alleen de stoffelijke wereld hun schenken kan. Er
schuilt dus een diepe bedoeling achter de hongersnood die momenteel hun
lot is, en een even diepe bedoeling in onze voorspoed. Hun hongersnood
zal hen uiteindelijk aanzetten tot stoffelijker zaken, terwijl wij, levend in
een land van overvloed, vol van al het goede der aarde, waar vernuftige uitvindingen het leven op elk gebied gemakkelijker maakt, ten slotte tegen
onszelf zullen zeggen, als wij van al die materiële dingen verzadigd zijn:
‘Waar dient dit alles toe? Geef ons liever geestelijke dingen.’ Dan zullen wij
een niveau van geestelijke ontwikkeling bereiken dat veel hoger is dan die
van het Oosten.
Vraag 174. Wat wordt er bedoeld met: ‘Mens, ken uzelf?’
Wat betekent de zin: ‘Mens, ken uzelf?’
Antwoord: Deze zin stond boven de ingang van een Griekse mysterietempel als aanduiding van het feit, dat de mens verplicht is het mysterie van
zijn eigen wezen, dat veel dieper is dan oppervlakkig lijkt, grondig te begrijpen. En dit volgens het hermetische axioma: ‘Zo boven, zo beneden.’
Als de mens zichzelf begrijpt en zichzelf kent zal hij door vergelijking in
staat zijn iets van God te kennen. Want terecht wordt gezegd: ‘De mens is
naar Gods beeld geschapen.’
Maar om zichzelf te kennen is het niet alleen nodig dat hij begrijpt wat hij
ziet – namelijk een stoffelijk lichaam – maar ook de onzichtbare lichamen
die de oorzaak zijn van zijn gedachten, gevoelens, en emoties. Dat was de
leer die in de mysterietempels werd gegeven.
Er schuilt nog een veel diepere betekenis in die zin. Wanneer men zich
afvraagt wat de oorzaak is van al het verdriet en ellende in de wereld, moet
men tot de vroegste tijdvakken van het bestaan van de aarde teruggaan om
het probleem op te lossen. In de eerste twee tijdvakken, het Polaire en het
Hyperborese tijdvak, was de mens een complete scheppingseenheid, in
staat vanuit zichzelf de kracht voor het scheppen van een lichaam van een
nieuw wezen voort te brengen. In het Lemurische tijdvak echter, toen de
bouw van een verstand en strottenhoofd nodig was, werd de seksuele
kracht gesplitst en één helft voor dat doel gebruikt. Alleen de andere helft
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bleef voor de voortplanting bestemd. Toen hield de mens op ‘zichzelf te
kennen’, maar Adam ‘[be]kende’ zijn vrouw, en als gevolg daarvan schonk
ze hem kinderen.
De geest als zodanig voelt zijn eigen goddelijke scheppingskracht en verzet zich heimelijk tegen de noodzaak een ander te zoeken om medewerking te verlenen om zich voort te planten. Als gevolg daarvan zijn lijden,
verdriet en pijn in de wereld gekomen. Die zullen blijven bestaan zolang de
tegenwoordige methode van voortplanting vereist dat twee personen samenwerken om de soort voort te planten. Het was de heerlijke bestemming die de mensheid in het vooruitzicht werd gesteld – de hereniging van
de twee polen van de scheppingskracht die de mens weer tot een persoonlijke, op zichzelf staande, schepper zal maken – die in de mysteriewoorden
‘mens ken uzelf’ werd voorspeld.
De apostel Johannes wijst ons in zijn eerste brief, hoofdstuk 3 vers 8 en
9 de weg tot volmaking, waar hij zegt: ‘wie zondigt komt uit de duivel voort
… De zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Wie uit God geboren is zondigt niet, want zijn zaad blijft in
hem.’
Als men aan dierlijke neigingen toegeeft en er van de seksuele kracht abnormaal gebruik wordt gemaakt, loopt de mens kans verstandelijk gehandicapt te worden, want de gedachten van een geestelijk mens zijn rein,
kuis en vol wijsheid.
Tegenwoordig is voor het scheppen van lichamen voor geesten die weer
geboren willen worden de samenwerking van beide seksen nodig. Maar de
tijd komt dat de mens niet langer op die manier scheppen zal. Hij zal zichzelf kennen. Geconcentreerde gedachte zal bij wijze van zaad in hem blijven. Maar hij zal het door middel van zijn strottenhoofd als scheppend
woord uiten, een woord, dat in de stoffelijke wereld aan dingen vorm zal
geven. Dan zal, voor het voortbrengen van nieuwe lichamen, het voor de
mens niet langer nodig zijn de medewerking van een ander te zoeken. Dat
werd in de mysteriescholen, die tussenstations op de weg tot volmaking
voorstellen, geleerd. Daarom stond de zin: ‘Mens ken uzelf’ op de tempel
van het orakel van Delphi geschreven.
Vraag 175. Wat is de heilige graal?
Wat is de heilige graal?
Antwoord: De geschiedenis van de heilige graal is een mythe die door de
grote leiders van de mensheid werden gebruikt om geestelijke waarheden,
die op dat moment voor ons kinderlijk verstand onbegrijpelijk waren, in
symbolische vorm mee te delen.
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De geschiedenis van de graal, op verschillende manieren verhaald, vindt
men terug bij alle vroegere rassen en gaan zover terug als men godsdienst
onderricht kan nagaan. In verband met dat mysterieuze panacee tegen alle kwalen, zijn hele bibliotheken vol geschreven.
In de middeleeuwen werden verschillende versies van deze legende door
minstrelen, minnezangers, troubadours en meester-zangers voorgedragen.
De mooiste wellicht was de eenvoudige lezing van Wolfram von Eschenbach, die door de geniale componist Richard Wagner in de negentiende
eeuw, in zijn beroemde opera Parsifal, onder handen werd genomen.
De geschiedenis verhaalt, hoe onze redder, op de avond dat hij met zijn
leerlingen het laatste avondmaal gebruikte, uit een bepaalde beker of kelk
dronk. Later, toen zijn bloed uit zijn verwonde zijde vloeide, ving Jozef
van Arimathea dit levensbloed van de stervende redder in die beker op.
Ook nam hij de speer mee waarmee die wond was toegebracht. Deze aandenkens droeg hij vele jaren met zich mee. De opzienbarende levengevende kracht van het bloed van onze redder was zo groot, dat het hem tijdens
al zijn ontberingen in de gevangenis en bij zijn omzwervingen, kracht gaf.
Uiteindelijk werden de aandenkens een tijd lang, onder de hoede van engelen, in de hemel opgenomen. Maar op een nacht verscheen aan de heilige Titurel een mysterieuze boodschapper, door God gezonden, die hem
beval op een bergtop, hoog in de lucht, een kasteel te bouwen en daar
een groep ridders, die kuis en rein moesten zijn, om zich heen te verzamelen. Die graalridders kregen toestemming deze heilige aandenkens op
bepaalde tijden te zien. Als gevolg daarvan werden zij met verlangen en
kracht bezield om de wereld in te trekken en indrukwekkende geestelijke
daden te doen. Na verloop van tijd gaf Titurel de bewaking van de graal
aan zijn zoon Amfortas over. Tijdens zijn regering als graalkoning trof de
graalridders een droevig onheil.
In de heidense vallei, aan de voet van het kasteel, woonde een zwarte ridder, Klingsor genaamd, die graalridder wilde worden. Maar hij was niet
kuis. Om aan de vereiste voorwaarden te voldoen, verminkte hij zich zodanig, dat het voor hem voortaan onmogelijk was zijn begeerte te bevredigen. Maar toen hij bij de heilige Titurel een aanvraag indiende, las deze
in zijn hart en weigerde hem toe te laten. Daarop zwoer Klingsor dat als
hij de graal niet mocht dienen, de graal hem zou dienen. Hij bevolkte de
tuin van zijn magisch slot met bedrieglijke, fantastische bloemen-meisjes,
die de graalridders op weg van en naar hun slot belaagden, hen verleidden
en zo voor verdere dienst als graalridder ongeschikt maakten.
Bang dat alle graalridders gevangenen van Klingsor zouden worden, besloot Amfortas de zwartmagiër te bevechten. Om die taak uit te voeren
nam hij de heilige speer mee. Maar Klingsor riep Kundry tevoorschijn, een
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dualistisch wezen. Het ene moment is zij de trouwe, gewillige graaldienares, het andere ogenblik het onwillige werktuig van Klingsor. In dienst van
de graal is zij nederig, gehoorzaam en eenvoudig gekleed. Onder de betovering van Klingsor wordt ze buitengewoon mooi, een vrouw met verleidelijke charmes die zij, naar willekeur van Klingsor, gedwongen wordt te
gebruiken. Want hij heeft haar in zijn macht door het feit dat hij door zijn
verminking ongevoelig blijft voor haar bekoring.
Kundry treedt Amfortas tegemoet, die voor haar charme bezwijkt. Terwijl hij in haar armen ligt, valt de speer uit zijn hand en wordt door
Klingsor, die op de loer lag, weggegrist en wordt hem een wond toebrengt die niet genezen wil, zodat hij jarenlang ondraaglijke pijn lijdt,
vooral als hij uit naam van zijn ridders de heilige graal ontsluiert. Dan begint de wond, door de speer toegebracht, weer te bloeden en bezorgt hem
folterende pijn.
In grote lijnen en volgens een van de vele deugdelijke vertolkingen die
betrekking hebben op het graalmysterie en de andere symbolen, stelt Kundry het negatieve, stoffelijk lichaam voor, dat het ene moment onder beheersing van de geestelijke aard is, voorgesteld door de graalridders, en dan
weer onder de lagere begeerteaard, door Klingsor gesymboliseerd, het lichaam dat de geest in verzoeking brengt om zijn geestelijke idealen te verloochenen, en lijden veroorzaakt als men aan de verzoeking toegeeft. In
Parsifal, de reine en onschuldige mens, zien wij de man die overwint en
daardoor Amfortas, als bewaker van de graal, opvolgt.
Op de morgen van Goede Vrijdag 1857 zat Richard Wagner in zijn villa
Wesendonck aan het meer van Zürich. Om zich heen kijkend, zag hij hoe
de zon scheen en de hele natuur scheen te glimlachen, en hoe uit de miljoenen zaden, die om hem heen in de grond verborgen lagen, ontelbare
planten en bloemen aan het ontspruiten waren. Toen kwam bij Wagner
de gedachte op: ‘Wat voor verband bestaat er tussen de dood van de redder op deze tijd van het jaar en al dat vele, ontkiemende leven?’ Met die
gedachte kwam hij heel dicht bij de sleutel van het graalmysterie. Want de
graal was een mysterieschool: één van de vele die in de middeleeuwen bestonden. Het verhaal van koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel zijn geen fabels, maar feiten. In de tijd van koningin Elizabeth bestond
er nog een dergelijke mysterieschool in Wales. Die mysteriescholen bestaan tot op de huidige dag, hoewel zij niet zo openlijk bekend zijn als in de
meer vergeestelijkte middeleeuwen. Het mysterie van koning Arthur hield
meer verband met de stoffelijke, aardse kant van het leven, dan het graalmysterie, dat in alle opzichten zuiver en geestelijk was. Daarin werd de
leerling, niet in woorden maar als gewaarwording, een lering van binnenuit gegeven die wij als volgt kunnen omschrijven: ‘Om u heen ziet u de
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verschillende natuurrijken: mensen, dieren, planten en mineralen. Het leven dat elk van deze rijken bezielt, is het ene, universele leven van God dat
zich in al die veelsoortige vormen openbaart. Als de vormen tot verval komen, is het nodig dat andere vormen hun plaats innemen, vandaar de
voortplantingsdrift. In het plantenrijk, dat lager staat dan u, is de voortplanting rein, kuis en onbevlekt. Het gaat niet met hartstocht gepaard.
In het rijk van de goden, die boven u staan, wordt zij eveneens als regeneratieproces, dat kuis en heilig is, voltrokken. Maar in de rijken die tussen
het plantenrijk en het rijk van de goden staan, is de situatie allesbehalve
kuis. De mens en het dier zijn hartstochtelijk. De mens is eigenlijk het tegenovergestelde van de plant. De plant kent geen schaamte en strekt haar
scheppingsorgaan - de bloem, een voorwerp vol schoonheid en verrukking, zuiver, kuis en zonder hartstocht – uit naar de zon. De mens keert
zijn scheppingsorgaan naar de aarde. Hij verbergt het vol schaamte omdat het van hartstocht vervuld is. Tegen de tijd dat de mens een god wordt,
moet hij zijn scheppend vermogen voor het welzijn van andere gebruiken en niet voor wellust. Daarom moet de mens na verloop van tijd aan
de plant gelijk worden, maar op een hoger niveau. Bekijk dus het volgende
symbool: Het vruchtbeginsel van de plant, dat het zaad bevat, is de
graalbeker. De speer, die dat zaad uit de bloem geboren doet worden, is de
straal van de zon. U op uw beurt moet leren de zonnekracht, die de bouwer
van alle vormen is, in u op te nemen en zonder hartstocht in uw scheppingsorgaan te gebruiken, zodat uw scheppingsproduct onbevlekt wordt
ontvangen en niet wordt verwekt in zonden, zoals nu het geval is.
Het sap van de plant vloeit kleurloos, zuiver en kuis door haar groene
stengel en bladeren. Uw bloed is rood en vol hartstocht. Maar bij het vernieuwingsproces moet het bloed door de geestelijke kracht, die vanuit de
geestelijke zon tot u zal komen, gezuiverd worden, zoals de stoffelijke zon
het plantensap doet ontstaan. En na op deze manier herboren te zijn zal de
mens in u sterven en een god herrijzen.’
Vraag 176. Is er verband tussen de piramiden van Egypte en die van
Midden-Amerika?
Welk verband bestond er tussen de piramidebouwers van Egypte en de bouwers van de
piramiden in Midden-Amerika? Welke beschaving is de oudste?
Antwoord. Antropologisch onderzoek heeft aangetoond dat de negerrassen
een lang smal hoofd, kleine oogholten en plat haar hebben. De Mongoolse
rassen, zoals de indianen, hebben ronde hoofden, ronde oogkassen en ook
hun haar is rond. Bij het blanke ras is het hoofd ovaal, evenals de oogkassen en het haar, wat er op wijst dat er op aarde drie soorten mensen be218

staan. De negers zijn de overlevenden van de Lemurische rassen, die in het
derde tijdvak van de aardeontwikkeling leefden. De Mongolen, Indianen
en dergelijke, zijn de overlevenden van de Atlantische bevolking. En de
blanke rassen zijn de huidige Ariërs. Na onderzoek zal blijken dat de Egyptenaren tot onze tegenwoordige Arische rassen behoorden, terwijl de Azteken de eigenschappen in schedel, oogkas en haar hebben die de Atlantische rassen vertonen. Daarom is die beschaving ouder dan de Egyptische.
Over de piramiden in Midden-Amerika is niet veel geschreven, maar Piazzi Smith en Richard Proctor, beiden van beroep astronoom, hebben veel
over de piramides van Egypte geschreven en hebben proberen uit te zoeken waarvoor zij werden gebruikt. Uit de afmetingen van de piramiden
leidt Piazzi Smith de theorie af, dat zij door goddelijke architecten zijn gebouwd, een theorie die door professor Proctor belachelijk wordt gemaakt, hoewel hij toegeeft dat de afmetingen voor de theorie van professor Smith pleiten, wat hij echter toeschrijft aan een toevallige samenloop
van omstandigheden. Wanneer de basis van de piramide evenveel honderden inches lang is als er dagen in het jaar zijn; wanneer de diagonalen op
de basis eenzelfde aantal inches aangeven als er jaren in een groot siderisch wereldjaar gaan, dan is dat naar de mening van professor Proctor
louter toeval. Die toevalligheden zijn echter zo talrijk, dat zij voor een objectief denker de belichaming van een welomlijnd ontwerp toeschijnen.
Professor Proctor, hoewel gedwongen te getuigen dat de piramide voor astrologische doeleinden bestemd was, geeft nog grotere waarde aan zijn getuigenis als hij toegeeft van al die theorieën die over het gebruik van de piramiden zijn opgeworpen, de theorie dat zij voor astrologische doeleinden
gebouwd werden, de enige is die het bewijs van het tegendeel kan weerstaan. Daarom, hoewel hij haar als een waanzinnige theorie bestempelt, is
zij toch, naar het bewijsmateriaal te oordelen, de enige die houdbaar is.
De piramiden waren in werkelijkheid inwijdingstempels, gebouwd door
de hiërofanten van de kleine mysteriën. Daar de inwijding van de kandidaten gebaseerd is op de doorgang van de hemellichamen, de planeten,
door de twaalf tekens van de dierenriem, vertonen die inwijdingstempels
vanzelfsprekend ook kosmische afmetingen. Van de Egyptische groep
werd alleen de piramide van Cheops voor dat doel gebruikt. De andere waren gewoon imitaties, door farao’s in een latere tijd gebouwd. De kleine
mysteriën hebben in verschillende delen van de aarde bestaan en op verschillende tijdstippen. In India, Egypte, in Griekenland en eveneens in
Midden-Amerika. Het verband tussen de verschillende piramidebouwers
in verschillende delen van de aarde is dus, dat zij allen hiërofanten van de
kleine mysteriën waren en dat hun tempels voor inwijdingsdoeleinden
werden gebruikt.
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Vraag 177. Wat is het verschil tussen de Rozenkruisersleer en die van
de kerk?
Wat is het wezenlijke verschil tussen de leer van het Rozenkruis en die van de orthodoxe kerk?
Antwoord: Er zijn veel verschillen, maar het belangrijkste verschil is waarschijnlijk dat in de orthodoxe leer bij elke geboorte, een pas geschapen
geest, zo uit Gods hand, het stoffelijke bestaan binnentreedt. Dat deze
geest hier kortere of langere tijd in een stoffelijk lichaam leeft en dan bij
de dood naar het onzichtbare hiernamaals gaat, waar hij tot in eeuwigheid in een staat van zaligheid of ellende moet blijven, afhankelijk van
wat hij tijdens zijn verblijf hier in zijn lichaam gedaan heeft.
De leer van het Rozenkruis is, dat elke geest een wezenlijk deel van God
is, die door herhaalde bestaanstoestanden, in geleidelijk volmaakter wordende stoffelijke lichamen, ondervinding opdoet en daarom vele malen,
afwisselend in en buiten materieel bestaan doorbrengt en dat hij elke keer
iets meer ervaring opdoet dan hij tevoren bezat en na verloop van tijd,
door middel van die ervaring, van onwetendheid tot alwetendheid, van
onmacht tot almacht, komt.
Ons rechtvaardigheidsgevoel komt in opstand tegen een leer die de ene
geest naar een beschaafde omgeving en een hoogstaand gezin zendt waar
hij het voordeel heeft van rijkdom en waar het kind morele waarden worden bijgebracht, terwijl een ander kind naar een achterbuurt wordt gestuurd waar de vader misschien een dief is en de moeder verdorven, en
waar niets anders geleerd wordt dan liegen en bedriegen. Als men hier
maar éénmaal leeft, en volgens dezelfde wetten beoordeeld wordt, behoort iedereen eenzelfde kans te krijgen. Wij weten maar al te goed dat
geen twee mensen dezelfde ervaringen in het leven hebben. Wij weten dat
waar de één aan allerlei verleidingen wordt blootgesteld een ander betrekkelijk onberoerd door de stormen van het leven voortleeft. Als de ene
geest in een moreel hoogstaande omgeving geplaatst wordt en een ander
in onzedelijke omstandigheden, is het niet rechtvaardig de één naar een
hemel vol genoegens te sturen en eeuwige zaligheid vanwege het goede dat
hij niet kon nalaten en is het evenmin rechtvaardig de ander als straf voor
stelen en roven naar een hel te sturen als de omgeving en de omstandigheden waaronder hij geboren werd zodanig waren dat hij er niets aan doen
kon. Daarom geldt volgens de leer van het Rozenkruis dat wij precies op
die plaats terechtkomen die door onze eerdere ervaringen in voorgaande
levens het meest geschikt voor ons is. Dat wij altijd precies datgene krijgen wat wij verdienen en dat de ervaringen die op onze weg komen, pre-
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cies zijn wat wij nodig hebben om ons de vereiste impuls te geven voor de
volgende stap in onze ontwikkeling.
Vraag 178. Het verschil tussen de Rozenkruisersleer en theosofie?
Wat zijn de essentiële verschillen tussen de leer van het Rozenkruis en die van de theosofie?
Antwoord: Het gaat er niet zozeer om punten van verschil te zoeken, dan
wel overeenkomsten te vinden. Men kan echter zeggen, dat de leer van het
Rozenkruis de westerse leer is die in onze tijd aan de westerse mens voor
zijn vooruitgang is gegeven. Als wij de theosofie nemen in de betekenis
van theo-sofia, goddelijke wijsheid, dan is de leer van het Rozenkruis maar
een deel van de goddelijke wijsheid, zoals alle andere godsdienststelsels.
Maar als wij onder theosofie verstaan de leer zoals die door de Theosofische Vereniging of het Theosofisch Genootschap verspreid wordt, kan
men zeggen dat de leer van het Rozenkruis veelomvattender en vollediger
is. Bovendien staat de methode waarin de Rozenkruisers hun leer verkondigen lijnrecht tegenover de methode van de Theosofische Vereniging die
als doel heeft: ten eerste: het vormen van een kern van universele broederschap; als tweede: een vergelijkende godsdienststudie; en als derde: onderzoek van de onverklaarbare natuurwetten en de sluimerende vermogens in de mens.
De Broeders van het Rozenkruis stellen dat de meerderheid van de ontwikkelde mensen instemt met het idee van universele broederschap, zodat men dus geen theosoof hoef te zijn als men het hier mee eens is. Ontelbare andere verenigingen verkondigen altruïstische denkbeelden in de
lijn van broederschap. Veel geleerden maken een vergelijkende godsdienststudie en doen dat buitengewoon goed. Men hoeft geen theosoof
te zijn om dat doel te willen navolgen. Men moet echter een occultist zijn
om het derde doel van de Theosofische Vereniging te kunnen navolgen,
namelijk de bestudering van de onverklaarbare natuurwetten en de latente vermogens in de mens.
Daarom benadrukken de Rozenkruisers dat alle gedachten erop gericht
moeten zijn zo’n leven te leiden en zulke oefeningen te doen dat de latente
vermogens van iedere leerling erdoor ontwikkeld worden, zodat hij de
geestelijke werelden, waaruit de oorzaken voortkomen die hij hier ziet,
zelf kan waarnemen en kennen. Wanneer dat doel bereikt is, en niet eerder, is hij in staat de onverklaarbare natuurwetten te gaan onderzoeken.
Hij verkeert dan ook in een gunstiger positie dan de geleerde of wie dan
ook, om een vergelijkende godsdienststudie te maken, want hij ziet de centrale bron van waaruit alle godsdiensten ontsprongen en elk op zich pas221

te bij het volk waaraan hij werd gegeven. Hij ziet ook hoe zij in het grote
ontwikkelingsschema passen. Als hij in staat is tot het bewustzijn van de
geestelijke werelden door te dringen, blijkt de eenheid van het leven hem
zo duidelijk, dat hij zich niet meer om het eerste doel van de Theosofische Vereniging hoeft te bekommeren: de eenheid van het universele leven, die broederschap tot een natuurlijk feit maakt, zonder de noodzaak
dit vast te stellen.
Om dit laatste te bereiken dient men over het juiste inzicht te beschikken over de aard van de zaak. Men kan er bij een kachel op aandringen
dat het haar plicht is te branden en ons te verwarmen, maar pas wanneer
er aan de natuurwetten is voldaan en er brandstof is ingegooid, zal ons
aandringen succes hebben. Alleen als wij het niveau van vervoering bereikt hebben, waarop onze harten van goddelijke liefde vervuld zijn, kunnen wij universele broederschap bepleiten en er ideeën over verkondigen.
Het belangrijkste verschil tussen de Theosofische Vereniging en de Rosicrucian Fellowship bestaat dus in een totaal verschillende werkwijze.
Want terwijl de Theosofische Vereniging ernaar streeft een kern van universele broederschap te vormen door vergelijkende godsdienststudie om
pas op de laatste plaats de ontwikkeling van de verborgen kant van de
menselijke aard ter hand te nemen – en velen ontraden zelfs de ontwikkeling van die verborgen krachten – dringt de leer van het Rozenkruis er allereerst bij de leerling op aan, het leven te leiden en alle krachten van zijn
wezen te concentreren om zich zo te gedragen, dat hij geschikt mag worden voor het bezit van die zielenkrachten, die een absolute vereiste zijn
voor de onderzoekingen die hij als doel stelt.
Vraag 179. Is de witte loge gelijk aan de Tempel van het Rozenkruis?
Is de witte loge van de Theosofische Vereniging hetzelfde als de Tempel van het Rozenkruis?
Antwoord: Nee. De Theosofische Vereniging is een gewone, exoterische
organisatie voor de verspreiding van een bepaalde leer, grotendeels aan de
oosterse godsdiensten ontleend, terwijl de Rosicrucian Fellowship ernaar
streeft de leer te verspreiden van de westerse mysterieschool, de Orde van
het Rozenkruis, die geheim is en alleen toegankelijk voor iemand na rechtstreekse uitnodiging.
Wat het verband van de Orde van het Rozenkruis en aanverwante mysterieorden met de witte loge betreft, kan ik zeggen dat er op verscheidene
plaatsen op aarde een aantal scholen van de kleine mysteriën bestaan,
waarvan elk uit twaalf broeders en nog een dertiende lid bestaat. Deze laatste vormt de schakel tussen de verschillende scholen. Al deze hoofden of
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dertiende leden vormen samen, wat meestal bekend staat als de witte loge,
namelijk een opperste, geheime vergadering van de Oudsten onder onze
Broeders die nu met de volledige zorg van de menselijke ontwikkeling belast zijn en de stappen regelen die wij te volgen hebben om vooruit te komen.
Vraag 180. Wordt de Rosicrucian Fellowship bezield door een meester?
Wat verstaat u onder een meester en wordt de Rosicrucian Fellowship door hen bezield?
Antwoord: In het Verre Oosten zoekt de leerling, die naar het hogere leven
streeft, een meester en is dan, figuurlijk gesproken, met handen en voeten aan hem gebonden. Hij moet de bevelen van zijn meester blindelings
opvolgen, zonder de minste aarzeling of blijk van nieuwsgierigheid over
de zin van die bevelen of welke aanwijzing ook. Ook moet hij zijn meester
allerlei persoonlijke diensten bewijzen tegen welke kosten of ongemakken dan ook voor hemzelf, kortom hij wordt feitelijk de slaaf van een vaak
veeleisende leermeester.
Dat lijkt een erg barbaarse methode, maar het is ongetwijfeld de enige
manier om de luiheid van de oosterling te overwinnen. Daar zij een minder
gevorderde groep geesten dan wij zijn, zijn zij aan slaafsheid en onderdanigheid gewend, zodat dit hun fijnere gevoelens geen geweld aandoet.
Hier in het Westen zou een dergelijke methode echter beslist vernederend zijn omdat wij tot zo’n vorm van individualiteit gestegen zijn, dat wij
alleen maar door te handelen van binnenuit ons kunnen ontwikkelen. Als
wij al iets beloven, of een gelofte op ons nemen, behoren wij ons niet aan
iemand anders te binden maar onszelf onze beloften en geloften op te leggen. Want als wij tegenover onszelf onze geloften niet kunnen houden,
kunnen wij ze zeker tegenover anderen niet nakomen.
Wij kunnen bovendien een belofte aan een ander verbreken en hem toch
in de waan laten dat wij trouw gebleven zijn. Maar wij kunnen niet onszelf
misleiden. Als wij een belofte verbreken die wij aan onszelf gedaan hebben
weten wij dat onmiddellijk. Daarom draagt men de leerling in het Westen
op zijn geloften alleen maar aan zichzelf te doen, want dat heeft meer
kracht dan welke gelofte ook aan een buitenstaander. De Leraar in het
Westen is de beste vriend en raadgever van de leerling, want hij volgt het
voorbeeld van Christus die tot zijn leerlingen zei: ‘Mijn gebod is dat jullie
elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Jullie zijn mijn vrienden
wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles
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wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.’ Joh.
15:12, 14, 15.
De Rosicrucian Fellowship wordt door dergelijke leraren niet gesteund
of bezield. Zij gaven mij een bepaalde leer, op voorwaarde dat ik die naar
mijn beste vermogen zou verspreiden. Zij verklaarden zich bereid ook anderen te helpen die zich voor dat onderricht geschikt maken. Onderzoekers van deze leer hebben zich verenigd in het belang van gezamenlijke
studie. Maar er bestaat geen vastomlijnde, strakke organisatie, noch ligt het
in de bedoeling er een te vormen, maar om mensen in de gelegenheid te
stellen deze leer te ontvangen, waar men maar wil. Ik geef er zelfs de voorkeur aan dat iedereen bij zijn kerk blijft.
Vraag 181. Wordt een Rozenkruisersleerling niet dogmatisch?
Als iemand, die in de leer gelooft die door de Rozenkruisers wordt verkondigd, in alle
ernst beweert dat zij waar is, loopt hij dan niet het gevaar dogmatisch en onverdraagzaam te worden voor de mening van anderen? En hoe moet zijn houding zijn tegenover hen, die deze leer weigeren te aanvaarden?
Antwoord: Het is van het grootste belang dat wij erkennen dat men, ten
minste in ons tegenwoordige, beperkte bestaan, onmogelijk de absolute
waarheid kan kennen. Daarom is dat wat ons de ‘waarheid en niets dan
de waarheid’ toeschijnt, waarschijnlijk toch maar een deel van de waarheid. Naarmate wij ontwikkelen en steeds meer gaan begrijpen, veranderen onze inzichten ten opzichte van het leven, de wereld, en God. Daarom moeten wij altijd blijven openstaan, zodat wij nieuwe waarheden in ons
kunnen opnemen. Hoewel wij nooit lauw moeten zijn maar altijd met vuur
bezield voor dat wat wij voor waar houden, moeten wij toch nooit uit het
oog verliezen dat er nog grotere waarheden bestaan, die wij nog niet geleerd hebben. Dan blijven wij ruimdenkend en kunnen niet dogmatisch of
bekrompen worden.
Sommige mensen worden zo geestdriftig als zij iets gevonden hebben
dat zij voor de waarheid houden, dat zij meteen een ware kruistocht gaan
ondernemen om anderen te dwingen hun waarheid te delen. Dat is een
grote fout. Als wij bij een kerkgenootschap gaan en vragen beginnen te
stellen die in de hoofden van de leden twijfel oproepen en hun geloof aan
het wankelen brengt, is het niet moeilijk een betreurenswaardige toestand
van verwarring te stichten. Als dat, wat wij te geven hebben, hen aantrekt
en een steun voor hen wordt zodat zij in een nieuw en verhevener geloof
rust vinden, is dat goed en wel. Maar als wat wij te bieden hebben toevallig
boven hun bevattingsvermogen gaat, of onaannemelijk schijnt, kunnen wij
hen in een zeer rampzalige gemoedstoestand brengen. Het is zelfs moge224

lijk dat zij tot het materialisme, atheïsme of ander droevige twijfelachtige
geestestoestand vervallen. In dat geval is het onze schuld. Als regel horen
wij naar buiten altijd zwijgzaam te zijn over wat wij al dan niet geloven,
hoewel wij nooit moeten nalaten een kleinigheid ter sprake te brengen
waar de gelegenheid zich voordoet. Als die paar woorden tot een vraag
aanleiding geven, moeten wij die zonder aarzeling beantwoorden. Op die
manier kunnen wij de vrager geleidelijk op weg helpen. Hij zal niet zo
diep gaan, tenzij hij zoekende is. Zodra wij bemerken dat hij inlichtingen
wenst moeten wij hem alles geven wat hij nodig heeft en vrijuit spreken.
Maar ik herhaal dat het een grote verantwoordelijkheid is onze mening
aan oren toe te vertrouwen die onwillig of er nog niet rijp voor zijn.
Vraag 182. Waarom is er weinig interesse voor afschaffing loonslavernij?
Hoe komt het dat maar weinig mensen, die de hoogste leer bestuderen, zich interesseren
voor de verbetering van de industriële omstandigheden zoals de afschaffing van loonslavernij, die even vernederend en wreed is als de slavernij onder de negerbevolking?
Antwoord: Alle occultisten erkennen de schreeuwende noden van onze tijd
en niemand snakt vuriger naar de dag van de bevrijding, de dag dat broederliefde een feit zal zijn, de dag dat de volken hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen zoals Jesaja voorspelde, maar zij zijn bezig die omstandigheden op een andere manier
voor te bereiden. Vakbonden en dergelijke proberen de omstandigheden
te verbeteren. Maar de occultist beweert dat hun manier van werken onvoldoende is en blijvende verwezenlijking van hun doel verijdelt. Het is
boven alle twijfel verheven dat het de mensen zijn die de omstandigheden
maken, en niet de omstandigheden die de mens maken. Als men daarom
de mensheid wil verbeteren en hun maatstaf voor goed en kwaad probeert
te verhogen dan zullen, als de mensen beter zijn geworden, als natuurlijk
gevolg, ook de omstandigheden beter worden.
Als onder de tegenwoordige omstandigheden een vakbond door staking of door angst van de werkgevers voor een staking erin geslaagd is betere voorwaarden te scheppen, dan begint de werkgever meteen plannen
te beramen hoe hij zijn werknemers kan dwarsbomen en hun doel verijdelen. Hij verenigt zich met andere werkgevers voor wederzijdse bescherming. Die werkgeversverenigingen staan altijd op voet van oorlog met de
vakorganisaties. Verbeterde omstandigheden door de ene partij verkregen,
worden steevast door de andere partij veranderd. Als echter de werkgever,
zowel als zijn werknemers, met christelijke ideeën beïnvloed zijn en geleerd hebben tegenover anderen te handelen zoals zij door anderen be225

handeld willen worden, zal de vakvereniging niet meer nodig zijn omdat
de werkgevers toe zullen zien op het welzijn van hun werknemers en al van
tevoren in hun behoeften zullen voorzien. Deze stand van zaken, zo gelooft de occultist, kan verwezenlijkt worden door erover na te denken,
want alle dingen en alle gebeurtenissen hebben eerst als gedachte in het
verstand van mensen bestaan. Daarom bidt de occultist ernstig dat het gemoed van de mensen mag opengaan voor universele broederschap, dat
hun harten vervuld moge worden met Gods liefde en zij zich verenigen
in een streven naar het goede, in plaats van afzonderlijk plannen te smeden voor het onderdrukken en bangmaken van anderen.
Vraag 183. Verhindert rijkdom het leiden van een geestelijk leven?
Kan iemand occultisme bestuderen, het hogere leven leiden en toch miljonair zijn?
Antwoord: Christus zei tot de rijke jonge man: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga
dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Kom daarna terug en volg mij.’ Matt. 19:21. Maar de jonge man, die
de goede dingen van het leven zeer aan het hart gingen, ging bedroefd
weg en Christus merkte op hoe moeilijk het voor een rijke is het koninkrijk van God binnen te gaan. Hij zei niet dat het onmogelijk was, maar dat
hij wist wat voor verleidingen en beproevingen er in rijkdom liggen. Toch
kan iemand miljonair zijn en er ook naar streven een geestelijk leven te leiden. Rijkdom is een beperking, maar het is absoluut verkeerd daaruit af
te leiden dat rijkdom occulte ontwikkeling verhindert. Het hangt er maar
vanaf hoe iemand zijn bezittingen beschouwt. Gebruikt hij die met de bedoeling van zelfverheerlijking en om zijn medemensen te onderdrukken,
dan kan er natuurlijk van geestelijke groei geen sprake zijn. Maar wanneer
iemand zich als rentmeester van zijn bezittingen beschouwt, wanneer hij
ernaar streeft fabrieken en woningen met goede voorzieningen te bouwen,
wanneer hij zelf energiek werkt om te zorgen dat zijn humane denkbeelden
worden uitgevoerd en dat zijn medemensen onder goede voorwaarden
werken en kans tot zelfontplooiing krijgen, dan is rijkdom een enorme
kracht ten goede. Als iemand zo voor het welzijn van anderen werkt, zal
hij niet veel tijd hebben zich in zijn eigen vooruitgang te verdiepen en zal
zijn geestelijke groei eerder onbewust zijn dan andersom. Toch zal hij
enorme vooruitgang boeken, en zijn gelegenheden tot het doen van beter
en groter werk zullen toenemen als in dit, of in een toekomstig leven, de
jaren verstrijken. Dat is de ware betekenis van de gelijkenis van de talenten. Zij, die hun talenten gebruikten, werden als heerser over een aantal
steden aangesteld om hen passend werk in het ontwikkelingsplan te bieden. Daar staat tegenover dat als iemand een fabriek bezit en zo door een
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verlangen naar occulte ontwikkeling vervuld wordt dat hij zelfzuchtig
zijn fabriek van de hand doet en zijn werknemers ontslaat zodat hij zijn
eigen vermogens kan ontwikkelen om het hogere leven te leiden, zo iemand bezig is zich aan zijn plicht te onttrekken. Ongetwijfeld zal hij door
de meester berispt worden, want hij heeft zijn talenten begraven en in een
nieuw leven zal de kans, die hij niet benut heeft, hem niet nog eens geboden worden.
Vraag 184. Is de doodstraf niet beter dan levenslang?
Bent u voor de doodstraf? Is die niet beter en genadiger dan levenslange gevangenisstraf?
Antwoord: Onder barbaren is macht recht, omdat de sterkere de zwakkere
altijd onderwerpt. Wij beroemen ons er op dat wij, in onze beschaving, tot
een hoger niveau zijn opgeklommen en onbaatzuchtigheid in alle onderdelen van onze staatsinrichting in praktijk brengen. Ook al trekken wij behalve in oorlogstijd - er niet meer met een knuppel opuit om zonder
onderscheid onze denkbeeldige tegenstanders te vermoorden, toch begaan
wij op geraffineerdere manier moorden door wat wij de wet noemen. Er
was een tijd dat een dief in naam der wet werd opgehangen. In onze tijd
noemen wij dat barbaars, maar de doodstraf blijft een smet op onze beschaving werpen. Bovendien zijn wij veel geraffineerder in onze wreedheden dan de mensen vroeger. Want zij hingen de veronderstelde misdadiger eenvoudig op of onthoofden hem, terwijl wij hen jarenlang in de gevangenis houden hen aan de marteling van lange, gerechtelijke verhoren
onderwerpen, de dag van zijn terechtstelling al lang van tevoren vaststellen, en hen in die tussenliggende tijd bij voorbaat al de dood laten ondergaan.
Wij beweren geen wraak te koesteren, maar bepleiten de noodzaak om
de maatschappij te beveiligen en anderen van dergelijke misdaden te weerhouden. Maar de doodstraf bevordert moord. Als iemand moordneigingen heeft, moet hij terecht in bedwang worden gehouden zodat hij zijn
medemensen geen letsel kan toebrengen. Door hem te doden houdt men
hem niet in bedwang. De dood laat hem in de begeertewereld vrij. Omdat de begeertewereld zich om ons heen bevindt, is hij volkomen vrij zich
tussen de mensen te begeven en hen met gedachten van haat en wrok tegen de maatschappij te vervullen. Daarom neemt het moorden toe. Bovendien wordt de moordmanie door de pers bevorderd. De grote krantenkoppen die de afschuwelijke details van het misdrijf opsommen, zetten anderen aan net zo te handelen. Als de pers over moorden en zelfmoorden maar het stilzwijgen zou bewaren, zouden er heel wat minder
misdaden worden gepleegd. Het is verheugend te zien dat er ten minste
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enkele kranten zijn, zoals een Christian Science blad, dat weigert om iets te
drukken dat niet goed is.
Wat het tweede gedeelte van de vraag betreft: ‘Is de dood niet beter en
genadiger dan levenslange gevangenisstraf?’ kan ik antwoorden: ‘Onder de
nu heersende omstandigheden van het gevangeniswezen misschien wel.’
Maar ook die tak eist herziening. In verband met de behandeling van gevangenen valt er heel wat te doen en na te laten. Zij zijn onze broeders, net
zo goed als de zogenaamde respectabele leden van de maatschappij, die
nog niet de onvergeeflijke misdaad hebben gepleegd van betrapt te worden. Het is juist dat het leven in de gevangenis verbeterd is en minder barbaars dan vroeger. Ook bestaat er nu proefverlof en voorwaardelijke straf,
maar wij zijn er nog ver van verwijderd deze zwakkere broeders te behandelen zoals het behoort. Als wij maar echt beseften dat zij onze broeders
zijn, en als wij hen maar behandelden zoals wij onze zwakkere broeder
zouden behandelen, die de zoon was van onze eigen moeder, dan zouden wij wel anders handelen. Want wie van ons zal, als zijn eigen broer
een misstap begaat, hem met verachting in de gevangenis werpen en hem
‘boef’ noemen als hij zijn tijd heeft uitgezeten; of hem vanwege een zwakheid levenslang doodverklaren? Als iemand aan tyfus lijdt, worden wij
toch ook niet boos op hem maar sturen hem voor een maand naar het
ziekenhuis? Nee, wij laten hem daar totdat hij genezen is. Wij verplegen
hem goed en doen ons best hem beter te maken en zijn samen met hem
blij als hij weer hersteld is. Een misdadiger is zwak en geestelijk ziek. Hij
dient niet voor een bepaalde tijd naar een gevangenis te worden gestuurd,
maar behoort in een instelling te worden opgenomen waar hij behandeld
en geholpen wordt om zijn zwakheid te overwinnen. Als wij onze zwakkere broeders met dergelijke liefdevolle zorg behandelen, mogen wij pas
zeggen dat wij boven de barbaarse leus: ‘oog om oog’ zijn uitgestegen. Hoe
durven wij te bidden: ‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven’, terwijl wij onze broeders nog op een dergelijke
manier behandelen?
Vraag 185. Vrouwenkiesrecht
Hoe staan de Rozenkruisers tegenover vrouwenkiesrecht?
Antwoord: De geest is noch mannelijk noch vrouwelijk, maar openbaart
zich afwisselend als man en als vrouw zodat, als men het vrouwenkiesrecht vanuit een ruimer standpunt beziet, het in het voordeel van onze tegenwoordige mannen is vrouwen toe te staan, wat in wezen haar recht is:
volkomen, algehele gelijkheid in elk opzicht. De dubbele moraal, die in onze tijd regel is, waarbij de man tegen de maatschappij mag zondigen zonder
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gebrandmerkt te worden, moet verdwijnen. Vrouwen behoren evenveel
betaald te krijgen als mannen. Men zou de gedragslijn, die in de voortreffelijke roman van Edward Bellamy: Looking Backward is uitgestippeld, moeten volgen.
De wenselijkheid van die maatschappelijke gelijkstelling zal blijken als
men het leven vanuit het standpunt beziet, dat dit leven op aarde er maar
één uit vele is en dat wij afwisselend als man en als vrouw worden geboren. Maar er zijn nog andere redenen waarom men aan vrouwen stemrecht zou moeten verlenen. Het stoffelijk lichaam van de man is positief en
daarom zijn de positieve krachten van de man vooral op de scheikundige
sfeer van de stoffelijke wereld gericht. Hij is vooral geïnteresseerd in wat
men in het dagelijkse leven kan wegen, meten, analyseren en mee kan werken. Zijn ontwikkeling verloopt hoofdzakelijk langs materiële lijnen, de
aarde en alles wat erop is vorm gevend al naar het zijn fantasie uitkomt,
maar zich weinig of niet interesseert voor de geestelijke kant van de dingen.
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 belangstelling voor die dingen die tot morele verheffing van het ras leiden.
Omdat 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.
Sommige mensen betogen: ‘Ja, maar als zij door de politiek in beslag
wordt genomen, wordt het huisgezin eveneens opgebroken.’ Maar daar
hoeft men echt niet bang voor te zijn. Tijdens de overgangsperiode, zolang de vrouw nog voor haar rechten moet opkomen en misschien nog
korte tijd daarna, totdat zij zich heeft aangepast, kan er in sommige gevallen sprake zijn van verwaarlozing van het gezin. Maar daar, waar men dit al
geprobeerd heeft, is geen gezin uiteengevallen, integendeel, er is veel goeds
tot stand gekomen. Want men kan er altijd op rekenen dat de vrouw opkomt voor elke verbetering die tot verhoogde moraliteit leidt. Hoewel wetten maar een tijdelijk hulpmiddel zijn om de mens op een hoger niveau te
brengen, waar iedereen zijn eigen wetten stelt, en goed zal doen zonder
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dwang, is het toch noodzakelijk dat dergelijke hervormingen op dit moment wettelijk geregeld worden.
Vraag 186. Doodt men leven bij het eten van eieren, groenten en
fruit?
Als een occultist zich onthoudt van het eten van vlees omdat er een drama aan vooraf
gaat, en geen deel wil hebben aan het beroven van leven, hetzij direct of indirect, beneemt men dan ook niet het leven door het eten van eieren, vruchten, groenten en dergelijke?
Antwoord: Het door de vrager bedoelde geval is totaal verschillend van dat,
waarin men een dier zijn leven beneemt. Hoewel men inderdaad een dier
doden moet om zijn vlees te verkrijgen, en het daardoor kwaad doet, helpt
men daarentegen in feite een boom, als men de vruchten daarvan plukt,
zoals wij zodadelijk zullen inzien als wij het ontkiemingsproces begrijpen.
Dit proces is hetzelfde bij dieren als bij mensen; het is eigenlijk in alle
rijken hetzelfde. 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 gevormd worden. Dezelfde
voorwaarden gelden voor de bevruchting van een ei of van plantaardig
zaad. Zij lijken op de vrouwelijke eicel, zij hebben net 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 we 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.
Vraag 187. Is de wachter op de drempel hetzelfde als een dubbel begeertelichaam?
Is het verschrikkelijke wezen, dat Glyndon in Bulwer Lyttons ‘Zanoni’ zag, hetzelfde
als Mr. Hyde in het verhaal van Robert Louis Stevenson?
230

Antwoord: Nee. In sommige opzichten is er enige overeenkomst, maar op
andere punten zijn er zeer grote verschillen. Het gevreesde wezen, door
Glyndon waargenomen, wordt in het occultisme ‘de wachter op de drempel’ genoemd. Wanneer de neofiet, na zijn stoffelijk lichaam in slaap te
hebben achtergelaten, bewust de begeertewereld binnentreedt, moet hij
voorbij een dergelijk wezen als door Glyndon beschreven. Het is de belichaming van al de slechte daden uit zijn verleden die, omdat er nog niet
voor geboet is, wachten op uitroeiing in toekomstige levens. Hij moet dat
wezen als deel van zichzelf herkennen en erkennen. Hij moet zichzelf beloven al die schulden, die door die verschrikkelijke gedaante voorgesteld
worden, zo spoedig mogelijk te vereffenen.
Dit wezen, hoewel steeds aanwezig, wordt door de gewone mens tijdens
de periode tussen de dood en een nieuwe geboorte, zelfs niet opgemerkt.
Het is een demon, de tegenhanger van een andere gedaante die al het goede dat iemand in het verleden heeft gedaan vertegenwoordigt en zijn beschermengel genoemd kan worden. Maar zoals gezegd zijn deze beide gedaanten voor de gewone mens altijd onzichtbaar, al spelen zij in zijn leven
ook een grote rol.
Het komt soms voor dat iemand met een buitengewoon sterke begeerteaard overlijdt en dat - nadat hij zijn daden heeft uitgeboet die het [begeertelichaam] in het louteringsgebied bevatte, en de tweede hemel heeft
betreden - deze schil in tact blijft totdat die persoon weer wordt geboren.
Deze schil wordt dan door magnetische aantrekking naar hem toegetrokken en deze persoon bezit dan als het ware een dubbel begeertelichaam.
Het begeertelichaam uit zijn voorgaande leven kan zich dan bij tijden laten
gelden en maken dat hij een dubbelleven leidt, in de trant als door Robert Louis Stevenson 22 beschreven, dat hem aanzet tot daden die hij verfoeit, omdat het lijden, veroorzaakt door de loutering, werkt als geweten
en maakt dat het afkeer opwekt voor het kwaad. Gelukkig echter zijn dergelijke gevallen tegenwoordig buitengewoon zeldzaam.
Vraag 188. Bij verwijdering van een arm, een tak of een stuk van
een rots, verwijdert men dan ook de onzichtbare tegenhanger?
Als men een arm amputeert, een tak van een boom afzaagt, of een stuk rots in de
lucht laat springen, zal de onzichtbare tegenhanger dan eveneens afbreken?
Antwoord: In het geval van een geamputeerde arm zal de etherische tegenhanger ervan nog bij het levenslichaam blijven, hoewel er een zekere magnetische band bestaat tussen de etherische en fysieke arm die men heeft
22
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begraven. Er is een geval bekend van iemand die, nadat zijn arm was afgezet, klaagde over hevige pijn, alsof er iets in het vlees van zijn arm binnendrong. Die pijn hield wekenlang aan, tot men uiteindelijk de arm opgroef en zag dat men bij het kisten een spijker door het vlees had geslagen op de plek waar de man de pijn voelde. Toen men de spijker eruit haalde was de pijn voorbij. Mensen met een afgezette arm of been klagen soms
jarenlang na de operatie over pijn in het geamputeerde lichaamsdeel. Daarna houdt de pijn op, omdat de etherische arm, tegelijk met het begraven lichaamsdeel, tot ontbinding is overgegaan.
Het lichaam van de plant bestaat alleen maar uit de twee dichtere ethers,
de scheikundige ether en de levensether die de plant in staat stellen om 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 voorvalt. 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.
Vraag 189. Bestaat er een plek waar men ‘het leven’ kan leiden?
Kent u een plaats, een huis of een tehuis, waar men naartoe kan gaan om dat leven van
schoonheid, eenvoud en weerloosheid, dat u bepleit, te leiden?
Antwoord: Nee, een dergelijke plaats ken ik niet, en als er al een tehuis voor
dat doel gesticht werd, zou mij dat voor de inwoners spijten. Als iemand
een heftig temperament heeft en in de bergen gaat wonen om daar als
kluizenaar te leven, waar geen mensen zijn die hem irriteren, is het geen
kunst als men zijn geduld tegenover anderen niet verliest. Als het ons
moeite kost om onze zwakheden en fouten in een stad te overwinnen en
wij trekken dan een onbewoond gebied in, waar die verleidingen niet bestaan, is dat een kleine verdienste als wij daar niet aan toegeven. Wij zijn
in steden en te midden van onze medemensen geplaatst, om aan hen te
wennen en ons aan te passen, om te leren goed gehumeurd te blijven ondanks allerlei ergernissen, te leren verzoekingen te vermijden waar die zich
voordoen. Men kan in de bergen wonen en met zijn gevoel in de stad
zijn, of zich in een klooster opsluiten en toch snakken naar de genoegens
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van het leven. Men kan het best op de plaats blijven waar wij zijn geplaatst en daar die geestelijke eigenschapen ontwikkelen die ons tot een
beter mens maken. In de wereld moet gewerkt worden en hoe kunnen wij
dat dan doen als wij de wereld ontvluchten? Wij dragen verantwoordelijkheid tegenover onze medemensen. Als wij ons aan die verantwoordelijkheid onttrekken, onttrekken wij ons aan onze verplichtingen en zullen wij
door het lot naar een omgeving worden teruggebracht waaruit wij niet kunnen ontsnappen. Daarom is het beter de lessen die voor de hand liggen te
leren, in plaats van ze te ontlopen.
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