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GELOOFSBELIJDENIS OF CHRISTUS

Niet hij bemint zijn God, die fel in haat ontbrandt,
voor wat zijn naaste heilig is en dit met voeten treedt;
hij die door angst voor hel te kluisteren zoekt het verstand,
bewijst dat hij niet het doel van ons streven weet.
Van God is elk geloof, en Christus overal
de weg die tot de waarheid en het leven leidt.
Hij schenkt aan alle zwaar beproefden in de strijd
de rust, de stille vrede zonder onderscheid.
Want op zijn smeken daalde eens de heilige Geest,
voor alle kerken neer en niet voor één alleen;
ook straalde op pinkstermorgen het goddelijk vlammend vuur
om het hoofd van elk van de twaalf lichtend heen.
Sindsdien, als gieren hunkerend van vraatzucht,
hebben wij gestreden om niet meer dan een loze naam
en getracht de naaste naar de brandstapel te slepen
uit geloofsbelijdenis en dogmatiek; o wat infaam.
Is Christus dan verdeeld? Of maakt de dood aan 't kruis,
van Kefas of van Paulus, het mensdom vrij?
Zo niet, waarom verdeling en opsplitsing dan?
Zijn liefde omvat ons allen, u zowel als mij.
Zijn zuivere liefde toch kan nooit omsloten zijn
in godsdienstvorm of afgebakend deel.
En hoe verscheiden bij de mensen ook zijn naam,
zijn liefde omvat ons saam als één geheel.
Waarom zijn woord dan niet volkomen uitgeleefd?
Waartoe de scheidsmuur die de kern omhult?
Want weet: slechts één ding is van eeuwig nut,
het is, dat naastenliefde ons hart vervult.
Eén ding is het wat de wereld maar behoeft;
één balsem heelt de mensheids diepste smart;
één weg maar is er die naar de hemel voert,
dat is de weg van liefde in ons hart.
Max Heindel

AAN DE GOED VERSTAANDER
De stichter van de christelijke godsdienst gaf een occulte waarheid toen
Hij zei: ‘Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Marcus 10:15. Alle esoterici erkennen de verstrekkende invloed van dit voorschrift en proberen het dagelijks na te leven.
Wanneer er in de wereld een nieuwe leer wordt verkondigd, wordt zij
door verschillende mensen op zeer verschillende manieren ontvangen.
De één zal gretig elke nieuwe wereldbeschouwelijke poging aangrijpen
om zich ervan te verzekeren in hoever zij zijn eigen denkbeelden versterkt.
Voor zo iemand is de wereldbeschouwing zelf van ondergeschikt belang.
Haar voornaamste betekenis bestaat in het rechtvaardigen van zijn ideeen. Als het werk aan die verwachting schijnt te beantwoorden, zal hij het
geestdriftig aanvaarden en er zich met een uitermate onberedeneerde partijdigheid aan vastklampen; zo niet, dan zal hij er zich waarschijnlijk teleurgesteld en met tegenzin van afkeren, met het gevoel of de schrijver
hem persoonlijk beledigd heeft.
Een ander neemt een sceptische houding aan zodra hij ziet dat het iets
bevat wat hij nooit eerder gelezen, gehoord of in zijn eigen hoofd uitgebroed heeft. Waarschijnlijk zou hij zich zeer verongelijkt voelen wanneer
men hem ervan beschuldigde, dat zijn verstandelijke houding het toppunt
is van zelfvoldaanheid en onverdraagzaamheid. Dat is een onmogelijkheid en daarom sluit hij zijn verstand voor elke waarheid die misschien
kan schuilen in dat wat hij hooghartig verwerpt.
Deze beide categorieën staan zichzelf in de weg. Vaste denkbeelden maken haar ontoegankelijk voor de stralen van de waarheid. Een kind is in
dit opzicht absoluut het tegenovergestelde van zijn ouders. Het is nog
niet doordrongen van dat overstelpende besef van de reusachtige hoeveelheid kennis. Evenmin voelt het zich verplicht een geleerd gezicht te
trekken of zijn onkunde van dit of dat onderwerp achter een glimlach of
een grijns te verbergen. Het is ronduit onwetend, niet gebonden door
vooraf opgevatte meningen en daardoor erg leergierig. Het neemt alles op
met dat heerlijke vertrouwen dat wij met de naam van kinderlijk vertrouwen betitelen, waarin geen schaduw is van twijfel. Zo bewaart het kind
de leer die het ontvangt, totdat zij later bewezen of weerlegd wordt.
In alle occulte scholen geeft men de leerling in het begin de raad om,
wanneer hij een nieuwe leer krijgt, al het andere te vergeten, zich noch
door voorkeur, noch door vooroordeel te laten leiden en zijn verstand in

een toestand van kalme, waardige afwachting te houden. Evenals scepticisme ons absoluut blind maakt voor de waarheid, zo zal deze kalme, vertrouwende houding de intuïtie of de leer van binnenuit in staat stellen de
waarheid in het voorgelegde probleem te zien. Dat is de enige manier om
een absoluut zeker waarheidsbegrip op te bouwen.
Van de leerling wordt niet geëist om klakkeloos te geloven dat een bepaald voorwerp dat hij voor wit houdt, echt zwart is als men hem dit
verzekert, maar hij moet zijn verstand zó vormen, dat hij alle dingen gelooft, dat iets mogelijk zou kunnen zijn. Dat zal hem in staat stellen om zogenaamde vastgestelde feiten even opzij te leggen en te onderzoeken of er
misschien nog een ander, tot nu toe onopgemerkt gezichtspunt bestaat,
van waaruit het bewuste voorwerp zwart zou blijken te zijn. Hij zou zich
zelf dan ook nooit toestaan iets als een vaststaand feit te beschouwen,
want hij beseft volkomen het grote belang van het aanpassingsvermogen dat
een kind kenmerkt en waardoor hij zijn verstand belet te verstarren. Hij
beseft in iedere vezel van zijn wezen dat wij nu nog door een spiegel
zien, in raadselen. Evenals Ajax is hij steeds op zijn hoede, snakkend naar
steeds meer licht.
Het grote voordeel van een dergelijke houding van het verstand bij de
bestudering van een bepaald onderwerp, plan of idee is duidelijk. Verklaringen die beslist tegenstrijdig blijken te zijn en onder de voorstanders
van de tegengestelde partijen de gemoederen in beroering hebben gebracht, kunnen niettemin best met elkaar verzoend worden, zoals uit een
dergelijk voorbeeld in dit boek zal blijken. De verborgen band van harmonie
kan alleen maar door een open verstand gezien worden en al vindt men misschien
dat dit werk van andere verschilt, toch verzoekt de schrijver om een onpartijdige houding als basis van een later volgende beoordeling. Indien het
boek ‘gewogen wordt en te licht bevonden’, zal de schrijver niet morren.
Hij is alleen bang voor een haastig oordeel, gebaseerd op gebrek aan kennis van het stelsel dat hij bepleit, een oordeel dat ‘te licht bevonden’ luidt
bij gebrek aan onpartijdig ‘wegen’. Verder wil hij er op wijzen dat de enige mening die de beoordelaar eer aandoet, op kennis berusten moet.
Een andere reden tot voorzichtig oordelen is, dat veel mensen het ontzettend moeilijk vinden om een haastig gegeven mening te herroepen.
Daarom dringen wij er bij de lezer op aan zich van elke uitspraak van lof
of blaam te onthouden, tot een bestudering van het werk hem behoorlijk
van de verdiensten of gebreken ervan heeft overtuigd.
De wereldbeschouwing der Rozenkruisers is niet dogmatisch. Evenmin beroept zij zich op welke andere autoriteit ook dan het verstand van de onderzoeker. Zij geeft geen polemiek en wordt alleen maar aan de wereld
verkondigd in de hoop dat zij enkele moeilijkheden, die het verstand van

onderzoekers van de diepzinnige leer in het verleden bedreigd hebben,
kan helpen oplossen. Om verkeerde opvatting te voorkomen, moet het
verstand van de onderzoeker echter goed doordrongen zijn van het feit
dat er over dit ingewikkelde onderwerp, dat alles onder en ook boven de
zon insluit, geen volmaakte openbaring bestaat.
Een onfeilbare uiteenzetting zou alwetendheid van de kant van de
schrijver vooropstellen en zelfs de Oudere Broeders vertellen ons dat zij
zich soms in hun oordeel vergissen. Daarom is er geen sprake van dat er
ooit in een boek het laatste woord over het wereldmysterie kan gezegd
worden. De schrijver van dit werk geeft dan ook niet veel meer dan de
allereerste beginselen van de Rozenkruisersleer.
De Broederschap van het Rozenkruis bezit de verreikendste en meest
logische opvatting over het wereldmysterie waarmee de schrijver in zijn
jarenlange studie van dit onderwerp kennis heeft gemaakt. Voor zover hij
heeft kunnen nagaan, is hun leer in overeenstemming met de feiten zoals
hij ze kent. Toch is hij er vast van overtuigd dat De wereldbeschouwing der
Rozenkruisers lang niet het laatste woord over dit onderwerp is. Dat naarmate wij voortschrijden een steeds wijdere horizon van waarheid zich
voor ons zal openen en veel dingen zal ophelderen die wij nu door een
spiegel zien, in raadselen. Ook is hij er vast van overtuigd dat alle andere
toekomstige leringen dezelfde hoofdlijnen zullen volgen, omdat zij absoluut waar blijken te zijn.
Hieruit blijkt dus dat de schrijver dit boek niet voor het einde, het slotakkoord van de occulte kennis houdt. Al heet het boek De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, wil de schrijver er toch nog eens sterk de nadruk op
leggen, dat men het niet voor een geloof moet houden dat ‘eens en voor
altijd’ door de stichter van de orde of door iemand anders aan de Rozenkruisers gegeven is. De schrijver verklaart nadrukkelijk dat hij in dit boek
alleen maar zijn opvatting van de leer van het Rozenkruis betreffende het wereldmysterie geeft, gesteund door zijn persoonlijke navorsingen aangaande de geestelijke werelden, de toestanden van de mens voor de geboorte
en na de dood, enzovoort. De schrijver beseft volkomen de verantwoordelijkheid van iemand die al of niet met voorbedachten rade anderen op
een dwaalspoor brengt. Hij wil zich zoveel mogelijk daarvoor hoeden en
eveneens anderen behoeden voor de mogelijkheid, om zonder er bij na
te denken, een verkeerde weg in te slaan.
Wat er dus in dit werk gezegd wordt, kan de lezer naar keuze aannemen of verwerpen. Al het mogelijke is gedaan om de leer begrijpelijk te
maken. Er is geen moeite gespaard om haar in eenvoudige bewoordingen
te kleden. Daarom is het gehele werk door, steeds één en dezelfde uitdrukking gebruikt om een bepaald idee mee te delen. Hetzelfde woord

heeft overal dezelfde betekenis. Wanneer een woord, dat een idee omschrijft voor het eerst gebruikt wordt, probeert de schrijver hiervan zo
duidelijk mogelijk een definitie te geven. Alleen Nederlandse uitdrukkingen en eenvoudige bewoordingen zijn gebruikt. De schrijver heeft er
voortdurend naar gestreefd een zo nauwkeurig en duidelijk mogelijke
omschrijving van het onderwerp in kwestie te geven als maar mogelijk
was, alle dubbelzinnigheid te vermijden en alles duidelijk te maken. Hoever hij hierin geslaagd is, moet de onderzoeker zelf beoordelen. Daar hij
echter ijverig iedere poging benut heeft om de leer over te dragen, voelt
hij zich verplicht er ook tegen te waken dat dit boek ooit als gezaghebbend voor de Rozenkruisersleer beschouwd wordt. Slaat men deze raad
in de wind, dan wordt misschien door sommige onderzoekers teveel gewicht aan dit werk gehecht en dat is niet eerlijk, noch tegenover de broederschap, noch tegenover de lezer. Men zou dan geneigd zijn de verantwoordelijkheid voor de fouten, die in dit zowel als in elk ander menselijk
werk kunnen voorkomen, op de broederschap te schuiven. Daarom genoemde waarschuwing.
Tijdens de vier jaar die verstreken zijn sinds het voorgaande geschreven werd, heeft de schrijver zijn onderzoek van de onzichtbare werelden
voortgezet en met betrekking tot deze gebieden een zekere uitbreiding
van bewustzijn mogen ervaren. Deze uitbreiding van bewustzijn wordt bereikt door het in praktijk brengen van de leer die in de westerse mysterieschool onderwezen wordt. Anderen, die ook deze methode van zielsontplooiing gevolgd hebben, de methode die vooral voor westerlingen geschikt is, waren ook in staat zelf de juistheid van veel zaken die hier geleerd worden, te bevestigen. Aldus heeft het begrip van de schrijver over
dat wat de Oudere Broeders hem gegeven hebben een zekere mate van
bevestiging gekregen en blijkt in feite juist te zijn. Daarom voelt hij het
als zijn plicht dit, als een stimulans aan hen die nog niet in staat zijn zelf
waar te nemen, mee te delen.
Als wij geschreven hadden dat het levenslichaam uit prisma’s is opgebouwd in plaats van uit punten, dan was dat juister geweest. Want het is
de straalbreking door deze minuscule prisma’s, die het kleurloze zonnefluïdum in een roze tint veranderen, zoals ook door andere schrijvers is
waargenomen.
Er werden ook nieuwe en belangrijke ontdekkingen gedaan. Wij weten
nu bijvoorbeeld dat het zilveren koord in ieder leven opnieuw groeit. Dat
één deel uit het zaadatoom in de grote draaikolk van de lever ontspruit;
dat het andere deel uit het zaadatoom van het grofstoffelijke lichaam in
het hart opgroeit; dat beide delen in het zaadatoom van het levensli-

chaam, in de zonnevlecht, samenkomen en dat deze verbinding van de
hogere en de lagere voertuigen het levend worden veroorzaakt.
De verdere ontwikkeling van het koord tussen het hart en de zonnevlecht tijdens de eerste zeven jaren, heeft een belangrijke betrekking op
het mysterie van het kinderleven, zoals zijn verdere groei vanuit de lever
naar de zonnevlecht, die in de volgende periode van zeven jaar plaatsvindt, een bijdrage levert tot de adolescentie. De voltooiing van het zilveren koord markeert het einde van de kinderjaren. Vanaf die tijd begint de
zonne-energie die door de milt binnenstroomt en gekleurd wordt als gevolg van de lichtbreking door het prismatische zaadatoom van het levenslichaam, dat zich in de zonnevlecht bevindt, aan de aura een kenmerkende en individuele kleurschakering te geven, die wij bij volwassenen waarnemen.
MAX HEINDEL

Toelichting van de vertaler.
Bij de vertaling is dankbaar gebruik gemaakt van Leer der Rozekruisers (Rozekruisers Cosmologie) 2e druk, 1924, vertaald door mevrouw A.J.J. Hattinga
Raven; de 1ste druk verscheen in 1913. Voor de Engelse uitgave is gebruik
gemaakt van de 6e druk, de laatste die Max Heindel heeft uitgegeven en
de 20ste druk uit 1948, die daaraan gelijk blijkt. Eveneens de eerste druk in
het Duits, die Max Heindel zelf heeft nagekeken. Over bepaald woordgebruik schrijft Max Heindel in een brief aan mevrouw Laura Bauer, de
Oostenrijkse vertaalster van De wereldbeschouwing in het Duits. Deze briefwisseling kunt u terugvinden in Max Heindel en the Rosicrucian Fellowship,
Addendum 9.
De diagrammen werden opnieuw gemaakt. Aan diagram 2, de zeven werelden, werden het ‘2e en 3e geheugen der natuur’ toegevoegd, zoals Max
Heindel die zelf noemt in Vragen en Antwoorden deel 2, vraag 66.
Diagram 5a, Het drievoudige zilveren koord, werd weergegeven zoals
Max Heindel dat in nagelaten notities heeft getekend en is terug te vinden in het boekje: Het zilveren koord en de zaadatomen.
Max Heindel haalt vaak bijbelteksten aan. Hij gebruikt soms de King James, of koning Jacobus vertaling, maar ook wel die van Maarten Luther,
die de Bijbel vanuit het Latijn in het Duits vertaalde.
Het Oude Testament, of Oude Verbond, of Oude Bedeling, werd in het
Hebreeuws geschreven; het Nieuwe Testament in het Grieks. Jezus en zijn
omgeving spraken Galilees-Aramees of Joods-Palestijns Aramees. Deze
Aramese Bijbel (oude en nieuwe testament) werd in 1933 (1968 herzien) in
het Engels vertaald door George M. Lamsa.
In het Nederlands zijn veel, verschillende vertalingen van het Nieuwe
Testament, b.v. die in zes vertalingen (naast elkaar) uit 1950, die laat zien
de vertalingen van: Statenvertaling; Lutherse vertaling; Leidse vertaling,
vert. prof. Brouwer, vert. Petr. Canisius, nieuwe vertaling N.B.G [Nederlands Bijbel Genootschap].
In 2007 (4e druk 2010) verscheen de nieuwe vertaling van het Nederlands
Bijbel Genootschap. Dit is in modern Nederlands.
In 2010 (4e druk 2012) verscheen de herziene Statenvertaling. Deze is
plechtstatiger.
Denk nu niet dat onder deze vertalingen er één is die zich zo nauwgezet mogelijk aan de Griekse grondtekst houdt.

Daarnaast werd gebruik gemaakt van Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament van D. Eberhard Nestle uit 1952. Hier staan de
Griekse woorden per bijbeltekst, met een Duitse vertaling daarachter.
Gebruiksvriendelijker is The Emphatic Diaglott uit 1942. Hier staat in de
linker kolom de originele Griekse tekst, met daaronder de letterlijke Engelse vertaling van elk woord afzonderlijk, en rechts de vertaling in ‘leesbaar’
Engels.
Tevens werd gebruik gemaakt van het Grieksch Woordenboek van Dr. F.
Muller Jzn, de 3e druk uit 1933. [915 pp.]
Hier werd gebruik gemaakt van De Nieuwe Vertaling van het N.B.G, de
modernste. Daarbij werden correcties aangebracht van wat er in de Griekse tekst staat.
Hier enige voorbeelden waar het het woord hemel/hemelen betreft.
Genesis 1:1 ‘In het begin schiep God de hemel[en] en de aarde.’
Matt. 6:9 ‘Onze Vader in de hemel[en],’
Handelingen 4:24 ‘Heer, u hebt de hemel[en] en de zee gemaakt.’
2 Kor. 12:2 ‘Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot
in de derde hemel werd weggevoerd …’
Hebr. 4:14 ‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben, die de hemel[en] is doorgegaan, Jezus, de zoon van God …’
In dit boek kunt u lezen dat de mens een samengesteld wezen is, dat bestaat uit verschillende lichamen. Alleen het grofstoffelijk lichaam is voor
de niet helderziende zichtbaar en voelbaar. Het levenslichaam heeft de
vorm van het stoffelijk lichaam en steekt daar tussen de 3 tot 4 cm. buiten; het begeertelichaam is eivormig en steekt daar tussen de 40 tot 50 cm.
buiten; terwijl het verstand niet meer dan een wolkachtig iets is. Deze
verschillende lichamen worden door Heindel ‘voertuigen’, (vehicles) genoemd.
Ons stoffelijk lichaam wordt grofstoffelijk lichaam (dense body of dichte lichaam) genoemd, dit als onderscheid van het fijnstoffelijk lichaam,
het levenslichaam, dat ook tot de stoffelijke wereld behoort, maar voor
de niet helderziende onzichtbaar is. Al deze verschillende lichamen
doordringen elkaar.
Verder werden fouten doormiddel van voetnoten verbeterd en genoemde personen die thans minder bekend zijn, iets nader beschreven en de
plaats van de geciteerde Bijbelteksten genoemd.
De vertaler

DEEL I
De tegenwoordige samenstelling van de mens
en zijn ontwikkeling

1

2

INLEIDING

De westerse wereld staat ongetwijfeld aan de spits van het menselijk ras en
om verschillende redenen, die uit de volgende bladzijden zullen blijken, gelooft de Rozenkruiser dat de wereldgodsdienst van dat ras noch judaïsme
noch een populair christendom zal zijn, maar echt esoterisch christendom.
Boeddha, groot, machtig en verheven als hij was, is misschien het ‘licht van
Azië’, Christus echter zal als het ‘licht van de wereld’ erkend worden. Zoals
de zon, de schitterendste ster aan de hemel in luister en glans overtreft, elk
spoor van duisternis verdrijft en leven en licht aan alle wezens meedeelt, zo
zal binnen niet al te lange tijd de ware godsdienst van Christus alle andere
godsdiensten aan de kant zetten en vervangen, tot eeuwig welzijn van de hele
mensheid.
In onze beschaving gaapt een wijde, diepe kloof tussen hoofd en hart, en
naarmate het verstand in het rijk van de wetenschap van de ene ontdekking
naar de andere voortsnelt, wordt de kloof steeds dieper en wijder en wordt
het gevoel steeds meer naar de achtergrond geschoven. Het verstand verheft
luid zijn stem en wil zich met niets minder tevreden stellen dan met een stoffelijk bewijsbare uiteenzetting van de mens en zijn medeschepselen, die de
wereld van de verschijnselen uitmaken. Het hart voelt instinctief dat er nog
iets hogers bestaat en smacht naar een geestelijke waarheid dan door het verstand alleen kan begrepen worden. De menselijke ziel zou zich graag op de
etherische wieken van de intuïtie verheffen en zich in de eeuwige bron van
geestelijke liefde en licht baden, maar het wetenschappelijke inzicht heeft zijn
vleugels gekortwiekt en zit daar geboeid en stom terwijl ongestilde verlangens
aan zijn binnenste knagen als de adelaar aan Prometheus’ lever. 1
Is dit noodzakelijk? Bestaat er geen gemeenschappelijke basis waarop hoofd
en hart zich kunnen verenigen, waar zij elkaar kunnen bijstaan en door onderlinge hulp krachtiger kunnen worden in hun zoeken naar universele waarheid, tot tevredenheid van beide? Even zeker als het oorspronkelijke licht het
1

Het Engelse woord Vulture betekent gier. Maar volgens het Mythologische woordenboek
van dr. G.J.M. Bartelink, Utrecht 1909, werd Prometheus ‘geketend aan de Kaukasus, waar
een adelaar aan zijn lever knaagde, die telkens weer aangroeide.’
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oog schiep, waardoor het licht waargenomen wordt, zo zeker als het oorspronkelijke verlangen naar groei de organen voor de spijsvertering en assimilatie schiep, even zeker als de gedachte bestond vóór het verstand en dit
voor haar uitdrukking opbouwde en daar nog steeds mee bezig is, zo zeker
als het verstand zich nu baan breekt en door eigen onverschrokken kracht
probeert aan de natuur zijn geheimen te ontfutselen, zo zeker zal het hart
een weg vinden om zijn boeien te verbreken en zijn vurige verlangens te stillen. Op het ogenblik wordt het door de overheersende hersenen gekluisterd.
Eens zal het hart de kracht hebben om de grendels van zijn gevangenis te
verbreken en een grotere kracht te worden dan het verstand.
Ook staat vast dat er geen tegenstrijdigheid in de natuur kan zijn en daarom moeten hart en verstand zich kunnen verenigen. Het is juist de bedoeling
van dit boek om die gemeenschappelijke basis aan te wijzen; aan te tonen,
waar en hoe het verstand, geholpen door de intuïtie van het hart, dieper de
geheimen van het bestaan kan peilen dan één van beide alleen zou kunnen,
zodat het hart door vereniging met het verstand behoed kan worden voor
afdwalen. Waar elk de grootste vrijheid van handelen kan hebben zonder dat
zij elkaar geweld aandoen en waar hoofd zowel als hart bevrediging kunnen
vinden.
Alleen waar die samenwerking op een volmaakte manier tot stand is gebracht, zal de mens het geestelijke, ware begrip van zichzelf en van de wereld
waarvan hij deel uitmaakt, krijgen. Dat alleen kan hem een ruim verstand en
een warm hart geven.
Bij iedere geboorte komt er schijnbaar een nieuw leven in ons midden. Wij
zien de kleine vorm leven en groeien en tijdens dagen, maanden of jaren een
factor in ons leven worden. Ten slotte komt er een dag dat de vorm sterft en
uiteen valt. Het leven, dat gekomen is - vanwaar weten wij niet - is naar de
onzichtbare overzijde gegaan en vol smart vragen wij ons af: van waar kwam
het? Waarom was het hier en waar is het heen gegaan?
Over elke drempel werpt de skeletachtige figuur van de dood haar angstwekkende schaduw. Ouden en jongen, gezonden en zieken, rijken en armen,
allen moeten in gelijke mate die schaduw volgen, en de eeuwen door heeft de
treurige kreet weerklonken naar een oplossing van dit levensraadsel, het raadsel van de dood.
Voor de meeste mensen blijven de drie belangrijke vragen: vanwaar komen
wij, waarom zijn wij hier, en waar gaan wij heen, tot nu toe onopgelost. Het
is helaas een algemeen vastgeworteld idee geworden dat men over deze
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kwesties, die toch voor de mensheid van het grootste belang zijn, niets met
zekerheid kan weten. Niets is misleidender dan dit. Iedereen, zonder uitzondering, kan kennis over dit onderwerp opdoen; kan dus zelf de toestand van
de menselijke geest, zowel voor de geboorte als na de dood, onderzoeken.
Men hoeft daarvoor geen uitverkorene te zijn. Evenmin zijn er bijzondere
vermogens voor nodig. Iedereen heeft het aangeboren vermogen om al deze
dingen te weten, maar! ja, er zit een ‘maar’ aan en een heel grote ‘maar’. Deze
vermogens zijn in ieder mens aanwezig, maar in de meeste mensen latent. Er
is veel krachtsinspanning nodig om het te doen ontwaken en dat schijnt wel
een zeer afschrikwekkend middel te zijn. Als deze vermogens, ‘bewust en
wel’ voor een geldelijke vergoeding te krijgen waren, dan zouden veel mensen - al was de prijs nog zo hoog - het er wel voor over hebben om daardoor
zulk een ontzaglijk voordeel boven hun medemensen te bezitten. Weinig
mensen zijn echter bereid om het leven te leiden dat nodig is om die vermogens te doen ontwaken. Die ontplooiing komt pas na geduldig, volhardend streven. Die kan niet gekocht worden en de weg is moeilijk.
Men erkent dat er oefening nodig is om piano te leren spelen en dat men
onmogelijk horlogemaker kan worden zonder een leertijd door te maken.
Zodra echter kwesties als de ziel, de dood en het hiernamaals of de verheven
oorzaken van het bestaan ter sprake komen, denken veel mensen dat zij het
evengoed weten als ieder ander en dat zij evenveel recht van spreken hebben, al hebben zij het onderwerp nog nooit bestudeerd.
Feitelijk behoort niemand te verwachten dat zijn mening in overweging genomen wordt, tenzij hij door bestudering van het onderwerp daartoe bevoegd is. Bij rechtszaken, waar deskundigen worden opgeroepen om te getuigen, wordt eerst onderzocht of zij wel bevoegd zijn. De waarde van hun
getuigenis zal alleen waarde hebben als bevonden wordt dat zij, op het gebied
waarop hun getuigenis verlangd wordt, volledig thuis zijn.
Als zij echter eenmaal bevoegd zijn verklaard - dank zij studie en praktijk om een mening te verkondigen die gewicht in de schaal legt, dan wordt die
mening ook met de grootste eerbied en ontzag ontvangen. En wanneer het
getuigenis van de ene deskundige door die van anderen die even bekwaam
zijn, bekrachtigd wordt, zal iedere nieuw getuigenis de waarde van het vorige
bewijsmateriaal aanmerkelijk verhogen. Het onweerlegbare getuigenis van één
zo'n persoon weegt gemakkelijk op tegen dat van één, of van een dozijn, of
van een miljoen mensen die niets van het onderwerp afweten waarover zij
spreken. Want al wordt niets ook met een miljoen vermenigvuldigd, het blijft
5

altijd niets. Dit geldt evengoed voor de wiskunde als voor elk ander onderwerp.
Zoals gezegd, erkennen wij deze feiten grif genoeg waar het stoffelijke aangelegenheden betreft. Maar als dingen aan de andere zijde van de zintuiglijke
wereld onderwerp van gesprek zijn, wanneer dus de bovenstoffelijke wereld
ter sprake komt, wanneer de betrekking tussen God en mens of de diepste
geheimen van de onsterfelijke goddelijke vonk die wij voor het gemak de ziel
noemen, onderzocht moeten worden, dan maakt iedereen aanspraak op een
nauwgezette overweging van zijn opvattingen en ideeën op het gebied van
geestelijke dingen, zoals men alleen aan de wijze toekent, die door een leven
van geduldig en ingespannen onderzoek zich wijsheid wat deze geestelijke
dingen betreft, verkregen heeft.
Nog erger; veel mensen zullen zich zelfs niet met een onpartijdige overweging van hun inzichten tevreden stellen. Nee, zij zullen de woorden van de wijze bespotten en belachelijk maken, zijn getuigenis voor bedrog proberen te
verklaren en met het grootste zelfvertrouwen, dat getuigt van de grootste
onwetendheid, plechtig verzekeren dat, omdat zij niets van die dingen afweten, het absoluut onmogelijk is dat een ander dat wel kan.
Degene die zich van zijn eigen onwetendheid bewust is, heeft de eerste stap
gezet op de weg naar kennis. Het pad naar eerstehands kennis is niet gemakkelijk. Iets dat echt waarde heeft, komt nooit zonder hardnekkige inspanning.
Het kan niet te vaak herhaald worden dat er niet zoiets als ‘bijzondere gaven’
of ‘stom geluk’ bestaat. Alles wat iemand is of heeft, is het resultaat van inspanning. Wat iemand in vergelijking met anderen mist, ligt latent in hemzelf
en kan door de juiste methoden tot ontwikkeling komen.
Als de lezer vraagt, nadat hij dit idee grondig verwerkt heeft, wat hij dan
doen moet om die eerstehands kennis te verkrijgen, kan het volgende verhaaltje misschien dienen om de gedachte, die de kern is van het occultisme,
onder woorden te brengen:
Er kwam eens een jongeman bij een wijze en vroeg: ‘Mijnheer, wat moet ik
doen om wijs te worden?’ De wijze verwaardigde zich niet te antwoorden. Nadat de jongeman zijn vraag enige malen met hetzelfde resultaat herhaald had,
ging hij weg, om de volgende dag met dezelfde vraag terug te keren. Weer
kreeg hij geen antwoord en de jongeman kwam de derde dag met dezelfde
vraag: ‘Mijnheer wat moet ik doen om wijs te worden?’
Eindelijk keerde de wijze zich om en ging naar een dichtbij gelegen rivier.
Hij daalde in de stroom af en verzocht de jongeman hem te volgen. Toen hij
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bij een diepe plek gekomen was, nam de wijze de jongeman bij de schouders
en hield hem ondanks zijn tegenspartelen enige tijd onder water. Eindelijk
liet hij hem los en toen de jongeman op adem gekomen was, vroeg de wijze
hem: ‘Mijn zoon, waar verlangde je het meeste naar, toen je onder water was?’
De jonge man antwoordde zonder aarzelen: ‘Naar lucht, naar lucht! Ik moest
lucht hebben!’
‘Had je niet liever rijkdom, genot, macht of liefde gehad, mijn zoon? Dacht
je geen ogenblik aan dit alles?’ vroeg de wijze.
‘Nee, mijnheer! Ik had behoefte aan lucht en ik dacht alleen maar aan lucht’,
luidde onmiddellijk zijn antwoord.
‘Om wijs te worden’, sprak de wijze, ‘moet je even intens naar wijsheid verlangen als je nu naar lucht deed. Je moet er zo voor vechten, dat het je enige levensdoel wordt. Het moet je belangrijkste streven zijn, zowel bij dag als bij
nacht. Als je zo vurig naar wijsheid zoekt, mijn zoon, zul je beslist wijs worden.’
Dat is het eerste vereiste, dat de aspirant naar occulte kennis moet bezitten:
een vurig verlangen, een brandende dorst naar kennis; een ijver, die zich door
geen hinderpaal laat afschrikken. Het hoofdmotief voor het zoeken naar occulte kennis moet echter een vurig verlangen zijn om de mensheid tot zegen
te zijn en zichzelf volledig weg te cijferen, om voor anderen te werken. Occulte kennis is gevaarlijk wanneer zij niet door dat motief geleid wordt.
Zonder deze eigenschappen - vooral de laatste - enigszins te bezitten, is elke
poging tot het betreden van het steile pad van het occultisme een gewaagde
onderneming. Iets anders dat aan deze eerstehands kennis vooraf kan gaan,
is echter de studie van het occultisme uit de tweede hand. Voor eerstehands
onderzoek van dingen in verband met toestanden voor de geboorte en na de
dood van de mens, zijn bepaalde occulte vermogens noodzakelijk. Maar
niemand hoeft echter te wanhopen om inlichtingen over deze toestanden te
verkrijgen omdat zijn occulte vermogens niet ontwikkeld zijn. Evenals iemand over Afrika kennis kan opdoen door er in eigen persoon heen te gaan
of door beschrijvingen van reizigers te lezen die er geweest zijn, zo kan men
ook de bovenstoffelijke gebieden bezoeken door er zich voor geschikt te
maken of door te bestuderen wat anderen, die zich op die manier geschikt
gemaakt hebben, als resultaat van hun onderzoek verhalen.
Christus zei: ‘de waarheid zal u bevrijden.’ Joh. 8:32. Maar de waarheid wordt
niet voor eens en altijd uitgesproken. De waarheid is eeuwig en het zoeken naar
waarheid moet ook eeuwig zijn. Het occultisme kent geen ‘voor eens en voor
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altijd gegeven geloof’. Er zijn bepaalde grondwaarheden die blijven, die men
echter van verschillende kanten kan bekijken en die ieder een verschillend gezichtspunt opleveren, dat de andere aanvult. Daarom is het, voor zover wij het
nu kunnen bekijken, onmogelijk om de definitieve waarheid te bereiken.
Waar dit werk van andere levensbeschouwelijke werken verschilt, zijn de afwijkingen te wijten aan verschil van gezichtspunt. De schrijver heeft dan ook
alle mogelijke eerbied voor al getrokken conclusies en voor de ideeën van
andere onderzoekers. Het is zijn diepste wens dat de bestudering van de volgende bladzijden iets mogen bijdragen om de gedachten van u rijker en meer
omlijnd te maken dan voorheen.
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1
DE ZICHTBARE EN ONZICHTBARE WERELDEN

De eerste stap in het occultisme is de studie van de onzichtbare werelden.
Deze werelden zijn voor de meeste mensen onzichtbaar, omdat de fijnere en
geestelijke zintuigen waardoor zij waargenomen kunnen worden - zoals de
stoffelijke wereld om ons heen door de stoffelijke zintuigen waargenomen
wordt - bij hen nog in slapende toestand zijn. De meeste mensen staan op
hetzelfde standpunt ten opzichte van de bovenstoffelijke wereld als de blindgeborene ten opzichte van onze zintuiglijke wereld. Hoewel hij omringd is
door licht en kleuren, is hij niet in staat die te zien. Voor hem zijn zij als nietbestaand en onbegrijpelijk, eenvoudig omdat hij het gezichtsvermogen, waardoor zij waargenomen worden, mist. Voorwerpen kan hij betasten, zij schijnen hem werkelijk toe, maar licht en kleur gaan boven zijn begrip.
Zo is het met de meeste mensen. In de stoffelijke wereld voelen en zien zij
voorwerpen en horen zij geluiden; de andere gebieden echter, die de helderziende de geestelijke werelden noemt, zijn voor hen even onbegrijpelijk als
licht en kleur voor een blinde. Al kan een blind mens geen licht en kleur zien,
is dat geen argument tegen het bestaan en de werkelijkheid van licht en kleur.
Evenmin is het een argument dat, omdat de meeste mensen de bovenstoffelijke werelden niet kunnen zien, niemand ze kan zien. Als de blinde zijn gezichtsvermogen terugkrijgt, zal hij licht en kleur waarnemen. Indien de geestelijke zintuigen van hen die blind zijn voor de bovenstoffelijke werelden door
geschikte methoden gewekt worden, zullen ook zij de werelden waarnemen
die nu voor hen verborgen zijn.
Terwijl veel mensen de fout maken om het bestaan of de werkelijkheid van
de bovenzinnelijke werelden in twijfel te trekken, zijn er ook velen die in het
andere uiterste vervallen en, nadat zij van de waarheid van de onzichtbare werelden overtuigd zijn, denken dat zodra iemand helderziend is, de hele waarheid meteen voor hem duidelijk is; dat zodra iemand ‘zien’ kan, hij dadelijk
alles van deze geestelijke werelden afweet.
Dat is een grote misvatting. In de dingen van het dagelijks leven erkennen
wij grif de onjuistheid van een dergelijke bewering. Wij denken volstrekt niet
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dat iemand die blind geboren is en weer kan zien, meteen alles van de stoffelijke wereld afweet. Wat wel waar is, wij weten dat zelfs zij, die de dingen om
hen heen hun leven lang hebben kunnen zien, lang geen universele kennis
van hun omgeving bezitten. Wij weten dat er grondige studie en jarenlange
inspanning nodig zijn om zelfs dat oneindig kleine stukje, waarmee wij in ons
dagelijks leven te maken hebben, te kennen. Als wij de hermetische zinspreuk, ‘zo boven, zo beneden’ omkeren, beseffen wij meteen dat het in de
andere werelden net zo moet zijn. Wel kan men in de geestelijke werelden
veel gemakkelijker kennis opdoen dan in onze tegenwoordige grofstoffelijke
toestand, maar toch gaat dit niet zo gemakkelijk dat men de noodzaak voor
nauwgezette studie en de kans op het maken van fouten bij de waarneming kan
uitschakelen. Uit het getuigenis van betrouwbare en bevoegde waarnemers
blijkt inderdaad dat er daar meer zorg aan het waarnemen besteed moet worden dan hier.
Helderzienden moeten eerst opgeleid worden voordat hun waarnemingen
echt waarde hebben. Hoe bekwamer zij worden, des te bescheidener zijn zij
in hun verhalen over wat zij gezien hebben. En des te meer eerbied zij hebben voor de lezingen van anderen, omdat zij begrijpen hoeveel er te leren is
en beseffend hoe slecht één enkele onderzoeker alle details kan waarnemen
die deel uitmaken van zijn onderzoek.
Dit verklaart ook de verschillende lezingen die oppervlakkige mensen als
argument tegen het bestaan van de geestelijke werelden aanvoeren. Zij beweren dat als deze werelden bestaan, de onderzoekers natuurlijk ook eensluidende beschrijvingen mee terug moeten brengen. De onjuistheid hiervan
kunnen wij gemakkelijk door een voorbeeld uit het dagelijks leven aantonen.
Veronderstel dat een krant twintig verslaggevers naar een stad stuurt met
de opdracht er een verslag van te maken. Verslaggevers zijn geoefende waarnemers of behoren dat ten minste te zijn. Het hoort bij hun beroep alles op
te merken. Zij moeten in staat zijn een zo goed mogelijke beschrijving te geven als men maar kan verwachten. Toch zullen er van de twintig verslagen
geen twee precies hetzelfde zijn. Waarschijnlijk zijn zij zelfs totaal verschillend. Al hebben sommigen enkele hoofdlijnen gemeen, anderen zullen volledig op zichzelf staan wat de kwaliteit en kwantiteit van hun beschrijving betreft.
Is het nu een argument tegen het bestaan van de stad omdat deze verslagen
onderling verschillen? Beslist niet! De voor de hand liggende verklaring is dat
ieder de stad vanuit zijn eigen gezichtspunt bekijkt. In plaats van deze verschil10

lende verslagen als verwarrend en slecht te zien, is het verstandiger te zeggen
dat een nauwkeurige lezing van alle verslagen een vollediger begrip en een
betere beschrijving van de stad zal opleveren dan wanneer men er maar één
leest en de andere in de prullenmand gooit. Elk nieuw verslag zal het andere
aanvullen en verduidelijken.
Hetzelfde kan gezegd worden van de mededelingen die onderzoekers van
de geestelijke werelden geven. Ieder bekijkt de dingen op zijn manier en kan
alleen maar beschrijven wat hij vanuit zijn eigen standpunt waarneemt. Zijn
verhaal verschilt misschien van dat van anderen, maar toch kunnen zij, vanuit ieders standpunt bezien, alle juist zijn.
Soms vraagt men zich af: ‘Waarom zouden wij die werelden onderzoeken? Is
het niet beter om één wereld tegelijk te nemen en om ons voorlopig tevreden
te stellen met de lessen die de stoffelijke wereld ons biedt? En als er al onzichtbare werelden zijn, waarom zouden wij dan niet wachten met ons onderzoek tot wij die zelf bereiken? Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad! Waarom moeten wij meer op ons nemen?’
Stel dat wij zeker wisten dat wij allemaal eens, hetzij vroeg of laat, naar een
ver land zouden worden overgebracht, waar wij vele jaren onder nieuwe en
onbekende omstandigheden moeten leven. Is het dan niet begrijpelijk dat wij
vóór ons vertrek de gelegenheid om iets van dat land te vernemen, met vreugde zouden aangrijpen? Toegerust met kennis zouden wij ons veel gemakkelijker aan onze nieuwe situatie kunnen aanpassen.
Er is maar één zekerheid in het leven en dat is de dood! Wanneer wij naar
het hiernamaals overgaan en ons in nieuwe omstandigheden geplaatst zien,
zal kennis er van voor ons goed van pas komen.
Maar dat is niet alles. Om de stoffelijke wereld, de wereld van de gevolgen,
te begrijpen, is het noodzakelijk om de bovenstoffelijke wereld, de wereld
van de oorzaken, te begrijpen. Wij zien trams zich voortbewegen en wij horen het getik van de telegraaf, maar de geheimzinnige kracht die de oorzaak
is van deze verschijnselen, blijft voor ons verborgen. Wij noemen haar elektriciteit, maar de naam geeft ons geen verklaring. Wij weten niets van de
kracht zelf, wij zien en horen alleen haar gevolgen.
Als wij een bak met koud water in een omgeving met de juiste lage temperatuur brengen, dan beginnen er zich meteen ijskristallen te vormen en
kunnen wij het proces van hun vorming waarnemen. De lijnen waarlangs het
water kristalliseert, waren al als krachtlijnen aanwezig, maar zij werden pas
zichtbaar toen het water bevroor. De mooie ijsbloemen op een ruit zijn zicht11

bare uitingen van stromingen uit de geestelijke werelden die voortdurend op
ons inwerken, aan de meesten van ons niet bekend, maar ze zijn daarom niet
minder krachtig in uitwerking.
De geestelijke werelden zijn dus de werelden van oorzaken, van krachten,
en wij kunnen onze lagere wereld alleen echt begrijpen, als wij ook de andere
kennen en de krachten en oorzaken beseffen, waarvan alle stoffelijke dingen
alleen maar de gevolgen zijn.
Wat de werkelijkheid van deze geestelijke werelden in vergelijking met die
van de stoffelijke wereld betreft, zijn deze geestelijke werelden, die het merendeel van de mensheid als luchtspiegelingen of nog minder reëel beziet,
veel duurzamer en minder vergankelijk dan die in de stoffelijke wereld. Door
een voorbeeld zal dit snel duidelijk worden. Geen architect begint een huis te
bouwen door eerst het materiaal aan te schaffen en de werklieden op goed
geluk, zonder idee of plan, de stenen op elkaar te laten stapelen. Hij ‘denkt
eerst over het huis na’. Langzamerhand neemt het in zijn verstand vorm aan
en ten slotte ontstaat er een helder omlijnd idee van het huis dat er komen
moet, een gedachtevorm van dat huis.
Dit huis is echter voor iedereen onzichtbaar, behalve voor de architect. Op
papier maakt hij het daarna aanschouwelijk. Hij tekent het ontwerp en naar
dit zichtbare beeld van de gedachtevorm bouwen de werklieden een houten,
ijzeren of stenen huis, dat tot in details beantwoordt aan de gedachtevorm
die de architect in leven heeft geroepen.
Zo wordt de gedachtevorm stoffelijke werkelijkheid. De materialist zal
volhouden dat deze veel werkelijker, duurzamer en wezenlijker is dan het
beeld in de gedachte van de architect. Maar wacht eens even. Het huis kon
niet gebouwd worden zonder de gedachtevorm. Het stoffelijke voorwerp
kan door dynamiet, aardbevingen, vuur of ouderdom vernietigd worden; de
gedachtevorm blijft echter bestaan. Hij zal blijven bestaan zolang de architect
leeft. Een onbeperkt aantal huizen, gelijk aan dat wat verwoest is, kan volgens dit voorbeeld gebouwd worden. Zelfs de architect is niet in staat die vorm
te vernietigen. Zelfs na zijn dood kan deze gedachtevorm teruggevonden
worden door hen die voldoende kennis bezitten om in het ‘geheugen der natuur’ te lezen; waarover later meer.
Na dus het redelijke bestaan van dergelijke werelden om ons heen ingezien
te hebben en ons overtuigd te hebben dat zij zeer werkelijk en blijvend zijn
en dat het nuttig is er iets van af te weten, zullen wij ze nu afzonderlijk bezien, te beginnen met de stoffelijke wereld.
12

Het scheikundig gebied van de stoffelijke wereld
Volgens de Rozenkruisersleer wordt het heelal in zeven verschillende werelden of toestanden van stof, als volgt verdeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De wereld van God
De wereld van de maagdelijke geesten
De wereld van de goddelijke geest
De wereld van de levensgeest
De gedachtewereld
De begeertewereld
De stoffelijke wereld

Deze verdeling is niet willekeurig maar noodzakelijk, omdat de substantie
van iedere wereld onderworpen is aan wetten die in de andere werelden niet
van kracht zijn. In de stoffelijke wereld bijvoorbeeld is de stof onderworpen
aan de wet van de zwaartekracht; aan inkrimping en uitzetting. In de begeertewereld echter bestaat er warmte noch kou en kunnen vormen zich even
gemakkelijk naar boven als naar beneden bewegen. Afstand en tijd zijn ook
heersende bestaansvoorwaarden in de stoffelijke wereld die in de begeertewereld absoluut niet gelden.
De stof van deze werelden verschilt ook in dichtheid; de stoffelijke wereld
is de dichtste van de zeven.
Elke wereld is in zeven sferen of onderafdelingen van stof verdeeld. In de
stoffelijke wereld vormen de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen de drie
dichtste onderafdelingen, terwijl de overige vier uit ether van verschillende
dichtheid bestaan. In de andere werelden zijn dergelijke onderverdelingen nodig, omdat de stof waaruit zij samengesteld zijn, niet overal dezelfde dichtheid
heeft.
Verder moeten wij nog twee dingen goed onderscheiden. De drie dichtste
onderafdelingen van de stoffelijke wereld - de vaste stoffen, vloeistoffen en
gassen - vormen wat men het scheikundig gebied noemt. De substantie van
deze sfeer is de grondslag van elke grofstoffelijke vorm.
De ether is ook fysieke stof. Hij is niet van dezelfde samenstelling zoals de
wetenschap aangeeft, maar bestaat uit vier verschillende toestanden. Hij is de
middenstof voor de levenwekkende geest, die levenskracht aan de vormen in het
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scheikundig gebied verschaft. De vier fijnere of etherische onderafdelingen
van de stoffelijke wereld vormen wat als het etherisch gebied bekend staat.
In de gedachtewereld zijn de drie hoogste onderafdelingen de grondslag van
abstracte gedachte, vandaar dat zij samen het gebied van de abstracte gedachte
genoemd worden. De vier dichtste onderafdelingen leveren de gedachtestof,
waarin wij onze ideeën belichamen en concreet maken en worden daarom het
gebied van de concrete gedachte genoemd.
De zorgvuldige beschouwing waaraan de occultist de eigenschappen van de
stoffelijke wereld onderwerpt, lijkt misschien overbodig, ware het niet dat hij
alle dingen van een totaal ander standpunt bekijkt dan de materialist. Deze
laatste erkent drie toestanden van stof: vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.
Die zijn alle scheikundig omdat zij van de scheikundige samenstellingen van
de aarde afgeleid zijn. Uit deze scheikundige stof zijn alle vormen van mineralen, planten, dieren en mensen opgebouwd en vandaar dat zij evenveel recht
op de naam scheikundig hebben als de substantie die meestal zo genoemd
wordt. Of wij dus spreken over een berg of over de wolk die zijn top omhult, over het sap van een plant of het bloed van een dier, over de draad van
een spin, de vleugels van een vlinder of de beenderen van een olifant, over
de lucht die wij inademen of het water dat wij drinken, zij zijn alle uit dezelfde
scheikundige substantie samengesteld.
Diagram 0. De vier natuurrijken
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Wat bepaalt dan de vorming van deze grondsubstantie in de oneindige verscheidenheid van vormen die wij om ons heen zien? Dat is de ene universele
geest die zich in de zichtbare wereld uitdrukt als vier grote stromen van leven
op verschillende niveaus van ontwikkeling. Deze viervoudige geestelijke impuls kneedt de scheikundige stof van de aarde in de uiteenlopende vormen van
de vier natuurrijken: mineralen, planten, dieren en mensen. Wanneer een vorm
als voertuig van uitdrukking voor de drie geestelijke levensstromen dienst
heeft gedaan, ontbinden de scheikundige krachten die vorm, zodat de stof
tot haar oorspronkelijke toestand kan terugkeren en op die manier weer gebruikt kan worden voor het opbouwen van nieuwe vormen. De geest of het
leven dat de vorm tot een uitdrukking van zichzelf maakt, staat daardoor even
beslist buiten de stof die hij gebruikt, als de timmerman los en onafhankelijk
is van het huis dat hij voor eigen gebruik bouwt.
Daar alle vormen van mineralen, planten, dieren en mensen scheikundig
zijn, moeten zij natuurlijk even dood en gevoelloos zijn als scheikundige stof
in haar oorspronkelijke toestand en de Rozenkruiser bevestigt dit dan ook.
Sommige geleerden beweren dat er in elk weefsel - levend of dood en tot
welk natuurrijk het ook behoort - gevoel huist. Zij plaatsen zelfs de substantie die wij als mineralen kennen in hun categorie van dingen die gevoel hebben. Als bewijs van hun mening geven zij diagrammen met energiecurven,
door proefneming verkregen. Een andere categorie onderzoekers leert, dat er
zelfs in het menselijk lichaam geen gevoel is, behalve in de hersenen, dat de
zetel is van het gevoel. Zij zeggen, dat wanneer iemand zijn vinger bezeert, de
hersenen en niet de vinger de pijn voelt. Zo zien wij dat er op dit punt, zoals
op de meeste andere punten binnen de kringen van de wetenschap, verdeeldheid heerst. Beide standpunten zijn gedeeltelijk juist. Het hangt er maar van
af wat wij onder ‘gevoel’ verstaan. Bedoelen wij daar alleen mee een reactie
op bepaalde schokken, zoals het opspringen van een bal die men tegen de
grond gooit, dan is het natuurlijk juist om aan de weefsels van mineralen,
planten en dieren gevoel toe te schrijven. Maar als wij daaronder verstaan
vreugde en verdriet, liefde en haat, genot en pijn, dan is het dwaas dit aan de
lagere levensvormen, aan losse weefsels, aan mineralen in natuurlijke staat of
zelfs aan de hersenen toe te kennen, omdat dergelijke gevoelens uitdrukking
zijn van de zelfbewuste, onsterfelijke geest. De hersenen zijn alleen maar het
toetsenbord van het prachtige instrument waarop de menselijke geest zijn levenssymfonie speelt, net zoals de musicus zich op zijn viool uitdrukt.

15

Evenals sommige mensen absoluut niet kunnen begrijpen dat er geestelijke
werelden moeten zijn en dat zij er ook werkelijk zijn, zo zijn er ook die na
een oppervlakkige kennismaking met die geestelijke gebieden, de gewoonte
aannemen om deze stoffelijke wereld te onderschatten. Een dergelijke houding is even onlogisch als die van de materialist. De verheven en wijze Wezens,
die de wil en het ontwerp van God uitvoeren, plaatsten ons in deze stoffelijke omgeving om grote en belangrijke lessen te leren, die onder andere omstandigheden niet geleerd konden worden. En het is onze plicht om onze
kennis van de geestelijke werelden te gebruiken om de lessen van deze stoffelijke wereld zo goed mogelijk te leren.
In zekere zin is de stoffelijke wereld een soort modelschool of proefstation,
waar wij leren om behoorlijk in de andere werelden te werken. Wij leren dit,
onverschillig of wij het bestaan van die andere werelden kennen of niet.
Hieruit blijkt juist de grote wijsheid van de ontwerpers van het plan. Als wij
alleen maar kennis van de geestelijke werelden hadden, dan zouden wij een
massa fouten maken die pas aan het licht zouden komen wanneer stoffelijke
omstandigheden als maatstaf gebruikt worden. Stel u zich bijvoorbeeld het
geval van een uitvinder voor, die bezig is een ontwerp voor een nieuwe machine uit te werken. Eerst bouwt hij de machine in gedachten en ziet haar al
voltooid en in werking, zodat het werk waarvoor zij bestemd is, schitterend
wordt uitgevoerd. Daarna maakt hij een tekening van het ontwerp en terwijl
hij dit doet, ziet hij misschien dat er enige wijzigingen in zijn eerste opzet
nodig zijn. Zodra hij door de tekeningen overtuigd is dat zijn ontwerp praktisch uitvoerbaar is, gaat hij de werkelijke machine van geschikt materiaal
bouwen.
Nu is het zo goed als zeker dat er nog meer veranderingen nodig zijn voordat de machine aan de verwachting beantwoordt. Misschien moet zij wel helemaal veranderd worden. Het kan ook zijn dat zij in haar bestaande vorm
als absoluut onbruikbaar wordt beschouwd en dus wordt afgedankt en er een
nieuw ontwerp gemaakt moet worden. Maar bedenk wel, want hier komt het
op aan: het nieuwe idee of plan zal ontworpen worden om de gebreken van
de onbruikbare machine te verbeteren. Als men dus geen stoffelijke machine
geconstrueerd had waardoor de fouten in het eerste ontwerp aan het licht
kwamen, dan zou het tweede, herzien idee uitgebleven zijn.
Dit is ook op alle andere levensomstandigheden - sociale, liefdadige of
handelsbelangen - toepasbaar. Veel ontwerpen lijken in gedachten uitstekend,
kunnen er zelfs op papier goed uitzien, maar wanneer hun nut praktisch ge16

toetst wordt, falen zij vaak. Dat moet ons echter niet ontmoedigen. Het is
waar dat wij het meest van onze fouten leren. Wij moeten de stoffelijke wereld dan ook terecht bezien als een school voor waardevolle ervaringen, waarin wij zeer belangrijke lessen leren.
Het etherisch gebied van de stoffelijke wereld
Zodra wij dit gebied van de natuur betreden, bevinden wij ons in de onzichtbare, ontastbare wereld, waar onze gewone zintuigen ons in de steek laten. Vandaar ook dat dit gedeelte van de stoffelijke wereld in de praktijk nog niet door
de materiële wetenschap is onderzocht.
Lucht is onzichtbaar. Toch weet de wetenschap dat die bestaat. Door middel van instrumenten kan de snelheid ervan zoals wind, gemeten worden;
door samendrukking kan lucht als vloeibare lucht zichtbaar gemaakt worden.
Met ether gaat dat echter niet zo gemakkelijk. De materiële wetenschap heeft
ontdekt dat die op de een of andere manier onmisbaar is voor het overbrengen van elektriciteit, al of niet draadloos. Zij is gedwongen om een onbekende fijnere substantie aan te nemen en die substantie is ether. De wetenschap
weet niet zeker of de ether bestaat, omdat de vindingrijkheid van de geleerde
tot nu toe nog geen apparaat heeft kunnen uitdenken om deze substantie, die
nog steeds aan de handigheid van de ‘laboratoriumgoochelaar’ heeft kunnen
ontsnappen, in op te sluiten. De wetenschap heeft nog geen apparaat tot haar
beschikking om ether te meten, te wegen of te ontleden.
De activiteiten van de wetenschap zijn echt bewonderenswaardig. Toch is
de beste manier om achter de geheimen van de natuur te komen niet het uitvinden van instrumenten, maar verbetering van uzelf.
Men heeft vermogens in zich die afstand teniet doen en het gemis aan omvang ruimschoots in kracht vergoeden, meer nog dan de telescoop en de microscoop het blote oog in kracht overtreffen. Deze zintuigen of vermogens
worden door occultisten bij hun onderzoek gebruikt. Zij zijn hun toverwoord
bij het zoeken naar waarheid.
Voor de geoefende helderziende is ether even tastbaar als vaste stoffen,
vloeistoffen en gassen van het scheikundig gebied, voor gewone stervelingen
zijn. Hij ziet dat de levenskrachten, die aan de minerale vormen van plant,
dier en mens leven schenken, door middel van de vier toestanden van ether
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in deze vormen stromen. De namen en speciale functies van deze ethers zijn
de volgende:
1. Scheikundige ether

Deze ether is in zijn verschijningsvorm zowel positief als negatief. De krachten die assimilatie en uitscheiding veroorzaken, werken door middel van hen.
Assimilatie is het proces waardoor de verschillende voedende bestanddelen uit
het voedsel in de lichamen van plant, dier en mens worden opgenomen. Dit
wordt veroorzaakt door krachten die wij later zullen leren kennen. Zij werken door de positieve pool van de scheikundige ether en trekken de vereiste
bestanddelen aan, terwijl zij ze in de betreffende vormen inbouwen. Deze
krachten werken noch blindelings noch automatisch maar door selectie. Daardoor vervullen zij hun taak, dat is de groei en instandhouding van het lichaam.
Afscheiding wordt door gelijksoortige krachten, die echter door de negatieve pool van de scheikundige ether werken, veroorzaakt. Door middel van
deze pool drijven zij de onbruikbare bestanddelen van het voedsel of de bestanddelen die hun taak volbracht hebben en verwijderd moeten worden, uit
het lichaam. Ook dit proces is wijs, zoals alle werkingen die onafhankelijk
zijn van de menselijke wil, wijs zijn, op selectie gegrond en niet alleen werktuigelijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de werking van de nieren, waar, als ze gezond zijn, alleen de urine gefilterd wordt; zodra die organen echter ziek zijn,
vloeit ook het kostbare eiwit met de urine weg, daar de normale selectie als
gevolg van een abnormale toestand, niet plaats vindt.
2. Levensether

Evenals de scheikundige ether de weg is voor de krachten die de instandhouding van de individuele vorm als doel hebben, zo is de levensether de weg voor
de krachten die voor de instandhouding van de soort zorgen, de voortplanting dus.
Evenals de scheikundige ether heeft de levensether ook een positieve en een
negatieve pool. De krachten die door de positieve pool werken, zijn in het
vrouwelijk lichaam tijdens de zwangerschap actief. Zij stellen het lichaam in
staat het positieve, actieve werk van de schepping van een nieuw wezen te vol-
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brengen. Aan de andere kant maken de krachten die door de negatieve pool
van de levensether werken, dat de man zaad voortbrengt.
Bij het inwerken op de bevruchte eicel van dier en mens, of het zaad van
de plant, brengen de krachten die door de positieve pool van de levensether
werken, mannelijke planten, dieren of mensen voort en de krachten die zich
door de negatieve pool uitdrukken, vrouwelijke.
3. Lichtether
Deze ether is zowel positief als negatief. De krachten die door de positieve
pool werken, wekken in de hogere diersoorten en in de mens die bloedwarmte op die hen tot op zichzelf staande warmtebronnen maakt. De krachten die
door de negatieve pool van de lichtether werken, zijn actief door de zintuigen en uiten zich als de passieve functies van gezicht, gehoor, gevoel, smaak
en reuk. Ook bouwen en voeden zij het oog.
Bij koudbloedige dieren is de positieve pool van de lichtether de weg voor
de krachten die het bloed doen circuleren; en vervullen de negatieve krachten
dezelfde functies in verband met het oog, zoals het geval is bij de hogere
diersoorten en de mens. Waar ogen ontbreken, bouwen of voeden de krachten die door de negatieve pool van de lichtether werken, misschien andere
zintuigen, zoals zij doen bij alles wat zintuiglijke organen heeft.
Bij planten veroorzaken de krachten die door de positieve pool van de
lichtether werken, de circulatie van plantensappen. In de winter, wanneer de
lichtether niet zoals in de zomer met zonlicht beladen is, houdt het sap op te
stromen, totdat de zomerzon de lichtether opnieuw met haar kracht voedt.
De krachten die door de negatieve pool van de lichtether werken, leveren
chlorofyl - het bladgroen in de plant - en kleuren ook de bloemen. Feitelijk
wordt al wat in de verschillende natuurrijken kleur is door middel van de negatieve pool van de lichtether aangebracht. Daarom zijn dieren op de rug het
donkerst en bloemen het sterkst gekleurd aan de kant die naar het licht is gekeerd. In de poolstreken, waar de zonnestralen zwak zijn, is alles lichter van
kleur en in sommige gevallen is de kleur zo schaars, dat zij in de winter helemaal verdwijnt en de dieren wit worden.
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4. Weerspiegelende ether

Al eerder werd vastgesteld dat het idee van het huis, dat in de gedachte van
de architect bestond, zelfs na zijn dood uit het geheugen der natuur kan worden opgediept. Alles wat ooit gebeurd is, heeft een onuitwisbaar beeld in deze weerspiegelende ether achtergelaten. Evenals de reusachtige varens in het
vroege verleden van de aarde hun afdruk in de steenkolenlagen hebben achtergelaten, evenals men uit de sporen op de rotsen kan nagaan welke weg een
gletsjer vroeger heeft afgelegd. Zo worden ook de gedachten en de daden
van de mensen onuitwisbaar door de natuur in deze weerspiegelende ether
opgetekend, waaruit de geoefende ziener - naarmate zijn bekwaamheid - haar
geschiedenis meer of minder nauwkeurig kan aflezen.
De naam weerspiegelende ether is om meer dan één reden juist gekozen,
want de beelden erin zijn alleen maar weerspiegelingen uit het geheugen der natuur. Het ware geheugen der natuur wordt op een veel hoger gebied gevonden. Geen enkele goed geoefende helderziende wil in deze weerspiegelende
ether lezen, omdat de beelden onscherp en vaag zijn in vergelijking met die
op het geestelijke gebied. In de weerspiegelende ether lezen meestal alleen zij
die geen keus hebben, die eigenlijk niet weten waarin zij lezen. In de regel
verkrijgen gewone psychometristen en mediums hun kennis door de weerspiegelende ether. Ook leest een leerling van een occulte school in de eerste
stadia van zijn oefentijd in de weerspiegelende ether. Maar opdat hij niet te
snel verkeerde gevolgtrekkingen zal maken, waarschuwt zijn leermeester hem
dat deze ether voor het verkrijgen van nauwkeurige kennis onvoldoende is.
Deze ether is ook het hulpmiddel, waardoor gedachten een indruk op de
hersenen van de mens maakt. Hij staat in het nauwste verband met de vierde
onderafdeling van de gedachtewereld. Dit is de hoogste van de vier onderafdelingen, gelegen in het gebied van de concrete gedachte en is het tehuis van
het menselijk verstand. Daar vindt men een veel duidelijker weergave van het
geheugen der natuur dan in de weerspiegelende ether.
De begeertewereld
Evenals de stoffelijke wereld en ieder ander gebied van de natuur, heeft de begeertewereld zeven onderafdelingen: ‘sferen’ genaamd. Maar in tegenstelling
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met de stoffelijke wereld heeft men hier niet de twee grote afdelingen die
overeenkomen met het scheikundig en etherisch gebied. In alle zeven onderafdelingen of sferen van de begeertewereld bevindt zich begeertestof die als
materiaal dient voor het belichamen van begeerten. Zoals het scheikundig
gebied het gebied van vorm is, evenals het etherisch gebied de verblijfplaats
van de krachten is die de levensverrichtingen in die vormen uitvoeren en hen
in staat stellen te leven, te bewegen en zich voort te planten, zo zijn de krachten in de begeertewereld, die in het levend geworden stoffelijk lichaam werken, de drang die het in de een of andere richting beweegt.
Als er alleen maar de activiteiten van het scheikundig en etherisch gebied
van de stoffelijke wereld bestonden, dan zouden er vormen zijn die leven in
zich hadden en zich konden bewegen, zonder hier echter enige stimulans toe te hebben. Deze stimulans wordt door de kosmische krachten, die in de begeertewereld werken, verschaft en zonder deze activiteit, die iedere vezel van het
met leven bezielde lichaam aandoet en tot handeling in een bepaalde richting
aanspoort, zou er geen ervaring en geen zedelijke groei mogelijk zijn. De verschillende ethers zouden voor de groei van de vorm zorgdragen, maar zedelijke groei zou totaal ontbreken. Ontwikkeling zou onmogelijk zijn, zowel voor
de vorm als voor het leven, want alleen maar in antwoord op de toename in
geestelijke groei, kunnen ook de vormen grotere volmaaktheid bereiken.
Hieruit blijkt onmiddellijk het grote belang van dit gebied van de natuur.
Begeerten, verlangens, hartstochten en gevoelens drukken zich in de stof
van de verschillende sferen van de begeertewereld uit, zoals vorm en uiterlijk
voorkomen zich in het scheikundig gebied van de stoffelijke wereld uitdrukken. Zij nemen vormen aan die langer of korter blijven bestaan, al naarmate
de begeerten, wensen of gevoelens die hen belichamen, krachtiger zijn. In de
begeertewereld is het onderscheid tussen de krachten en de stof niet zo strikt
en duidelijk als in de stoffelijke wereld. Men zou bijna kunnen zeggen dat de
begrippen kracht en stof hier identiek of onderling verwisselbaar zijn. Het is
wel niet precies zo, maar toch kunnen wij zeggen dat de begeertewereld, tot
op zekere hoogte, uit krachtstof bestaat.
Sprekende over de stof van de begeertewereld is het juist dat zij één graad
minder dicht is dan de stof van de stoffelijke wereld, maar wij hebben een
totaal verkeerd begrip als wij denken dat het een fijnere, stoffelijke materie is.
Dat idee is, hoewel door veel onderzoekers van het occultisme gekoesterd,
absoluut verkeerd. De verkeerde indruk wordt hoofdzakelijk gewekt omdat
het zo moeilijk is een volledige, nauwkeurige beschrijving te geven die nodig
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is voor een grondig begrip van de geestelijke werelden. Helaas is onze taal alleen maar berekend op het beschrijven van stoffelijke dingen en daarom beslist onvoldoende om de toestanden van de bovenstoffelijke gebieden te schetsen. Daaruit volgt dat men alles wat over deze gebieden gezegd wordt, eerder
vergelijkenderwijs, als bij benadering juist moet opvatten, dan als nauwkeurige beschrijvingen.
Hoewel de berg en het madeliefje, de mens, het paard en een stuk ijzer ten
slotte uit één essentieel atoomsubstantie bestaan, zeggen wij daarom nog niet
dat het madeliefje een fijnere vorm van ijzer is. Eveneens is het onmogelijk
om de verandering of het verschil in de stoffelijke materie onder woorden te
brengen wanneer die in begeertestof wordt ontleed. Als er geen verschil was,
dan zou zij ook aan de wetten van de stoffelijke wereld onderworpen zijn en
dat is niet het geval. De wet van de stof van het scheikundig gebied is traagheid, de neiging om in de toestand waarin zij zich bevindt te blijven. Er is
een bepaalde hoeveelheid kracht voor nodig om deze traagheid te overwinnen en een lichaam dat in rust is in beweging te brengen, of een lichaam in
beweging te doen stilstaan. Anders is het gesteld met de stof uit de begeertewereld. Die stof zelf is bijna levend. Die is onophoudelijk in stromende beweging, neemt met onbegrijpelijke vlugheid en gemak alle denkbare en ondenkbare vormen aan, terwijl zij tegelijkertijd in duizenden, steeds wisselende
kleurschakeringen schittert en flonkert, wat met niets in onze stoffelijke bewustzijnstoestand te vergelijken is. Wat de werking en het uiterlijk van deze
stof nog het meest nabij komt, is het kleurenspel in een parelmoerschelp die
in het zonlicht heen en weer wordt bewogen.
Dat is wat de begeertewereld eigenlijk is, steeds wisselend licht en kleur. Hierin vermengen de krachten van mens en dier zich met de krachten van ontelbare hiërarchieën, die uit geestelijke wezens bestaan, die niet in onze stoffelijke
wereld verschijnen, maar in de begeertewereld even actief optreden als wij
hier. Later zullen wij er enkele nader bezien en hun verband met de menselijke ontwikkeling aantonen.
De krachten die door de grote en bonte schare wezens uitgezonden worden,
kneden de steeds wisselende stof van de begeertewereld in ontelbare, verschillende vormen van meer of mindere duurzaamheid, afhankelijk van de grootte van de voortstuwende en scheppende kracht waardoor zij in het leven geroepen werden.
Uit deze vluchtige beschrijving kan men zien, hoe moeilijk het voor een
neofiet is, van wie het geestelijk oog pas geopend is, om in de begeertewereld
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zijn evenwicht te bewaren. De geoefende helderziende verbaast zich dan ook
al gauw niet meer over de onmogelijke beschrijvingen van sommige mediums. Zij kunnen volkomen oprecht zijn, maar de mogelijkheden om dingen
verkeerd te zien, zijn vele, en zo subtiel van aard, dat het eigenlijk een wonder is dat er ooit iets juist wordt overgebracht. In onze jeugd hebben wij
moeten leren zien, zoals wij bij een zuigeling heel goed kunnen waarnemen.
Men ziet hoe die naar voorwerpen aan de andere kant van de kamer of de
straat of naar de maan probeert te reiken. Het kan nog geen afstanden schatten. Een blinde, die weer kan zien, zal in het begin vaak met dichte ogen van
de ene plaats naar de andere lopen en zeggen dat het, zolang hij zijn ogen
nog niet heeft leren gebruiken, veel gemakkelijker is om op de tast te lopen.
Zo moet iemand van wie de geestelijke waarnemingsorganen gewekt zijn ook
zijn pas verworven vermogens leren gebruiken. In het begin zal de neofiet de
kennis van zijn ervaringen in de stoffelijke wereld ook op de begeertewereld
proberen toe te passen, omdat hij de wetten van de wereld die hij betreedt,
nog niet kent. Hierin schuilt de oorzaak van enorm veel moeilijkheden en verwarring. Voordat hij het kan begrijpen, moet hij als een kind worden, dat onbevangen kennis opneemt.
Om tot een juist begrip van de begeertewereld te komen, dienen wij te beseffen dat het de wereld van de gevoelens, begeerten en aandoeningen is. Die
vallen alle onder de macht van twee grote krachten: aantrekking en afstoting,
die in de drie dichtere sferen van de begeertewereld op een andere manier werken dan in de drie fijnere of geestelijke sferen, terwijl de middelste sfeer neutraal genoemd kan worden.
Deze middelste sfeer is de sfeer van het gevoel. Hier doet belangstelling of
onverschilligheid voor een voorwerp of een idee de schaal ten gunste van een
van de twee genoemde krachten overhellen, waardoor het voorwerp of idee
naar de drie hogere of de drie lagere sferen van de begeertewereld verwezen
wordt, of anders zullen zij het wegsturen. Wij zullen dadelijk zien hoe dit gaat.
In de fijnste, ijlste substantie van de drie hogere sferen van de begeertewereld, oefent alleen de kracht van aantrekking invloed uit. Die werkt echter ook
in zekere mate in de dichtere stof van de lagere sferen, waar hij met de kracht
van afstoting die daar overheerst, de strijd aanbindt. De ontbindende kracht
van afstoting zou spoedig elke vorm in deze drie lagere sferen vernietigen, als
hij niet op die manier werd tegengewerkt. In de dichtste of laagste sfeer, waar
hij het krachtigst is, scheurt en vernietigt hij de daar opgebouwde vormen op
een manier die verschrikkelijk is om aan te zien. Toch is het geen vernieti23

gende kracht. Niets in de natuur is vernietigend. Wat dit schijnbaar wel is,
werkt alleen ten goede. Zo ook met deze kracht in de laagste sfeer van de
begeertewereld. De vormen hier zijn demonische scheppingen, opgebouwd
door de laagste hartstochten en begeerten van mens en dier.
Elke vorm in de begeertewereld heeft de neiging om zo mogelijk alles wat
van gelijke aard is, tot zich te trekken en daardoor groeit hij. Als deze neiging
tot aantrekking in de laagste sferen de overhand had, zou het kwaad welig
tieren. In de kosmos zou anarchie in plaats van orde heersen. Dit nu wordt
door het overwicht van de afstotende kracht in deze sfeer voorkomen.
Wanneer een grove begeertevorm door een andere van dezelfde soort wordt
aangetrokken, ontstaat er disharmonie in hun trillingen, waardoor de één een
ontbindende werking heeft op de ander. In plaats van dus kwaad met kwaad
te verenigen en te vermengen, werken zij wederkerig vernietigend. Op die
manier wordt het kwaad in de wereld binnen redelijke grenzen gehouden. Als
wij de werking van de tweelingkrachten in dit opzicht begrijpen, zijn wij in
staat de occulte spreuk: ‘Een leugen is in de begeertewereld zowel moord als
zelfmoord’ te begrijpen.
Elke gebeurtenis in de stoffelijke wereld wordt op alle andere gebieden van
de natuur weerkaatst en bouwt, zoals wij gezien hebben, zijn bepaalde vorm
in de begeertewereld op. Als er een getrouw verslag van die gebeurtenis gegeven wordt, dan wordt een tweede vorm opgebouwd, precies gelijk aan de
eerste. Zij worden dan naar elkaar toegetrokken en verenigen zich, terwijl zij
elkaar versterken. Wordt er echter een onwaar verslag gegeven, dan ontstaat
een vorm die van de eerste verschilt en er vijandig tegenover staat. Omdat zij
op dezelfde gebeurtenis betrekking hebben, worden zij naar elkaar toegetrokken, maar omdat hun trillingen verschillen, proberen zij van weerskanten elkaar te vernietigen. Daaruit volgt dat kwaad en boosaardige leugens al wat
goed is kunnen doden, als zij maar krachtig genoeg zijn en vaak genoeg herhaald worden. Omgekeerd echter zal het zoeken naar goed in kwaad op de
duur het kwaad in goed omzetten. Is de vorm, die opgebouwd is om het kwaad
te verminderen zwak, dan zal die geen uitwerking hebben en door de kwade
vorm vernietigd worden; is hij echter krachtig en wordt hij telkens herhaald,
dan heeft hij het vermogen om het kwaad te ontbinden en door goed te vervangen. Men moet echter goed begrijpen dat die uitwerking niet veroorzaakt
wordt door te liegen of het kwaad te loochenen, maar door naar het goede te
zoeken. De occultist probeert dit beginsel van ‘het zoeken naar het goede’ in
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alles streng na te leven, omdat hij weet wat voor kracht er nodig is om het
kwaad te onderdrukken.
Een voorbeeld uit het leven van Christus kan dit verduidelijken. Toen hij
eens met zijn leerlingen wandelde, kwamen zij langs een ontbindend, stinkend
kadaver van een hond. De leerlingen draaiden zich vol walging om en gaven
in woorden uiting over het stuitende gezicht. Christus echter bekeek het dode lichaam en zei: ‘Parels zijn niet witter dan zijn tanden’. Hij wilde het goede
zien, omdat hij het nuttige gevolg kende dat het in de begeertewereld veroorzaakt.
De laagste sfeer van de begeertewereld heet ‘de sfeer van hartstocht en lage
begeerte’. De tweede onderafdeling kan het best omschreven worden als ‘de
sfeer van vatbaarheid voor indrukken’. Hier zijn de tweelingkrachten van aantrekking en afstoting geheel in evenwicht. Dit is een neutrale sfeer, vandaar
dat alle indrukken die uit stof van deze sfeer opgebouwd zijn, neutraal zijn.
De tweelingkrachten komen pas in werking als de tweelinggevoelens, waarmee wij in de vierde sfeer te maken krijgen, zich doen gelden. De zuivere indruk echter van iets in en op zichzelf beschouwd, staat in elk opzicht los van
het gevoel dat hij opwekt. De indruk is neutraal en behoort tot de activiteit
van de tweede sfeer van de begeertewereld, waar door de krachten van de
zintuiglijke waarneming in het levenslichaam van de mens, beelden gevormd
worden.
In de derde sfeer van de begeertewereld heeft de kracht van aantrekking de verenigende, opbouwende kracht - al de overhand gekregen op de kracht
van afstoting met haar vernietigende neiging. Wanneer wij beseffen dat de
drijfveer van deze afstotende kracht zelfhandhaving is, een wegduwen van alle andere om zelf ruimte te krijgen, dan zullen wij begrijpen dat zij heel gemakkelijk aan een begeerte naar andere dingen toegeeft, zodat de zelfstandigheid van de derde sfeer van de begeertewereld hoofdzakelijk door de kracht
van aantrekking tot andere dingen - echter op een zelfzuchtige manier - beheerst wordt en daarom is dit de sfeer van de verlangens.
De sfeer van de lage begeerte kan vergeleken worden met de vaste stoffen
in de stoffelijke wereld; de sfeer van vatbaarheid voor indrukken, met de vloeistoffen; terwijl de vluchtige, onbestendige aard van de sfeer van de verlangens met het gasvormige deel van de stoffelijke wereld overeenkomt. Deze
drie sferen leveren de substantie voor de vormen die bijdragen tot ervaring,
zielengroei en ontwikkeling, terwijl zij de vernietigende bestanddelen zuiveren en die, welke de vooruitgang bevorderen, vasthouden.
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De vierde sfeer van de begeertewereld is de ‘sfeer van het gevoel’. Hier ontstaat het gevoel voor de al beschreven vormen. Van de aard van dit gevoel
hangt de bezielende invloed af die zij voor ons hebben, naast hun uitwerking
op ons. Of de voorwerpen en ideeën in kwestie op zichzelf goed of slecht zijn,
is op dit niveau van geen belang. Het is ons gevoel, hetzij belangstelling of onverschilligheid, dat voor het lot van het voorwerp of idee de beslissende factor
vormt.
Als wij een indruk van een voorwerp of een idee met een gevoel van belangstelling tegemoet treden, heeft dit op die indruk dezelfde uitwerking als zonlicht en lucht op een plant. Dat idee zal in onze levens groeien en bloeien.
Treden we echter een indruk of idee met onverschilligheid tegemoet, dan zal
het kwijnen als een plant die men in een donkere kelder zet.
Zo ontstaat in deze middelste sfeer van de begeertewereld de prikkel tot handeling of de beslissing om zich daarvan te onthouden, hoewel dit in de ogen
van de occultist ook handeling is, want op ons tegenwoordig niveau van ontwikkeling geven de tweelinggevoelens: belangstelling en onverschilligheid,
aanleiding tot activiteit en zijn zij de raderen waardoor de wereld bewogen
wordt. In een latere fase van ontwikkeling zullen deze gevoelens geen invloed
meer hebben: dan zal de beslissende factor plicht zijn.
Belangstelling zet de krachten van aantrekking of afstoting in beweging. Onverschilligheid vernietigt eenvoudig het voorwerp of idee waartegen het gericht wordt, voor zover het ons verband hiermee betreft.
Als onze belangstelling voor een ding of idee afstoting oproept, dan zullen
wij natuurlijk elk verband met het voorwerp of idee dat die afstoting opwekte, uit ons leven verbannen. Er is echter een groot verschil tussen de werking
van de kracht van afstoting en het zuivere gevoel van onverschilligheid. Misschien kan een voorbeeld de werking van de tweelinggevoelens en de tweelingkrachten duidelijker maken.
Drie mannen lopen op een weg. Zij zien een zieke hond die bedekt is met
zweren en blijkbaar hevige pijn lijdt en dorst heeft. Dat is voor alle drie duidelijk zichtbaar; hun zintuigen zeggen hun dit. Nu komt het gevoel. Twee van
hen voelen ‘belangstelling’ voor het dier; de derde echter koestert een gevoel
van ‘onverschilligheid’. Hij loopt door en laat de hond aan zijn lot over. De
andere twee blijven staan; bij beiden is belangstelling gewekt, maar zij tonen
die op zeer verschillende manier. De belangstelling van de een is vol sympathie en hulpvaardigheid en dat brengt hem ertoe om het arme dier te gaan verzorgen, zijn lijden te verzachten en het door goede verzorging weer gezond
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te maken. In hem heeft het gevoel van belangstelling de kracht van aantrekking opgewekt. De belangstelling van de ander is totaal anders. Hij ziet alleen
het walgelijke dat hem tegenstaat en waarvan hij zichzelf en de wereld zo spoedig mogelijk wenst te verlossen. Hij geeft de raad om het dier onmiddellijk af
te maken en te begraven. In hem roept het gevoel van belangstelling de vernietigende kracht van afstoting te voorschijn.
Wanneer het gevoel van belangstelling de kracht van aantrekking oproept
en die op lage doeleinden en begeerten gericht wordt, dan gaan deze vanzelf
naar de lagere sferen van de begeertewereld waar de tegenwerkende kracht
van afstoting optreedt, als beschreven. Uit de strijd tussen de tweelingkrachten - aantrekking en afstoting - komen alle smart en al het lijden voort, waaraan verkeerd handelen of verkeerd gericht streven – al of niet opzettelijk –
blootgesteld zijn.
Hieruit zien wij dus het grote belang van het gevoel dat wij voor iets koesteren, want daar hangt de aard van de sfeer van af die wij voor onszelf
scheppen. Als wij het goede liefhebben, zullen wij al wat goed is als beschermengelen beschermen en koesteren; in het tegenovergestelde geval bevolken wij ons pad met demonen van eigen maaksel.
De namen van de drie hoogste sferen van de begeertewereld zijn: ‘sfeer van
het zielenleven’, ‘sfeer van zielenlicht’ en ‘sfeer van zielenkracht’. Hier bevinden zich kunst, altruïsme, filantropie en alle activiteiten van het geestelijke
zielenleven. Stellen wij ons voor, dat deze sferen de door haar naam aangeduide eigenschappen in de vormen van de drie lagere sferen uitstralen, dan
hebben wij een juist begrip van de hogere en de lagere activiteiten. Toch kan
zielenkracht tijdelijk zowel voor kwade als voor goede doeleinden gebruikt
worden. Ten slotte echter vernietigt de kracht van afstoting de ondeugd en
bouwt de kracht van aantrekking de deugd op haar verbrokkelde puinhopen
op. Uiteindelijk werken alle dingen samen ten goede.
De stoffelijke wereld en de begeertewereld zijn niet door ruimte van elkaar
gescheiden. Zij zijn ‘nader dan handen en voeten’. Men hoeft zich niet te verplaatsen om van de ene naar de andere, noch om van de ene sfeer naar de volgende te gaan. Zoals vaste stoffen, vloeistoffen en gassen in onze lichamen
verenigd zijn en elkaar doordringen, zo is het ook met de verschillende sferen van de begeertewereld in ons. Weer kunnen wij de krachtlijnen waarlangs
ijskristallen zich in water vormen, met de onzichtbare oorzaken vergelijken
die in de begeertewereld ontstaan, in de stoffelijke wereld aan het licht komen
en de drijfveren zijn voor onze handelingen, in welke richting dan ook.
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De begeertewereld, met haar ontelbare bewoners, doordringt de stoffelijke
wereld als de krachtlijnen het water, onzichtbaar maar overal aanwezig en
machtig als de oorzaak van elk verschijnsel in de stoffelijke wereld.
De gedachtewereld
De gedachtewereld bestaat ook uit zeven sferen van verschillende kwaliteit en
dichtheid en is evenals de stoffelijke wereld in twee hoofdafdelingen verdeeld:
het gebied van de concrete gedachte, dat de vier dichtste sferen omvat, en
het gebied van de abstracte gedachte, dat de drie sferen van fijnere substantie
omvat. Deze gedachtewereld is de middelste van de vijf werelden waaruit de
mens zijn voertuigen ontvangt. Hier ontmoeten geest en lichaam elkaar. Het
is ook de hoogste van de drie werelden waarin de ontwikkeling van de mens
op het ogenblik voortgaat, daar de twee hogere werelden, wat de mens betreft,
tot nu toe praktisch gesproken, braak liggen.
Diagram 1. De betrekkelijke bestendigheid van de zichtbare en onzichtbare
werelden; verduidelijkt door vergelijking met een projector
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Wij weten dat de bouwstoffen van het scheikundig gebied gebruikt worden
om alle stoffelijke vormen op te bouwen. De krachten die in het etherisch gebied werken, geven deze vormen leven en het vermogen zich voort te bewegen, terwijl sommige van deze levende vormen door middel van de tweelinggevoelens uit de begeertewereld tot activiteit worden geprikkeld. Het gebied
van de concrete gedachte levert de denkstof waarin de ideeën die in het gebied van de abstracte gedachte in het leven worden geroepen, zich bekleden
en de zogenoemde gedachtevormen doen ontstaan, die op de manier van een
regulator of van de balans die in een horloge de beweging regelt, op de aandriften inwerken die in de begeertewereld door schokken uit de waarneembare wereld opgewekt worden.
Zo zien wij hoe de drie werelden waarin de mens zich momenteel ontwikkelt, elkaar aanvullen en een geheel vormen waaruit de grote wijsheid blijkt
van de grote bouwmeester van het stelsel waartoe wij behoren. Van hem die
wij eerbiedig met de heilige naam God aanduiden.
Als wij de verschillende afdelingen van het gebied van de concrete gedachte meer in detail bezien, dan zien wij dat de oertypen van stoffelijke vormen,
onverschillig tot welk natuurrijk zij behoren, in de laagste onderafdeling of
de continentale sfeer gevonden worden. In deze continentale sfeer bestaan
ook de oertypen van alle werelddelen en eilanden van de wereld, en naar deze oertypen zijn zij gemodelleerd. Veranderingen in de aardkorst moeten eerst
in de continentale sfeer aangebracht worden. Pas wanneer het oermodel veranderd is, kunnen de geesten die wij - om onze onwetendheid op dat gebied
te verbloemen - de ‘natuurwetten’ noemen die stoffelijke toestanden veroorzaken, waardoor het stoffelijk voorkomen van de aarde veranderd wordt, in
overeenstemming met de veranderingen die door de met de ontwikkeling belaste hiërarchieën aangegeven zijn. Zij ontwerpen veranderingen, evenals de
architect wijzigingen in een gebouw voorstelt, voordat de werklieden er concrete uitdrukking aan geven. Eveneens zijn veranderingen in de flora en fauna
aan gedaanteverwisselingen in de respectievelijke oertypen te danken.
Wanneer wij over de oertypen van alle verschillende vormen uit de grofstoffelijke wereld spreken, moeten wij niet denken dat deze oertypen alleen
maar modellen zijn in dezelfde betekenis waarin wij spreken van een voorwerp dat uitgevoerd is in miniatuur of in de een of andere grondstof, en dat
verschillend is van datgene dat voor het eigenlijke, definitieve gebruik past.
Het zijn niet alleen maar afbeeldingen of modellen van de vormen, die wij om
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Diagram 2. De zeven werelden
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Er zijn drie gebieden waarin zich een ‘geheugen der natuur’ bevindt. In diagram 2 zijn de zeven werelden schematisch weergegeven. In de hoogste of zevende 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 tweede geheugen der natuur is gelegen in de vierde
sfeer van de gedachte, het hoogste gebied van de concrete gedachte of tweede hemel, de beelden hier bevatten die van de hele Aardeperiode. Hierin kijken ingewijden. Het derde geheugen
der natuur is gelegen in de zevende of hoogste sfeer van de wereld van de levensgeest of vierde hemel. Het bevat de beelden vanaf de Saturnusperiode. Hierin kunnen alleen adepten en
Oudere Broeders kijken. Zie Vragen en Antwoorden deel 2, vraag 66.

ons heen zien, maar het zijn scheppende oertypen. Dat wil zeggen dat zij de vormen in de stoffelijke wereld naar hun eigen gelijkenis of gelijkenissen modelleren. Want vaak werken er vele samen om aan één bepaalde soort vorm te
geven, waarbij elk oertype een deel van zichzelf geeft om de vereiste vorm op
te bouwen.
De tweede onderafdeling in het gebied van de concrete gedachte heet de
oceaan sfeer. Die wordt het best omschreven als stromend, kloppend leven.
Alle krachten die door de vier soorten ether in het etherisch gebied werken,
worden daar als oertypen gezien. Het is een stroom van vloeiend leven, pulserend door alle vormen, zoals het bloed in het lichaam pulserend stroomt,
hetzelfde leven in alle vormen. Hier ziet de geoefende helderziende, hoe waar
het is dat ‘alle leven één’ is.
De luchtsfeer vormt de derde afdeling in het gebied van de concrete gedachte. Hier vinden wij de oertypen van begeerten, hartstochten, verlangens, gevoelens en aandoeningen, zoals wij die in de begeertewereld ervaren. Hier
doen alle uitingen van de begeertewereld zich voor als atmosferische toestanden. Gevoelens van genot en vreugde zijn voor de helderziende gewaarwording als de streling van een zomerbriesje. Het smachten van de ziel is als
het klagen van de wind in de boomtoppen, en de hartstochten van de strijdende naties zijn als bliksemschichten. In deze atmosfeer bevinden zich ook
de afbeeldingen van menselijke en dierlijke gevoelens.
De sfeer van de krachten van de oertypen vormt de vierde afdeling in het
gebied van de concrete gedachte. Zij is de middelste en belangrijkste sfeer in
de vijf werelden waarin de hele ontwikkeling van de mens zich afspeelt. Aan
de ene kant van deze sfeer liggen de drie hogere sferen van de gedachtewereld, de wereld van de levensgeest en de wereld van de goddelijke geest. Aan
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de andere kant van deze sfeer van de krachten van de oertypen bevinden zich:
de drie lagere sferen van de gedachtewereld, de begeertewereld en de stoffelijke wereld. Zo wordt deze sfeer een soort ‘crux’ of knelpunt, aan de ene zijde
begrensd door de gebieden van de geest, aan de andere door de werelden
van vorm. Het is een brandpunt vanwaar de geest zich in de stof weerkaatst.
Zoals de naam aangeeft, is deze sfeer de verblijfplaats van de krachten van
de oertypen, die de activiteit van de oertypen in het gebied van de concrete
gedachte besturen. Vanuit dit gebied werkt de geest vormend op de stof in.
Diagram 1 geeft dit idee op schematische manier weer. Het laat zien hoe de
vormen in de lagere wereld spiegelbeelden zijn van de geest in de geestelijke
werelden. De vijfde sfeer, die aan de zijde van de geest het dichtst bij het
brandpunt ligt, weerkaatst zich in de derde sfeer, die het dichtst bij het brandpunt aan de vormzijde ligt. De zesde sfeer weerkaatst zich in de tweede, en
de zevende in de eerste.
Het gebied van de abstracte gedachte weerkaatst zich in haar geheel in de
begeertewereld; de wereld van de levensgeest in het etherisch gebied van de
stoffelijke wereld; en de wereld van de goddelijke geest in het scheikundig gebied van de stoffelijke wereld.
Diagram 2 geeft een goed overzicht van de zeven werelden die het veld van
onze ontwikkeling uitmaken. Wij moeten echter goed in gedachte houden dat
deze werelden niet boven elkaar geplaatst zijn, zoals men op het diagram
ziet. Zij doordringen elkaar, dat wil zeggen, evenals wij in het geval waar het
verband van de stoffelijke wereld en de begeertewereld ter sprake kwam, de
begeertewereld met de krachtlijnen in bevriezend water vergeleken en het
water zelf met de stoffelijke wereld. Op dezelfde manier kunnen wij ons ook
de krachtlijnen als een van de zeven werelden bezien, terwijl dan het water,
zoals in ons voorbeeld, met de wereld die daarop volgt, in dichtheid zou overeenkomen. Misschien kan een ander voorbeeld dit duidelijker toelichten.
Stel u zich een bolvormige spons voor, die de grofstoffelijke aarde voorstelt namelijk het scheikundig gebied. Stel u zich voor, dat zand de spons volledig doordringt en er ook een laag omheen vormt. Het zand stelt dan het
etherisch gebied voor, dat eveneens de grofstoffelijke aarde doordringt en
zich buiten haar atmosfeer uitstrekt.
Stellen wij ons deze spons met zand nu vervolgens voor, gedompeld in een
bolvormige glazen bak, gevuld met helder water en iets groter dan de spons
met het zand. Wij plaatsen de spons en het zand in het midden van de bak,
zoals de dooier midden in het ei. Wij hebben nu een ruimte, gevuld met hel32

der water tussen het zand en de bak. Het water als geheel stelt de begeertewereld voor, want zoals het water door elke porie van de spons de zandkorrels doordringt en toch nog een heldere laag er omheen vormt, zo doordringt
de begeertewereld zowel de grofstoffelijke aarde als de ether en steekt er nog
buiten uit ook.
Wij weten dat er lucht in water zit, en als wij ons de lucht in het water - uit
ons voorbeeld - als de gedachtewereld voorstellen, dan zullen wij een aardig
verstandelijk beeld hebben van de manier waarop de gedachtewereld, die fijner en subtieler is, de twee dichtere werelden doordringt.
Denk u zich nu ten slotte in, dat de bak met de spons, het zand en het water in het midden van een grotere bolvormige bak geplaatst wordt, dan zou
de lucht in de ruimte tussen de twee bakken in, dat deel van de gedachtewereld kunnen voorstellen dat buiten de begeertewereld uitsteekt.
Elke planeet in ons zonnestelsel heeft drie dergelijke elkaar doordringende
werelden. Stellen wij ons nu elke, uit drie werelden bestaande planeet voor
als een afzonderlijke spons en de vierde wereld, de wereld van de levensgeest, als het water in een grote bak waarin deze drievoudige afzonderlijke
sponzen drijven, dan zullen wij begrijpen dat evenals het water in de bak de
ruimte tussen de sponzen vult en doordringt, ook de wereld van de levensgeest de ruimte tussen de planeten vult en de afzonderlijke planeten doordringt. Zij vormt er de gemeenschappelijke band mee. Zoals wij een boot
nodig hebben die wij moeten kunnen besturen om van Amerika naar Afrika
over te steken, zo moeten wij, om van de ene planeet naar de andere te kunnen reizen, ook onder ons bewust gezag een voertuig hebben, dat zich aan
de wereld van de levensgeest aanpast.
Evenals de wereld van de levensgeest ons met de andere planeten in ons
eigen zonnestelsel verbindt, zo verbindt de wereld van de goddelijke geest
ons op dezelfde manier met de andere zonnestelsels. Wij kunnen de zonnestelsels vergelijken met afzonderlijke sponzen die in de wereld van de goddelijke geest drijven. Hieruit blijkt dat wij, om van het ene zonnestelsel naar het
andere te kunnen reizen, in staat moeten zijn om het hoogste voertuig van de
mens, - de goddelijke geest - bewust te gebruiken.
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2
DE VIER NATUURRIJKEN

De drie werelden van onze planeet zijn op het ogenblik het ontwikkelingsveld
voor een aantal verschillende natuurrijken van leven, op verschillend ontwikkelingsniveau. Wij hoeven ons nu alleen maar met vier ervan bezig te houden,
namelijk: het mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijk.
Deze vier natuurrijken staan op verschillende manieren met de drie werelden in verband, in overeenstemming met de vorderingen die deze groepen
van ontwikkelend leven in de school van de ervaring gemaakt hebben. Voor
wat de vorm betreft, zijn de grofstoffelijke lichamen van alle natuurrijken uit
dezelfde scheikundige bestanddelen samengesteld: de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen van het scheikundig gebied. Het grofstoffelijk lichaam van
een mens is evengoed een scheikundige verbinding als een steen, hoewel de
laatste alleen met mineraal leven bezield is. Al bezien wij het echter van een
zuiver stoffelijk standpunt en al schuiven wij alle andere overwegingen voor
het moment aan de kant, dan nog stuiten wij op enkele belangrijke verschillen, wanneer wij het grofstoffelijk lichaam van een menselijk wezen met de
mineralen van onze aarde vergelijken. De mens beweegt zich, groeit en plant
zijn soort voort, maar het mineraal doet in zijn oorspronkelijke toestand niets
van dit alles.
Als wij de mens met de vormen uit het plantenrijk vergelijken, zien wij dat
zowel planten als mensen een grofstoffelijk lichaam hebben, in staat zijn te
groeien en zich voort te planten. Toch heeft de mens vermogens die de plant
niet bezit. Hij voelt, kan zich bewegen en dingen buiten zichzelf waarnemen.
Vergelijken wij de mens met het dier, dan zien wij dat zij allebei de vermogens van gevoel, beweging, groei, voortplanting en zintuiglijke waarneming bezitten. Bovendien heeft de mens het vermogen van de spraak, een
hoger ontwikkeld hersenstelsel en ook handen, wat een zeer groot stoffelijk
voordeel is. Let vooral op de ontwikkeling van de duim, waardoor de hand
veel meer waard is dan zelfs die van de antropoïden of mensapen. Ook heeft
de mens een welomschreven taal ontwikkeld waarin hij zijn gevoelens en ge-
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dachten kan uitdrukken. Door dit alles neemt het grofstoffelijk lichaam van
de mens een aparte plaats in, boven de drie lagere natuurrijken.
Om deze verschillen in de vier natuurrijken te kunnen verklaren, moeten wij
ons tot de onzichtbare werelden wenden en daar de oorzaken opsporen, waardoor het ene natuurrijk iets bezit, wat het andere mist.
Om in een bepaalde wereld te kunnen functioneren en de eigenschappen
aan die wereld eigen, te kunnen uitdrukken, moeten wij in de eerste plaats
een voertuig of lichaam hebben, dat uit stof van dat gebied is opgebouwd.
Om in de grofstoffelijke wereld te kunnen functioneren, moeten wij een grofstoffelijk lichaam hebben dat voor onze omgeving geschikt is. Anders zouden
wij geesten zijn, zoals men ze meestal noemt, en voor de meeste stoffelijke
wezens onzichtbaar zijn. Zo ook moeten wij een levenslichaam hebben, vóór
wij uitdrukking kunnen geven aan het leven, kunnen groeien, of de andere eigenschappen kunnen vertonen die aan het etherisch gebied eigen zijn.
Om gevoel en emotie te kunnen tonen, moeten wij een voertuig hebben,
dat uit materiaal van de begeertewereld is opgebouwd; terwijl een verstand,
uit bestanddelen van het gebied van de concrete gedachte gevormd, noodzakelijk is om denken mogelijk te maken.
Bezien wij de vier natuurrijken in verband met het etherisch gebied, dan zien
wij dat mineralen geen afzonderlijk levenslichaam bezitten. Dit verklaart dan
ook waarom zij niet kunnen groeien of zich voortplanten en geen waarnemingsvermogen hebben.
Als hypothese om andere bekende feiten te verklaren, leert de wetenschap
dat in de meest dichte vaste stof, als in het vluchtigste en ijlste gas, geen twee
atomen elkaar raken. Dat zich om elk atoom een etherische laag bevindt en
dat de atomen uit het heelal in een zee van ether drijven.
De occultist weet dat dit zo is wat het scheikundig gebied betreft en dat het
mineraal geen afzonderlijk levenslichaam van etherische stof bezit. Alleen de
planetaire ether omhult de atomen van het mineraal, vandaar het verschil. Zoals wij aangetoond hebben, moeten wij een afzonderlijk levenslichaam, begeertelichaam en dergelijke hebben om de eigenschappen van een bepaald gebied te kunnen uitdrukken. De atomen van de begeertewereld, de gedachtewereld en zelfs van de geestelijke werelden doordringen zowel het mineraal
als het grofstoffelijk lichaam van de mens. Was het doordringen van de planetaire ether, dat wil zeggen van de ether die de atomen van het mineraal omhult, dus voldoende om te maken dat het voelde of zich voortplantte, dan zou
het doordringen van de planetaire gedachtewereld ook voldoende zijn om
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het te laten denken. Dit kan het niet, omdat het geen afzonderlijk voertuig heeft.
Het wordt alleen door de planetaire ether doordrongen en is daardoor niet in
staat tot individuele groei. Alleen de laagste van de vier ethertoestanden - de
scheikundige ether - is in het mineraal werkzaam; vandaar de scheikundige
krachten in mineralen.
Bezien wij planten, dieren en mensen in verband met het etherisch gebied,
dan zien wij dat elke plant, elk dier en elk mens een afzonderlijk levenslichaam bezit, bovendien dat zij door de planetaire ether, die het ethers gebied
vormt, doordrongen worden. Toch is er verschil tussen de levenslichamen
van planten, en die van dieren en mensen. In het levenslichaam van de plant
zijn alleen maar de scheikundige ether en de levensether volledig actief. Vandaar dat de plant door de werking van de scheikundige ether kan groeien en
door de werking van de levensether in het afzonderlijke levenslichaam dat zij
bezit, haar soort kan voortplanten. De lichtether is aanwezig, maar gedeeltelijk latent of sluimerend terwijl de weerspiegelende ether ontbreekt. Daaruit
blijkt dat de vermogens van zintuiglijke waarneming en geheugen, die deze
ethers kenmerken, in het plantenrijk niet tot uitdrukking kunnen komen.
Als wij nu onze aandacht op het levenslichaam van het dier richten, dan
zien wij de scheikundige ether, de levensether, en de lichtether in volle werking zijn. Vandaar dat het dier tengevolge van de werking van de scheikundige ether, de vermogens van assimilatie en groei bezit, evenals het vermogen
van voortplanting door middel van de levensether; dit is dus hetzelfde als bij
de planten. Bovendien is het aan de werking van de derde of lichtether te
danken, dat het de vermogens van zintuiglijke waarneming en het opwekken
van innerlijke warmte bezit. De vierde ethersoort werkt echter niet in het dier
waardoor het geen gedachten noch geheugen heeft. Later zullen wij zien dat
wat daarop lijkt toch iets anders is.
Wanneer wij nu de mens ontleden, zien wij alle vier de ethers in zijn fijn
gestructureerde levenslichaam zeer actief zijn. Door de activiteit van de
scheikundige ether kan hij voedsel assimileren en groeien; de krachten die in
de levensether werken, stellen hem in staat zijn soort voort te planten; de
krachten in de lichtether voorzien het grofstoffelijk lichaam van warmte en
werken op het zenuwstelsel en de spieren in en openen zo door middel van de
zintuigen de verbindingsdeuren met de uiterlijke wereld; ten slotte stelt de
weerspiegelende ether de geest in staat zijn voertuig door middel van het
denken te besturen. In deze ether worden ook vroegere ervaringen als geheugen opgestapeld.
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Het levenslichaam van planten, dieren en mensen steekt buiten de omtrek
van het grofstoffelijk lichaam uit evenals het etherisch gebied, het levenslichaam van een planeet buiten het grofstoffelijk gedeelte van die planeet uitsteekt. Waaruit opnieuw de waarheid van het hermetische axioma ‘zo boven,
zo beneden’, blijkt. De breedte van het uitstekende gedeelte van het levenslichaam van de mens bedraagt ongeveer anderhalve inch, ongeveer 4 centimeter. Het gedeelte dat buiten het grofstoffelijk lichaam uitsteekt, is sterk lichtgevend en heeft ongeveer de kleur van een pas ontloken perzikbloesem. Mensen, die zonder het te weten enigszins helderziend zijn, nemen het vaak waar.
De schrijver heeft dikwijls opgemerkt wanneer hij met dergelijke mensen
sprak, dat zij zich meestal niet bewust zijn dat zij iets ongewoons zien en niet
weten wat zij zien.
Het grofstoffelijk lichaam wordt tijdens het leven voor de geboorte in de matrijs van dit levenslichaam opgebouwd en is, op één uitzondering na, molecule na molecule een getrouwe kopie van het levenslichaam. Evenals de krachtlijnen in bevriezend water de wegen zijn waarlangs de ijskristallen zich vormen, zo bepalen de krachtlijnen in het levenslichaam de vorm van het grofstoffelijk lichaam. Het hele leven door is het levenslichaam de bouwer en
vernieuwer van de grofstoffelijke vorm. Als het etherisch hart er niet was,
dan zou het stoffelijk hart heel snel onder de voortdurende inspanning die
wij ervan vergen, bezwijken. Alle misbruik waaraan wij ons stoffelijk lichaam
blootstellen wordt, voor zover het in zijn vermogen ligt, door het levenslichaam dat een eeuwige strijd voert tegen de dood van het grofstoffelijk lichaam, bestreden.
De bovengenoemde uitzondering bestaat hierin, dat het levenslichaam van
een man vrouwelijk of negatief, dat van een vrouw mannelijk of positief is.
Dit feit geeft ons de sleutel tot een groot aantal raadselachtige levensproblemen. Dat een vrouw zich door haar emoties laat overmeesteren, komt door
de genoemde polariteit, want haar positief levenslichaam geeft een overdaad
aan bloed en maakt dat zij onder zo'n grote geestelijke spanning moet werken,
dat het stoffelijk omhulsel instorten zou als zij geen veiligheidsklep bezat in
de menstruatie en in de tranen die de druk bij speciale gelegenheden opheffen,
want tranen zijn ‘wit bloed’. Een man kan even sterke emoties hebben als een
vrouw, maar hij is meestal in staat om die zonder tranen te bedwingen, omdat
zijn negatief levenslichaam niet meer bloed voortbrengt dan hij gemakkelijk
kan bedwingen.
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In tegenstelling met de geestelijke menselijke voertuigen verlaat het levenslichaam het grofstoffelijk lichaam meestal pas bij de dood van het grofstoffelijk lichaam, behalve onder bepaalde omstandigheden die wij later, wanneer
wij over inwijding spreken, zullen behandelen. Op het moment van de dood
worden de scheikundige krachten in het grofstoffelijk lichaam niet langer door
het ontwikkelend leven in bedwang gehouden. Door ontbinding brengen zij
de stof tot haar oorspronkelijke toestand terug, zodat deze in de huishouding
van de natuur voor het opbouwen van nieuwe vormen gebruikt kan worden.
Ontbinding wordt dus door de activiteit van de planetaire krachten in de
scheikundige ether veroorzaakt.
Wat de structuur betreft, kan het levenslichaam enigszins vergeleken worden met een van die schilderlijsten die uit honderden kleine stukjes hout bestaat, die in elkaar sluiten en voor de nauwkeurige waarnemer een oneindig
aantal puntjes vertonen. Het levenslichaam vertoont aan de waarnemer wel
een miljoen aantal prisma’s 2. Deze prisma's passen in de uitgeholde middelpunten van de grofstoffelijke atomen en doordringen ze met levenskracht,
waardoor zij met een hoger trillingsgetal vibreren dan het mineraal, waarvan
de trilling niet versneld wordt en dat dit bezielende leven niet bezit.
Wanneer iemand bijna verdrinkt, van een hoogte valt of bevriest, verlaat het
levenslichaam het grofstoffelijk lichaam en worden de atomen van het grofstoffelijk lichaam daardoor tijdelijk traag. Kunnen de levensgeesten echter opnieuw opgewekt worden, dan komt het weer in het grofstoffelijk lichaam terug en de prisma’s nemen hun plaats in de grofstoffelijke atomen weer in. De
traagheid van de atomen maakt dat zij zich tegen het hervatten van de trillingssnelheid verzetten, en het gevolg hiervan is de hevig prikkelende pijn en
het tintelende gevoel dat aan dergelijke gevallen eigen is. In gewone omstandigheden dringt het niet tot ons bewustzijn door, evenmin als men het tikken
van een klok hoort, maar wij merken het wel degelijk op, als zij plotseling stil
staat of begint te lopen.
In sommige gevallen verlaat het levenslichaam gedeeltelijk het grofstoffelijk
lichaam, bijvoorbeeld wanneer een hand ‘slaapt’. Men kan dan de etherische
hand van het levenslichaam als een handschoen onder aan de grofstoffelijke
arm zien hangen en de prisma's veroorzaken die eigenaardige, prikkelende gewaarwording wanneer de etherische hand weer in de grofstoffelijke hand terugkomt. In hypnotische toestand splitst het levenslichaam van het hoofd zich
2 Het woord ‘puntjes’ is overal veranderd in ‘prisma's’: zie de inleiding.
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soms en hangt buiten het grofstoffelijke hoofd, over elke schouder een helft;
of ligt het om de hals heen als de kraag van een trui. Dat in dergelijke gevallen de prikkelende gewaarwording bij het ontwaken ontbreekt, komt, omdat
een gedeelte van het levenslichaam van de hypnotiseur tijdens de hypnose dat
van de gehypnotiseerde vervangen heeft.
Bij het gebruik van verdovingsmiddelen wordt het levenslichaam tegelijk
met de geestelijke voertuigen, gedeeltelijk uitgedreven en als de narcose te sterk
is en de levensether uitgedreven wordt, is de dood het gevolg. Hetzelfde verschijnsel kan men ook waarnemen bij materialiserende mediums. Het verschil
tussen een medium en een gewone man of vrouw bestaat hierin dat bij de
gewone man of vrouw het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam op het
tegenwoordige niveau van ontwikkeling stevig verbonden zijn, terwijl bij het
medium de samenhang tussen beide gering is. Dit is niet altijd zo geweest en
er zal een tijd komen, dat het levenslichaam het grofstoffelijk voertuig op normale manier kan verlaten, maar dat is nu nog niet het geval. Wanneer een medium zijn of haar levenslichaam door wezens uit de begeertewereld, die zich
wensen te materialiseren, laat gebruiken, vloeit het levenslichaam meestal door
de linker kant uit het lichaam weg via de milt, die als zijn speciale ‘toegangspoort’ dienst doet. Dan kunnen de levenskrachten niet, zoals onder normale
omstandigheden, in het lichaam stromen; het medium raakt uitgeput en om de
gevolgen hiervan tegen te gaan, zoeken sommigen hun toevlucht in opwekkende middelen, waardoor zij na verloop van tijd tot ongeneeslijke dronkenschap vervallen.
De levengevende kracht van de zon, die ons als een kleurloos fluïde omringt, wordt in het levenslichaam door middel van de etherische tegenhanger
van de milt geabsorbeerd, waar zij een eigenaardige verandering in kleur ondergaat. Zij wordt licht rozerood getint en verspreidt zich via de zenuwen over
het hele grofstoffelijke lichaam. Zij is voor het zenuwstelsel wat elektriciteit
voor een telegraaf is. Al zijn er draden, toestellen en bekwame telegrafisten
maar de elektriciteit ontbreekt, dan kan er geen boodschap verzonden worden. Het ego, de hersenen en het zenuwstelsel kunnen ogenschijnlijk volkomen in orde zijn, maar als de levengevende kracht ontbreekt om de boodschap van het ego via de zenuwen naar de spieren over te brengen, dan zal
het grofstoffelijk lichaam bewegingloos blijven. Dit nu gebeurt wanneer een
gedeelte van het grofstoffelijk lichaam verlamt. Het levenslichaam is ziek geworden en de levengevende kracht kan niet langer doorstromen.
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In dergelijke gevallen, zoals trouwens bij de meeste ziekten, zit de storing
in de fijnere, onzichtbare voertuigen. Als een bewuste of onbewuste erkenning
van dit feit, passen sommige artsen, als hulpmiddel, met succes suggestie toe,
die op de geestelijke voertuigen inwerkt. Hoe meer een arts zijn patiënt met
vertrouwen en hoop kan vervullen, des te eerder zal de ziekte verdwijnen om
voor gezondheid plaats te maken.
In gezonde toestand slaat het levenslichaam een overvloed van levenskracht
op, die na door het grofstoffelijk lichaam te zijn heengegaan, in rechte lijnen
in alle richtingen van de omtrek uitstraalt, zoals de stralen in een cirkel vanuit
het middelpunt. Bij ziekte echter, wanneer het levenslichaam verzwakt is, is
het niet in staat om dezelfde hoeveelheid energie tot zich te trekken en bovendien teert het grofstoffelijk lichaam er op. Dan zijn de lijnen van het levensfluïde, die uit het lichaam stralen, slap en gebogen, een toonbeeld van
gemis aan kracht. In gezonde staat drijft de grote kracht van deze uitstraling
de bacteriën en virussen, die de gezondheid van het grofstoffelijk lichaam bedreigen, uit. Bij ziekte echter, wanneer die levenskracht gering is, kan deze uitstraling de ziekteverwekkers niet zo gemakkelijk verwijderen. Daarom loopt
men veel meer kans om ziek te worden wanneer de afweerkracht laag is, dan
wanneer iemand een goede gezondheid geniet.
In het geval waarin een of meer delen van het grofstoffelijk lichaam geamputeerd worden, gaat alleen de planetaire ether met het afgezette gedeelte mee.
Na de dood ontbinden het afzonderlijke levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam zich gelijktijdig. Dat is ook het geval met de etherische tegenhanger
van het geamputeerde lichaamsdeel. Dat zal, naarmate het grofstoffelijke lichaamsdeel vergaat, geleidelijk ontbinden. Maar tegelijkertijd is die persoon
nog altijd in het bezit van het etherische lichaamsdeel, wat verklaart dat hij
zijn vingers voelt, of dat hij er pijn in heeft. Ook bestaat er een zeker verband met een begraven lichaamsdeel, onverschillig op welke afstand dit zich
bevindt. Er bestaat een verhaal over een man die hevige pijn in een geamputeerd lichaamsdeel voelde, alsof er een spijker in zijn vlees gedrongen was.
Die pijn bleef totdat het lichaamsdeel opgegraven werd en men ontdekte, dat
er een spijker in zat die er waarschijnlijk bij het kisten ingekomen was. De
spijker werd verwijderd en onmiddellijk hield de pijn op. Uit deze feiten kan
men ook verklaren, dat mensen soms nog wel twee of drie jaar na de amputatie over pijn in het afgezette lichaamsdeel klagen. Daarna zal de pijn ophouden. Dit komt omdat de ziekte nog in het afgezette etherische lichaams-
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deel blijft voortduren, maar naarmate het geamputeerde deel echter ontbindt,
volgt het etherische eveneens zijn voorbeeld, en houdt de pijn op.
Na het verband van de vier natuurrijken met het etherisch gebied van de
stoffelijke wereld aangetoond te hebben, zullen wij nu hun verband met de
begeertewereld nagaan.
Hier [in diagram 0] zien wij dat zowel mineralen als planten een afzonderlijk begeertelichaam missen. Zij worden alleen door het planetaire begeertelichaam, de begeertewereld, doordrongen. Daar zij dus een afzonderlijk voertuig missen, zijn zij niet vatbaar voor gevoel, begeerte en pijn: de vermogens
die tot de begeertewereld behoren. Een steen voelt niets als hij gebroken
wordt; maar men mag daaruit echter niet afleiden dat er aan een dergelijke
handeling geen gevoel verbonden is. Dat is het materialistische standpunt of
dat van de onwetende massa. De occultist weet dat er geen enkele daad is,
groot of klein, die niet overal in het heelal gevoeld wordt. En al kan de steen
niet voelen omdat hij geen afzonderlijk begeertelichaam heeft, de geest van
de aarde voelt het wel, omdat het begeertelichaam van de aarde de steen doordringt. Wanneer iemand zich in zijn vinger snijdt voelt de vinger de pijn niet,
omdat hij geen afzonderlijk begeertelichaam bezit, maar de mens voelt dit
wel, omdat zijn begeertelichaam de vinger doordringt. Trekt men een plant
met wortel en al uit de grond, dan voelt de geest van de aarde dit net zoals
een mens het voelt als er een haar uit zijn hoofd wordt getrokken. Onze aarde is een levend lichaam met gevoel. Alle vormen die geen afzonderlijk begeertelichaam bezitten, waardoor hun inwonende geesten gevoel kunnen ervaren, zijn in het begeertelichaam van de aarde besloten en dat begeertelichaam heeft wel gevoel. Het breken van een steen en het afplukken van
bloemen geven de aarde vreugde, terwijl het uitrukken van planten met wortel en al, pijn veroorzaakt. De reden hiervan zullen wij later geven, daar de uitleg in dit stadium van onze studie voor de gemiddelde lezer nog onbegrijpelijk is.
De planetaire begeertewereld trilt op dezelfde manier in de grofstoffelijke en
levenslichamen van dier en mens zoals zij het mineraal en de plant doordringt, maar bovendien bezitten mens en dier nog afzonderlijke begeertelichamen, waardoor zij begeerte, aandoeningen en hartstocht kunnen voelen.
Toch is er verschil. Het begeertelichaam van het dier is helemaal uit materiaal
van de dichtere sferen van de begeertewereld opgebouwd, terwijl zelfs bij de
laagste mensenrassen een beetje stof van de geestelijke sferen bij de samenstelling van het begeertelichaam ingebouwd wordt. De gevoelens van dieren
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en van de laagste mensenrassen draaien bijna helemaal om de bevrediging van
de laagste begeerten en hartstochten die zich door de stof van de lagere sferen van de begeertewereld uitdrukken.
Om hen nu vatbaar te kunnen maken voor gevoelens die hen tot iets hogers
kunnen opvoeden, is het noodzakelijk dat zij het overeenkomstige materiaal
in hun begeertelichaam hebben. Naarmate de mens vorderingen maakt in de
levensschool, leert hij door zijn ervaring en worden zijn begeerten zuiverder
en beter. Hierdoor ondergaat ook het materiaal van zijn begeertelichaam geleidelijk verandering. Zuiverder en helderder bouwstof uit de hogere sferen van
de begeertewereld vervangt de sombere kleuren uit de lagere afdeling. Het begeertelichaam neemt ook in omvang toe, zodat het bij de heilige een stralend
gezicht oplevert, waarvan de zuiverheid van kleur en de schitterende doorzichtigheid elke vergelijking te boven gaan. Men moet het gezien hebben om het
te kunnen waarderen.
Op het ogenblik is het begeertelichaam van de meeste mensen uit materiaal
zowel van de lagere als van de hogere sferen samengesteld. Niemand is zo
slecht of hij heeft nog wel iets goeds in zich. Dit komt tot uitdrukking in de
bouwstoffen van de hogere sferen die wij in zijn begeertelichaam aantreffen.
Aan de andere kant zijn er maar heel weinig mensen zo volmaakt, dat zij niet
iets van het materiaal van de lagere sferen gebruiken.
Evenals het planetaire levens- en begeertelichaam het grofstoffelijke materiaal van onze aarde doordringt, zoals wij in het voorbeeld van de spons, het
zand en het water zagen, zo doordringen de levens- en begeertelichamen het
grofstoffelijk lichaam van plant, dier en mens. Tijdens het leven van de mens,
heeft zijn begeertelichaam echter niet dezelfde vorm als zijn grofstoffelijk en
levenslichaam. Pas na zijn dood neemt het die vorm aan. Tijdens zijn leven
ziet het er uit als een lichtend ei, dat tijdens de waaktoestand het grofstoffelijk lichaam helemaal omhult, zoals het eiwit de dooier. Het steekt tussen dertig en veertig centimeter buiten het grofstoffelijk lichaam uit. In dit begeertelichaam liggen een aantal waarnemingscentra, maar in de meeste mensen zijn
zij latent. Het doen ontwaken van deze waarnemingscentra komt overeen met
het openen van de ogen van de blinde in ons vorig voorbeeld. Het materiaal in
het begeertelichaam van de mens is voortdurend in ongelooflijk snelle beweging. Geen enkel deeltje heeft er een vaste plaats, zoals in het grofstoffelijk lichaam. Het materiaal dat zich het ene ogenblik bij het hoofd bevindt, kan het
volgende moment bij de voeten zijn en omgekeerd. In het begeertelichaam
zijn geen organen zoals in het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam, maar
42

er zijn centra van gewaarwording die, in werking, op draaikolken lijken en altijd dezelfde plaats ten opzichte van het grofstoffelijk lichaam blijven innemen.
De meeste bevinden zich in de buurt van het hoofd. Bij de meeste mensen
zijn het maar kleine spiraaltjes, ongeschikt als centra van gewaarwording. Zij
kunnen echter bij iedereen tot ontwaken gebracht worden, maar verschillende methoden veroorzaken verschillende resultaten.
Bij de onwillekeurig of onbewust helderziende, die zijn vermogen op onjuiste, negatieve manier ontwikkeld heeft, draaien deze draaikolken van rechts
naar links of tegengesteld aan de wijzers van een klok [dus van hoofd, linkerhand, linker voet].
In het begeertelichaam van de willekeurig of bewust helderziende, die op de
juiste manier geschoold is, draaien zij in dezelfde richting als de wijzers van
een klok [van hoofd naar rechterhand enz.], stralend in zo'n grote pracht, dat
het de schitterende helderheid van het gewone begeertelichaam verre overtreft. Deze centra stellen hem of haar in staat dingen in de begeertewereld waar
te nemen en men ziet en onderzoekt naar keuze, terwijl de mens bij wie de
centra tegengesteld aan de wijzers van een klok draaien, als een spiegel is die
alles weerkaatst wat voorbij gaat. Zo iemand is niet in staat om op onderzoek
uit te gaan. De reden hiervan hoort in een later hoofdstuk thuis, maar in het
bovenstaande ligt één van de fundamentele verschillen tussen een medium en
een op de juiste manier getrainde helderziende. De meeste mensen weten het
onderscheid niet tussen die twee, toch is er een onfeilbare regel waaraan iedereen zich kan houden, namelijk deze: Geen op de juiste wijze ontwikkelde ziener
zal dit vermogen ooit voor geld of iets dergelijks uitoefenen, evenmin zal men het gebruiken
om nieuwsgierigheid te bevredigen; het enige doel is om de mensheid te helpen. Iemand die
in staat is de juiste methode voor de ontwikkeling van dit vermogen aan anderen te onderwijzen, zal zich ooit voor dit onderricht laten betalen. Zij, die
geld vragen voor het vertonen van of voor het onderrichten van dergelijke
dingen, bezitten nooit iets dat waard is er voor te betalen. Bovengenoemde
regel is een betrouwbare en zekere gids die iedereen met het volste vertrouwen kan volgen.
In de verre toekomst zal het begeertelichaam van de mens hetzelfde georganiseerd zijn als het levens- en het grofstoffelijk lichaam. Dan zal iedereen
het vermogen bezitten om het begeertelichaam bewust te gebruiken, zoals wij
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Diagram 2a. De stromingen in het begeertelichaam van de doorsneemens

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

De zintuiglijke centra en stromingen in het begeertelichaam
draaien met de wijzers van de klok mee.

[Men stelt zelf de klok voor; dus van hoofd naar rechter hand, voeten.]
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Diagram 2c. De stromingen in het begeertelichaam van
de onwillekeurig of onbewust helderziende
of het medium

De zintuiglijke centra en stromingen in het begeertelichaam
draaien van rechts naar links, tegen de wijzers van de klok in.
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nu met het grofstoffelijk lichaam doen, dat het oudste en best georganiseerde
lichaam van de mens is, terwijl het begeertelichaam het jongste is.
Het begeertelichaam wortelt in de lever, en het levenslichaam in de milt.
Bij alle warmbloedige wezens die het hoogst ontwikkeld zijn en gevoelens,
hartstochten en aandoeningen kennen, die hun begeerten naar het een of ander in de wereld doen uitgaan, en waarvan men dus kan zeggen dat zij in de
ware zin van het woord leven en niet alleen vegeteren, in al dat soort wezens
vloeien de stromen van het begeertelichaam vanuit de lever naar buiten. De
begeertestof komt voortdurend in stromen of golven naar buiten, die in gebogen lijnen naar elk punt van de omtrek van het eivormig omhulsel gaan en
vandaar door een aantal draaikolken naar de lever terugkeren, zoals kokend
water steeds uit de warmtebron opwelt en er weer terugkeert, nadat het zijn
kringloop volbracht heeft.
De planten missen dit voortstuwende, activerende beginsel; vandaar dat zij
leven en beweging niet op dezelfde manier kunnen uitdrukken zoals de hoger ontwikkelde organismen.
Waar wel levenskracht en beweging aanwezig zijn, maar geen roodbloed, daar
is geen afzonderlijk begeertelichaam. Een dergelijk wezen verkeert eenvoudig
in de overgangstoestand van plant naar dier en wordt daardoor volledig door
de kracht van de groepsgeest voortbewogen.
Bij de koudbloedige dieren, die een lever en rood bloed bezitten, is een afzonderlijk begeertelichaam aanwezig, en de groepsgeest richt de stromen binnenwaarts omdat in dit geval de afgescheiden geest - van de individuele vis of
reptiel bijvoorbeeld - geheel buiten het grofstoffelijk voertuig staat.
Als het organisme zo ver ontwikkeld is dat de op zichzelf staande geest zijn
voertuigen kan gaan bewonen, begint de individuele geest de stromen buitenwaarts te richten en zien wij het begin van hartstochtelijk leven en van warm
bloed. Het is het warme, rode bloed in de lever van een organisme, dat voldoende ontwikkeld moet zijn om een inwonende geest te hebben die de uitgaande stromen van begeertestof activeert, en dat bij mens en dier begeerte
en hartstocht laat zien. Bij het dier echter is de geest nog niet volledig inwonend. Hij wordt dit pas, zodra bepaalde punten in het levenslichaam en het
grofstoffelijk lichaam samenvallen, zoals in hoofdstuk 12 verklaard wordt.
Daarom ‘leeft’ het dier eigenlijk niet, dat wil zeggen, het leeft niet zo volkomen als de mens en is niet in staat tot zulke subtiele begeerten en aandoeningen, omdat het niet volledig bewust is. De zoogdieren staan op een hoger niveau dan de mens toen die zijn ontwikkeling in het dierachtige stadium
47

doormaakte, omdat zoogdieren warm, rood bloed hebben, wat de mens in
die fase van zijn ontwikkeling niet bezat. Dit verschil wordt verklaard door de
spiraalvormige ontwikkelingsgang waarin men ook een oplossing vindt voor
het feit dat de mens een hoger mensachtig type vertoont dan de tegenwoordige
engelen toen zij op hun mensachtige trap stonden. Onze zoogdieren - die op
het dierachtig niveau van hun ontwikkeling in het bezit zijn gekomen van
warm, rood bloed en daardoor in staat zijn tot op zekere hoogte begeerte en
aandoeningen te ervaren - zullen in de Jupiterperiode een zuiverder en beter
mensachtig type vertonen dan wij nu, terwijl er in onze tegenwoordige mensheid enkelen zullen zijn, zelfs in de Jupiterperiode, die openlijk slecht zullen
zijn. Bovendien zullen zij dan hun hartstochten niet kunnen verbergen zoals
nu mogelijk is, maar openlijk hun kwade neigingen tonen.
In het licht van deze uiteenzetting wat betreft het verband tussen de lever en
het leven van het organisme is het merkwaardig, dat in verscheidene Europese talen - Engels, Duits en de Scandinavische talen - hetzelfde woord zowel
het orgaan, de lever, aanduidt, als ‘hij die leeft’.
Bezien wij nu de vier natuurrijken in verband met de gedachtewereld, dan
zien wij dat mineralen, planten en dieren geen voertuig hebben dat hen met
die wereld in verbinding brengt. Toch weten wij dat sommige dieren denken;
dat zijn echter de hoogste huisdieren, die eeuwenlang met de mens in nauwe
aanraking geweest zijn en daardoor een vermogen ontwikkeld hebben dat andere dieren, die dit voordeel niet hadden, missen. Dit berust op hetzelfde principe, dat een hoogspanningskabel, door inductie, een zwakkere elektrische
stroom in een dichtbijzijnde draad zal opwekken. Of dat een mens met sterke, morele beginselen eenzelfde neiging in een zwakker karakter zal wakker
roepen. Terwijl een morele zwakkeling te gronde gaat als men hem onder invloed van slechte types brengt. Alles wat wij doen, zeggen of zijn, weerkaatst
zich in onze omgeving. Daarom denken onze huisdieren. Zij zijn de hoogste
in hun soort, staan bijna op het punt te individualiseren en de gedachtetrillingen van de mens hebben in hen door inductie een gelijksoortige werking
van een lagere orde opgewekt. Daarom heeft het dierenrijk nog niet het vermogen om te denken. Zij zijn niet geïndividualiseerd. Dat is het grote, belangrijke verschil tussen het mensenrijk en de andere natuurrijken. De mens is een
individu. Dieren, planten en mineralen zijn in soorten verdeeld. Zij zijn niet
geïndividualiseerd zoals de mens dat is.
Wel verdelen wij de mensheid in rassen, stammen en naties; wij constateren
verschil tussen een blanke, een neger, een indiaan enzovoort, maar daar gaat
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het niet om. Wanneer wij de kenmerken van een leeuw, een olifant of een van
de lagere diersoorten willen bestuderen, hoeven wij daarvoor maar een willekeurig lid van die soort te nemen. Weten wij de kenmerken van dat ene dier,
dan weten wij ook de kenmerken van de soort waartoe het behoort. Alle leden van dezelfde diersoort zijn gelijk. Dat is het punt waar het om gaat. Een
leeuw, de vader van die leeuw of zijn zoon zien er allemaal hetzelfde uit en
zij zullen, onder gelijke omstandigheden, ook hetzelfde handelen. Zij hebben
dezelfde voorliefde en afkeer; de een is gelijk aan de ander.
Met menselijke wezens is het anders gesteld. Als wij de specifieke kenmerken van het negerras willen leren kennen, is het niet voldoende om één enkele persoon te bestuderen. Wij zouden ieder individu afzonderlijk moeten bezien en zelfs dan weten wij nog niet veel van het negerras als ‘geheel’, eenvoudig omdat de karaktereigenschappen van de enkeling, niet op het ras in zijn geheel van toepassing zijn.
Als wij het karakter van Abraham Lincoln willen leren kennen, helpt dat ons
niet als wij zijn vader, zijn grootvader of zijn zoon bestuderen, want die zullen totaal verschillend zijn. Ieder zal zijn eigenaardigheden hebben, die absoluut afwijken van de karaktereigenschappen van Abraham Lincoln zelf.
Aan de andere kant krijgen wij een juist beeld van mineralen, planten en
dieren als wij aandacht schenken aan een beschrijving van één exemplaar van
iedere soort, terwijl er bij de menselijke wezens evenveel soorten zijn als individuen. Elk individu is een ‘soort’, een wet op zichzelf, volkomen gescheiden en apart van elk ander individu; even verschillend van zijn medemens als
de ene soort in de lagere natuurrijken van de andere. Wij kunnen de levensbeschrijving optekenen van een mens; een dier kan echter geen levensbeschrijving hebben. Dit komt, omdat er in ieder mens een individuele, inwonende geest leeft, die de gedachten en handelingen van ieder individueel menselijk wezen ingeeft, terwijl alle verschillende dieren of planten van dezelfde
soort één groepsgeest gemeen hebben. De groepsgeest werkt op planten en dieren van buitenaf in. De tijger uit de ontoegankelijke oerwouden van India en
de tijger achter de tralies van een kooi van een dierentuin zijn beide uitdrukking van dezelfde groepsgeest. Zij worden beide vanuit de begeertewereld
beïnvloed, omdat afstand in de geestelijke werelden vrijwel niet bestaat.
De groepsgeesten van de drie lagere natuurrijken zetelen op verschillende
plaatsen in de geestelijke werelden zoals wij zullen zien als wij de bewustzijnstoestanden van de verschillende natuurrijken bestuderen. Om echter de plaats
van deze groepsgeesten in de geestelijke werelden te begrijpen, moeten wij
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goed begrijpen wat er gezegd is over alle vormen in de zichtbare wereld, die
kristallisaties zijn van modellen en ideeën in de geestelijke werelden, zoals wij
door het voorbeeld van het huis van de architect en de machine van de uitvinder hebben aangetoond. Zoals de vochten in het weke lichaam van de slak
zich kristalliseren tot het harde huis op zijn rug, zo hebben de geesten in de
geestelijke werelden op dezelfde manier de grofstoffelijke lichamen van de
verschillende natuurrijken uit zichzelf voortgebracht. Daaruit volgt dat de
zogeheten ‘geestelijke’ lichamen, hoewel ze zo fijn en vluchtig zijn dat ze onzichtbaar zijn, in het helemaal geen voortvloeisels zijn van het grofstoffelijk
lichaam, maar dat de grofstoffelijke voertuigen van de verschillende natuurrijken te vergelijken zijn met het huis van de slak dat een kristallisatie is van
de vochten, terwijl de slak zelf de geest voorstelt. De vochten van het lichaam
stellen dan in hun streven naar kristallisatie het verstand, het begeertelichaam
en het levenslichaam voor. Deze verschillende voertuigen werden door de geest uit
zichzelf afgescheiden met het doel door deze voertuigen ervaring op te doen.
Het is de geest, die het grofstoffelijk lichaam richt waarheen hij wil, zoals de
slak haar huis en niet haar lichaam, dat de bewegingen van de geest leidt.
Hoe nauwer het verband tussen geest en voertuig, des te beter kan hij het
voertuig beheersen en er zich door uitdrukken. Dat is de sleutel tot de verschillende toestanden van bewustzijn in de verschillende natuurrijken. Een
nauwkeurige beschouwing van de diagrammen 3 en 4 geeft ons een duidelijk
beeld van de voertuigen in de verschillende natuurrijken, van de manier waarop zij met de verschillende werelden verband houden en van de daaruit voortvloeiende toestanden van bewustzijn.
Op diagram 3 zien wij, dat het op zichzelf staande ego binnen de universele
geest in het gebied van de abstracte gedachte beslist afgezonderd staat. Hieruit blijkt, dat alleen de mens in het bezit is van de hele reeks voertuigen,
waardoor hij met alle afdelingen van de drie werelden in verbinding staat.
Het dier mist één schakel uit de keten: het verstand; de plant mist twee schakels, het verstand en het begeertelichaam en het mineraal mist drie schakels
uit de keten voertuigen, die voor zelfbewuste uitdrukking in de stoffelijke wereld nodig zijn namelijk het verstand, het begeerte lichaam en het levenslichaam.
De reden van die verschillende tekorten is, dat het mineralenrijk de uitdrukking van de jongste stroom van zich ontwikkelend leven is; het plantenrijk
wordt bezield door een levensgolf die al eerder het pad van ontwikkeling betre-
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Diagram 3. De voertuigen van elk natuurrijk en de manier waarop zij
met de verschillende werelden in verband staan

den heeft; de levensgolf van het dierenrijk is nog ouder, terwijl de mens of liever het leven dat zich nu via de vorm ‘mens’ uitdrukt, de langste reis van alle
vier natuurrijken achter de rug heeft en daarom aan de spits staat. Na verloop van tijd zullen de drie levensgolven, die nu de drie lagere natuurrijken bezielen, het mensachtige niveau bereiken en zullen wij tot een hogere fase van
ontwikkeling gestegen zijn.
Om de mate van bewustzijn te begrijpen, die uit het bezit van de voertuigen, die door het ontwikkelende leven in de vier natuurrijken gebruikt worden voortvloeit, moeten wij onze aandacht richten op diagram 4, waarop men
kan zien, dat de mens, het ego, de denker, in het scheikundig gebied van de
stoffelijke wereld is afgedaald. Hier is hij in het bezit van de hele reeks voertuigen en daardoor heeft hij de toestand van waakbewustzijn bereikt. Hij is
bezig zijn voertuigen te leren beheersen. De organen van het begeertelichaam,
noch van het verstand, zijn tot nu toe ontwikkeld. Het verstand is zelfs nog
niet eens een lichaam. Op het ogenblik is het gewoon een schakel, een omhulsel, dat het ego als brandpunt kan gebruiken. Het is het laatste voertuig
dat is opgebouwd. De geest werkt geleidelijk van een fijnere naar een grovere
substantie en de voertuigen worden dan ook eerst in een fijne substantie op51

gebouwd en daarna in een steeds grover wordende stof. Het grofstoffelijk lichaam werd het eerst opgebouwd en heeft nu zijn vierde niveau van dichtheid bereikt; het levenslichaam bevindt zich op het derde niveau en het begeertelichaam op het tweede, vandaar dat het nog altijd wolkachtig is, terwijl
het vlies om het verstand nog ijler is. Omdat deze voertuigen tot nu toe nog
geen organen hebben, spreekt het vanzelf dat zij alleen als voertuigen voor het
bewustzijn onbruikbaar zijn. Het ego treedt echter in het grofstoffelijk lichaam
en verbindt deze orgaanloze voertuigen met de stoffelijke zintuiglijke centra en
bereikt daardoor in de stoffelijke wereld de toestand van waakbewustzijn.
U moet vooral in het oog houden, dat juist door dit verband met het schitterend georganiseerde mechanisme van het grofstoffelijk lichaam, deze geestelijke voertuigen nu waarde voor ons krijgen. Hij zal dan niet de fout van veel
mensen begaan die, zodra zij tot de overtuiging komen dat er geestelijke lichamen zijn, het grofstoffelijk voertuig beginnen te minachten, het voor ‘laag’
en ellendig uitmaken en hun ogen ten hemel slaan met de wens, dat zij spoedig in
staat mogen zijn deze aardbol te verlaten om in hun ‘geestelijke voertuigen’
rond te zweven.
Zulke mensen beseffen het verschil niet tussen ‘hoger’ en ‘volmaakt’. Zeker,
het grofstoffelijk lichaam is het laagste voertuig in die zin, dat het het onhandelbaarste is en de mens aan de zintuiglijke wereld met al zijn beperkingen
bindt. Zoals wij zagen, heeft het een enorme periode van ontwikkeling achter
zich, is het in zijn vierde ontwikkelingsstadium en heeft het nu een grote en
verbazingwekkende hoogte op de weg naar volmaaktheid bereikt. Het zal op
de duur volmaakt zijn, maar nu is het stoffelijk lichaam het best georganiseerde voertuig van de mens. Het levenslichaam is in zijn derde ontwikkelingsstadium en is minder volmaakt georganiseerd dan het grofstoffelijk lichaam.
Het begeertelichaam en het verstand zijn tot nu toe alleen maar wolken, bijna
geheel ongeorganiseerd. Bij de allerlaagste menselijke wezens hebben deze
voertuigen nog niet eens een bepaalde eivorm en zijn zij min of meer vaag omlijnd.
Het grofstoffelijk lichaam is prachtig geconstrueerd en zou door iedereen
die er aanspraak op maakt iets van de samenstelling van de mens af te weten
als zodanig erkend moeten worden. Neem bijvoorbeeld het dijbeen. Dit been
draagt het hele gewicht van het lichaam. Aan de buitenkant bestaat het uit
een dunne laag stevig been, aan de binnenkant door een netwerk van dwars
lopende beentjes op zo'n schitterende manier versterkt, dat de knapste
bouwkundig ingenieur nooit een pijler van zo’n grote draagkracht en tegelijk
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van zo’n gering gewicht zou kunnen bouwen. De beenderen van de schedel
zijn op een dergelijke manier opgebouwd. Steeds wordt er zo weinig mogelijk
materiaal gebruikt en toch de maximum draagkracht verkregen. Zie de wijsheid, geopenbaard in de bouw van het hart en vraag u dan af of dit schitterend mechanisme minachting verdient. Een wijs mens is dankbaar voor zijn
grofstoffelijk lichaam en zorgt er zo goed mogelijk voor, omdat hij weet, dat
het het kostbaarste werktuig is, dat hij op het moment bezit.
De geest van het dier heeft op zijn neerwaartse ontwikkelingsgang pas de
begeertewereld bereikt. Hij heeft zich nog niet tot het punt opgewerkt, waarop hij een grofstoffelijk lichaam kan ‘binnentreden’. Daarom heeft het dier
geen individuele, inwonende geest, maar een groepsgeest die hem van buiten af
bestuurt. Het dier heeft het grofstoffelijk lichaam, het levenslichaam en het
begeertelichaam, maar de groepsgeest die het bestuurt, staat er buiten. Het
levenslichaam en het begeertelichaam van een dier liggen niet geheel binnen
het grofstoffelijk lichaam, voornamelijk wat het hoofd betreft. Het etherische
hoofd van een paard bijvoorbeeld steekt ver buiten en boven het grofstoffelijke hoofd uit. Wanneer, zoals in enkele zeldzame gevallen gebeurt, het etherische hoofd van een paard zich binnen het grofstoffelijke hoofd terugtrekt,
kan dat paard leren lezen, tellen en eenvoudige rekensommetjes uitwerken. Uit
deze eigenaardigheid vloeit ook voort, dat paarden, honden, katten en andere
huisdieren de begeertewereld waarnemen, al beseffen zij niet altijd het verschil tussen de begeertewereld en de stoffelijke wereld. Een paard schrikt
soms van het zien van een gedaante die voor de berijder onzichtbaar is. Een
kat strijkt soms tegen onzichtbare benen aan. De kat ziet de geest, maar zonder
te beseffen dat hij geen grofstoffelijke benen heeft om tegen aan te strijken.
Een hond, die verstandiger is dan een kat of een paard, zal vaak beseffen dat
er iets vreemds is aan de verschijning van zijn gestorven meester, van wie hij
zijn handen niet kan likken, iets wat hij niet begrijpt. Hij zal bedroefd beginnen te janken en met zijn staart tussen zijn poten in een hoek kruipen.
Het volgende beeld zal misschien kunnen dienen om het verschil aan te
tonen tussen de mens, met zijn inwonende geest, en het dier met zijn
groepsgeest.
Stel u een kamer voor die door een gordijn in tweeën is gedeeld; de ene helft
stelt de begeertewereld voor, de andere de stoffelijke wereld. Er zijn twee mensen in de kamer, in elk gedeelte één. Zij kunnen elkaar niet zien en ook niet
bereiken. Maar er zijn tien gaten in het gordijn. De persoon in de afdeling die
de begeertewereld voorstelt, kan zijn tien vingers door deze gaten in de ande53

re afdeling steken, die de stoffelijke wereld voorstelt. In hem hebben wij een
uitstekend beeld van de groepsgeest in de begeertewereld. De vingers stellen
de dieren voor die tot één bepaalde soort behoren. Hij kan zijn vingers naar
wens bewegen, maar hij kan ze niet even vrij en bewust gebruiken zoals de
persoon die in de stoffelijke afdeling rondwandelt, zijn lichaam gebruikt. De
persoon in de stoffelijke wereld ziet de vingers door het gordijn steken. Hij
ziet ze allemaal bewegen, maar het verband er tussen ziet hij niet. Het lijkt
voor hem alsof de vingers allemaal afgescheiden en los van elkaar zijn. Hij
kan niet zien dat het de vingers van de persoon achter het gordijn zijn en dat
zijn verstand al hun bewegingen bestuurt. Als hij één van de vingers verwondt,
dan verwondt hij niet alleen de vinger, maar meer nog de persoon aan de andere kant van het gordijn. Verwondt een dier zich, dan lijdt het, maar niet zo
intens als de groepsgeest. De vinger heeft geen individueel bewustzijn; hij beweegt zoals de mens dit aangeeft en zo ook bewegen de dieren zich zoals de
groepsgeest dit aangeeft. De mensen spreken van ‘dierlijk instinct’ en ‘blind
instinct’. Er bestaat niet zoiets vaags of onbepaalds als ‘blind’ instinct. Er is
niets ‘blinds’ in de manier waarop de groepsgeest zijn leden leidt, er is alleen
maar WIJSHEID, met hoofdletters geschreven. De geoefende helderziende kan,
wanneer hij in de begeertewereld bezig is te werken, met deze geesten van de
diersoorten in contact komen en vindt ze vaak veel verstandiger dan de meeste mensen. Hij kan het geweldige inzicht zien dat zij aan de dag leggen om de
dieren, die hun stoffelijke lichamen zijn, te leiden.
Deze geest van de groep is het, die in de herfst zijn vlucht vogels verzamelt
en ze op de juiste tijd aanzet de tocht naar het zuiden te ondernemen, om de
ijzige kou van de winter te ontvluchten. En die hun terugkeer in de lente regelt en maakt dat zij precies op de goede hoogte vliegen, die voor alle soorten verschillend is.
De groepsgeest van de bever leert hen om onder de juiste hoek een dam in
de rivier te bouwen. Hij overweegt de stroomsnelheid en alle omstandigheden
zoals een bekwaam ingenieur zou doen en toont daarmee aan dat hij van elk
detail van zijn beroep evengoed op de hoogte is als de technisch knappe
vakman, die zijn opleiding aan een universiteit genoten heeft. Het is de wijsheid van de groepsgeest van de bijen die de bouw van de zeshoekige cel met
wiskundige precisie regelt; die de slak leert haar huis in een mooie, goed gevormde spiraal te bouwen; die het weekdier uit de oceaan de kunst leert om
zijn kleurrijke schelp te versieren. Wijsheid, overal wijsheid! Zo verheven en
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groot, dat iemand die met een oplettend oog rondkijkt, met verbazing en
eerbied vervuld wordt.
Op dit punt van onze uiteenzetting zal de gedachte vanzelf opkomen waarom, als de dierlijke groepsgeest zo wijs is in aanmerking genomen de korte
ontwikkelingsperiode van het dier in vergelijking met die van de mens, de
mens dan niet een veel grotere wijsheid aan de dag legt, waarom de mens
bijvoorbeeld moet leren om dammen te bouwen en wiskundige constructies
uit te voeren terwijl de groepsgeest dit alles doet zonder het geleerd te hebben.
Het antwoord op die vraag hangt nauw samen met de neerdaling van de
universele geest in stof van steeds groter wordende dichtheid. In de geestelijke werelden, waar de geest minder en fijnere voertuigen heeft, is hij nauwer
verbonden met de kosmische wijsheid die op ondoorgrondelijke manier in
de grofstoffelijke wereld uitstraalt. Naarmate de geest echter verder neerdaalt,
wordt het licht van de wijsheid tijdelijk steeds zwakker, tot het in de dichtste
van alle werelden bijna geheel ophoudt te schijnen.
Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. De hand is de kostbaarste dienaar
van de mens; door zijn grote vaardigheid kan hij op zijn geringste bevelen antwoorden. In sommige beroepen, zoals dat van de geldteller bij een bank, wordt
het gevoel van de hand zo fijn, dat hij in staat is op zo’n verbazingwekkende
manier een valse munt van een echte te onderscheiden, dat men bijna zou denken dat de hand zélf verstand heeft.
Bij het voortbrengen van muziek toont hij misschien zijn grootste kracht.
Hij is in staat de mooiste en ontroerendste melodieën voort te brengen. De
fijne, strelende aanslag ontlokt aan het instrument de teerste klanken van de
zielentaal en het spreekt van het lijden, de vreugde, de hoop, de vrees en het
verlangen van de ziel op een manier zoals alleen muziek dat kan doen. Het is
de taal van de hemelwereld, het ware tehuis van de ziel en komt tot de goddelijke vonk, die in het vlees gevangen zit, als een boodschap uit zijn geboorteland. Muziek spreekt iedereen aan, zonder onderscheid van ras, geloof of
welke andere aardse afscheiding ook. Hoe hoger en geestelijker men is, des te
duidelijker spreekt de muziek hem aan en zelfs de primitiefste mens wordt er
door bewogen.
Stel u zich nu eens een groot musicus voor, die met dunne handschoenen
aan op zijn viool probeert te spelen. Onmiddellijk horen wij dat zijn greep
minder verfijnd is; de ziel van de muziek is weg. Trekt hij nog een dikker paar
handschoenen over het eerste aan, dan wordt de hand zo in zijn bewegingen
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belemmerd, dat die in plaats van welluidende tonen te laten horen zoals voorheen, zelfs nu en dan wanklanken produceert. Trekt hij ten slotte over deze
twee paar handschoenen, die hem al zo hinderen, nog een paar dikke wanten
aan, dan zal hij helemaal niet meer kunnen spelen, zodat iemand die hem
vroeger nooit gehoord heeft en niets afweet van de hem opgelegde belemmering, natuurlijk zal denken dat hij nooit heeft kunnen vioolspelen.
Dat geldt ook voor de geest. Iedere stap naar beneden, elke afdaling in grovere stof is voor de geest, wat de handschoenen voor de musicus zijn. Elke stap
omlaag beperkt zijn vermogen zich uit te drukken, totdat hij aan de beperkingen gewend is geraakt en een andere manier gevonden heeft, zoals het oog
zijn scherpte moet instellen, wanneer wij op een heldere zomerdag een huis
binnen gaan. De pupil van het oog trekt zich in het felle zonlicht zoveel mogelijk samen, zodat bij het binnenkomen alles donker schijnt; naarmate de pupil zich echter verwijdt en licht toelaat, kan de mens evengoed in het getemperde licht binnenshuis zien als in het zonlicht.
Het doel van de ontwikkeling van de mens op aarde is het vinden van zijn
draai in de stoffelijke wereld, waar op het ogenblik het licht van de wijsheid
verduisterd schijnt te zijn. Wanneer wij echter eenmaal ‘het licht’ gevonden
hebben, zal de wijsheid van de mens in zijn daden uitblinken en de wijsheid
van de groepsgeest van het dier ver overtreffen.
Bovendien moet er onderscheid gemaakt worden tussen de groepsgeest en
de maagdelijke geesten van de levensgolf die zich nu als dieren uitdrukken.
De groepsgeest hoort tot een andere ontwikkeling en is als het ware de voogd
of leider van de dierlijke geesten.
Het grofstoffelijk lichaam waarin wij werken, bestaat uit talloze cellen, die
ieder een afzonderlijk celbewustzijn hebben, hoewel van zeer lage orde. Daar
deze cellen deel uitmaken van ons lichaam, zijn zij ondergeschikt daaraan en
worden zij beheerst door ons bewustzijn. Een dierlijke groepsgeest werkt in
een geestelijk lichaam; dat is zijn laagste voertuig. Dit voertuig bestaat uit een
wisselend aantal maagdelijke geesten, die tijdelijk met het bewustzijn van de
groepsgeest bezield zijn. Deze groepsgeest bestuurt de voertuigen, die door
de maagdelijke geesten op zijn bevel opgebouwd worden; zorgt voor hen en
helpt hen met de ontwikkeling van hun voertuigen. Naarmate zijn pupillen
zich ontwikkelen, ontwikkelt ook de groepsgeest zich, terwijl hij een reeks
gedaanteverwisselingen ondergaat. Dit proces is enigszins te vergelijken met
de manier waarop wij groeien en ervaring opdoen, door in onze lichamen de
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cellen van het voedsel dat wij eten, op te nemen en tegelijkertijd ook hun
bewustzijn op te heffen, door ze voor enige tijd in het onze te laten delen.
Terwijl dus in ieder menselijk lichaam een op zichzelf staand, zelfbewust ego
zetelt, dat de handelingen van zijn persoonlijk voertuig bestuurt, is de geest
van het afzonderlijke dier nog niet geïndividualiseerd en zelfbewust, maar
maakt deel uit van het voertuig van een zelfbewust wezen dat tot een andere
ontwikkeling behoort, namelijk de groepsgeest.
Deze groepsgeest bestuurt de handelingen van de dieren in harmonie met
de kosmische wet, totdat de maagdelijke geesten onder zijn hoede zelfbewustzijn bereikt zullen hebben en mensachtig geworden zijn. Dan zullen zij
langzamerhand een eigen wil tonen, zich steeds meer van de groepsgeest
losmaken en voor hun eigen handelingen verantwoordelijk worden. De
groepsgeest zal hen echter - hoewel in steeds mindere mate - als ras-, stam-,
gemeenschaps- of familiegeest blijven beïnvloeden, totdat elk individu kracht
genoeg heeft om in volkomen harmonie met de kosmische wet te handelen.
Pas dan zal het ego helemaal vrij en onafhankelijk van de groepsgeest zijn,
die dan op zijn beurt een hogere ontwikkelingsfase zal binnengaan.
De plaats van de groepsgeest in de begeertewereld maakt dat het dier een
ander soort bewustzijn heeft dan de mens, die een helder, duidelijk waakbewustzijn bezit. De mens ziet de dingen buiten zichzelf in scherpe, duidelijke
omtrekken. Als gevolg van de spiraalvormige ontwikkelingsgang zien de hogere huisdieren, vooral honden, paarden, katten en olifanten, de voorwerpen
op ongeveer dezelfde manier, hoewel misschien niet zo duidelijk omlijnd. Alle andere dieren hebben een geestelijk, ‘beeldbewustzijn’ dat overeenkomt
met de droomtoestand bij de mens. Wanneer een dergelijk dier zich tegenover een voorwerp geplaatst ziet, wordt er meteen een geestelijk beeld waargenomen, vergezeld van een sterke indruk, of het voorwerp heilzaam of schadelijk voor zijn welzijn is. Ontstaat er een gevoel van vrees, dan gaat dit vergezeld van een ingeving van de groepsgeest, namelijk op welke manier het
aan het dreigend gevaar kan ontsnappen. Deze negatieve toestand van bewustzijn maakt het de groepsgeest gemakkelijk de grofstoffelijke lichamen
van zijn beschermelingen door suggestieve ingevingen te leiden, omdat de
dieren geen eigen wil hebben.
De mens wordt, met of zonder zijn toestemming, niet zo gemakkelijk van
buitenaf geleid. Naarmate de evolutie voortschrijdt en de menselijke wil zich
steeds meer ontplooit, zal hij onvatbaar worden voor ingevingen van buitenaf en vrij zijn om te doen wat hij wil, zonder zich aan ingevingen van ande57

ren te storen. Dat is het belangrijkste verschil tussen de mens en de andere natuurrijken. Zij handelen volgens een bepaalde wet en zijn onderworpen aan
de bevelen van de groepsgeest, die wij instinct noemen, terwijl de mens steeds
meer zichzelf tot wet wordt. Wij vragen het mineraal niet of het al dan niet
kristalliseren wil, noch de bloem of hij al dan niet wil bloeien, noch de leeuw
of hij al dan niet op wil houden te jagen. Zij staan allemaal, zowel in het klein
als in het groot, onder het absolute gezag van de groepsgeest en moeten het
dus zonder vrije wil en initiatief stellen, die elk menselijk wezen toch enigszins bezit. Alle dieren van dezelfde soort zien er nagenoeg hetzelfde uit, omdat zij uit dezelfde groepsgeest voortkomen, terwijl geen twee mensen op
aarde er precies hetzelfde uitzien, zelfs tweelingen in hun pubertijd niet, omdat het stempel dat door het inwonend individuele ego op ieder is gezet, zowel in uiterlijk als in karakter, verschil veroorzaakt.
Dat alle runderen van gras groeien en alle leeuwen vlees eten, terwijl men
alle mensen niet over dezelfde kam kan scheren, pleit ook weer voor de alles
omvattende invloed van de groepsgeest in tegenstelling tot het ego, dat voor
ieder menselijk wezen een andere maatstaf eist. Artsen constateren tot hun
verwarring, diezelfde eigenschap bij het voorschrijven van medicijnen. Die
hebben op verschillende mensen een andere uitwerking, terwijl een geneesmiddel eenzelfde uitwerking op twee dieren van dezelfde soort zal hebben.
Dit door het feit, dat alle dieren de bevelen van de groepsgeest en de kosmische wet volgen, dus onder gelijke omstandigheden hetzelfde handelen.
Alleen de mens is tot op zekere hoogte in staat zijn eigen verlangens binnen bepaalde grenzen te volgen. Dat hij veel misstappen begaat, staat vast en
veel mensen zouden het misschien beter vinden wanneer zij gedwongen
werden het rechte pad te bewandelen. Maar als dit gebeurde, zou de mens
nooit het goede leren doen. Lessen om onderscheid te leren maken tussen
goed en kwaad kunnen alleen geleerd worden als men vrij is om zijn eigen
weg te kiezen, en geleerd heeft het kwaad als bron van ellende te mijden. Als
hij alleen maar het goede deed, omdat hij geen keus had en niet anders kon,
zou hij niet meer dan een automaat zijn en niet een zich ontwikkelende God.
Evenals de bouwmeester van zijn fouten leert en vroegere fouten in latere
bouwwerken verbetert, zo is de mens door zijn stommiteiten en de daardoor
veroorzaakte ellende, op weg naar een geestelijke wijsheid, omdat hij zelfbewust is. Het dier handelt wijs, omdat het door de groepsgeest tot handeling
gedreven wordt. Na verloop van tijd zal het dier de mensachtige trap berei-
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ken, vrijheid van keus hebben, fouten begaan en daar onder lijden, zoals wij
nu.
Diagram 4. Het bewustzijn van de vier natuurrijken

Diagram 4 laat zien dat de groepsgeest van het plantenrijk zijn laagste voertuig in het gebied van de concrete gedachte heeft. Hij staat dus twee niveaus
van zijn grofstoffelijk voertuig af en daardoor komt het bewustzijn van planten overeen met de droomloze slaap. De groepsgeest van het mineraal heeft
zijn laagste voertuig in het gebied van de abstracte gedachte en staat dus drie
niveaus van zijn grofstoffelijk voertuig af. Vandaar dat hij zich in een toestand
van grote onbewustheid bevindt, die overeenkomt met een trancetoestand.
Wij hebben nu aangetoond, dat de mens een individuele, inwonende geest
is, een ego dat afgescheiden is van alle andere wezens en een reeks voertuigen
van binnenuit bestuurt en daarin werkt, terwijl planten en dieren van buitenaf
door een groepsgeest bestuurd worden, die het over een aantal dieren en planten in onze stoffelijke wereld te zeggen heeft. Zij zijn alleen maar schijnbaar
gescheiden.
Het verband van planten, dieren en mensen met de levensstromen in de
dampkring van de aarde, wordt symbolisch voorgesteld door het kruis. Het
mineralen rijk is niet vertegenwoordigd omdat het, zoals wij gezien hebben,
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geen individueel levenslichaam bezit en daardoor geen voertuig kan zijn voor
de stromen van de geestelijke gebieden. Plato, die een ingewijde was, gaf vaak
occulte waarheden. Hij zei: ‘De wereldziel wordt gekruisigd.’
De voet van het kruis stelt de plant voor met haar wortels in de scheikundige, minerale bodem. De groepsgeesten van de planten bevinden zich in het
midden van de aarde. Zij zetelen, zoals men zich zal herinneren, in het gebied
van de concrete gedachte die, evenals alle andere werelden, de aarde doordringt. Van deze groepsgeesten gaan stromen of golven in alle richtingen naar
de oppervlakte van de aarde en gaan bij het verlaten langs de lengteas van planten of bomen.
De mens wordt door de bovenste balk van het kruis voorgesteld; hij is de
omgekeerde plant. De plant neemt voedsel op door haar wortels. De mens krijgt
voedsel binnen via zijn hoofd. De plant strekt haar voortplantingsorganen
naar de zon uit. De mens, de omgekeerde plant, richt die van hem naar het
midden van de aarde. De plant wordt gedragen door de geestelijke stromingen van de groepsgeest in het midden van de aarde, die via de wortels bij
haar binnen komen. Later zullen wij zien dat de hoogste geestelijke invloed
tot de mens komt via de zon, die haar stralen door het hoofd van de mens
naar beneden zendt. De plant ademt het giftige koolzuur in dat de mens uitademt, en ademt de levengevende zuurstof, die de mens gebruikt, uit.
Het dier, dat door de horizontale arm van het kruis gesymboliseerd wordt,
staat tussen plant en mens in. Zijn wervelkolom is in horizontale stand en daar
doorheen gaan de stromingen van de dierlijke groepsgeest, die rond de aarde
cirkelen.
Geen dier kan voortdurend rechtop blijven staan, omdat de stromingen van
de groepsgeest hem dan niet zouden kunnen leiden en het zou doodgaan als
het niet voldoende geïndividualiseerd was om de geestelijke stromingen te
kunnen verdragen die door de verticale wervelkolom van de mens gaan. Een
voertuig dat de uitdrukking is van een individueel ego moet noodzakelijkerwijs drie dingen bezitten:
1. een rechtopstaande gestalte, zodat het met de bovengenoemde stromen in
aanraking kan komen;
2. een rechtopstaand strottenhoofd, want dit alleen maakt de spraak mogelijk
- papagaaien en spreeuwen kunnen als voorbeeld dienen van de invloed
van het rechtopstaande strottenhoofd -;
3. en dankzij de stromen van de zon, moet het warm bloed hebben.
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Dit laatste is van het grootste belang voor het ego, wat verderop verklaard
en toegelicht zal worden. Wij geven hier deze vereisten alleen maar als onze slotbeschouwing over de plaats van de vier natuurrijken ten opzichte
van elkaar en ten opzichte van de verschillende werelden.
3
DE MENS EN ZIJN ONTWIKKELING

Werking van het leven in de mens; geheugen en zielengroei
Tot dusver heeft onze studie van de zeven werelden of toestanden van stof
ons in doen zien dat alles een bepaalde bedoeling in de huishouding van de
natuur heeft en dat God, de machtige geest in wie wij letterlijk ‘leven, bewegen en bestaan’, de kracht is die het hele heelal met zijn leven doordringt en
draagt. Terwijl dat leven echter in elk atoom van de zes lagere werelden met
alles wat daarin is, stroomt en daarin woont, is de drie-enige God alleen in de
zevende, de hoogste, wereld.
Diagram 4a. De zevenvoudige samenstelling van de mens
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Het daarop volgende of het zesde gebied is de wereld van de maagdelijke
geesten. Hier verblijven de vonken van de goddelijke vlam voordat zij hun
lange pelgrimstocht door de vijf dichtere werelden beginnen met het doel om
latente mogelijkheden tot dynamische vermogens te ontwikkelen. Zoals het
zaad zijn verborgen mogelijkheden ontvouwt wanneer het in de grond gestopt wordt, zo zullen deze maagdelijke geesten na verloop van tijd, na hun
reis door de stof, de school van ervaring, te hebben volbracht, ook goddelijke
‘vlammen’ worden, die in staat zijn heelallen voort te brengen.
De vijf werelden omvatten het veld van de menselijke ontwikkeling, terwijl
de drie laagste of dichtste werelden het toneel van zijn tegenwoordig ontwikkelingsstadium vormen. Wij zullen de mens nu bezien, zoals hij door middel
van zijn voor dat doel aangewezen voertuigen in verband staat met deze vijf
werelden, terwijl we daarbij in gedachten houden dat twee van deze werelden
in twee grote afdelingen verdeeld worden en dat de mens voor al deze afdelingen een voertuig bezit.
Tijdens de waaktoestand zijn al deze voertuigen bijeen. Zij doordringen elkaar zoals bloed, lymfe en andere lichaamsvochten elkaar doordringen. Daardoor is het ego in staat in de stoffelijke wereld te handelen.
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Onze ego’s werken rechtstreeks in de ijle substantie van het gebied van de
abstracte gedachte, dat wij binnen de omtrek van onze individuele aura
zichtbaar gemaakt hebben. Vandaar zien wij de indrukken die door de uiterlijke wereld op het levenslichaam door de zintuigen gemaakt zijn, evenals de
gevoelens en aandoeningen die zij in het begeertelichaam opwekken en in
het verstand afspiegelen.
Uit deze verstandelijke beelden trekken wij in de substantie van het gebied
van de abstracte gedachte onze conclusies over de onderwerpen waarover zij
handelen. Deze conclusies zijn ideeën. Door de kracht van onze wil projecteren wij een idee op het verstand, waar het als gedachtevorm een concrete
vorm aanneemt, door denkstof uit het gebied van de concrete gedachte om
zich heen te trekken.
Het verstand vertoont overeenkomst met de lens van een projector. Het
projecteert het beeld in een van de drie volgende richtingen, al naarmate de
wil van de denker die de gedachtevorm met leven bezielt.
1. Het kan op het begeertelichaam geprojecteerd worden met de bedoeling
gevoel op te wekken dat tot directe handeling zal leiden.
a. Indien de gedachte belangstelling wekt, zal een van de tweelingkrachten, aantrekking of afstoting, opgewekt worden. Wordt de middelpuntzoekende kracht van aantrekking opgewekt, dan grijpt zij de gedachte beet,
doet haar in het begeertelichaam zeer snel rondwentelen, voorziet het
beeld van nieuw leven en bekleedt het met begeertestof. Dan kan de gedachte op de etherische hersenen inwerken en de levenskracht door de
aangewezen hersencentra en zenuwen naar de willekeurige spieren voortstuwen, die de verlangde handeling uitvoeren. Op die manier wordt de
kracht in de gedachte uitgeput en het beeld blijft in de ether van het levenslichaam achter als de herinnering aan de handeling en het gevoel dat
het opwekte.
b. Afstoting is de middelpuntvliedende kracht en wanneer die door de gedachte wordt opgewekt, zal er strijd ontstaan tussen de geestelijke kracht,
de wil van de mens, in de gedachtevorm en het begeertelichaam. Dit is de
strijd tussen geweten en begeerte, tussen de hogere en de lagere aard. De
geestelijke kracht zal ondanks alle weerstand proberen de gedachtevorm
in de begeertestof te kleden, die voor het bewerken van de hersenen en
de spieren nodig is. De afstotende kracht zal haar best doen om het geschikte materiaal te verstrooien en de gedachte op te breken. Is de geestelijke stuwkracht sterk genoeg, dan zal zij zich met geweld een weg naar de
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hersencentra banen en haar kleed van begeertestof vasthouden, terwijl zij
de levenskracht bewerkt en zo tot handeling dwingt; in dit geval zal zij op
het geheugen een levendige indruk van de strijd en de behaalde overwinning maken. Is de geestelijke stuwkracht echter uitgeput voordat het heeft
kunnen handelen, dan zal het door de kracht van afstoting overweldigd
en in het geheugen opgestapeld worden, zoals met alle andere gedachtevormen het geval is als hun energie is verbruikt.
c. Als de gedachtevorm het dodende gevoel van onverschilligheid ontmoet, hangt het van zijn geestelijke stuwkracht af of hij in staat is handeling af te dwingen, of dat hij alleen een zwakke indruk op de weerspiegelende ether van het levenslichaam achterlaat nadat zijn stuwkracht uitgeput is.
2. Waar geen directe handeling door de verstandelijke beelden van indrukken van buitenaf te voorschijn geroepen wordt, kunnen die samen, met de
gedachten die er door opgewekt worden, rechtstreeks op de weerspiegelende ether geprojecteerd worden om op een toekomstig tijdstip gebruikt
te worden. De geest, die door het verstand werkt, heeft rechtstreeks toegang tot de voorraadschuur van bewuste herinneringen en kan, wanneer hij
wil, een van de daar aanwezige beelden oproepen, ze met nieuwe geestelijke kracht bezielen, en op het begeertelichaam projecteren om handeling
af te dwingen. Elke keer dat een dergelijk beeld gebruikt wordt zal het in
levendigheid, kracht en volledigheid toenemen en vlugger langs zijn specifieke lijn tot handeling leiden dan een vorige maal, omdat het groeven
maakt en de eigenaardigheid vertoont, die aan een gedachte eigen is, namelijk dat het door herhaling ‘krachtiger wordt’ of ‘groeit’.
3. De denker kan een gedachtevorm op een ander verstand projecteren, om
daar de een of andere wenk te geven, een bericht over te brengen enzovoort, zoals bij gedachteoverbrenging gebeurt. Ook kan hij op het begeertelichaam van iemand gericht worden om hem tot de een of andere
handeling te dwingen, zoals in het geval van een hypnotiseur, die zijn
slachtoffer op een afstand kan beïnvloeden. De gedachtevorm zal dan precies op dezelfde manier werken, alsof hij de gedachte van het slachtoffer
zelf was. Indien hij in harmonie is met zijn neigingen, dan zal het verloop
zijn als in paragraaf 1a; is die in strijd met zijn aard, dan als beschreven
onder 1b of 1c.
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Is de taak van een dergelijke geprojecteerde gedachtevorm volbracht of is zijn
kracht door vruchteloze pogingen om zijn doel te bereiken uitgeput, dan trekt
hij zich terug naar zijn uitzender en voert de onuitwisbare herinnering aan zijn
reis met zich mee. De goede of slechte uitslag wordt op de negatieve atomen
van de weerspiegelende ether in het levenslichaam van de denker afgedrukt
en vormt daar dat gedeelte van de verslagen over het leven en de daden van
de denker, dat soms het onderbewuste verstand genoemd wordt. Deze verslagen zijn veel belangrijker dan het geheugen waartoe wij bewust toegang
hebben, want dit laatste bestaat uit onvolmaakte en bedrieglijke zintuiglijke
waarnemingen en is het willekeurige geheugen of bewuste verstand.
Het onwillekeurige geheugen of het onderbewuste verstand ontstaat op een
andere manier, die geheel buiten ons omgaat. Zoals de ether op de gevoelige
film in het fototoestel een nauwkeurige indruk van het omringende landschap
overbrengt, waarop de kleinste details afgebeeld staan of de fotograaf ze nu
zelf heeft opgemerkt of niet, zo neemt de ether in de lucht die wij inademen
een nauwkeurig en gedetailleerd beeld in zich op van onze hele omgeving.
Niet alleen van de stoffelijke dingen, maar ook van de toestanden die zich elk
ogenblik in onze aura afspelen. Het geringste gevoel en de minste gedachte of
emotie worden naar de longen overgebracht, waar zij in het bloed opgenomen
worden. Het bloed is een van de edelste producten van het levenslichaam,
omdat het de drager van voedsel naar elk deel van het lichaam is en het directe
voertuig van het ego. De beelden die het bevat, worden op de negatieve atomen van het levenslichaam afgedrukt om na de dood als scheidsrechter van
het lot van de mens te dienen.
Het geheugen of het zogeheten verstand, zowel het bewuste als het onderbewuste, berust helemaal op de ervaringen van dit leven. Het bestaat uit indrukken van gebeurtenissen op het levenslichaam. Die kunnen veranderd of zelfs
uitgewist worden, zoals men enige bladzijden verder uit de verklaring over de
vergeving van zonden kan zien; deze verandering of uitwissing hangt dan af
van de verwijdering van deze indrukken uit de ether van het levenslichaam.
Er is ook een bovenbewust geheugen. Dat is de voorraadschuur van alle met
moeite verkregen vermogens en verzamelde kennis in vorige levens verworven, hoewel misschien latent in het tegenwoordige. Deze herinneringen zijn
onuitwisbaar op de levensgeest gegraveerd. Zij openbaren zich meestal,
hoewel niet in hun volledige omvang, als geweten en karakter - het bezielende
leven in alle gedachtevormen - soms als raadsman, soms als de drijfveer tot
handeling met onweerstaanbare kracht, zelfs tegen rede en wens in.
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Bij veel vrouwen, bij wie het levenslichaam positief is, en bij hoog ontwikkelde mensen van beide seksen van wie het levenslichaam door een rein en
heilig leven door gebed en concentratie gevoelig gemaakt is, is dit bovenbewuste geheugen, dat met de levensgeest onafscheidelijk verbonden is, soms
tot op zekere hoogte boven de noodzakelijkheid gestegen om zich in denkstof en begeertestof te kleden en om tot handeling te dwingen. Het loopt
niet altijd gevaar dat het zich onderwerpt aan en misschien overheerst wordt
door een verstandelijk proces. Soms drukt het zich in de vorm van intuïtie of
lering van binnenuit, rechtstreeks op de weerspiegelende ether van het levenslichaam af. Hoe sneller wij leren het te herkennen en zijn voorschriften te volgen, des te vaker zal het tot ons eeuwig welzijn, zijn stem doen horen.
Door hun activiteit tijdens de waaktoestand zijn het begeertelichaam en het
verstand voortdurend bezig het grofstoffelijk lichaam af te breken. Elke gedachte, elke beweging vernietigt weefsel. Aan de andere kant doet het levenslichaam trouw zijn best om de harmonie te herstellen en weer op te bouwen
wat de andere voertuigen afbreken. Het is echter niet in staat om de verwoede aanvallen van de impulsen en gedachten geheel te weerstaan. Het verliest
langzamerhand terrein en ten slotte komt er een moment dat het bezwijkt. De
prismatische atomen verschrompelen als het ware. Het levensfluïde stroomt
niet langer in voldoende hoeveelheid door de zenuwen; het lichaam wordt
loom, de denker wordt hierdoor gehinderd en gedwongen zich terug te trekken en neemt het begeertelichaam met zich mee. Door dit terugtrekken van
de geestelijke voertuigen blijft het grofstoffelijk lichaam, en het levenslichaam
dat het doordringt, in die gevoelloze toestand achter die wij slaap noemen.
Slapen is echter helemaal geen werkloze toestand, zoals men meestal denkt.
Als dit zo was, dan zou het lichaam bij het ontwaken ’s morgens in precies dezelfde toestand verkeren als waarin het zich ’s avonds te slapen legde; het zou
even moe zijn. Integendeel, de slaap is een periode van ingespannen activiteit. Hoe intenser die is, des te meer waarde heeft hij, want daardoor worden
de vergiften verwijderd die overdag, door het vernielen van de weefsels door
verstandelijke en lichamelijke arbeid, ontstaan. De weefsels worden weer opgebouwd en het ritme van het lichaam wordt hersteld. Hoe grondiger dit
werk gebeurt, des te groter is het profijt dat uit de slaap voortvloeit.
De begeertewereld is een zee van wijsheid en harmonie. Hierheen voert het
ego het verstand en het begeertelichaam, nadat de lagere voertuigen in slaap
zijn. Daar is de eerste zorg van het ego om het ritme en de harmonie van het
verstand en het begeertelichaam te herstellen. Het herstel gebeurt geleidelijk
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naarmate de harmonische trillingen van de begeertewereld er doorheen stromen. Er is in de begeertewereld een essence die overeenkomt met het levensfluïde, die het grofstoffelijk lichaam, door middel van het levenslichaam, doordringt. De geestelijke voertuigen dompelen zich als het ware in dit levenselixer. Na gesterkt te zijn, beginnen zij aan het levenslichaam te werken, dat
met het slapende grofstoffelijk lichaam was achtergelaten. Daarna neemt het
levenslichaam de zonne-energie opnieuw op en gaat het grofstoffelijk lichaam
opnieuw opbouwen, terwijl het bij dit herstellingswerk hoofdzakelijk de scheikundige ether als middel gebruikt.
Deze activiteit van de verschillende voertuigen tijdens de slaap, vormt de basis voor de activiteit van de volgende dag. Zonder dit zou er geen ontwaken
mogelijk zijn, want het ego was wel gedwongen zijn voertuigen te verlaten,
omdat vermoeidheid hen onbruikbaar maakten. Als het werk, deze vermoeidheid te verwijderen, niet gedaan werd, dan zouden de lichamen blijven slapen,
zoals soms in natuurlijke trance gebeurt. Dit rustgevende herstellingswerk is
er juist de oorzaak van dat slaap, beter dan de dokter of medicijnen, de gezondheid bevordert. Rust alleen is niet te vergelijken met slaap. Alleen wanneer
de geestelijke voertuigen in de begeertewereld verblijven houdt al het vernielingswerk op en stroomt er levengevende, herstellende kracht toe.
Diagram 5. De tienvoudige samenstelling van de mens
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De mens is een drievoudige geest, in het bezit van een verstand, waarmee hij een drievoudig
lichaam bestuurt, dat hij uit zichzelf uitstraalde om ervaring in op te doen. Dit drievoudige lichaam zet hij om in een drievoudige ziel waarmee hij zich tijdens zijn reis van onmacht tot
almacht voedt.
De Goddelijke geest
De Levensgeest
De Menselijke geest

straalt
uit
zichzelf uit

het grofstoffelijk lichaam
het levenslichaam
het begeertelichaam

waaruit
als voedsel
voortvloeit

de bewustzijnsziel
de verstandsziel
de aandoeningsziel

De spiegel van het verstand draagt ook in toenemende mate bij tot geestelijke groei, omdat de
gedachten die het naar en van de geest overbrengt, het verstand tot grotere helderheid polijsten, zijn brandpunt verscherpen, soepel maken, en onder beheersing van de geest brengen.

Weliswaar wordt tijdens een periode van rust het levenslichaam niet door het
vernielen van weefsels door beweging en spiersamentrekking in zijn werk gehinderd, maar toch moet het nog tegen de verwoestende kracht van de gedachte strijden en het krijgt dan ook niet die van buiten toestromende herstellende kracht van het begeertelichaam zoals in de slaap.
Toch komt het voor dat het begeertelichaam zich soms niet volledig terugtrekt, zodat een gedeelte ervan verbonden blijft met het levenslichaam, het
voertuig voor zintuiglijke waarneming en geheugen. Het gevolg is dat herstel
maar gedeeltelijk plaatsvindt en dat tonelen en handelingen uit de begeertewereld in het stoffelijk bewustzijn als dromen teruggebracht worden. Natuurlijk zijn de meeste dromen verward, daar de waarnemingsas, als gevolg van
het onjuiste verband tussen het ene lichaam en het andere, scheef is. Ook het
geheugen is verward door dit gebrek aan samenhang tussen de verschillende
voertuigen. Als gevolg van het gebrek aan herstellende kracht is een slaap, vol
dromen, rusteloos en is het lichaam bij het ontwaken vermoeid.
Tijdens het leven werkt de drievoudige geest, het ego, op en in het drievoudige lichaam, waarmee het door de schakel van het verstand verbonden is.
Door dit werk komt de drievoudige ziel tot stand. De ziel is het vergeestelijkte product van het lichaam.
Evenals goed voedsel in stoffelijke zin het lichaam voedt, zo bevordert de
activiteit van de geest in het grofstoffelijk lichaam, dat zich uit door juist handelen, de groei van de bewustzijnsziel.
Zoals de krachten van de zon in het levenslichaam werken en het voeden,
zodat het op het grofstoffelijk lichaam kan inwerken, zo veroorzaakt de herinnering aan handelingen die in het grofstoffelijk lichaam verricht zijn - de begeerten, gevoelens en emoties van het begeertelichaam en de gedachten en
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ideeën in het verstand - de groei van de verstandsziel. Op dezelfde manier vormen de hoogste begeerten en aandoeningen van het begeertelichaam de aandoeningsziel.
Deze drievoudige ziel verhoogt op haar beurt het bewustzijn van de drievoudige geest.
De aandoeningsziel, het product van het begeertelichaam, verhoogt de
kracht van de menselijke geest, die de geestelijke tegenhanger is van het begeertelichaam.
De verstandsziel verhoogt de kracht van de levensgeest omdat de verstandsziel het uitvloeisel is van het levenslichaam, dat op zijn beurt de stoffelijke tegenhanger is van de levensgeest.
De bewustzijnsziel versterkt het bewustzijn van de goddelijke geest, omdat
de bewustzijnsziel het uitvloeisel is van het grofstoffelijk lichaam, dat de tegenhanger is van de goddelijke geest.
De dood en het louteringsgebied
Zo bouwt en zaait de mens tot het ogenblik dat de dood zich aandient. Dan
zijn de zaaitijd en de perioden van groei en bloei voorbij. Wanneer het spookachtige skelet met zeis en zandloper zich vertoont, is de oogsttijd aangebroken. Dat is een goed symbool. Het geraamte is het symbool van het betrekkelijk blijvende deel van het lichaam. De zeis beeldt uit dat dit blijvende gedeelte, dat de geest op het punt staat te oogsten, de opbrengst is van het leven, dat nu op zijn einde loopt. De zandloper in zijn hand geeft aan dat het
uur pas dan slaat, als de hele reis in harmonie met onveranderlijke wetten volbracht is. Als dat ogenblik is aangebroken heeft er een scheiding van de voertuigen plaats. Daar het leven van de mens in de stoffelijke wereld geëindigd
is, is het niet nodig dat hij zijn grofstoffelijk lichaam langer behoudt. Het levenslichaam dat ook tot de stoffelijke wereld behoort zoals wij hebben uitgelegd, trekt zich door het hoofd terug en het grofstoffelijk lichaam blijft levenloos achter.
Men kan zien hoe de geestelijke voertuigen - levenslichaam, begeertelichaam
en verstand - het grofstoffelijk lichaam in een spiraalvormige beweging verlaten, terwijl zij de ziel van een grofstoffelijk atoom meenemen. Niet het atoom
zelf maar de krachten die er doorheen werkten. De resultaten van de ervaringen
die in het voorbije leven in het grofstoffelijk lichaam zijn opgedaan, is gegrift
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in dit specifieke atoom. Terwijl andere atomen van het grofstoffelijk lichaam
nu en dan vernieuwd werden, is dit blijvend atoom steeds blijven bestaan. Het
is niet alleen in één leven blijven bestaan, maar heeft deel uitgemaakt van ieder grofstoffelijk lichaam waarvan een bepaald ego zich achtereenvolgens
heeft bediend. Het wordt bij de dood alleen maar teruggetrokken, om aan de
dageraad van een nieuw leven in de stof weer te ontwaken, om opnieuw als
de kern dienst te doen, waar omheen het nieuwe grofstoffelijk lichaam van
hetzelfde ego wordt opgebouwd. Daarom wordt dat het ‘zaadatoom’ genoemd. Tijdens het leven is het zaadatoom in de linker hartkamer gelegen,
dicht bij de hartpunt. Bij de dood gaat het langs de nervus vagus 3 naar de hersenen en verlaat het grofstoffelijk lichaam tegelijk met de geestelijke voertuigen door de naden tussen het wandbeen en het achterhoofdsbeen.
Diagram 5a. Het drievoudige zilveren koord

3

Zwervende of dwalende zenuw, het 10e hersenzenuwpaar, dat deelneemt aan vele functies
van ademhaling, spijsvertering en hartwerking.
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Wanneer de geestelijke voertuigen het grofstoffelijk lichaam verlaten hebben, blijven zij er nog door een dun, glanzend, zilverachtig koord mee verbonden in de vorm van twee ‘zessen’, de ene rechtop en de andere omgekeerd, die bij het haakvormig uiteinde samenkomen. (Zie diagram 5a).
Het ene eind zit door middel van het zaadatoom aan het hart vast en door
het losscheuren van dit zaadatoom blijft het hart stilstaan. Het koord zelf
breekt pas dan, wanneer het panorama van het afgelopen leven, dat in het levenslichaam vervat is, is teruggeblikt.
Men moet er voor zorgen dat het lichaam pas drie dagen na de dood gecremeerd wordt, want zolang het levenslichaam zich bij de geestelijke voertuigen bevindt en zij nog altijd door middel van het zilveren koord met het
grofstoffelijk lichaam verbonden zijn, zal elk postmortaal onderzoek of welke
andere beschadiging dan ook die aan het grofstoffelijk lichaam toegebracht
wordt, in zekere mate door de mens gevoeld worden.
Vooral crematie moet tijdens de eerste drie dagen na de dood vermeden
worden, omdat dat er toe bijdraagt, dat het levenslichaam sneller ontbindt,
terwijl het juist ongeschonden bewaard moet blijven totdat het panorama van
het afgelopen leven in het begeertelichaam gegrift is.
Het zilveren koord breekt op het punt, waar de twee zessen samenkomen;
de ene helft blijft bij het grofstoffelijk lichaam en de andere helft bij de geestelijke voertuigen. Vanaf het moment dat het koord breekt, is het grofstoffelijk lichaam echt dood.
In het begin van 1906 nam dr. McDougall een reeks proeven in het Algemeen
Ziekenhuis in Massachusetts om uit te zoeken of iets, dat meestal onzichtbaar was, het lichaam bij de dood verliet. Voor dat doel bouwde hij een weegschaal die verschillen van een tiende ounce4 aanwees.
De stervende werd met bed en al op een van de schalen geplaatst, die daarna
door gewichten op de andere, in evenwicht gebracht werd. Bij elke proef
constateerde men, dat precies op het ogenblik dat de stervende de laatste
4 Een ounce is 28,349 gram.
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adem uitblies, de schaal met de gewichten plotseling omlaag ging en het bed
met het lichaam optrok, waaruit bleek dat iets onzichtbaars, maar dat wel
gewicht had, het lichaam verlaten had. Daarop verkondigden de nieuwsbladen in het hele land met grote letters, dat dr. McDougall ‘de ziel gewogen’
had.
Het occultisme begroet met vreugde de ontdekkingen van de wetenschap,
omdat zij bevestigt wat de occultist al lang verkondigde. De proeven van dr.
McDougall toonden onomstotelijk aan dat iets onzichtbaars het lichaam bij
de dood verliet, zoals trouwens geoefende helderzienden al eerder gezien hadden en zoals al vele jaren vóór de ontdekking van dr. McDougall op lezingen
en in de literatuur verkondigd was.
Dit onzichtbare iets is echter niet de ziel. Het lijkt er niet op. De verslaggevers
trekken voorbarige conclusies wanneer zij constateren dat de geleerden ‘de
ziel gewogen’ hebben. De ziel behoort tot de geestelijke regionen en kan nooit
op een stoffelijke weegschaal gewogen worden, ook al wees zij verschillen
van een miljoenste deel van een milligram aan, in plaats van 3 gram.
Wat de geleerden wogen, was het levenslichaam. Het is uit de vier ethers samengesteld en die behoren tot de stoffelijke wereld.
Zoals wij gezien hebben, is een bepaalde hoeveelheid van deze ether aan de
ether die de deeltjes van het menselijk lichaam omgeeft ‘toegevoegd’ en wordt
daar tijdens het leven op aarde vastgehouden, waarbij hij het gewicht van het
grofstoffelijk lichaam van planten, dieren en mensen een klein beetje verzwaart. Bij de dood ontsnapt deze ether, vandaar de vermindering in gewicht
door dr. McDougall waargenomen, zodra de personen overleden, met wie hij
de proeven nam.
Dr. McDougall nam ook de proef door stervende dieren te wegen. Er werd
geen vermindering van gewicht geconstateerd, hoewel een van die dieren een
grote sint-bernardshond was. Dat scheen er dus op te wijzen, dat de dieren
geen ziel hadden. Enige tijd later echter, nam Professor La V. Twining, hoofd
van de wetenschappelijke afdeling van de polytechnische school in Los Angeles, proeven met muizen en jonge katjes, die hij in hermetisch gesloten glazen flessen deed. De weegschaal die hij gebruikte, was de gevoeligste die er
te krijgen was en werd in een glazen kastje opgesteld, waaruit elk spoor van
vocht verwijderd was. Toen bleek, dat alle dieren bij de dood gewicht verloren. Een vrij grote muis van 12,886 gram, verloor bij de dood plotseling 3,1
milligram aan gewicht.
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Een jong katje waarmee men de proef nam verloor, terwijl het stervende
was, honderd milligram aan gewicht en bovendien bij zijn laatste snik plotseling nog zestig milligram. Daarna ging het tengevolge van uitwaseming geleidelijk in gewicht achteruit.
Zo werd de occulte leerstelling dat een dier ook een levenslichaam bezit, bewezen, als de weegschaal maar fijn genoeg is. Uit het geval van de sint-bernardshond, waarbij de vrij grove schaal geen gewichtsafname aanwees, blijkt,
dat de levenslichamen van dieren naar verhouding lichter zijn dan die van de
mens.
Wanneer het zilveren koord in het hart gebroken is en de mens van zijn grofstoffelijk lichaam is bevrijd, breekt er voor het ego een uiterst belangrijk moment aan, zodat men de familieleden van een stervende niet nadrukkelijk genoeg op het hart kan drukken, dat men tegenover de scheidende geest een
grote misdaad begaat, als men zich aan groot verdriet en geweeklaag overgeeft, want juist dan wordt de geest door een buitengewoon belangrijk proces in beslag genomen. De waarde van het afgelopen leven zal grotendeels
afhangen van de hoeveelheid aandacht die de geest aan dit proces kan geven.
Dit zal duidelijk worden, wanneer wij het leven van de mens in de begeertewereld beschrijven.
Tegenover de stervende is het ook een misdaad, als men hem opwekkende
middelen toedient, die tot gevolg hebben dat zij de geestelijke voertuigen met
een ruk in het grofstoffelijk lichaam terugdrijven en zo bij de mens een grote
schok veroorzaken. Het is geen marteling om heen te gaan, maar het is een foltering om het leven te rekken en nog langer te moeten lijden. Sommige doden
hebben aan onderzoekers meegedeeld dat zij op die manier uren lang hadden
liggen sterven en dat zij gebeden hadden dat hun verwanten hun misplaatste
liefde zouden staken en hen lieten sterven.
Wanneer de mens van zijn grofstoffelijk lichaam bevrijd is, dat de grootste
belemmering voor zijn geestelijke kracht was - zoals de dikke want voor de
musicus uit ons vorige voorbeeld - dan komt zijn geestelijke kracht enigszins
terug en is hij in staat de beelden in de negatieve pool van de weerspiegelende ether in zijn levenslichaam, waar het onderbewuste geheugen zetelt, te lezen.
Zijn hele leven trekt als een panorama aan zijn oog voorbij, maar de gebeurtenissen volgen elkaar in omgekeerde volgorde op. Eerst komen de gebeurtenissen uit de periode vlak voor zijn dood en gaan terug via de volwassenheid naar
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de jeugd en de eerste levensjaren. Alles komt weer uit de herinnering naar boven.
Tegenover dit panorama van zijn voorbije leven staat de mens als toeschouwer. Hij bekijkt de voorbijtrekkende beelden die zich op zijn geestelijke voertuigen afdrukken, maar zij wekken nu nog geen gevoelens op. Dat wordt bewaard voor het ogenblik dat hij de begeertewereld, de wereld van gevoel en
emotie, betreedt. Nu is hij nog maar in de etherische sfeer van de stoffelijke
wereld.
Dit panorama duurt soms een paar uur, soms verscheidene dagen. Dat hangt
af van de tijd dat men wakker kan blijven. Sommige mensen kunnen maar
twaalf uur, of nog minder, wakker blijven; anderen kunnen dit soms wel enige dagen. Zo lang men echter wakker kan blijven, duurt dit panorama.
Dit kenmerk van het leven na de dood komt overeen met wat er plaatsvindt
als iemand op het punt staat te verdrinken of van een hoogte valt. In dergelijke
gevallen verlaat het levenslichaam ook het grofstoffelijk lichaam en men ziet
zijn hele leven in een flits, omdat men meteen het bewustzijn verliest. Natuurlijk is het ‘zilveren koord’ niet gebroken, anders zou men niet meer tot het
leven kunnen terugkeren.
Wanneer het uithoudingsvermogen van het levenslichaam zijn grens heeft
bereikt, bezwijkt dit op dezelfde manier zoals wij bij het verschijnsel van de
slaap hebben gezien.
Tijdens het aardse leven, wanneer het ego zijn voertuigen bestuurt, maakt
deze inzinking een einde aan het wakker zijn. Na de dood maakt de ineenstorting van het levenslichaam een einde aan het panorama en wordt de mens gedwongen zich in de begeertewereld terug te trekken. Het ‘zilveren koord’
breekt op het punt waar de ‘zessen’ samenkomen (zie diagram 5a). Evenals in
de slaap ontstaat er scheiding tussen de lichamen, met dit grote verschil echter, dat hoewel het levenslichaam naar het grofstoffelijk lichaam terugkeert,
het dit nu niet langer doordringt, maar er alleen boven zweeft. Het blijft boven het graf zweven, terwijl het tegelijk met het grofstoffelijk lichaam ontbindt.
Vandaar dat een kerkhof voor de geoefende helderziende een walgelijk gezicht oplevert. Als er meer mensen waren die konden zien wat de helderziende ziet, dan zou er niet veel voor nodig zijn hen ervan te overtuigen om de
tegenwoordige, ongezonde methode van het begraven van doden, op te geven voor de rationelere methode van crematie, waardoor de bestanddelen tot
hun oorspronkelijke toestand teruggebracht worden, zonder de ergerlijke tonelen die horen bij het proces van langzame ontbinding.
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Bij het verlaten van het levenslichaam heeft vrijwel hetzelfde proces plaats
als bij het afleggen van het grofstoffelijk lichaam. De levenskrachten van één
enkel atoom worden bewaard om bij wedergeboorte als kiem voor het nieuwe levenslichaam te dienen. Bij zijn intrede in de begeertewereld bezit de mens
dus de zaadatomen van zijn grofstoffelijk lichaam en levenslichaam, evenals
zijn begeertelichaam en verstand.
Als de stervende al zijn begeerten achter kon laten, zou zijn begeertelichaam
zeer snel ontbinden en hem vrij laten om de hemelwereld binnen te gaan, maar
meestal is dit niet het geval. De meeste mensen, vooral als zij in de bloei van
hun leven sterven, zijn veel banden aangegaan en stellen veel belang in het
leven op aarde. Omdat zij hun stoffelijke lichamen verloren hebben, hebben
zij nog niet hun begeerten veranderd. Hun begeerten worden zelfs vaak versterkt door een intens verlangen om terug te keren. Het gevolg hiervan is, dat
zij op zeer onaangename manier aan de begeertewereld gebonden worden,
hoewel zij dit helaas zelf niet beseffen. Aan de andere kant gaan oude, afgeleefde mensen, en zij die door een langdurig ziekbed uitgeput zijn en het leven moe zijn, zeer snel verder.
Dit kan misschien verduidelijkt worden door te wijzen op het gemak waarmee het zaad uit een rijpe vrucht valt: geen stukje vruchtvlees blijft er aan hangen, terwijl van een onrijpe vrucht daarentegen het zaad bijna niet van het
vlees los te scheuren is. Zo bezien is het sterven vooral moeilijk voor die
mensen die plotseling op het hoogtepunt van hun lichamelijke gezondheid en
kracht door een ongeluk uit hun lichaam gerukt worden. Die op allerlei manieren in de activiteiten van het aardse bestaan opgingen en door sterke banden gebonden waren, zoals huwelijk, gezin, familie, vrienden, het najagen van
allerlei zaken en genoegens.
De zelfmoordenaar, die het leven probeert te ontvluchten, maar tot de
ontdekking komt dat hij meer levend is dan ooit, bevindt zich in een erbarmelijke toestand. Hij is in staat hen, die hij wellicht door zijn handelwijze
onteerd heeft, gade te slaan. Maar het ergste van alles is, dat hij het afschuwelijke gevoel heeft ‘uitgehold’ te zijn. De plaats in de eivormige aura waar
het grofstoffelijk lichaam meestal is, is leeg en hoewel het begeertelichaam de
vorm van het afgedankte grofstoffelijke lichaam heeft aangenomen, voelt hij
zich als een lege dop, omdat het scheppende oertype van het lichaam in het
gebied van de concrete gedachte, zogezegd als een lege vorm, blijft bestaan
zolang als het grofstoffelijk lichaam had behoren te leven. Als iemand een
natuurlijke dood sterft, al is dit in de bloei van zijn leven, dan houdt de acti75

viteit van het oertype op en het begeertelichaam schikt zich op die manier
dat het de hele vorm vult. In het geval van de zelfmoordenaar echter, blijft
het afschuwelijke gevoel van ‘leegheid’ bestaan tot het moment van zijn
dood volgens de natuurlijke loop der dingen aangebroken is.
Zolang de mens begeerten in verband met het leven op aarde koestert, moet
hij in zijn begeertelichaam blijven. Daar de vooruitgang van het individu eist
dat het tot geestelijke regionen zal stijgen, moet het bestaan in de begeertewereld noodzakelijk een louterend karakter dragen en tot doel hebben hem van
zijn bindende begeerten te bevrijden. Door een paar sprekende voorbeelden
kan men zien hoe dat gebeurt.
De gierigaard, die tijdens zijn leven op aarde zijn geld aanbad, heeft dit na
zijn dood nog even lief. Allereerst echter kan hij geen schatten meer verzamelen, omdat hij geen grofstoffelijk lichaam meer bezit waarmee hij het kan
vastpakken. Maar het ergste is dat hij niet eens kan behouden wat hij tijdens
zijn leven vergaard heeft. Misschien zal hij bij zijn brandkast gaan zitten en
zijn geliefkoosde goudstukken of effecten bewaken. Maar de erfgenamen komen en zullen, misschien met een spottende opmerking aan het adres van de
‘vrekkige oude dwaas’ - die zij niet kunnen zien, maar die hen wel ziet en hoort
- zijn brandkast openen. En als hij zich op zijn geld werpt om het te beschermen, zullen zij hun handen door hem heen steken, zonder te weten of er zich
aan te storen dat hij er is. Daarna zullen zij zijn vergaarde schatten beginnen
op te maken, terwijl hij van verdriet en machteloze woede vergaat. Hij zal erg
lijden, te meer omdat zijn lijden louter verstandelijk is, terwijl in het grofstoffelijk lichaam zelfs verdriet tot op zekere hoogte enigszins getemperd wordt.
In de begeertewereld echter doet dit lijden zich met volle kracht gelden en de
mens lijdt tot hij leert dat geld een vloek kan zijn. Zo schikt hij zich langzamerhand in zijn lot. Ten slotte is hij van zijn begeertelichaam bevrijd en klaar
om verder te gaan.
Neem nu het geval van de dronkaard. Hij is na zijn dood nog even verzot
op bedwelmende dranken als daarvoor. Het is niet het grofstoffelijk lichaam
dat naar drank snakt; dat werd door de alcohol verwoest en heeft er dus genoeg van. Het protesteert tevergeefs op allerlei manieren, maar het begeertelichaam van de dronkaard snakt naar drank en dwingt het grofstoffelijk lichaam
ertoe, zodat het begeertelichaam als gevolg van de verhoogde trilling, de gewaarwording van genot kan proeven. Die begeerte blijft na de dood van het
grofstoffelijk lichaam bestaan. Maar de dronkaard heeft in zijn begeertelichaam geen mond om te drinken, noch een maag om het aardse vocht te be76

vatten. Hij kan naar cafés gaan - en doet dit ook - waar hij zijn lichaam in de
lichamen van de drinkers schuift om door inductie ten minste iets van hun trillingen op te vangen, maar dat is niet voldoende om hem veel voldoening te
geven. Soms slaagt hij erin in een vat met whisky te komen, maar dat helpt
ook niet veel, want er zijn in het vat niet dezelfde dampen als die, welke in de
spijsverteringsorganen van een drinkebroer opgewekt worden. Het heeft geen
uitwerking op hem en hij voelt zich als een man in een roeiboot midden op
zee: ‘water, overal water, maar geen druppel om te drinken.’ Het gevolg is dat
hij intens lijdt. Langzamerhand ziet hij echter de nutteloosheid in van het snakken naar drank die hij niet kan krijgen. Zo is het met zoveel van onze aardse
begeerten: in de begeertewereld sterven zij allemaal door gebrek aan gelegenheid om ze te bevredigen. Als de dronkaard van zijn drankzucht bevrijd is, is
hij wat deze ondeugd betreft, klaar om dit soort van ‘louteringsgebied of vagevuur’ te verlaten en naar de hemelwereld op te stijgen.
Zo zien wij dus dat het geen wraakzuchtige God is die ons een louteringsgebied of hel bezorgt, maar onze eigen persoonlijke slechte gewoonten en
daden. In overeenstemming met de hevigheid van onze begeerten zal de duur
en de aard van het lijden zijn dat tot loutering van deze begeerten leidt. In de
genoemde gevallen zou het voor de dronkaard geen lijden betekend hebben
om zijn aardse bezittingen te moeten opgeven. Hij was er niet aan gehecht, als
hij ze al bezat. Evenmin zou het de gierigaard verdriet veroorzaakt hebben
om bedwelmende dranken te moeten missen. Men kan gerust zeggen, dat het
hem niets had kunnen schelen, al was er geen druppel drank in de hele wereld. Maar hij verlangde naar zijn geld en de dronkaard smachtte naar zijn
drank. Daarom gaf de nooit falende wet aan ieder wat voor hem nodig was om
van zijn wereldse begeerten en slechte gewoonten te genezen. Zo is de wet,
die door de zeis van de maaier, de dood, gesymboliseerd wordt. De wet die
zegt: ‘wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten.’ Het is de wet van oorzaak
en gevolg, die alle dingen in de drie werelden, op elk gebied van de natuur stoffelijk, moreel en verstandelijk - beheerst.
Overal werkt zij onverbiddelijk, alle dingen regelend en het evenwicht herstellend, waar dit door de kleinste handeling ook maar enigszins verstoord is,
zoals bij alle handelingen onvermijdelijk het geval is. Het resultaat kan zich
onmiddellijk openbaren, maar het kan ook jaren en zelfs levens uitblijven.
Maar eenmaal zal, waar dan ook, het ogenblik van rechtvaardige, evenredige
vergelding aanbreken. U moet weten dat deze wet volkomen onpersoonlijk
werkt. Er bestaat in het heelal noch beloning noch straf. Alles is het resultaat
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van een onveranderlijke wet. De werking van deze wet zal in het volgende
hoofdstuk meer in bijzonderheden verklaard worden, waar wij haar samen
zien optreden met een andere grote kosmische wet, die ook bij de ontwikkeling van de mens een rol speelt. De wet die wij hier nu bezien heet de wet van
oorzaak en gevolg.
In de begeertewereld loutert hij de mens van zijn lagere begeerten, zwakheden en ondeugden die zijn vooruitgang tegenhouden, door hem op de
voor dat doel meest geschikte manier te laten lijden. Heeft hij anderen laten
lijden of onrechtvaardig behandeld, dan zal hij op een dergelijke manier moeten lijden. Men moet echter wel in het oog houden dat als iemand de slaaf is
geweest van ondeugden of anderen onrecht heeft aangedaan, maar zijn ondeugden heeft overwonnen, berouw heeft getoond of het begane onrecht zoveel mogelijk heeft goed gemaakt, dat berouw, die verbetering of schadeloosstelling hem al van die bepaalde ondeugden en verkeerde daden gelouterd
heeft. Het evenwicht is hersteld en de les is al tijdens die belichaming geleerd,
zodat er geen reden bestaat voor een lijden na de dood.
In de begeertewereld leeft men ongeveer drie maal zo snel als in de stoffelijke wereld. Iemand die bijvoorbeeld vijftig jaar in de stoffelijke wereld
doorgebracht heeft, zou om dezelfde gebeurtenissen in de begeertewereld te
doorleven, ongeveer zestien jaar nodig hebben. Dit is natuurlijk maar een
globale maatstaf. Er zijn mensen die veel langer in de begeertewereld blijven
dan de duur van hun stoffelijk leven bedraagt. Weer anderen, die in hun leven
weinig lage begeerten gekend hebben, gaan er in veel kortere tijd doorheen.
Maar de hierboven gegeven maatstaf is voor de gewone, hedendaagse mens
zo goed als juist.
Men zal zich herinneren dat, als de mens zijn grofstoffelijk lichaam bij de
dood verlaat, zijn afgelopen leven in beelden aan hem voorbijtrekt; op dat
moment gaan deze beelden niet vergezeld van gevoelens.
Tijdens zijn verblijf in de begeertewereld trekken deze levensbeelden ook
weer van achteren naar voren aan hem voorbij, maar nu doorleeft de mens
alle mogelijke gevoelens, terwijl de tonelen een voor een aan zijn oog voorbijtrekken. Elk voorval uit zijn voorbije leven maakt hij nu opnieuw door. Als
hij bij het punt komt waar hij iemand benadeeld heeft, voelt hij zelf de pijn
zoals de persoon in kwestie die voelde. Hij doorleeft alle pijn en al het lijden
dat hij anderen heeft aangedaan en leert precies hoe pijnlijk het letsel en hoe
ondragelijk het verdriet is dat hij anderen aandeed. Daar komt nog bij dat,
zoals al gezegd is, het lijden veel intenser is nu hij geen grofstoffelijk lichaam
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meer heeft om de pijn te verdoven. Dat is misschien de reden dat het leven
hier driemaal zo snel gaat, omdat het lijden korter duurt maar in hevigheid toeneemt. De maatstaf, waarmee de natuur te werk gaat, is verbazingwekkend
juist en rechtvaardig.
Er is nog een ander kenmerk aan deze fase van post mortem bestaan verbonden, die nauw verband houdt met het al vermelde feit, dat afstand in de
begeertewereld nagenoeg ophoudt te bestaan. Als iemand sterft, schijnt zijn
levenslichaam meteen uit te zetten; men heeft het gevoel of het reusachtige
afmetingen aanneemt. Dit gevoel is niet te wijten aan het feit dat het lichaam
werkelijk groeit, maar aan het feit dat de vermogens van waarneming zoveel
verschillende indrukken uit verschillende bron ontvangen, die allemaal dichtbij schijnen te zijn. Hetzelfde geldt voor het begeertelichaam. Men heeft het
gevoel alsof men omringd is door alle mensen met wie men op aarde iets te
maken had, waarvan de aard verbetering vereist. Heeft men iemand in San
Francisco onrecht aangedaan, maar ook iemand in New-York, dan zal men het
gevoel hebben alsof er in elke plaats een stuk van hem was. Dit geeft hem het
eigenaardige gevoel in stukken te worden gescheurd.
U zult nu het grote belang van het panorama van het afgelopen leven begrijpen voor de louteringstoestand waarin dit panorama in duidelijke gevoelens
wordt verwezenlijkt. Als het lang geduurd heeft en als de mens niet gestoord
wordt dan zal de volledige, diepe en duidelijke indruk die in het begeertelichaam gegrift wordt, het leven in de begeertewereld veel levendiger en bewuster maken en het louteringsproces veel grondiger, dan wanneer de mens,
afgeleid door de luide uitbarstingen van droefheid van zijn bloedverwanten
aan zijn sterfbed tijdens de bovengenoemde periode van drie dagen, alleen
maar een vage indruk van zijn afgelopen leven meeneemt. De geest die een
diep en duidelijk verslag in zijn begeertelichaam gegrift heeft, zal de fouten
van het afgelopen leven veel duidelijker en intenser beseffen, dan wanneer de
beelden vaag waren, omdat de aandacht van de persoon door het lijden en
het verdriet om hem heen werd afgeleid. Hij zal de dingen, die hem nu in de
begeertewereld doen lijden, veel dieper voelen wanneer ze langzaam aan hem
voorbijtrekken dan wanneer het proces maar kort duurt.
Dit intense, scherpomlijnde gevoel is voor toekomstige levens van ontzettend groot belang. Het maakt op het zaadatoom van het begeertelichaam een
onuitwisbare indruk. De ervaringen zullen in latere levens vergeten zijn, maar het gevoel
blijft. Zodra men in latere levens de kans loopt in dezelfde fout te vervallen,
zal dit gevoel duidelijk waarneembaar tot ons spreken. Het is de ‘stille, zwak79

ke stem’ die ons waarschuwt, zonder dat wij weten waarom. Maar hoe helderder en duidelijker de panorama’s uit vroegere levens geweest zijn, des te
vaker, krachtiger en duidelijker zullen wij deze stem horen. Uit dit alles zien
wij hoe belangrijk het is dat wij de scheidende geest na de dood met absolute
rust omgeven. Op die manier helpen wij hem om het grootst mogelijke voordeel uit zijn zojuist geëindigd leven te trekken en te vermijden dat hij in toekomstige levens in dezelfde fouten vervalt, terwijl ons zelfzuchtig, hysterisch
gejammer hem veel waarde van het juist afgesloten leven kan ontnemen.
Het doel van het louteringsgebied is om slechte gewoontes uit te roeien door
hun bevrediging onmogelijk te maken. De mens lijdt in dezelfde mate zoals hij
anderen door zijn oneerlijkheid, wreedheid, onverdraagzaamheid of wat dan
ook, heeft laten lijden. Door dit lijden leert hij om in de toekomst vriendelijk
en eerlijk te handelen en verdraagzaam te zijn tegenover anderen. Door het bestaan van deze gezegende toestand leert de mens wat deugd is, en om juist te
handelen. Bij zijn wedergeboorte is hij vrij van slechte gewoonten althans, elke slechte daad die hij nu begaat doet hij uit vrije wil. De neiging om het kwaad
uit vorige levens te herhalen blijft bestaan, want wij moeten leren het goede
bewust te doen en het ook uit eigen vrije wil te doen. Steeds worden wij door
deze neiging in verleiding gebracht en dat geeft ons daardoor een kans om ons
aan de zijde van barmhartigheid en deugd, dus tegenover ondeugd en wreedheid, te plaatsen. Ons richtsnoer om juist te handelen, dat ons helpt om de
strikken en listen van de verzoeking te ontvluchten, is het gevoel dat ons bijblijft uit de loutering van verkeerde gewoonten, en de boetedoening voor verkeerde daden uit vroegere levens. Als wij op dat gevoel letten en ons van dat
bepaalde kwaad onthouden, dan zal de verzoeking ophouden te bestaan. Wij
hebben ons er voor altijd van bevrijd. Geven wij er aan toe, dan zullen wij
nog heviger moeten lijden dan voorheen, tot wij ten slotte volgens de gulden
regel hebben leren leven, omdat wij zelf inzien dat de weg van de overtreder
moeilijk is. Maar zelfs dan hebben wij het einddoel nog niet bereikt. Aan anderen goed te doen, omdat wij willen dat zij ons goed zullen doen, is in wezen
egoïstisch. Langzamerhand moeten wij leren het goede te doen, onverschillig
hoe wij door anderen behandeld worden. Wij moeten, zoals Christus zei, zelfs
onze vijanden liefhebben.
In het kennen van de werking en het doel van deze loutering ligt een onschatbaar voordeel, omdat wij daardoor in staat zijn het vóór te zijn, door hier
nu dagelijks al deze louteringstoestand te doorleven en daardoor veel sneller
vooruit te komen dan anders mogelijk is. Achterin dit boek wordt een oefe80

ning gegeven, die loutering tot doel heeft als hulpmiddel voor de ontwikkeling van geestelijk gezicht. De oefening bestaat hierin dat wij ‘s avonds voor
het slapen gaan de gebeurtenissen van de dag overdenken. Wij laten elk voorval in omgekeerde volgorde aan ons voorbijtrekken en letten vooral op het
morele standpunt en gaan na of wij in elk afzonderlijk geval, wat onze handelingen, verstandelijke houding en gewoonten betreft, goed of fout deden.
Door onszelf dagelijks op die manier te onderzoeken en te proberen fouten
en verkeerde daden te verbeteren, zullen wij de noodzaak van een louteringstoestand aanmerkelijk bekorten, of misschien zelfs overbodig maken en in
staat zijn na te zijn overleden meteen naar de eerste hemel door te gaan. Als
wij op die manier bewust onze zwakheden overwinnen, boeken wij ook zeer
grote vooruitgang in de school van ontwikkeling. Zelfs al slagen wij er niet in
om onze daden te verbeteren, dan trekken wij toch een reusachtig voordeel
uit een dergelijke beoordeling van onszelf, omdat wij het streven naar het goede zullen aankweken, dat zich beslist eens in positieve daden zal omzetten.
Als wij de gebeurtenissen van de dag overzien en berouw hebben over al
het verkeerde dat wij gedaan hebben, moeten wij ook niet vergeten het goede dat wij gedaan hebben, op onpartijdige manier goed te keuren en ons voor
nemen het steeds beter te doen. Zodoende versterken wij het goede door
goedkeuring, evenals wij het kwaad door afkeuring uitdrijven.
Berouw en zelfverbetering zijn belangrijke factoren voor het bekorten van
de louteringstoestand, want de natuur verspilt nooit energie aan nutteloze processen. Als wij het verkeerde van sommige gewoonten of daden in ons voorbije leven beseffen en ons voornemen met die gewoonte te breken of het
bedreven kwaad te herstellen, dan zijn wij bezig de beelden ervan uit het onderbewuste geheugen uit te wissen en zijn zij er niet meer om ons na onze
dood te beoordelen. Zelfs al zijn wij niet in staat om een aangedaan onrecht
te herstellen, dan is de oprechtheid van ons berouw al voldoende. Het ligt niet
in de bedoeling van de natuur om ‘quitte te spelen’ of om zich te wreken. Ons
slachtoffer kan op andere manieren schadeloos gesteld worden.
De mens die zo de gelegenheid aangrijpt, zichzelf onderzoekt, en de ondeugd
uitroeit door zijn karakter te verbeteren, zal belangrijke vorderingen maken die
anders pas in latere levens voor hem weggelegd zijn. Deze oefeningen kunnen
wij u zeer aanbevelen. Misschien is zij wel de belangrijkste leerstelling uit dit
boek.
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Het overgangsgebied
Het louteringsgebied beslaat de drie laagste sferen van de begeertewereld. De
eerste hemel omvat de drie hoogste sferen. De middelste sfeer is een soort
van overgangsgebied; noch hemel, noch hel. In deze sfeer treffen wij eerlijke
en oprechte mensen aan, die niemand kwaad deden, maar zich volledig door
hun zaken in beslag lieten nemen, zonder zich ooit om het geestelijk leven te
bekommeren. Voor hen is de begeertewereld een toestand van onbeschrijflijke eentonigheid. In die wereld bestaan geen ‘zaken’ en evenmin is er voor
zo iemand iets te vinden dat de plaats daarvan kan innemen. Hij maakt een
zeer moeilijke tijd door, totdat hij leert ook eens over geestelijke dingen na te
denken dan over geld en bankrekening.
De mensen die over het levensvraagstuk nadachten en tot de slotsom kwamen dat de dood het eind van alles is, die het bestaan van dingen buiten de
stoffelijke, zintuiglijke wereld ontkenden, ook deze mensen voelen deze ontzettende eentonigheid. Zij hadden een vernietiging van het bewustzijn verwacht en in plaats daarvan zien zij in, dat zij een verhoogd waarnemingsvermogen van de mensen en dingen om hen heen bezitten. Zij waren gewend
deze dingen pertinent te ontkennen en hielden de begeertewereld vaak voor
een hallucinatie. Vaak hoort men hen in uiterste uitroepen: ‘Wanneer zal het
eindigen? Wanneer houdt het op?
Zulke mensen verkeren echt in een erbarmelijke toestand. Zij kunnen meestal op geen enkele manier geholpen worden en lijden veel langer dan wie ook.
Bovendien hebben zij nagenoeg geen leven in de hemelwereld, waar het opbouwen van de toekomstige lichamen geleerd wordt. Daardoor leggen zij al
hun kristalliserende gedachten in onverschillig welk lichaam dan ook dat zij
voor een toekomstig leven opbouwen en zodoende wordt een lichaam opgebouwd dat al neiging tot verharding heeft, zoals wij bijvoorbeeld bij tuberculose zien. Soms zal het lijden, dat met zulke uitgeleefde lichamen gepaard
gaat, de gedachten van de hen bezielende wezens tot God keren en dan kan
hun ontwikkeling voortgaan. In het materialistisch denken schuilt echter het
gevaar, dat men het contact met de geest verliest en een uitgestotene wordt.
Daarom hebben de Oudere Broeders zich de laatste eeuw serieus met het lot
van de westerse wereld bemoeid. Zonder hun weldadig optreden zouden wij
een sociale ramp gehad hebben, waarbij de Franse revolutie vergeleken alleen
maar kinderspel is. De geoefende helderziende kan zien hoe de mensheid maar
nauwelijks aan rampen van zo'n onheilspellende aard ontkomen is, dat grote
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stukken land er door in zee zouden zijn verzwolgen. De lezer zal een uitgebreider en grondiger uiteenzetting over het verband van materialisme en vulkanische uitbarstingen vinden in hoofdstuk 18, waarin een lijst van de uitbarstingen van de Vesuvius de waarheid van een dergelijk verband schijnt te bevestigen, tenzij men het aan een ‘toevallige samenloop van omstandigheden’
wijt, zoals de scepticus meestal doet wanneer hij tegenover feiten en berekeningen komt te staan die hij niet kan verklaren.
De eerste hemel
Wanneer de louteringstijd voorbij is, stijgt de gereinigde geest op naar de eerste hemel, die in de drie hoogste sferen van de begeertewereld ligt, waar de
resultaten van zijn lijden in het zaadatoom van het begeertelichaam opgenomen worden en zo het juiste gevoel erop afdrukkend, zodat het in de toekomst als een drijfveer voor het goede en als afkeer voor het kwade zal dienen. Hier trekt het panorama van het verleden nog eens in omgekeerde volgorde voorbij, maar ditmaal zijn het de goede daden in het leven, die de toon
van het opgewekte gevoel aangeven. Wanneer wij bij voorvallen komen waar
wij anderen geholpen hebben, dan maken wij opnieuw alle vreugde door van
het helpen dat wij toen ondervonden en bovendien ondergaan wij alle dankbaarheid weer van hen die onze hulp aannam. Komen wij bij gevallen waarin
wij door anderen geholpen werden, dan doorleven wij opnieuw alle dankbaarheid die wij toen voor onze weldoener voelden. Zodoende zien wij het
grote belang van het waarderen van de gunsten die ons door anderen geschonken worden, want dankbaarheid bevordert de groei van de ziel. Ons geluk in
de hemel hangt af van de vreugde die wij anderen schonken en van onze
waardering van wat anderen voor ons deden.
Wij moeten steeds in gedachten houden, dat het vermogen om te geven
niet alleen het voorrecht is van de welgestelde. Het klakkeloos schenken van
geld kan zelfs een groot kwaad zijn. Het is goed om geld te geven voor een
goed doel, maar hulp is duizendmaal meer waard, zoals Whitman zegt:
Zie! ik geef geen lezingen of een beetje liefdadigheid;
als ik geef, geef ik mijzelf.

Een vriendelijke blik, bewijzen van vertrouwen, een medelevende, liefdevolle
hulpvaardigheid, dat kan door iedereen gegeven worden en is niet afhankelijk
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van rijkdom. Bovendien moeten wij vooral ons best doen de hulpvrager te
helpen om zichzelf te helpen, hetzij stoffelijk, financieel, moreel of verstandelijk en er niet voor zorgen dat hij van ons of anderen afhankelijk wordt.
De ethiek van het geven met de uitwerking op de gever als een geestelijke
les, komt prachtig uit in Lowells gedicht: Het visioen van Sir Launfal. De jonge,
eerzuchtige ridder Sir Launfal, gekleed in een schitterende wapenrusting en
op een prachtig strijdros gezeten, heeft zijn kasteel verlaten om de heilige graal
te gaan zoeken. Op zijn schild prijkt een kruis, het symbool van het mededogen en de liefde van onze redder, de zachtmoedige en nederige. Het hart van
de ridder is echter vervuld van trots en hooghartige minachting voor armen en
hulpbehoevenden. Hij ontmoet een melaatse die om een gift vraagt en met
een verachtelijke blik werpt hij hem een geldstuk toe, zoals men een hongerige straathond een been zou toewerpen, maar:
De melaatse raapte het goud niet op uit het stof:
‘Ik heb liever de korst brood van de arme,
of de zegen van de noodlijdende.
Al kom ik met lege handen uit zijn huis.
Dat is geen ware aalmoes, die de hand kan bevatten.
Hij die alleen maar uit plichtsgevoel geeft,
geeft enkel het waardeloze goud.
Geeft iemand echter van zijn karig beetje
en voegt hij daarbij die onzichtbare schat,
die draad van allesdragende schoonheid
die door alles loopt en alles verbindt,
dan kan de hand haar hele aalmoes niet dragen.
Het hart stort zich ver over de liefdegave uit,
want er schuilt een God in, die de ziel
die te voren in duisternis omkwam, in overvloed doet baden.

Bij zijn terugkeer ontdekt Sir Launfal dat zijn kasteel in andere handen is, en
wordt hij van de poort weggejaagd:
Als een oude gebogen man, uitgeteerd en zwak,
zo keerde hij van zijn tocht naar de heilige graal terug.
Weinig bekommerde hij zich om het verlies van zijn graafschap.
Niet langer prijkte het kruis op zijn wapenrok,
maar diep in zijn hart droeg hij het teken,
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het kenmerk van de lijdenden en de armen.

Weer ontmoet hij de melaatse, die hem om een gift vraagt. Nu geeft de ridder een heel ander antwoord:
En Sir Launfal zei: ‘Ik aanschouw in u
een beeld van hem, die aan het kruis stierf.
U hebt ook uw doornenkroon gedragen.
U hebt ook de geseling en de verachting van de wereld doorstaan
en de wonden in handen, voeten en zijde,
ontbraken ook in uw leven niet.
Welwillende zoon van Maria, erken mij,
zie, door hem, geef ik aan u!’

Een blik in de ogen van de melaatse wekt herinnering en herkenning bij hem
op en:
Zijn hart in zijn borst werd as en stof.
Hij brak de enige korst die hij had, in tweeën
Hij stootte het ijs stuk aan de rand van de beek
en gaf de melaatse te eten en te drinken.

Er vindt een plotselinge verandering plaats:
De melaatse sleepte zich niet langer naast hem voort,
maar stond verheerlijkt voor hem.
En een stem, zachter dan de stilte sprak:
‘Zie, ik ben het, wees niet bevreesd.
In veel landen hebt u vergeefs
uw leven voor de heilige graal gegeven.
Zie, hier is hij! deze beker is het, die u nu
aan de stroom voor mij hebt gevuld.
Deze korst brood is mijn lichaam dat voor u gebroken is.
Dit water is het bloed dat ik aan het kruis vergoot.
Het Heilige Avondmaal wordt echt gehouden
in wat wij met andere armen delen.
Niet wat wij geven, maar wat wij delen.
Want de gift zonder de gever is dood.
Hij die zichzelf geeft, voedt drie wezens met zijn gift:
zichzelf, zijn hongerige medemens en mij.
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De eerste hemel is een oord van alleen maar vreugde zonder één enkele bittere druppel. De geest kan niet meer door de materiële, aardse omstandigheden worden beïnvloed en assimileert al het goede uit zijn afgelopen leven,
wanneer hij dit goede opnieuw doorleeft. Hier wordt al het verheffend streven waarmee men zich bezighield werkelijkheid. Het is een plaats van rust.
Hoe moeilijker het leven geweest is, des te intenser zal de rust genoten worden. Ziekte, verdriet en pijn zijn onbekend. Dit is het zomerland van de spiritisten. Daar hebben de gedachten van de toegewijde christen het nieuwe Jeruzalem gebouwd. Prachtige huizen, bloemen en degelijke vallen binnen het bereik van hen die er naar verlangden; zij bouwen ze zelf op door hun gedachten uit de fijne begeertestof. Toch zijn deze dingen voor hen even werkelijk en
tastbaar als onze stoffelijke huizen voor ons. Hier geniet iedereen de voldoening die men in het leven op aarde miste.
Er is één groep die hier vooral een mooi leven leidt namelijk de kinderen.
Als wij hen konden zien, zouden wij ons verdriet over hun verlies spoedig
niet meer voelen. Wanneer een kind voor de geboorte van het begeertelichaam, dat ongeveer rond het veertiende jaar plaats vindt, sterft, gaat het niet
hoger dan de eerste hemel, omdat het voor zijn daden niet verantwoordelijk
is, evenmin als het ongeboren kind verantwoordelijk is voor de pijn die het
zijn moeder aandoet door zich in haar schoot te keren of te bewegen. Daarom maakt het kind ook geen louteringstoestand door. Dat wat niet tot leven
is gekomen, kan ook niet sterven. Het begeertelichaam van een kind zal dan
ook, samen met zijn verstand, een nieuwe geboorte afwachten en dat is dan
ook de reden waarom dergelijke kinderen zich zo vaak hun vorige leven herinneren, zoals men uit een later voorbeeld zien kan.
Voor dergelijke kinderen is de eerste hemel een wachtplaats waar zij van
één tot twintig jaar verblijven, totdat zich een gelegenheid voordoet om weer
geboren te worden. Toch is het meer dan alleen een wachtplaats, omdat er in
deze tussentijd grote vooruitgang plaatsvindt.
Als een kind sterft is er altijd wel een of andere bloedverwant die het opwacht. Als dat niet het geval is, dan zijn er altijd wel mensen die er tijdens
hun leven op aarde van hielden om kinderen te bemoederen, die met het
grootste genoegen voor een kleine zwerveling wil zorgen. De grote vormbaarheid van de begeertestof maakt het gemakkelijk het meest geschikte levende
speelgoed voor de kinderen te maken, zodat hun leven één prachtig spel is,
terwijl hun onderricht toch ook niet verwaarloosd wordt. Zij worden in klas86

sen ingedeeld in overeenstemming met hun temperament, zonder dat er echter met leeftijd rekening wordt gehouden. In de begeertewereld is het gemakkelijk om over de invloed van goede en kwade neigingen op gedrag en geluk
aanschouwelijk onderwijs te geven. Deze lessen worden onuitwisbaar op het
sensitieve en gevoelige begeertelichaam van het kind afgedrukt en blijven na
wedergeboorte hun invloed behouden, zodat menigeen die een edel leven
leidt, dit aan het feit te danken heeft dat hij deze leerschool heeft doorlopen.
Wanneer een zwakke geest geboren wordt, maken de barmhartigen - de onzichtbare leiders van onze ontwikkeling – dikwijls dat hij jong sterft, zodat hij
door deze extra leerschool gesterkt kan worden voor een wellicht moeilijk
leven. Dit schijnt vooral te gebeuren wanneer de indrukken op het begeertelichaam van een gestorvene vaag waren omdat hij door het geweeklaag van zijn
verwanten gestoord werd of, omdat hij door een ongeluk of op het slagveld
om het leven kwam. Onder die omstandigheden kon hij in zijn bestaan na de
dood niet al zijn gevoelens intens genoeg doorleven. Als hij nu weer geboren
wordt en jong sterft, wordt het verlies op die manier goed gemaakt. Dikwijls
rust op hen, die de oorzaak van de storing waren, de plicht om in de hemelwereld voor zo'n kind te zorgen. Zij krijgen op die manier een kans om hun
fout goed te maken en dit te leren inzien. Ook gebeurt het wel dat zij de ouders worden van degene die zij nadeel berokkenden en moeten zij er de paar
jaren dat hij in leven is, voor zorgen. Het doet er dan niet toe of zij al hysterisch over zijn dood weeklagen, omdat er nog geen beelden van enig belang
op het levenslichaam van een kind afgedrukt zijn.
Deze hemel is ook een plaats van vooruitgang voor iedereen die leergierig,
kunstzinnig of altruïstisch geweest is. De onderzoeker en de wijsgeer hebben
rechtstreeks toegang tot alle bibliotheken van de wereld. De schilder geniet
eindeloos van de steeds wisselende kleurcombinaties. Spoedig leert hij, dat zijn
gedachte deze kleuren naar willekeur kan mengen en vormen. Zijn scheppingen gloeien en sprankelen van leven, een effect dat onmogelijk bereikt kan
worden door iemand die gewend is met de doffe kleuren van de aarde te werken. Hij schildert als het ware met levend, gloeiend materiaal en kan zijn ontwerpen met zo'n gemak uitvoeren, dat het de ziel met verrukking vervult. De
musicus heeft nog niet de plaats bereikt waar zijn kunst zich in haar volle
omvang kan uitdrukken. De stoffelijke wereld is de wereld van vorm. De begeertewereld, waar wij het louteringsgebied en de eerste hemel aantreffen, is
vooral de wereld van kleur, maar de gedachtewereld, waar de tweede en derde
hemel liggen, is het gebied van het geluid. Hemelse muziek is een feit en niet
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alleen maar beeldspraak. Pythagoras overdreef niet toen hij van de ‘muziek
der sferen’ sprak, want elke hemelbol heeft zijn specifieke toon, die samen de
hemelse symfonie doen weerklinken, waarvan ook Goethe in zijn proloog van
Faust, die ons in de hemel plaatst, melding maakt. De aartsengel Rafaël zegt:
De zon weerklinkt naar oude wijze
dingt mee in broedersferen-zang
en haar voorgeschreven reize
voltooit zij met donderende gang.

Echo’s van deze hemelse muziek bereiken ons zelfs hier, in de stoffelijke wereld. Zij zijn ons kostbaarste bezit, al zijn zij even vluchtig als dwaallichtjes,
en al kunnen zij niet in een blijvende vorm gegoten worden zoals met andere
kunstwerken als een standbeeld, een schilderij of een boek het geval is. In de
stoffelijke wereld sterft of verdwijnt de toon bijna op hetzelfde ogenblik dat hij
in het leven geroepen wordt. In de eerste hemel zijn deze echo's natuurlijk
veel mooier en duurzamer, zodat de musicus daar lieflijker melodieën hoort
dan ooit tijdens zijn leven op aarde het geval was.
De ervaringen van de dichter komen overeen met die van de musicus, want
poëzie is de uitdrukking van de diepste gevoelens van de ziel in woorden, die
volgens dezelfde wetten van harmonie en ritme gerangschikt zijn, als die de
ontboezemingen van de geest in de muziek beheersen. Bovendien wordt de
dichter op geweldige manier geïnspireerd door de beelden en kleuren die de
voornaamste kenmerken van de begeertewereld zijn. Vandaar zal hij het materiaal naar zich toe halen, dat hij in zijn volgende belichaming kan gebruiken. Op die manier verzamelt de schrijver materiaal en talent voor het schrijven. De filantroop werkt zijn altruïstische plannen voor het verheffen van de
mensheid uit. Als hij in het ene leven faalt, zal hij de reden daarvoor in de eerste hemel inzien en leren hoe hij de hinderpalen kan overwinnen en de fouten kan vermijden die zijn plan onuitvoerbaar maakten.
Tenslotte wordt een punt bereikt dat het resultaat van de pijn en het lijden,
die aan de louteringstoestand eigen zijn, samen met de vreugde aan de goede
daden uit het afgelopen leven ontleend, in het zaadatoom van het begeertelichaam ingebouwd zijn. Deze vormen samen, wat wij het geweten noemen, die
stuwende kracht die ons tegen het kwaad, als oorzaak van pijn, waarschuwt en
ons naar het goede richt, als de bron van geluk en vreugde. Daarop verlaat de
mens zijn begeertelichaam dat dan ontbindt, zoals hij zijn grofstoffelijk li88

chaam en zijn levenslichaam verlaten heeft. Hij neemt alleen de krachten van
het zaadatoom mee, die de matrijs, de kern van zijn toekomstige begeertelichamen moet vormen, zoals het het blijvende gedeelte van zijn vroegere gevoelsvoertuigen was.
Zoals wij hierboven gezegd hebben, worden de krachten van het zaadatoom teruggetrokken. Voor de materialist zijn kracht en stof scheidbaar. De
occultist denkt daar anders over. Voor hem zijn dat niet twee totaal tegengestelde, of afzonderlijke begrippen, maar de twee polen van de ene geest.
Stof is gekristalliseerde geest.
Kracht is diezelfde geest, nog niet gekristalliseerd.
Dit hebben wij al eerder gezegd, maar het kan niet krachtig genoeg op het
verstand worden ingeprent. In dit verband is het voorbeeld van de slak erg
duidelijk. De stof, die gekristalliseerde geest is, is te vergelijken met het huis
van de slak, dat de gekristalliseerde slak is. De scheikundige kracht die de stof
beweegt, waardoor zij geschikt wordt voor het opbouwen van vormen, kan
weer het beste vergeleken worden met de slak die haar huis voortbeweegt.
Dat wat nu de slak is, zal na verloop van tijd het huis worden, evenals dat
wat nu kracht is, op de duur stof zal worden wanneer die zich verder gekristalliseerd heeft. Ook het omgekeerde proces, namelijk het oplossen van stof
in geest, gaat onophoudelijk voort.
De grovere fase van dit proces nemen wij als ontbinding waar, wanneer
een mens zijn voertuigen achter laat. Op dat tijdstip kan de geest van een
atoom gemakkelijk van de grovere geest losgemaakt worden, die zich als stof
heeft geopenbaard.
De tweede hemel
Eindelijk betreedt de mens, het ego, de drievoudige geest, de tweede hemel.
Hij is gehuld in het omhulsel van het verstand, dat de drie zaadatomen, de
essentie van zijn drie afgedankte voertuigen, bevat.
Wanneer de mens sterft en zijn grofstoffelijk lichaam en zijn levenslichaam
verliest, verkeert hij in dezelfde toestand als wanneer hij in slaap valt. Zoals
wij al gezien hebben, heeft het begeertelichaam geen organen die voor gebruik
geschikt zijn. Nu neemt het in plaats van de eivorm een gestalte aan die lijkt
op het zo juist verlaten grofstoffelijk lichaam. Het is begrijpelijk dat er een
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tussenpoos van onbewustheid intreedt, die overeenkomst vertoont met de
slaap voordat de mens in de begeertewereld ontwaakt. Het gebeurt herhaaldelijk dat overledenen lange tijd niet beseffen wat er met hen gebeurd is. Zij
beseffen niet dat zij gestorven zijn. Zij weten dat zij in staat zijn zich te bewegen en te denken. Het kost soms heel wat moeite hen aan het verstand te
brengen dat zij werkelijk ‘dood’ zijn. Zij beseffen wel dat er iets veranderd is,
maar zij kunnen niet begrijpen wàt dat is.
Heel anders is het echter wanneer de overgang van de eerste hemel, die zich
in de begeertewereld bevindt, naar de tweede hemel, die in het gebied van de
concrete gedachte ligt, plaats vindt. Dan verlaat de mens zijn begeertelichaam.
Hij is bij zijn volle bewustzijn. Hij komt in een grote stilte. Voor een ogenblik
schijnt alles te vervagen. Hij is niet in staat te denken. Geen enkel vermogen
werkt, toch weet hij dat hij bestaat. Hij heeft het gevoel dat hij in het ‘grote
eeuwige’ staat en dat hij alleen is. Toch is hij niet bang en zijn ziel wordt vervuld met een geweldige vrede, die ‘alle verstand te boven gaat’. In het occultisme wordt dit ‘de grote stilte’ genoemd.
Dan komt het ontwaken. De geest bevindt zich nu in zijn eigen wereld namelijk in de hemel. Hier komt bij het eerste ontwaken het geluid van ‘de muziek van de sferen’ de geest tegemoet. Tijdens ons leven op aarde worden wij
zo in beslag genomen door het gedruis en de weinig verheven geluiden van
onze beperkte omgeving, dat wij niet in staat zijn de muziek van de voortschrijdende hemellichamen waar te nemen, maar de occultist hoort het. Hij
weet dat de twaalf tekens van de dierenriem en de zeven planeten, de klankbodem en de snaren van Apollos zevensnarige lier vormen. Hij weet dat, als
een enkele wanklank de hemelse harmonie van dat machtige instrument ontsiert, de stof te gronde gaat en de werelden ineen storten.
De kracht van ritmische trillingen is bij iedereen bekend die het onderwerp
ook maar enigszins bestudeerd heeft. Soldaten krijgen bijvoorbeeld het bevel
bij het marcheren over een brug uit de pas te gaan lopen, anders zou hun
ritmisch gestamp de stevigste constructie doen instorten. Het bijbelverhaal
over het blazen op een ramshoorn bij het marcheren om de muren van Jericho
is in de ogen van een occultist geen onzin. Er zijn wel eens meer dergelijke
dingen gebeurd, zonder dat de wereld er in laatdunkend ongeloof over glimlachte. Enige jaren geleden speelde een muziekkorps in een tuin dicht bij een
zeer stevige muur van een oud kasteel. Op een bepaalde plaats in het stuk
kwam een lang aangehouden, zeer doordringende toon voor. Toen deze noot
weerklonk, stortte de muur van het kasteel plotseling in. De musici hadden de
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grondtoon van de muur aangeslagen en lang genoeg aangehouden om de muur
te laten instorten.
Als wij zeggen dat hier de wereld van het geluid is, dan moet men niet denken dat er geen kleuren zijn. Veel mensen weten dat er een nauw verband bestaat tussen kleur en geluid en dat, wanneer er een bepaalde toon aangeslagen
wordt, ook tegelijkertijd een bepaalde kleur verschijnt. Zo is het ook in de
hemelwereld. Kleur en geluid zijn beide aanwezig, maar het geluid verwekt
de kleur. Daarom zegt men dat dit vooral de wereld van het geluid is. Door
dit geluid worden alle vormen in de stoffelijke wereld opgebouwd. De musicus hoort bepaalde tonen in verschillende vormen van de natuur, bijvoorbeeld de wind in het bos, het breken van de branding op de kust, het bulderen van de oceaan en het geruis van water. Deze tonen vormen samen één geheel, en dat is de grondtoon van de aarde, haar bepaalde ‘toon’. Zoals er meetkundige figuren ontstaan wanneer men met een strijkstok over de rand van
een glasplaat 5 strijkt, zo zijn de vormen om ons heen de gekristalliseerde geluidsfiguren van de krachten van de oertypen, die de oertypen in de hemelwereld bespelen.
Het werk dat door de mens in de hemelwereld gedaan wordt, is veelzijdig.
Het is helemaal geen werkeloos, dromerig of denbeeldig bestaan. Het is de tijd
van de grootste en belangrijkste activiteit bij het voorbereiden van een volgend
leven, evenals de slaap een actieve voorbereiding is voor het werk van de volgende dag.
Hier wordt de essentie van de drie lichamen in de drievoudige geest opgebouwd. Zoveel als de mens tijdens zijn leven van het begeertelichaam bewerkt had door zijn begeerten en emoties te zuiveren, zoveel zal in de menselijke geest opgenomen worden en zo in de toekomst een verbeterd verstand
opleveren.
Zoveel als van het levenslichaam als van de levensgeest bewerkt, omgezet,
vergeestelijkt en dus behoed is voor het verval, waaraan de rest van het levenslichaam blootstaat, zoveel zal met de levensgeest samensmelten om in
volgende levens een beter levenslichaam en constitutie te verzekeren.
Zoveel als van het grofstoffelijk lichaam als van de goddelijke geest door
juist handelen behouden is, zoveel zal er in opgenomen worden en een betere omgeving en betere gelegenheden brengen.

5 De glasplaat moet van tevoren met fijn zand of poeder bestrooid worden.
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Deze vergeestelijking van het voertuig wordt veroorzaakt door het aankweken van de vermogens tot waarneming, onderscheidingsvermogen en geheugen, door toewijding aan verheven idealen, gebed, concentratie, volharding
en een juist gebruik van de levenskrachten.
De tweede hemel is het ware thuis van de mens: het ego, de denker. Hier
verblijft hij eeuwenlang, terwijl hij de vruchten van zijn laatste leven op aarde
assimileert en de aardse omstandigheden voorbereidt die voor zijn volgende
stap op het pad van vooruitgang het meest geschikt zullen zijn. De toon of
het geluid, dat dit gebied vervult en overal als kleur verschijnt, is om zo te
zeggen zijn instrument. Het is deze harmonische geluidstrilling, die als een
levenselixer in de drievoudige geest de essentie van het drievoudige lichaam
opbouwt, waarvan zijn groei afhankelijk is.
Het leven in de tweede hemel is erg actief en sterk afwisselend. Het ego assimileert de vruchten van zijn laatste leven op aarde en bereidt de omgeving
van een nieuw stoffelijk bestaan voor. Het is niet voldoende om te zeggen, dat
de nieuwe omstandigheden door het gedrag en de daden uit het pas afgesloten leven, bepaald worden. Het is een vereiste, dat de vruchten uit het verleden verwerkt worden in de wereld die het volgende toneel van activiteit zal
vormen, terwijl het ego bezig is nieuwe stoffelijke ervaring op te doen en
nieuwe vruchten in te zamelen. Daarom bewerken alle bewoners van de hemelwereld de modellen van de aarde, die alle in het gebied van de concrete
gedachte aanwezig zijn. Zij brengen de langzame veranderingen voort, waardoor het uiterlijk voorkomen van de aarde een wijziging ondergaat, zodat bij
iedere terugkeer tot stoffelijk bestaan een andere omgeving bereid is, waarin
nieuwe ervaringen opgedaan kunnen worden. Klimaat, flora en fauna worden
door de mens onder leiding van geestelijke wezens, die wij verderop zullen
beschrijven, veranderd. Daaruit volgt dat de wereld precies is zoals wij hem
persoonlijk en met elkaar gemaakt hebben, en zal zijn wat wij ervan maken.
De occultist ziet in alles wat gebeurt een zich openbarende oorzaak van geestelijke aard, niet te vergeten het herhaaldelijk voorkomen en de onrustbarende toename van aardbevingen, die hij aan het materialistische denken van de
wetenschap toeschrijft.
Het is juist, dat zuiver stoffelijke oorzaken dergelijke storingen kunnen veroorzaken. Is daarmee het laatste woord over dit onderwerp gezegd? Krijgen
wij ooit een volledige verklaring door alleen een verslag te geven van wat aan
de oppervlakte voorvalt? Beslist niet!
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Wij zien twee mannen op straat met elkaar staan praten. Plotseling geeft de
een de ander een klap waardoor hij op de grond valt. De ene toeschouwer zal
zeggen, dat een boze gedachte de man neervelde. De andere zal hierom lachen en verzekeren, dat hij de arm in de hoogte zag gaan, de spieren samentrekken en de klap neerkomen op het slachtoffer, dat daardoor tegen de grond
sloeg. Dat is ook waar, maar men kan ook gerust zeggen, dat als er niet eerst
een gedachte van woede geweest was, de klap ook niet gegeven zou zijn. Zo
ook zegt de occultist, dat als er geen materialisme was, er ook geen aardbevingen zouden voorkomen.
Het werk van de mens in de hemelwereld beperkt zich niet uitsluitend tot
het veranderen van het aardoppervlak, dat het toneel van zijn toekomstige
worstelingen bij het leren beheersen van de stoffelijke wereld zal vormen. Hij
neemt ook daadwerkelijk deel aan het leren opbouwen van een lichaam, dat
een beter middel om zich uit te drukken zal zijn. Het is de bestemming van
de mens om een scheppend, denkend wezen te worden en hij is daarvoor
steeds in de leer. Tijdens zijn leven in de hemelwereld leert hij allerlei lichamen opbouwen, met inbegrip van het menselijk lichaam.
Wij hebben het gehad over de krachten die door de positieve en de negatieve
polen van de verschillende ethers werken. De mens maakt zelf deel uit van die
krachten. Zij die wij dood noemen, helpen ons om te leven. Op hun beurt worden zij door de zogenoemde ‘natuurgeesten’, die onder hun bevel staan, geholpen. De mens wordt in dit werk geleid door leraren die tot de geestelijke
scheppende hiërarchieën behoren, die hem zijn voertuigen hielpen opbouwen, voordat hij zelfbewustzijn verkreeg, zoals hij nu zelf zijn lichamen tijdens de slaap opbouwt. Tijdens het leven in de hemelwereld geven zij de
mensen bewust les. De schilder leert hoe men een geschikt oog op moet bouwen, dat in staat moet zijn een volmaakt perspectivisch beeld op te nemen
en kleuren en schakeringen zo fijn te onderscheiden, dat het alle begrip van
hen die zich niet voor kleur en licht interesseren, te boven gaat.
De wiskundige moet zich met de ruimte bezig houden. Het vermogen van
ruimtelijke waarneming staat in verband met de nauwkeurige rangschikking
van de drie halfcirkelvormige kanalen binnen in het oor, die alle drie in de
richting van één van de drie afmetingen in de ruimte wijzen. Logisch denken
en wiskundige bekwaamheid zijn evenredig aan de min of meer nauwkeurige
schikking van deze halfcirkelvormige kanalen. Muzikale bekwaamheid is van
dezelfde factor afhankelijk, maar behalve de noodzaak van een juiste schikking van de halfcirkelvormige kanalen moet de musicus uiterst fijne vezels
93

van Corti bezitten, waarvan het menselijk oor er ongeveer drieduizend bevat,
elk in staat ongeveer vijfentwintig toonschakeringen weer te geven. In de oren
van de meeste mensen reageren zij op niet meer dan tussen de drie en tien
schakeringen. Onder middelmatig muzikale mensen vindt men hooguit vijftien tonen per vezel; de volmaakte musicus echter, die in staat is muziek uit
de hemelwereld te vertolken en omlaag te brengen, heeft een groter scala nodig om de verschillende tonen te kunnen onderscheiden en de geringste wanklank in de meest gecompliceerde akkoorden te ontdekken. Aan personen
die organen van zo'n buitengewone gevoeligheid voor het uitdrukken van
hun vermogens nodig hebben, wordt die speciale zorg besteed waarop hun
geestelijke ontwikkeling aanspraak maakt en recht geeft. Geen kunstenaar
staat zo hoog als de musicus en dit is begrijpelijk, want, terwijl de schilder
zijn inspiratie hoofdzakelijk aan de wereld van kleur de dichterbij zijnde begeertewereld ontleent, probeert de musicus de sfeer van ons hemels tehuis,
waar wij als geesten burgerrecht hebben, tot ons te brengen en in aardse tonen te vertolken. Hij heeft de hoogste opdracht, omdat als uitdrukking van zielenleven, muziek het allerhoogste is. Dat muziek verschilt van, en hoger staat
dan alle andere kunsten, blijkt wanneer wij bedenken dat een standbeeld of
een schilderij als het eenmaal geschapen is, blijvend is. Beeldende kunst is
aan de begeertewereld ontleend en wordt daardoor gemakkelijker gekristalliseerd, terwijl muziek, die tot de hemelwereld behoort, ijler is en iedere keer
dat wij haar horen, opnieuw voortgebracht moet worden. Zij kan niet vastgelegd worden, zoals blijkt uit de vruchteloze pogingen om dit gedeeltelijk door
middel van mechanische vindingen te doen, zoals de fonograaf of pianola. De
aldus voortgebrachte muziek verliest veel van de ontroerende tederheid die
zij bezit, wanneer zij rechtstreeks uit haar eigen wereld tot ons komt, in de
ziel herinneringen aan haar tehuis opwekt en tot haar spreekt in een taal, die
geen schoonheid in marmer of op linnen kan evenaren.
Het instrument waardoor de mens muziek opvangt, is het volmaaktste zintuig in het hele menselijk lichaam. Het oog is lang niet altijd betrouwbaar; het
gehoor wel, in die zin ten minste dat het elk geluid onvervalst hoort, terwijl het
oog dikwijls vertekent wat het ziet. Behalve een muzikaal gehoor moet de
musicus ook leren een lange fijne hand met slanke vingers en gevoelige zenuwen te vormen, anders zou hij de melodieën die hij hoort niet kunnen weergeven.
Het is een natuurwet dat niemand een volmaakter lichaam kan bewonen dan
hij in staat is op te bouwen. Eerst leert hij een bepaald soort lichaam opbou94

wen en later leert hij erin te leven. Op die manier ontdekt hij de gebreken ervan en wordt hem geleerd hoe hij die moet verhelpen.
Tijdens het leven voor de geboorte werken alle mensen onbewust aan de
bouw van hun lichaam totdat het punt bereikt is waarop de essentie van de
vroegere lichamen, die zij bewaard hebben, ingebouwd moet worden. Dan
werken zij bewust. Hieruit volgt dus dat hoe verder een mens komt en hoe
meer hij aan zijn voertuigen werkt en die zo onsterfelijk maakt, des te meer
macht hij heeft om een nieuw leven zelf op te bouwen. De gevorderde leerling van een occulte school begint soms al voor zichzelf te bouwen zodra het
werk van de eerste drie weken, dat uitsluitend aan de moeder behoort, afgelopen is. Wanneer de periode van onbewust bouwen voorbij is, heeft de mens
gelegenheid om zijn groeiend, scheppend vermogen te oefenen en het echte,
oorspronkelijke scheppingsproces, de epigenesis, begint.
Zo zien wij dus dat de mens zijn voertuigen in de hemelwereld leert bouwen
en in de stoffelijke wereld leert gebruiken. De natuur verschaft alle fasen van ervaring op zo’n bewonderenswaardige manier en met zo’n volmaakte wijsheid
dat wij, naarmate wij haar geheimen steeds dieper leren doorgronden, steeds
sterker doordrongen worden van onze eigen nietigheid en van een steeds
groeiende eerbied voor God van wie de natuur het zichtbare symbool is. Hoe
meer wij haar wonderen leren zien, hoe meer wij beseffen dat dit wereldstelsel niet een groot perpetuum mobile is, zoals onnadenkende mensen ons willen doen geloven. Wij zouden met evenveel recht kunnen geloven dat, als wij
een doos met losse letters in de lucht gooien, de letters, op het moment dat
zij de grond bereiken, zich tot een mooi gedicht zullen rangschikken. Hoe ingewikkelder het plan is, des te meer heeft de theorie van een wijze goddelijke
Schepper reden van bestaan.
De derde hemel
Nadat de van alles ontdane, individuele geest alle vruchten van zijn voorbije
leven geassimileerd heeft, en het uiterlijk van de aarde op zo’n manier veranderd heeft dat die hem een passende omgeving voor zijn volgende stap naar
volmaaktheid biedt, en nadat hij ook door werk aan de lichamen van anderen
geleerd heeft hoe hij een geschikt lichaam op moet bouwen waardoor hij zich
in de stoffelijke wereld kan uitdrukken, en nadat hij eindelijk het verstand in
de essence die de drievoudige geest opgebouwd heeft opgelost heeft, stijgt de
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van alles ontdane, individuele geest op naar het geestelijke gebied van de gedachtewereld, de derde hemel. Hier wordt hij door de onuitsprekelijke harmonie van deze geestelijke wereld gesterkt voor zijn volgende onderdompeling in
de stof.
Na enige tijd komt de wens naar nieuwe ervaring op, en de overpeinzing van
een nieuwe geboorte. Dit roept bij de geest een reeks beelden voor zijn gezichtsvermogen op, een panorama van het nieuwe leven dat hem wacht. Maar
bedenk goed dat dit panorama alleen de voornaamste gebeurtenissen bevat.
De geest bezit volkomen vrijheid voor wat de details betreft. Het is te vergelijken met iemand die naar een verafgelegen stad gaat met een plaatsbewijs dat
voor een bepaalde tijd geldig is, maar die zelf kan kiezen waar hij zijn reis wil
beginnen. Nadat hij gekozen heeft en zijn reis is begonnen, is het niet zeker
of hij onderweg nog van route kan veranderen. Hij kan binnen een bepaald
tijdsbestek in zoveel plaatsen stoppen als hij wil, maar hij kan nooit terug.
Naarmate hij dus langer onderweg is, wordt hij steeds meer door zijn gedane
keus beperkt. Heeft hij een trein gekozen die met kolen gestookt wordt, dan
kan hij er zeker van zijn dat hij vuil en stoffig wordt. Heeft hij echter een vervoermiddel gekozen dat door elektriciteit wordt voortbewogen, dan zal hij
lang zo vuil niet worden. Zo is het ook met de mens in een nieuw leven. Het
kan zijn dat hij een moeilijk leven zal hebben, maar hij is vrij om te kiezen of
hij het zo schoon mogelijk zal houden of dat hij zich in het slijk zal wentelen.
Ook andere omstandigheden heeft hij in zijn macht, ook al zijn die van de begrenzingen van keuzen en daden uit het verleden afhankelijk.
De bedoelde beelden in het panorama van het toekomstige leven beginnen
bij de wieg en eindigen bij het graf. Zij trekken dus in omgekeerde richting
voorbij, zoals de beelden van het al verklaarde panorama na de dood, dat aan
de ogen van de geest voorbijtrekt, onmiddellijk nadat men van zijn grofstoffelijk lichaam bevrijd is. De reden van dit wezenlijke verschil in de beide panorama’s is, dat het panorama vóór de geboorte tot doel heeft aan het ego
op weg naar wedergeboorte te tonen, hoe bepaalde oorzaken of daden altijd bepaalde gevolgen veroorzaken. Bij het panorama na de dood is het juist de bedoeling om te laten zien hoe elke gebeurtenis in het voorbije leven het gevolg was
van een eerdere oorzaak. De natuur, of God, doet niets zonder grondige reden en hoe dieper wij zoeken des te duidelijker wordt het ons, dat de natuur
een wijze moeder is, die altijd de beste middelen gebruikt om haar doel te bereiken.
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U vraagt zich misschien af: waarom moeten wij opnieuw geboren worden?
Waarom moeten wij naar dit ellendige, beperkende aardse bestaan terugkeren?
Waarom kunnen wij niet op die geestelijke gebieden ervaring opdoen, zonder
op de aarde te komen? Wij zijn dit akelige, vermoeiende aardleven beu!
Dergelijke vragen berusten op allerlei soorten wanbegrip. Laten wij goed beseffen en diep in ons geheugen griffen, dat het doel van het leven niet geluk, maar
ervaring is. Verdriet en pijn zijn onze heilzaamste leermeesters, terwijl de vreugden van het leven alleen maar van voorbijgaande aard zijn.
Dit schijnt een harde leer en bij de gedachte alleen al dat het waar kan zijn,
komt ons wezen hevig in verzet. Toch is het waar. Bij nader onderzoek zult
u inzien, dat het per slot van rekening zo'n harde leer niet is.
Denk u zich eens in hoe zegenrijk pijn eigenlijk is. Als wij onze hand tegen
een hete kachel konden houden zonder pijn te voelen, dan zou de hand daar
kunnen blijven tot die - en misschien zelfs de hele arm - verbrand was, terwijl
wij er niets van zouden bemerken voor het te laat was om die nog te redden.
Juist de pijn, die wij door het in aanraking komen met de hete kachel voelen,
zorgt ervoor dat wij onze hand terugtrekken voordat er ernstig letsel is toegebracht. In plaats van onze hand te moeten missen, komen wij er met een
blaar vanaf, die snel geneest. Dit is een voorbeeld uit de stoffelijke wereld.
Hetzelfde is ook op de morele en verstandelijke wereld van toepassing. Als wij
ons moreel vergrijpen, doen de folteringen van ons geweten ons zo’n pijn, dat
zij een waarschuwing voor ons zijn om niet weer in dezelfde fout te vervallen. Als wij de eerste les niet ter harte nemen dan zal de natuur ons steeds pijnlijker ervaringen laten doormaken, tot ons bewustzijn uiteindelijk van het feit
doordrongen is dat de weg van de overtreder moeilijk is. Dit zal net zolang
doorgaan tot wij uiteindelijk wel gedwongen worden om een nieuwe richting
in te slaan om een stap vooruit te doen op de weg naar een beter leven.
‘Ervaring is kennis van de gevolgen die op daden volgen’. Dat is het doel
van het leven, samen met de ontwikkeling van de ‘wil’, de kracht waardoor
wij de resultaten van de ervaring toepassen. Ervaring moet je opdoen. Wij
hebben de keus of wij die willen opdoen op het moeilijke pad van persoonlijke ervaring of door de daden van andere mensen te observeren, ze te beredeneren en er over na te denken, geleid door het licht van de ervaring die wij
al hebben opgedaan.
Dit is de methode waardoor de occultist behoort te leren in plaats van de
zweepslagen van tegenspoed en pijn nodig te hebben. Hoe meer we bereid
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zijn op die manier te leren, des te minder zullen wij de scherpe dorens op het
pad van smart voelen en des te sneller zullen wij het pad van vrede bereiken.
De keus is aan ons. Maar zo lang wij niet alles geleerd hebben wat er op deze
wereld te leren valt, zo lang moeten wij er terugkeren. Wij kunnen niet in de
geestelijke werelden blijven en daar leren, voordat wij de lessen van het aardse leven onder de knie hebben. Dat zou hetzelfde zijn als een kind de ene
dag naar een basisschool te sturen en de volgende dag naar een universiteit.
Het kind moet een tijdlang naar de basisschool gaan en jarenlang op het
gymnasium of atheneum studeren, voordat het voldoende onderlegd is om de
lessen aan een universiteit te kunnen volgen.
De mens is ook op school, de school van ervaring. Hij moet vele malen terugkeren voor hij kan verwachten, dat hij alle kennis uit de zintuiglijke wereld
meester is. Geen enkel aardleven, hoe rijk ook aan ervaring, kan alle kennis
leveren. Daarom gebiedt de natuur dat de mens, na tussenpozen van rust, tot
de aarde terugkeert om zijn werk weer op te nemen waar hij ermee ophield,
precies zoals een kind iedere dag, na de tussenliggende nacht van slaap, met
zijn werk op school weer verder gaat.
Het feit dat een mens zich zijn vorige levens niet herinnert, is geen argument tegen deze theorie. Wij kunnen ons niet eens alle gebeurtenissen uit ons
tegenwoordig leven naar boven halen. Wij herinneren ons niets meer van de
moeite die wij hadden om te leren schrijven. Toch hebben wij de nodige kennis
van de schrijfkunst opgedaan, waaruit blijkt dat wij wel hebben leren schrijven. Alle vermogens die wij bezitten, zijn het bewijs dat wij ze eenmaal ergens verworven hebben. Er zijn echter mensen, die zich hun vorige levens
wel herinneren, zoals uit een treffend voorbeeld, aan het eind van het volgende hoofdstuk, blijkt en dit voorbeeld is er maar één uit vele.
En dan, als er geen terugkeer op aarde bestond, wat is dan het nut van het
bestaan? Waarom zouden wij iets nastreven? Waarom zou een leven van geluk in een eeuwige hemel de beloning zijn voor een goed leven? Wat voor zegen zou er uit een goed leven voortvloeien in een hemel waar iedereen al gelukkig is? Op een plaats waar iedereen gelukkig en tevreden is, is absoluut geen
behoefte aan sympathie, zelfopoffering of wijze raad! Daar zou niemand er
behoefte aan hebben, maar op aarde zijn er velen die dit allemaal hard nodig
hebben, en zijn dergelijke humanitaire en altruïstische eigenschappen de
grootste weldaad voor de strijdende mensheid. Daarom brengt de grote wet
die ten goede werkt, de mens terug, zodat hij met zijn verworven schatten
opnieuw in de wereld aan het werk gaat ten gunste van zichzelf en anderen,
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in plaats van deze schatten in een hemel, waar niemand ze nodig heeft, te laten wegkwijnen.
Voorbereiding tot wedergeboorte
Nadat wij de noodzaak van herhaalde belichamingen hebben bekeken, zullen
wij nu de methode bezien waarop dit plan wordt uitgevoerd.
Voor de nieuwe onderdompeling in de stof is de drievoudige geest zogezegd
naakt en alleen maar in het bezit van de vier zaadatomen die de kiem van het
drievoudige lichaam plus het omhulsel van het verstand zijn. Zijn neerdaling
is te vergelijken met het aandoen van verscheidene paren handschoenen van
steeds dikker wordende stof, zoals wij al eerder door een voorbeeld hebben
aangetoond. De krachten van het verstand uit de laatste belichaming worden
in het zaadatoom uit hun slaap wakker geschud. Dit begint nu materiaal van
de hoogste onderafdeling van het gebied van de concrete gedachte naar zich
te toe trekken, ongeveer zoals een magneet ijzervijlsel aantrekt.
Als wij een magneet boven verschillende soorten vijlsel houden, zoals koper,
zilver, goud, ijzer, lood en andere metalen, dan zullen wij zien dat de magneet
alleen het ijzervijlsel uitkiest en hiervan maar een beperkte hoeveelheid. Hetzelfde geldt voor het zaadatoom. Het kan uit ieder gebied alleen maar dat materiaal tot zich nemen, waarvoor het een bepaalde affiniteit heeft en dan nog
maar voor een bepaalde hoeveelheid. Zo wordt het om deze kern opgebouwde voertuig een nauwkeurige tegenhanger van het overeenkomstige voertuig
uit de laatste belichaming, met uitzondering van het kwaad dat gelouterd is,
plus de essentie van het goede, dat in het zaadatoom opgenomen is.
Het materiaal dat de drievoudige geest uitkiest, neemt een grote klokvormige vorm aan, van onderen open en met het zaadatoom bovenin. Als wij ons
hiervan in gedachten een beeld willen vormen, dan zouden wij dat het best
met een duikerklok kunnen vergelijken die in een zee, bestaande uit vloeistoffen van steeds groter wordende dichtheid, neergelaten wordt. De verschillende vloeistoffen komen dan overeen met de verschillende onderafdelingen in
elke wereld. De stof die voor de bouw van het klokvormige lichaam opgenomen is, maakt het omhulsel zwaarder, zodat het naar de volgende onderafdeling zinkt en daar zijn toegewezen deel aan stof tot zich neemt. Zo wordt
het omhulsel steeds zwaarder en zinkt het steeds dieper, tot het alle vier de
onderafdelingen van het gebied van de concrete gedachte doorgegaan is en
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het omhulsel van het nieuwe verstand van de mens klaar is. Vervolgens worden de krachten in het zaadatoom van het begeertelichaam wakker geschud.
Het plaatst zich aan het boveneinde van de klok, binnenin, en trekt materiaal
van de zevende sfeer van de begeertewereld om zich heen tot zij naar de zesde sfeer afdaalt, waar meer materiaal toegevoegd wordt. Dit gaat zo door, tot
de eerste sfeer van de begeertewereld is bereikt. De klok heeft nu twee lagen,
het omhulsel van het verstand van buiten en het nieuwe begeertelichaam van
binnen.
Vervolgens wordt het zaadatoom van het levenslichaam tot activiteit gewekt,
maar hier is het vormingsproces niet zo eenvoudig als bij het verstand en het
begeertelichaam. Want u moet bedenken dat die voertuigen betrekkelijk ongeorganiseerd waren, terwijl het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam
veel meer gestructureerd, en erg gecompliceerd zijn. Materiaal van een bepaalde kwaliteit wordt in een bepaalde hoeveelheid op dezelfde manier en
onder de werking van dezelfde wet als bij de geestelijke lichamen, aangetrokken. Maar de bouw van het nieuwe lichaam en het plaatsen in een geschikte
omgeving wordt door vier grote Wezens van onuitsprekelijke wijsheid uitgevoerd. Dit zijn de Optekenende Engelen of de Heren van het Lot. Zij beïnvloeden de weerspiegelende ether van het levenslichaam zodanig, dat de beelden van het aanstaande leven er in weerspiegeld worden. Het levenslichaam
wordt door de bewoners van de hemelwereld en de natuurgeesten op zo’n
manier opgebouwd, dat een speciaal soort hersenen gevormd wordt. Maar
bedenk: de geest die weer geboorte zoekt bouwt daarin zelf de essentie van zijn vroegere levenslichaam op en doet bovendien ook nog wat oorspronkelijk werk. Dit gebeurt zodat
er in het komende leven ook nog enige gelegenheid is voor een oorspronkelijke, persoonlijke uitdrukking, die niet vooraf bepaald is door daden uit het
verleden.
Dit is erg belangrijk. Men is maar al te vaak geneigd te denken, dat alles wat
nu bestaat het resultaat is van iets dat vroeger bestond. Maar als dit zo was zou
er geen plaats zijn voor nieuw, oorspronkelijk streven en voor nieuwe oorzaken. De keten van oorzaak en gevolg is geen eentonige herhaling. Er is steeds
toevloed van nieuwe, oorspronkelijke oorzaken. Dat is de werkelijke waarde van de
evolutie, het enige dat er zin aan geeft en het tot iets anders maakt dan een
alleen maar afrollen van latente gebeurtenissen. Dit is de ‘epigenesis’, de vrije
wil, die bestaat uit de vrijheid om iets geheel nieuws in te brengen; niet alleen
maar een keuze tussen twee reeksen van handelingen. Dat is de belangrijke
factor die alleen in staat is het stelsel, waarvan wij deel uitmaken, op bevredi100

gende manier te verklaren. Involutie en evolutie zijn op zichzelf niet voldoende; samen met epigenesis echter vormen zij een volmaakt drietal, waaruit alles
verklaard kan worden.
Het lot van iemand, dat onder de wet van oorzaak en gevolg ontstaat, is uiterst ingewikkeld en brengt verbanden met ego's met zich mee die op verschillende tijden belichaamd en niet belichaamd zijn. Zelfs zij die op dezelfde tijd
belichaamd zijn, kunnen best niet in dezelfde streek wonen, zodat het niet mogelijk is, dat het lot van één persoon geheel in één aardleven of op één plaats
uitgewerkt kan worden. Het ego wordt daarom in een bepaalde omgeving en
gezin gebracht, waarmee het op de een of andere manier verbonden is. Soms
kan het ego zijn af te werken lot net zo goed in de ene als in de andere omgeving uitwerken en wanneer dit het geval is, dan wordt zoveel mogelijk de
keus aan het ego overgelaten. Is het ego echter eenmaal geplaatst, dan houden
de afgevaardigden van de Heren van het Lot ongezien toezicht, zodat geen
enkele daad van vrije wil het uitwerken van het uitgekozen deel van het lot zal
verijdelen. Proberen wij iets dergelijks te doen, dan zullen zij een andere zet
doen, zodat de lotsbestemming vervuld wordt.
Toch kan het niet vaak genoeg herhaald worden dat dit de mens niet volkomen machteloos maakt. Een dergelijke wet beheerst het afvuren van een
pistool. Als de trekker eenmaal is overgehaald, dan kunnen wij de kogel niet
meer tegenhouden of van richting veranderen. De richting was bepaald door
de stand waarin wij het pistool hielden toen wij vuurden. Die richting kon
nog op elk moment veranderd worden voordat de trekker overgehaald werd,
want tot die tijd waren wij de baas. Dit geldt ook voor nieuwe handelingen die
ons toekomstig lot maken. Tot op een bepaald moment kunnen wij sommige
oorzaken, die al in werking gebracht zijn, veranderen of zelfs helemaal ongedaan maken. Zijn ze echter eenmaal in gang gezet en wordt er geen verdere actie ondernomen, dan kunnen wij er niets meer aan doen. Men spreekt dan van
rijp lot en hiermee bedoelt men dat de Heren van het Lot elke poging om het
te ontlopen, verijdelen. Met betrekking tot ons verleden staan wij grotendeels
machteloos, maar met betrekking tot toekomstige handelingen hebben wij de
macht in handen, behalve waar wij door onze daden in het verleden belemmerd worden. Langzamerhand echter zullen wij, naarmate wij inzien dat wij
zelf de oorzaak van onze eigen vreugde en verdriet zijn, de noodzaak leren begrijpen om onze levens meer in harmonie met de goddelijke wetten te brengen en dus boven deze wetten van de stoffelijke wereld te stijgen. Hier ligt de
sleutel tot bevrijding, zoals Goethe zegt:
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Van die macht, die alle wezens bindt,
bevrijdt zich de mens, die zichzelf overwint.

Het levenslichaam dat door de Heren van het Lot is gemodelleerd, zal nu orgaan na orgaan aan het grofstoffelijk lichaam vorm geven. Deze matrijs of
gietvorm wordt daarop in de baarmoeder van de toekomstige moeder geplaatst. Het zaadatoom voor het grofstoffelijk lichaam bevindt zich in het
driehoekige boveneinde van een van de zaadcellen van de vader. Dit alleen
maakt bevruchting mogelijk. Hierin ligt de verklaring van het feit dat geslachtsgemeenschap vaak niet tot bevruchting leidt. De scheikundige bestanddelen in het zaadvocht en de eicellen zijn altijd dezelfde. Als dit de enige
vereisten zijn zou men, als men de verklaring van het verschijnsel van onvruchtbaarheid alleen in de stoffelijke, zichtbare wereld zocht, geen oplossing vinden. Het wordt echter duidelijk wanneer wij inzien dat er alleen een
grofstoffelijk lichaam opgebouwd kan worden als er een levenslichaam is
waarin men het materiaal kan opbouwen, zoals watermoleculen alleen langs
de krachtlijnen in het water bevriezen en zich als ijskristallen vertonen in
plaats van tot een homogene massa te stollen zoals het geval is als er voor de
bevriezing geen krachtlijnen bestonden. Ook moet er een zaadatoom voor
het grofstoffelijk lichaam zijn om als maatstaf voor de kwaliteit en de kwantiteit van de op te bouwen stof te dienen. Hoewel er op het tegenwoordige
ontwikkelingsniveau nooit volkomen harmonie in het materiaal van het lichaam bestaat, omdat dat een volmaakt lichaam zou betekenen, moet de disharmonie niet zo groot zijn, dat het organisme er door vernietigd kan worden.
Terwijl erfelijkheid dus in de eerste plaats alleen maar het materiaal van het
grofstoffelijk lichaam betreft en niet wat de geestelijke kwaliteiten aangaat die
absoluut persoonlijk zijn, doet het inkomend ego ook een bepaalde hoeveelheid werk aan zijn eigen grofstoffelijk lichaam, door de essentie van zijn stoffelijke kwaliteiten uit het verleden erin op te nemen. Geen enkel lichaam is
precies een mengsel van de lichamelijke eigenschappen van zijn ouders, hoewel het ego voor zijn gebruik beperkt is tot het materiaal uit de lichamen van
vader en moeder. Daarom wordt een musicus juist daar geboren, waar hij
materiaal vindt om een soepele hand en een fijn gehoor met zijn gevoelige
vezels van Corti en juiste ligging van de drie halfcirkelvormige kanalen op te
bouwen. Het rangschikken van dit materiaal ligt echter, tot op zekere hoogte
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zoals wij eerder gezegd hebben, in de macht van het ego. Het is alsof men
een timmerman een stapel planken geeft om een huis van te bouwen waarin
hij moet wonen, terwijl men het aan zijn eigen oordeel overlaat wat voor soort
huis hij ervan wil bouwen.
Behalve in het geval van een zeer hoog ontwikkeld wezen is dit werk van
het ego op het tegenwoordige niveau van ontwikkeling van de mens, bijna te
verwaarlozen. De meeste vrijheid wordt gegeven bij de bouw van het begeertelichaam, heel weinig bij dat van het levenslichaam en zo goed als geen
bij het grofstoffelijk lichaam. Toch is zelfs dit beetje voldoende om elk mens
een uitdrukking van zijn eigen inwonende geest, en verschillend van zijn ouders te maken.
Nadat de bevruchting van de eicel heeft plaatsgevonden, werkt het begeertelichaam van de moeder er tijdens achttien tot eenentwintig dagen op in,
terwijl het ego in zijn begeertelichaam en verstandsomhulsel er buiten blijft,
hoewel het altijd in nauw contact met de moeder is. Aan het einde van die
tijd treedt het ego in het lichaam van de moeder. De klokvormige voertuigen
dalen omlaag over het hoofd van het levenslichaam en de klok sluit zich aan
de onderkant. Vanaf dit moment hangt het ego boven zijn toekomstig lichaam tot aan de geboorte van het kind en dan begint het nieuwe leven van
het wedergeboren ego op aarde.
De geboorte van het grofstoffelijk lichaam
De voertuigen van de pasgeborene treden niet meteen in werking. Het grofstoffelijk lichaam is lange tijd na de geboorte hulpeloos. Naar analogie oordelend, begrijpen wij dat hetzelfde met de geestelijke voertuigen het geval moet
zijn. De occultist ziet dat dit zo is, maar zelfs zonder helderziendheid zal ons
verstand ons zeggen dat dit zo moet zijn. Zoals het grofstoffelijk lichaam binnen de beschermende omhulling van de baarmoeder geleidelijk voor zelfstandig, individueel leven klaargemaakt wordt, zo worden de andere lichamen na
elkaar geboren en voor hun werk geoefend. Hoewel de in de volgende beschrijving opgegeven tijden alleen maar bij benadering juist zijn, zijn zij toch
nauwkeurig genoeg voor een algemeen inzicht, en tonen zij het verband aan
tussen de microkosmos en de macrokosmos: het individu en de wereld.
In de periode onmiddellijk na de geboorte, doordringen de verschillende
voertuigen elkaar, zoals het zand uit ons eerdere voorbeeld de spons door103

dringt, en het water zowel het zand als de spons doordringt. Maar hoewel dit
alles, evenals bij de volwassen mens aanwezig is, is daarmee ook alles gezegd;
geen enkel positief vermogen is actief. Het levenslichaam kan de krachten die
door de positieve pool van de ethers werken, niet gebruiken. Assimilatie, die
door de positieve pool van de scheikundige ether werkt, is in de jeugd zeer
schaars, en haar werking is te danken aan het macrokosmische levenslichaam,
de ethers, die tot het zevende jaar als baarmoeder voor het levenslichaam van
het kind fungeren en het langzamerhand voor zijn taak rijp maken. Ook het
voortplantingsvermogen, dat langs de positieve pool van de levensether werkt,
is latent. Het verwarmingsproces van het lichaam - dat door de positieve pool
van de lichtether plaats vindt - en de bloedsomloop, worden door het macrokosmische levenslichaam verricht, waarvan de ethers op het kind inwerken
en het langzaam tot het punt ontwikkelen waarop het deze functies zelf over
kan nemen. De krachten die langs de negatieve pool van de ethers werken, zijn
daarentegen des te actiever. De afscheiding van vaste stof, die door de negatieve pool van de scheikundige ether wordt veroorzaakt, overeenkomend met
de vaste onderafdeling van het scheikundig gebied, is zeer overvloedig, evenals
de afscheiding van vloeistof die door de negatieve pool van de levensether
wordt veroorzaakt, overeenkomend met de tweede of vloeibare onderafdeling van het scheikundig gebied. Ook de passieve, zintuiglijke waarneming die
aan de negatieve krachten van de lichtether te danken is, is buitengewoon sterk.
Het kind is zeer vatbaar voor indrukken en een en al oog en oor.
In de eerste levensjaren zijn de krachten die door de negatieve pool van de
weerspiegelende ether werken, ook buitengewoon actief. In die jaren kunnen
kinderen de geestelijke werelden ‘zien’ en babbelen vaak honderd uit over wat
zij zien, tot de spot van hun ouders, of straf voor jokken, hen leert hun mond
te houden.
Het is betreurenswaardig dat de kleintjes gedwongen worden om te liegen of
ten minste om de waarheid te ontkennen door de ongelovigheid van hun ‘wijze’ ouders. Ook onderzoek van de Vereniging voor Parapsychologisch onderzoek heeft aangetoond, dat kinderen vaak onzichtbare speelkameraadjes hebben, die hen telkens opzoeken tot zij enige jaren oud zijn. Tijdens deze jaren
heeft de helderziendheid van kinderen hetzelfde negatieve karakter als dat van
mediums.
Hetzelfde geldt ook voor de krachten, die in het begeertelichaam werken.
Het passieve gevoel van lichamelijke pijn is aanwezig, terwijl het gevoel van
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emotie bijna helemaal ontbreekt. Wel zal het kind natuurlijk bij de minste aanleiding emotie tonen, maar dat duurt maar even. Het is allemaal oppervlakkig.
Het kind bezit ook de schakel van het verstand, maar het is nagenoeg niet
tot individueel denken in staat. Het is buitengewoon gevoelig voor krachten
die door de negatieve pool werken en is daardoor leergierig en vertoont aanleg
tot nabootsen.
Hieruit blijkt dus, dat alle negatieve eigenschappen in het pasgeboren wezen
actief zijn. Voordat het echter zijn verschillende voertuigen kan gebruiken,
moeten de positieve eigenschappen tot ontwikkeling komen.
Elk voertuig wordt daarom door de activiteit van het overeenkomstige voertuig van de macrokosmos tot een bepaalde graad van rijpheid gebracht. Zolang die graad niet bereikt is, doet dit macrokosmische voertuig als baarmoeder dienst.
Van het eerste tot het zevende jaar groeit en rijpt het levenslichaam langzaam in de schoot van het macrokosmische levenslichaam en door de grotere
wijsheid van dit macrokosmische voertuig is het levenslichaam van het kind
ronder en welgebouwder dan op latere leeftijd.
De geboorte van het levenslichaam
Terwijl het macrokosmische levenslichaam de groei van het lichaam van het
kind leidt, wordt het behoed tegen de gevaren die het later bedreigen, zodra
het onverstandige, individuele levenslichaam zelf de leiding op zich neemt. Dit
gebeurt in het zevende jaar, wanneer de periode van buitensporige, gevaarlijke
groei begint en de volgende zeven jaren aanhoudt. Gedurende die tijd verricht
het macrokosmische begeertelichaam de functie van baarmoeder voor het individuele begeertelichaam.
Als het levenslichaam in het mensenrijk blijvende en onbeperkte macht had
zoals bij de plant het geval is, dan zou de mens een enorme afmeting krijgen.
Ooit, in een ver verleden, was de mens samengesteld als een plant en bezat hij
alleen een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam. De overal verspreide
overleveringen in mythologie en folklore over reuzen van vroeger, zijn echt
waar, want door bovengenoemde oorzaak werd de mens zo groot als een
boom.
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De geboorte van het begeertelichaam
Het levenslichaam van de plant bouwt blad na blad op, en maakt de stengel
steeds langer. Als het macrokosmische begeertelichaam er niet was, zou de
groei tot in het oneindige door kunnen gaan, maar op een bepaald moment
komt het macrokosmische begeertelichaam tussenbeide en belet verdere groei.
De kracht die dan niet meer voor verdere groei nodig is, is dan voor andere
doeleinden beschikbaar en wordt gebruikt om bloemen en zaad op te bouwen. Zo laat ook het menselijk levenslichaam als het grofstoffelijk lichaam,
dat na het zevende jaar onder zijn gezag komt, het grofstoffelijk lichaam zeer
snel groeien. Maar tijdens ongeveer het veertiende jaar wordt het individuele
begeertelichaam uit de schoot van het macrokosmische begeertelichaam geboren en is dan vrij om aan zijn grofstoffelijk lichaam te werken. De buitensporige groei wordt dan tegengegaan en de hiervoor gebruikte kracht komt
vrij voor de voortplanting, met het doel dat de menselijke plant kan bloeien
en zich kan voortplanten. Daarom wordt de geboorte van het persoonlijke
begeertelichaam gekenmerkt door de puberteitsleeftijd. Vanaf dit moment
openbaart de aantrekkingskracht voor de tegenovergestelde sekse zich het
krachtigst en het meest ongebreideld, namelijk in het derde zevenvoud van
het leven, van het veertiende tot het eenentwintigste jaar, omdat het in bedwang houdende verstand dan nog niet geboren is.
De geboorte van het verstand
Na het veertiende jaar wordt op zijn beurt het verstand ontwikkeld en door
het macrokosmische verstand tot rijpheid gebracht, dat zijn latente mogelijkheden ontvouwt en het klaar maakt om zelfstandig te kunnen denken. De
krachten in de verschillende voertuigen van die mens zijn nu zover ontwikkeld, dat hij ze alle bij zijn ontwikkeling gebruiken kan. Daarom komt het
ego op zijn eenentwintigste jaar in het bezit van zijn hele voertuig. Het doet
dit door middel van de bloedwarmte en door zelf bloed te ontwikkelen. Dit
gebeurt in verband met de volledige ontwikkeling van de lichtether.
Het bloed, het voertuig van het ego
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In de jeugd tot aan het veertiende jaar maakt het rode beenmerg niet alle bloedlichaampjes aan. De meeste worden aangemaakt door de thymusklier, die in
de foetus het grootst is en langzamerhand verschrompelt naarmate het individuele bloedmakende vermogen zich in het groeiende kind ontwikkelt. De
thymusklier bevat als het ware een voorraad bloedlichaampjes die door de ouders afgestaan zijn en bijgevolg beseft het kind - dat zijn bloed uit die bron
betrekt - zijn individualiteit niet. Pas nadat het kind zijn bloed zelf aanmaakt,
beschouwt het zichzelf als ik. Wanneer de thymusklier omstreeks het veertiende jaar verdwijnt, bereikt het ik-gevoel zijn hoogtepunt, want dan wordt het
bloed alleen door het ego aangemaakt en beheerst. Het volgende zal het logische van dit idee duidelijk aantonen.
U zult zich herinneren dat assimilatie en groei afhankelijk zijn van de krachten die door de positieve pool van de scheikundige ether van het levenslichaam
werken. Deze scheikundige ether komt in het zevende jaar vrij, tegelijk met
de beheersing van het levenslichaam. Alleen de scheikundige ether is op dat
moment volkomen ontwikkeld. De andere ethers hebben nog ontwikkeling
nodig. Tegen het veertiende jaar is de levensether van het levenslichaam - die
in verband staat met de voortplanting - volkomen ontwikkeld. In de periode
tussen het zevende en veertiende jaar, heeft de buitengewone assimilatie een
hoeveelheid kracht verzameld, die naar de geslachtsorganen gaat en gereed is
tegen de tijd dat het begeertelichaam vrijkomt.
Deze scheppingskracht wordt tijdens het derde zevental jaren in het bloed
verzameld. En in die tijd wordt de lichtether, die de weg voor de bloedwarmte
is, ontwikkeld en controleert het hart, zodat het lichaam noch te warm noch
te koud is. In de prille jeugd stijgt de temperatuur van het bloed zeer vaak abnormaal. In de tijd van buitengewone groei komt vaak het tegenovergestelde
voor, maar in de warmbloedige, bandeloze jongere drijven hartstocht en drift
zeer dikwijls het ego uit [zijn stoffelijk lichaam], door oververhitting van het
bloed. Zeer terecht zeggen wij dat zo iemand ‘boven het kookpunt’ is, dat hij
daardoor ‘zijn hoofd kwijt raakt’, dat wil zeggen niet in staat is om te denken.
Dat is precies wat er gebeurt wanneer hartstocht, woede of drift het bloed te
sterk verhitten en daardoor het ego uit het lichaam drijft. Wij kunnen van
iemand in zo'n toestand met het volste recht zeggen, dat hij ‘zijn stuur kwijt
geraakt is’. Het ego staat buiten zijn voertuigen en die zijn aan blinde woede
ten prooi, beroofd van de besturende invloed van de gedachte, die gedeeltelijk tot taak heeft als rem dienst te doen. Het grootste en meest dreigende
gevaar bij dergelijke uitbarstingen is dat een of ander lichaamloos wezen het
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lichaam in bezit neemt en belet dat de eigenaar er weer intrekt. Dit noemt
men bezetenheid. Alleen de mens die zichzelf meester blijft en niet toelaat dat
overdadige hitte hem uit zijn lichamen drijft, kan behoorlijk denken. Als bewijs voor de bewering dat het ego niet in zijn lichaam kan werken als het bloed
of te heet of te koud is, vestigen wij de aandacht op het overbekende feit, dat
overmatige warmte een mens slaperig maakt en, boven een zeker punt opgevoerd, drijft die warmte het ego uit en laat het lichaam bezwijmd, dat wil zeggen onbewust, achter. Ook overmatige koude vertoont de neiging om het lichaam slaperig of bewusteloos te maken. Alleen wanneer het bloed om of
nabij de normale temperatuur is, kan het ego het als een voertuig van bewustzijn gebruiken.
Om verder het verband van het ego met het bloed aan te tonen, kunnen wij
wijzen op de brandende blos van schaamte, een zichtbaar bewijs van de manier waarop het bloed naar het hoofd gestuwd wordt en zodoende de hersenen oververhit en het denken verlamt.
Vrees is de toestand, waarin het ego zich tegen een gevaar van buitenaf wil
beschermen. Het drijft dan het bloed naar het midden en de mens verbleekt,
omdat het bloed de buitenzijde van het lichaam verlaat en aan warmte verliest, wat het denken verlamt. Zijn bloed stolt, hij rilt en zijn tanden klapperen,
Diagram 5 b. Een levenscyclus

108

zoals dat ook gebeurt als de temperatuur als gevolg van atmosferische invloeden daalt. Bij koorts veroorzaakt buitensporige warmte soms het ijlen. De volbloedige mens bij wie het bloed niet te heet is, heeft voldoende energie voor lichaam en geest, terwijl de bloedarme mens slaperig is. Het ego heeft meer
controle op de eerste dan op de laatste. Wanneer het ego denken wil, drijft het
bloed van de juiste temperatuur naar de hersenen. Wanneer een zware maaltijd de activiteit van het ego op de spijsverteringsorganen concentreert, kan de
mens niet denken: hij wordt slaperig.
De oude Noormannen en de Schotten erkenden dat het ego in het bloed zetelt. Een vreemdeling kon alleen als bloedverwant worden opgenomen als hij
zijn bloed met het hunne vermengd had en zodoende één met hen geworden
was. Ook Goethe, die een ingewijde was, toont dit in zijn Faust. Faust staat
op het punt om het verdrag met Mefisto te tekenen en vraagt: ‘Waarom niet
met gewone inkt tekenen? Waarom met bloed?’ Mefisto antwoordt: ‘Bloed is
een heel specifieke vloeistof.’ Hij weet dat wie het bloed heeft, ook de mens
heeft; dat zonder warm bloed een ego zich niet kan uitdrukken.
De juiste warmte voor de werkelijke uitdrukking van het ego is er niet voordat het verstand uit het macrokosmische concrete verstand geboren is, dus
wanneer de persoon ongeveer eenentwintig jaar oud is. Dit werd tot voor kort
ook door de wet als de vroegste leeftijd erkend waarop de mens geschikt werd
geacht om te stemmen.
Op het tegenwoordige niveau van ontwikkeling gaat de mens in elke levenscyclus tussen twee geboorten in, door deze voornaamste stadia heen.
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4
WEDERGEBOORTE EN DE WET
VAN OORZAAK EN GEVOLG

Om het raadsel van leven en dood op te lossen, zijn er in de loop van de tijd
maar drie theorieën naar voren gebracht die de aandacht waard zijn.
In het vorige hoofdstuk hebben wij tot op zekere hoogte één van deze drie
theorieën verklaard: die van wedergeboorte, samen met haar tweelingzuster,
de wet van oorzaak en gevolg. Misschien is het hier de plaats om de theorie
van wedergeboorte met de twee andere theorieën te vergelijken om vast te stellen in hoeverre zij op feiten uit de natuur gegrond zijn. Voor de occultist is
er geen twijfel mogelijk. Hij kan niet zeggen, dat hij er in gelooft, zoals wij niet
zeggen dat wij geloven in het bloeien van de roos, het stromen van een rivier
of een van alle zichtbare werkingen in de stoffelijke wereld, die zich voortdurend voor onze ogen afspelen. Wij zeggen van die dingen niet, dat wij ze geloven;
wij zeggen dat wij weten, omdat wij ze waarnemen. Zo kan de occultist zeggen: Ik weet, als hij spreekt over wedergeboorte, de wet van oorzaak en gevolg
en haar gevolgtrekkingen. Hij ziet het ego en kan zijn spoor volgen, nadat
het bij de dood het grofstoffelijk lichaam verlaten heeft, totdat het voor een
nieuwe geboorte weer op aarde verschijnt. Hij heeft dus geen ‘geloof’ nodig.
Toch kan het voor anderen nuttig zijn deze drie theorieën betreffende leven
en dood te bestuderen om zo tot een redelijke conclusie te komen.
Elke grote natuurwet moet uiteraard in harmonie met alle andere wetten zijn.
Daarom kan het voor u van nut zijn om deze theorieën te bezien in verband
met wat door alle partijen voor erkende natuurwetten gehouden wordt, voor
dit deel van ons heelal waarmee wij bekend zijn. Daarom zullen wij de drie theorieën eerst uiteenzetten:
1.
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De materialistische theorie leert dat het leven een reis is van de moederschoot tot aan het graf. Dat het verstand het resultaat van bepaalde verbanden van materie is. Dat de mens de hoogste intelligentie in de kosmos
is en dat zijn intelligentie sterft als het lichaam na de dood uiteenvalt.

2.

De theologische theorie luidt, dat bij iedere geboorte een nieuw geschapen geest pas dan het strijdperk van het leven betreedt als het door Gods
hand geformeerd is en dus uit een onzichtbare toestand door de poort van
de geboorte tot een zichtbaar bestaan komt. Dat de geest aan het einde van
één kort tijdsbestek in de stoffelijke wereld door de poort van de dood in
het onzichtbare hiernamaals overgaat, waaruit hij niet terugkeert. Dat geluk of ellende daar voor alle eeuwigheid bepaald worden door de daden die
de mens in het heel korte tijdsbestek tussen geboorte en dood gedaan heeft.

3.

De theorie van wedergeboorte leert dat elke geest een wezenlijk deel van
God is die alle goddelijke mogelijkheden ontvouwt, zoals het zaad de
plant ontvouwt. Dat door middel van herhaalde bestaanstoestanden op
aarde in een lichaam van steeds beter wordende kwaliteit, de latente mogelijkheden langzamerhand tot dynamische krachten ontwikkeld worden.
Dat niemand door dit proces verloren gaat, maar dat de hele mensheid
ten slotte het einddoel van volmaaktheid en hereniging met God zal bereiken.

De eerste theorie is monistisch. Zij probeert alle feiten van het bestaan te verklaren als processen die zich binnen de grenzen van de stoffelijke wereld afspelen. De andere twee theorieën komen in zoverre overeen dat zij dualistisch zijn, dat wil zeggen dat zij sommige feiten en fasen van bestaan aan een
bovenstoffelijke, onzichtbare toestand toeschrijven, maar op andere punten
sterk uiteenlopen.
Vergelijken wij de materialistische theorie met de bekende wetten in het heelal, dan zien wij dat continuïteit van kracht evengoed vaststaat als continuïteit
van stof en dat zij geen van beide toelichting nodig hebben. Ook weten wij
dat in de stoffelijke wereld kracht en stof onscheidbaar zijn. Dit is in tegenspraak met de materialistische theorie die leert dat de geest bij de dood sterft.
Wanneer niets vernietigd kan worden, geldt dit ook voor de geest. Bovendien weten wij dat de geest de stof beheerst, want hij vormt het gezicht, zodat dit een weerkaatsing of spiegel van de geest wordt. Wij hebben ontdekt
dat de elementaire deeltjes in onze lichamen steeds wisselend zijn, dat minstens eens in de zeven jaar elk stoffelijk atoom waaruit ons lichaam is opgebouwd, vervangen wordt. Als de materialistische theorie waar is, dan zou ook
het bewustzijn een totale verandering moeten ondergaan en de herinnering
verliezen aan wat voorafging, zodat de mens nooit een gebeurtenis, die lan111

ger dan zeven jaar geleden plaatsvond, zich zou kunnen herinneren. Wij weten dat dit niet zo is. Wij herinneren ons zelfs voorvallen uit onze kinderjaren.
Mensen die op het punt stonden te verdrinken, maar nog gered konden worden, hebben verteld dat sommige doodgewone voorvallen die zij zich in hun
gewone bewustzijn niet meer herinnerden, toch in het snel voorbijgaande visioen van hun hele leven opdoemden. Dergelijke ervaringen komen ook in
trancetoestand herhaaldelijk voor. Het materialisme kan deze fasen van onderen bovenbewustzijn niet verklaren. Zij negeert ze. Wetenschappelijk onderzoek heeft het bestaan van deze verschijnselen aangetoond. Het negeren ervan is een ernstig gebrek in een theorie die er aanspraak op maakt het grootste
levensprobleem, het leven zelf, op te lossen.
Wij kunnen daarom gerust van de materialistische theorie afstappen die onvoldoende bewijs levert om het mysterie van leven en dood op te lossen en de
volgende theorie gaan overwegen.
Een van de grootste bedenkingen tegen de orthodox theologische leer zoals
die wordt verkondigd, ligt in haar volledige, vooropgestelde begrenzing. Van
alle ontelbare geesten die ooit geschapen zijn en deze aardbol van af het begin
bewoond hebben - al rekent men dat begin niet meer dan zesduizend jaren
terug - zal niet meer dan het onbeduidende aantal van honderdvierenveertigduizend
behouden blijven! De rest zal in alle eeuwigheid gefolterd worden! De duivel
trekt altijd aan het langste end. Men moet wel met Boeddha uitroepen: ‘Als
God zo iets toelaat, kan hij niet goed zijn en wanneer hij niet de macht heeft
om het te verhinderen, kan hij geen God zijn.’
Niets in de natuur wijst op een scheppingsmethode die tot vernietiging leidt.
Men stelt het voor dat het de wens van God is, dat iedereen gered zal worden
en geen enkel schepsel verloren zal gaan, omdat hij voor hun behoud ‘zijn
enige Zoon gegeven heeft’ en toch faalt dit ‘glorieuze verlossingsplan!’
Als een transatlantische lijnboot met twee duizend mensen aan boord bericht zou uitzenden dat zij bij Sandy Hook aan het zinken was, zou men het
dan voor een glorieus verlossingsplan houden als men een snelle motorboot,
die in staat was twee of drie mensen te redden, te hulp zou sturen? Waarschijnlijk niet! Men zou het vermoedelijk eerder als een vernietigingsplan bezien als er geen geschikte middelen in het werk gesteld werden om ten minste de meerderheid van de in gevaar verkerende mensen te redden.
Het theologische verlossingsplan is echter nog veel slechter dan dit, omdat
twee of drie op de twee duizend een veel grotere verhouding is dan 144.000 op
alle ontelbare, geschapen geesten. Wij kunnen deze theorie dan ook gerust als
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onjuist verwerpen, omdat die onredelijk is. Als God alwijs was, zou hij een
doeltreffender plan ontwikkeld hebben. Dat heeft hij dan ook gedaan en het
bovengenoemde is alleen maar de theorie van de theoloog. De Bijbel leert heel
anders, zoals later zal blijken.
Wij komen nu aan de leer van wedergeboorte, die een langzaam ontwikkelingsproces aanneemt; die met nooit falende zekerheid voortgaat en die door
herhaalde belichamingen steeds volmaakter wordt, waarbij iedereen na verloop van tijd een hoogte van geestelijke heerlijkheid bereikt, die ons begrip nog
verre te boven gaat. Er is niets onredelijks of onaannemelijks in een dergelijke
theorie. Als wij om ons heen kijken, nemen wij overal in de natuur dit langzame
streven naar vervolmaaktheid waar. Wij zien nergens een plotseling scheppings- of vernietigingsproces zoals de theoloog aanneemt, maar wij vinden overal ‘ontwikkeling’.
Ontwikkeling is ‘de geschiedenis van het vooruitgaan van de geest in de tijd.’
Overal waar wij de verschillende verschijnselen in het heelal nagaan, zien wij
dat het pad van ontwikkeling spiraalsgewijs loopt. Elke winding van de spiraal
is een cyclus. Elke cyclus gaat over in een volgende, omdat de windingen van
de spiraal steeds doorlopen. Elke cyclus is dus het verbeterde resultaat van het
voorafgaande en de schepper van de hoger liggende cycli die later volgen.
Een rechte lijn is alleen maar de uitbreiding van een punt. Hij beslaat maar
één dimensie of afmeting in de ruimte. De theorie van materialist en theoloog
zouden wij met deze lijn kunnen vergelijken. De materialist laat de levenslijn
bij de geboorte beginnen en consequent doorgevoerd moet het stervensuur
haar einde zijn. De theoloog begint zijn lijn bij de schepping van de geest vlak
voor de geboorte. Na de dood leeft de geest voort en wordt zijn lot onherroepelijk bepaald door de daden van een paar luttele jaren. Er bestaat geen terugkeer om fouten goed te maken. De lijn loopt rechtdoor, wijst op beperkte ervaring en houdt geen verheffing van de geest na de dood in.
De natuurlijke vooruitgang volgt geen rechte lijn zoals deze twee theorieën
aangeven, ook zelfs geen cirkelvormige baan, want dat zou een nooit eindigende kringloop van dezelfde ervaringen betekenen en het benutten van maar
twee dimensies of afmetingen in de ruimte. Alles beweegt zich in voortgaande
cycli. Om volledig gebruik te maken van alle gelegenheden tot vooruitgang die
ons heelal van drie dimensies of afmetingen biedt, is het vereist dat het zich
ontwikkelende leven ook de weg van drie dimensies of afmetingen, de spiraal,
volgt die steeds op en neer gaat. Of wij nu het onbeduidende plantje in onze
tuin bekijken of naar het roodhoutgebied in Californië gaan en daar een van
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de reusachtige sequoia’s met een middellijn van twaalf meter bezien, het is altijd hetzelfde. Overal zien wij dat elke tak, twijg of blad óf in een enkele óf in
een dubbele spiraal groeien óf in tegenovergestelde paren elkaar in evenwicht
houden, overeenkomend met eb en vloed, dag en nacht, leven en dood en
andere afwisselende activiteiten in de natuur.
Bekijk het hemelgewelf en zie de vurige nevelvlekken of de weg van de zonnestelsels, overal treft men de spiraal aan. In de lente schudt de aarde haar
witte kleed af en ontwaakt uit haar rustperiode, haar winterslaap. Alle activiteiten zijn er op gericht overal nieuw leven voort te brengen. De tijd snelt
voort. Het koren en de druif rijpen en worden daarna geoogst en opnieuw
verschuilt de zomer zich in de stilte en de werkeloosheid van de winter. Opnieuw wordt de aarde in haar sneeuwkleed gehuld. Maar haar slaap is niet eeuwig; het gejubel van de nieuwe lente zal haar weer wekken en elke keer betekent dit voor haar een kleine stap voorwaarts op het pad van de tijd.
Zo gaat het ook met de zon. Elke morgen verrijst zij aan de horizon, maar
elke morgen is zij op haar reis door het jaar iets verder opgeschoven.
Overal de spiraal: Voorwaarts, opwaarts, in alle eeuwigheid!
Is het mogelijk dat deze wet, die zo universeel is in haar uiting op elk gebied, geen rol speelt in het leven van de mens? Zal de aarde elk jaar uit haar
winterslaap ontwaken; zullen bomen en bloemen opnieuw leven en zal de
mens sterven? Dat kan niet! Dezelfde wet die het leven in de plant tot nieuwe groei doet ontwaken, zal de mens tot nieuwe ervaring aanzetten, hem een
stap verder brengen naar het doel van volmaaktheid. Daarom is de theorie van
wedergeboorte - die herhaalde belichaming in steeds beter wordende voertuigen leert – volkomen in overeenstemming met de evolutie en de verschijnselen in de natuur, wat met de beide andere theorieën niet het geval is.
Als wij het leven vanuit een ethisch standpunt bezien, dan zien wij dat de
wet van wedergeboorte, samen met haar tweelingzuster de wet van oorzaak
en gevolg, de enige theorie is die ons gevoel van rechtvaardigheid bevredigt en
in overeenstemming is met de feiten van het leven, zoals wij die om ons heen
waarnemen.
Het is voor een logisch verstand niet gemakkelijk te begrijpen, hoe een
rechtvaardige en liefdevolle God dezelfde deugden kan eisen van de miljarden wezens die hij naar zijn goedvinden in verschillende omstandigheden
geplaatst heeft, schijnbaar zonder enige regel of systeem, alleen naar zijn willekeur. De één leeft in weelde, de ander op slaag en droog brood. De een geniet een zedelijke opvoeding en groeit op in een milieu met hoge idealen; de
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ander leeft in een smerige omgeving, waar hij leert liegen en stelen. En hoe beter hij dit doet, hoe verder hij het brengt. Is het rechtvaardig om aan beiden
dezelfde eisen te stellen? Is het rechtvaardig om de een te belonen die goed
geleefd heeft, omdat hij in een omgeving geplaatst was waar hij heel moeilijk
kon afdwalen, of om de ander te straffen die zo benadeeld was dat hij zelfs
geen idee had van wat moraliteit is? Geen sprake van! Is het niet veel logischer te veronderstellen dat wij de Bijbel verkeerd uitgelegd hebben, dan aan
God zo’n tegennatuurlijk plan en manier van handelen toe te schrijven?
Het helpt niet of we al zeggen, dat wij de goddelijke mysteriën niet moeten
proberen te doorgronden; dat zij boven ons bevattingsvermogen gaan. De ongelijkheden van het leven kunnen door de tweelingwetten van wedergeboorte en oorzaak en gevolg op een bevredigende manier verklaard worden en zijn
ook in overeenstemming met het begrip van een rechtvaardige en liefdevolle
God, zoals Christus zelf leerde.
Bovendien wordt door deze tweelingwetten de weg gewezen naar bevrijding
uit een tegenwoordige, ongewenste positie of omgeving. Ook het middel om
elke hoogte van ontwikkeling te bereiken; onverschillig hoe onvolmaakt wij
nu nog mogen zijn.
Wat wij zijn, wat wij bezitten, al onze goede eigenschappen zijn het resultaat van onze eigen daden in het verleden. Wat ons aan stoffelijke, morele of
mentale uitmuntende eigenschappen ontbreekt, kunnen wij ons in de toekomst eigen maken. Zoals wij niet anders kunnen doen dan elke morgen ons
leven te hervatten waar wij het de vorige avond hebben achtergelaten, zo
hebben wij door onze arbeid in vorige levens de omstandigheden geschapen
waaronder wij nu leven en werken, en zijn wij nu bezig de omstandigheden
voor onze toekomstige levens te scheppen. In plaats van het gemis van de een
of andere vurig begeerde eigenschap te betreuren, moeten wij ons aan het
werk zetten om die te verkrijgen.
Als het ene kind een muziekinstrument prachtig bespeelt zonder dat de studie hem enige moeite kost, terwijl een ander kind, ondanks ijverig zwoegen
maar matig speelt, blijkt hieruit dat het ene zich al in een vroeger leven grote
moeite deed en nu met gemak de vroegere hoogte bereikt, terwijl het andere
pas in de tegenwoordige belichaming zijn studie serieus opvat, en het werk
daardoor moeizaam vordert. Als het laatste kind echter volhoudt, kan het zelfs
in dit leven het eerste overtreffen, tenzij dit ook steeds grotere vorderingen
maakt.
Dat wij ons de inspanning die het verkrijgen van de een of andere eigenschap
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ons door hard werken gekost heeft niet herinneren, is van weinig belang, het
verandert niets aan het feit dat die eigenschap ons eigendom is.
Talent is het kenmerk van de vergevorderde geest, die zich in vele levens,
door hard werken in een bepaalde richting, zich boven de normale prestaties
van zijn ras ontwikkeld heeft. Het openbaart een zwak schijnsel van dat niveau
van volmaaaktheid, dat het algemeen bezit van het komende ras zal zijn. Het
kan niet op rekening van erfelijkheid afgeschoven worden, die maar gedeeltelijk op het grofstoffelijk lichaam en niet op eigenschappen van de geest van
toepassing is. Als talent uit erfelijkheid verklaard kon worden, waarom telt
Thomas Edison dan niet een lange reeks voorouders, die allemaal werktuigkundige waren en van wie elke volgende iets meer op dat gebied presteerde dan
zijn voorganger? Waarom plant talent zich niet voort? Waarom is Siegfried
Wagner, de zoon, niet groter dan Richard, de vader?
In gevallen waarbij de uitdrukking van talent afhankelijk is van speciaal geconstrueerde organen die een lange ontwikkelingstijd nodig hebben, wordt het
ego natuurlijk in een familie geboren, waarvan de ego's geslacht na geslacht
gewerkt hebben om een dergelijk organisme op te bouwen. Hier ligt de oorzaak waarom negenentwintig min of meer geniale musici in een tijdperk van
twee honderd vijftig jaar in de familie Bach geboren werden. Dat talent een
uitdrukking is van de geest en niet van het lichaam, blijkt uit het feit dat het
niet langzamerhand toenam en in de persoon van Johann Sebastian Bach zijn
hoogtepunt bereikte, maar dat het meesterschap, dat in hem zijn hoogste uitdrukking vond, zowel hoog boven voorouders als afstammelingen troonde.
Het lichaam is niet meer dan een instrument, en het werk dat het voortbrengt
is afhankelijk van het ego dat het bestuurt. Evenals de kwaliteit van een melodie afhankelijk is van de vaardigheid van de musicus, aangevuld door de klank
van het instrument. Een goed musicus kan zich op een slecht instrument niet
helemaal geven, en alle musici spelen niet evengoed op hetzelfde instrument.
Als een ego als de zoon van een groot musicus geboren wordt, volgt daaruit
niet per se dat hij een nog groter genie moet zijn. Dit zou wel het geval zijn
als stoffelijke erfelijkheid een uitgemaakte zaak was en talent niet een eigenschap was van de geest.
De wet van aantrekking verklaart de feiten die wij aan erfelijkheid toeschrijven, op een even bevredigende manier. Wij weten dat mensen met dezelfde
smaak elkaar zullen opzoeken. Als een vriend van ons zich in een bepaalde stad
ophoudt, zonder dat wij zijn adres weten, dan zullen wij ons bij onze pogingen om hem te vinden door de wet van associatie laten leiden. Is hij musicus,
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dan zal hij waarschijnlijk te vinden zijn op een plaats waar musici meestal samenkomen. Is hij een onderzoeker, dan moeten wij in bibliotheken, leeszalen
en boekwinkels navraag naar hem doen. Houdt hij van gokken, dan moeten
wij hem op renbanen, in goklokalen of in bars zoeken. De musicus en de onderzoeker zullen de laatst genoemde plaatsen waarschijnlijk niet bezoeken en
wij kunnen gerust zeggen dat wij niet veel kans hebben de gokker in een bibliotheek of bij een klassiek concert aan te treffen. Evenzo wordt ook het ego
meestal door een gevoel van verwantschap geleid. Het wordt hiertoe gedwongen door één van de tweelingkrachten uit de begeertewereld: de kracht van
aantrekking.
Men zal hier misschien tegenin brengen dat er mensen van absoluut tegengestelde smaak, of zelfs bittere vijanden, in hetzelfde gezin voorkomen. Hoe
kunnen zij dan door dit gezin aangetrokken zijn als zij toch door de wet van
associatie geleid werden?
De verklaring van zulke gevallen ligt in het feit dat het ego tijdens zijn levens
op aarde met allerlei mensen betrekkingen is aangegaan. Deze betrekkingen
waren van aangename of onaangename aard. Aan de ene kant brengen zij verplichtingen mee die toen niet vereffend zijn; aan de andere kant brengen zij
de straf voor het een of ander onrecht mee, en een gevoel van felle haat tussen de benadeelde en zijn vijand. De wet van oorzaak en gevolg eist een stipte vereffening van de rekening. De dood brengt niet alles in het reine, evenmin als men een schuld vereffent door naar een andere stad te verhuizen. De
tijd breekt aan dat beide vijanden elkaar weer zullen ontmoeten. De oude vete heeft hen in hetzelfde gezin gebracht, omdat het de bedoeling van God is,
dat alle mensen elkaar zullen liefhebben. Daarom moet haat omgezet worden
in liefde. Al hebben zij misschien veel levens nodig om het uit te vechten,
eens zullen zij de les leren. In plaats van vijanden zullen zij vrienden worden
en elkaar tot zegen zijn. In dergelijke gevallen zet de belangstelling die deze
mensen voor elkaar voelden, de kracht van aantrekking in werking, wat het
samenbracht. Als zij niet in elkaar geïnteresseerd waren geweest, hadden zij
ook niet bij elkaar gebracht kunnen worden.
Zo lossen de tweelingwetten van wedergeboorte, en van oorzaak en gevolg
op een verstandige manier alle problemen van het menselijk leven op, terwijl
de mens langzaam maar zeker naar de volgende fase in zijn ontwikkeling omhoog klimt: de supermens. Deze neiging leert dat de weg van de menselijke
vooruitgang altijd voorwaarts en opwaarts gaat. Sommige mensen hebben de
leer van wedergeboorte verward met de absurde leer van sommige Indiase
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stammen die geloven dat mensen in planten of dieren kunnen worden wedergeboren. Dat zou achteruitgang zijn. Noch uit de natuur, noch uit de heilige
boeken van welke godsdienst ook, blijkt dat deze leer van achteruitgang recht
van bestaan heeft. Alleen maar in één van de godsdienstige geschriften van
India wordt er even op gedoeld. In de Kathopanishad (hfst. 5 vers 9) staat dat
sommige mensen, in overeenstemming met hun daden, in de moederschoot
gaan en andere in de ‘sthanu’. ‘Sthanu’ is een Sanskriet woord en betekent ‘bewegingloos’, maar ook ‘een zuil’ en men heeft dit zo uitgelegd dat sommige
mensen vanwege hun zonden naar het bewegingloze plantenrijk teruggaan.
Geesten worden alleen geboren om ervaring op te doen, om de wereld te
overwinnen, om het lagerzelf te leren beheersen, en zelfbeheersing te leren.
Als wij dit goed beseffen, zullen wij begrijpen dat er eens een tijd komt dat
wedergeboorte niet langer nodig is, omdat alle lessen geleerd zijn. De leer in
de Kathopanishad wijst er op, dat de mens in plaats van aan het wiel van geboorte en dood gebonden te blijven, ooit in de bewegingloze toestand van
‘nirwana’ zal opgaan.
In Openbaring 3:12 lezen wij: ‘Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan.’ Dit slaat op de volkomen
bevrijding van een stoffelijk bestaan. Nergens vindt men enige grond voor de
leer van ‘zielsverhuizing’. De mens die zo ver ontwikkeld is dat hij een persoonlijke, opzichzelfstaande geest heeft, kan geen stap meer teruggaan in zijn
vooruitgang, en het voertuig van een dier of een plant binnentreden, die onder
een groepsgeest staan. De opzichzelfstaande geest is een hogere vorm van
ontwikkeling dan de groepsgeest, en het lagere kan het hogere niet bedwingen.
Oliver Wendell Holmes heeft in zijn mooie gedicht The Chambered Nautilus 6, dit idee vorm gegeven. Hij schrijft van een voortdurende vooruitgang in
langzamerhand volmaakter wordende voertuigen met uiteindelijke bevrijding.
De nautilus bouwt zijn spiraalvormige schelp met verschillende kamertjes en
verlaat steeds de kleinere, waar hij uitgegroeid is, voor die welke hij het laatst
gebouwd heeft:
Jaar in jaar uit, sloeg ik de stille arbeid gade
die zijn flonkerende winding ontrolde.
Stil, naarmate de spiraal groeide,
verliet hij zijn verblijf van het vorige jaar voor het nieuwe.
6 De gekamerde nautilus. De nautilus behoort tot het geslacht van de poliepslakken met een
platte, spiraalvormige schelp die leeft in zee.
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Sloop met zachte tred door zijn glinsterende, overwelfde gang.
Bouwde zijn blinde deur.
Strekte zich uit in zijn pasgevonden woning en kende de oude niet meer.
Dank voor de hemelse boodschap, door u gebracht,
kind van de rusteloze zee.
Losgescheurd uit haar verlaten schoot!
Van uw stomme lippen wordt een helderder toon geboren
dan Triton ooit uit zijn omkranste hoorn blies!
Terwijl die in mijn oren klinkt
hoor ik uit het diepste van mijn denken een stem, die zingt:
Bouw steeds grootsere verblijven, o mijn ziel!
Terwijl de jaren snel voorbijgaan!
Verlaat uw vroegere laaggewelfde stulp.
Laat iedere nieuwe tempel, verhevener dan de vorige,
u door een steeds grootsere koepel met de hemel verbinden,
totdat u ten slotte vrij bent
en uw uitgegroeide schelp in 's levens rusteloze zee achterlaat.

De noodzaak waar wij vroeger al op gewezen hebben, namelijk het verkrijgen
van een bepaald soort organisme, brengt ons op een interessant verschijnsel in
verband met de tweelingwetten van wedergeboorte, en van oorzaak en gevolg.
Deze wetten staan in verband met de beweging van de kosmische lichamen,
de zon, de planeten en de tekens van de dierenriem. Zij bewegen alle in harmonie met deze wetten, in hun banen geleid door hun inwonende geestelijke
wezens, de planeetgeesten.
Als gevolg van de precessie van de equinoxen, loopt de zon achterwaarts
door de twaalf tekens van de dierenriem met een snelheid van ongeveer één
booggraad in 72 jaar, door ieder teken (30 booggraden) in ongeveer 2160 jaar
en de hele cirkel in ongeveer 26.000 jaar.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de aarde niet om een stilstaande as
draait. Haar as heeft een langzaam schommelende eigen beweging - te vergelijken met een wentelende tol, die bijna uitgedraaid is - zodat zij een cirkel in
de ruimte beschrijft en de ene ster na de andere poolster wordt.
Door die schommelende beweging kruist de zon de equator niet elk jaar op
dezelfde plaats, maar een paar honderd meter meer terug, vandaar de naam
‘precessie van de equinoxen’, omdat de equinox ‘precedeert’, voorafgaat, vroeger komt.
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Alle gebeurtenissen op aarde in verband met de andere kosmische lichamen
en hun bewoners, staan in verband met deze en andere bewegingen in de kosmos. Zo ook de wet van wedergeboorte en die van oorzaak en gevolg.
Terwijl de zon in de loop van het jaar de verschillende tekens doorloopt,
beïnvloeden de veranderingen in klimaat en dergelijke de mens en zijn activiteiten op verschillende manieren. Eveneens veroorzaakt tengevolge van de
precessie van de equinoxen, de doorgang van de zon door de twaalf tekens van
de dierenriem - een tropisch jaar genoemd - nog veel meer uiteenlopende omstandigheden op de aarde. Het is voor de groei van de geest nodig, dat hij die
allemaal ervaart. Zoals wij gezien hebben, bereidt de mens deze omstandigheden zelf voor terwijl hij, tussen twee geboorten, in de hemelwereld verblijft.
Daarom wordt elk ego twee maal geboren in de tijd dat de zon één teken van
de dierenriem doorloopt. Omdat de geest zelf per definitie tweeslachtig is,
wordt hij, om alle ervaring te kunnen opdoen, beurtelings in een mannelijk
en een vrouwelijk lichaam geboren. Dit is nodig, omdat de ervaring die men
in de ene sekse opdoet, sterk verschilt van die in de andere. Ook veranderen
de uiterlijke omstandigheden in duizend jaar niet veel en daardoor kan de mens
in nagenoeg dezelfde omgeving, vanuit het standpunt van een man zowel als
van een vrouw, ervaring opdoen.
Dit zijn de algemene regels waaronder de wet van wedergeboorte werkt.
Maar omdat het geen absolute wet is, staat zij bloot aan allerlei veranderingen,
bepaald door de Heren van het Lot, de Optekenende Engelen, zoals bijvoorbeeld in een geval waarin een ego een zeer gevoelig oog of oor nodig heeft
en er gelegenheid bestaat het vereiste orgaan te krijgen in een familie, waarmee vroeger betrekkingen zijn aangegaan. De tijd voor wedergeboorte van het
ego in kwestie is volgens de gewone maatstaf misschien pas na twee honderd
jaar verstreken. De Heren van het Lot zien echter dat, tenzij deze gelegenheid benut wordt, het ego misschien wel vier of vijfhonderd jaar langer in de
hemel zal moeten doorbrengen, voor zich weer een gelegenheid voordoet.
Daarom wordt het ego zogezegd vóór de bepaalde tijd tot wedergeboorte
gebracht en de rust in de derde hemel die het daardoor te kort komt, wordt
tot een volgende keer bewaard. Zo zien wij dat de overledenen niet alleen op
ons inwerken vanuit de hemelwereld, maar dat wij ook op hen inwerken, hen
afstoten of aantrekken. Een gunstige gelegenheid voor het krijgen van een
geschikt instrument kan een ego tot wedergeboorte verlokken. Als er geen geschikt instrument voorhanden was, dan zou het ego langer in de hemel heb-
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ben moeten blijven en de overtollige tijd van zijn toekomstige hemellevens
worden afgetrokken.
De wet van oorzaak en gevolg werkt ook in harmonie met de sterren, zodat de mens geboren wordt op een moment dat de standen van de verschillende lichamen in
het zonnestelsel de voorwaarden leveren, die voor zijn ervaring en verdere vooruitgang in de
levensschool nodig zijn. Hieruit volgt dat astrologie absoluut een wetenschap is,
al kan zelfs de beste astroloog een horoscoop verkeerd uitleggen, omdat hij,
zoals alle andere menselijke wezens, niet onfeilbaar is. De sterren geven in het
leven van een mens precies het tijdstip aan waarop de schuld, die de Heren van
het Lot ter vereffening uitgekozen hebben, betaald moet worden. Het gaat de
menselijke kracht te boven, hieraan te ontkomen. Zij wijzen zelfs precies de
dag aan, hoewel wij dikwijls niet in staat zijn om dit met juistheid te berekenen.
Een van de treffendste voorbeelden die mij bekend zijn, van het niet kunnen
ontlopen van wat in de sterren geschreven staat, al weten wij ook wat ons boven het hoofd hangt, vond plaats in Los Angelos in Californië in 1906. De
heer L[aurenze], een bekend spreker, gaf ik les in astrologie. Ik nam zijn eigen horoscoop, omdat een leerling daar altijd meer belang in stelt dan in die
van een vreemde. Hij is dan eveneens in staat de juistheid van de uitleg van de
symbolen te beoordelen. Uit de horoscoop bleek een grote kans op ongelukken en ik vertelde de heer L., hoe sommige ongelukken en andere gebeurtenissen uit het verleden precies waren gebeurd. Bovendien zei ik hem, dat hem
nog een ongeluk te wachten stond en dat het gebeuren zou op eenentwintig
juli of zeven dagen later, dus de achtentwintigste; deze laatste datum werd het
meest kritiek geacht. Ik waarschuwde hem voor alle mogelijke vervoermiddelen en noemde borst, schouders, armen en onderste deel van het hoofd als de
meest bedreigde plaatsen. Hij was vast overtuigd van het gevaar en beloofde
die dag thuis te blijven.
Ik vertrok naar het noorden, naar Seattle en schreef de heer L. een paar dagen voor de kritieke dag nog eens om hem te waarschuwen. L. antwoordde
dat hij de waarschuwing goed in zijn oor had geknoopt en er rekening mee zou
houden.
Het eerstvolgende bericht over deze kwestie kwam van een wederzijdse
vriend, die schreef dat L. de 28ste juli met de tram naar Siërra Madre gegaan was
en dat de tram in botsing was gekomen met een trein, waarbij L. precies bovengenoemde verwondingen had opgelopen, en een doorgesneden pees in zijn
linker been had.
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De vraag was nu waarom L., die toch volkomen vertrouwen stelde in de
voorspelling, de raadgeving in de wind had geslagen. Drie maanden later kwam
de oplossing, toen hij voldoende hersteld was om te kunnen schrijven. In de
brief stond: ‘ik dacht de 28ste dat het de 29ste was.’
Voor mij staat vast dat we hier met rijp lot te maken hebben, waaraan geen
ontkomen mogelijk was, en dat precies door de sterren voorspeld was. Wij
kunnen daarom de sterren de klok van het lot noemen. De twaalf tekens van de
dierenriem stellen de wijzerplaat voor, de zon en de planeten de uurwijzer die
het jaar aanduidt en de maan de minuutwijzer die de maand van het jaar aangeeft, waarin de verschillende onderdelen van de hoeveelheid rijp lot, dat ieder leven toebedeeld wordt, uitgewerkt moeten worden.
Toch kan er niet genoeg de nadruk op gelegd worden dat, hoewel er soms
dingen zijn waaraan men niet kan ontkomen, de mens toch een zekere mate
van vrije wil bezit, waardoor hij oorzaken, die al in gang gezet zijn, kan wijzigen. Zoals een dichteres 7 het uitdrukte:
Eén schip zeilt oost en een ander zeilt west
terwijl dezelfde winden waaien.
’t Is de richting van het zeil en niet de bries
die de weg die zij gaan, bepaalt.
Als de winden op zee, zijn de wegen van het lot
op onze reis over 's levens zee,
’t Is de houding van de geest die het doel bepaalt,
en niet de rust of de strijd.

Het grote punt waar het om draait is dat onze daden in het heden onze omstandigheden in de toekomst bepalen.

7 Ella Wheeler, 5-11-1850 30-10-1919, Wisconsin. Ze schreef haar eerste roman toen ze
negen jaar was. Op haar veertiende jaar begon ze gedichten te schrijven. In 1883 kreeg
ze bekendheid. Op 2-5-1884 trouwde zij met Robert Marius Wilcox. Hun enig kind
werd in 1887 geboren en hij stierf enige uren na de geboorte. In mei 1916 stierf haar
man Robert aan longontsteking. Ze waren al lang geïnteresseerd in spiritualisme en theosofie. In de jaren negentig werden ze leerling van Swami Vivekenanda met als doel in
contact te treden met hun overleden zoontje. Nu zette ze alles op alles om in contact
te komen met Robert en ze hield haar lezers op de hoogte van de resultaten. In 1919
kreeg ze een inzinking en stierf drie maanden later aan kanker.
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Orthodoxe gelovigen, en zelfs zij die helemaal geen godsdienst belijden, voeren vaak als grootste bedenking tegen de wet van wedergeboorte aan, dat die
in India aan de domme heidenen geleerd wordt, die er in geloven. Als het echter een natuurwet is, dan kan geen enkele bedenking, hoe krachtig ook, hem
omverwerpen of krachteloos maken. Voor wij echter over domme heidenen
spreken, of zendelingen op hen afsturen, kan het misschien geen kwaad onze
eigen kennis eens te onderzoeken. Overal klagen de opvoeders over oppervlakkigheid bij hun leerlingen. Professor Wilbur L. Cross van de Yaleuniversiteit vertelt over treffende staaltjes van onwetendheid; niemand in een
klas van veertig studenten kon Judas Iskariot thuisbrengen.
Men is geneigd te geloven dat het zendingswerk beter aan de ‘heidense’ streken en de sloppen onttrokken zou kunnen worden om de gestudeerde personen in eigen land te gaan beschaven, uitgaande van het beginsel dat het hemd
nader is dan de rok. Daar God de onwetende heiden niet verloren zal laten
gaan, lijkt het mij verstandiger hen in onwetendheid te laten, zodat men zeker is van de hemel. Als men hen gaat verlichten, maakt men zijn kansen om
naar de hel te gaan, veel groter. In dit geval is het gezegde: ‘Waar onwetendheid een zegen is, is het dwaasheid om wijs te zijn’, zeker van toepassing. Wij
zouden onszelf en de heidenen een grote dienst bewijzen als wij hen aan hun
lot overlieten en ons wat meer bekommerden om de onwetende christenen
dichter bij huis.
Ook al noemen wij dit een heidense leer, dan is zij daarmee nog niet weerlegd. Haar grote aanhang in het Oosten is evenmin een argument er tegen, zoals de juiste oplossing van een wiskundig vraagstuk ook maar in het minst geschaad wordt, omdat wij de persoon die de oplossing voor het eerst leverde,
toevallig niet mogen lijden. De vraag is alleen maar of de oplossing de juiste is
en als dat zo is, dan is het absoluut onbelangrijk waar de oplossing het eerst
ontstond.
Alle andere godsdiensten waren alleen maar de voorlopers van de christelijke godsdienst. Dat waren rasgodsdiensten en zij bevatten maar een deel van
wat het christendom in ruime mate bezit. Het echte esoterische christendom
is tot nu toe nog niet in het openbaar verkondigd en dat zal ook niet gebeuren
voordat de mensheid het materialistische stadium te boven is gekomen en er
rijp voor is. De wetten van wedergeboorte, en oorzaak en gevolg zijn altijd in
het geheim verkondigd, maar op rechtstreeks bevel van Christus zelf zijn, zoals wij
later zullen zien, deze twee wetten de laatste twee duizend jaar niet openbaar in
de westerse wereld verkondigd.
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Wijn als factor in de ontwikkeling
Om de reden van deze geheimhouding te begrijpen en de middelen die gebruikt werden om deze leer te versluieren, moeten wij teruggaan naar het begin van de menselijke geschiedenis dan zien wij hoe de mens voor zijn bestwil, door de grote Leraar der mensheid geleid is.
In de occulte leer worden de verschillende ontwikkelingsstadia op aarde in
tijdvakken verdeeld. Er zijn vier van deze tijdvakken geweest, die respectievelijk de volgende namen dragen: het Polaire, het Hyperborese, het Lemurische
en het Atlantische. Ons tegenwoordige tijdvak wordt het Arische genoemd.
In het eerste of Polaire tijdvak had, wat nu de mensheid is, alleen maar een
grofstoffelijk lichaam zoals de mineralen nu hebben; vandaar dat hij mineraalachtig was.
In het tweede of Hyperborese tijdvak werd een levenslichaam toegevoegd
en bezat de mens in wording een lichaam, dat samengesteld was als dat van de
plant. Hij was geen plant, maar wel plantachtig.
In het derde of Lemurische tijdvak kreeg hij zijn begeertelichaam en werd
samengesteld als het dier: een diermens.
In het vierde of Atlantische tijdvak werd het verstand ontwikkeld en vanaf
dat ogenblik betrad hij, wat zijn beginselen betreft, de fase van stoffelijk leven
als MENS.
In het tegenwoordige, het vijfde of Arische tijdvak, zal de mens tot op zekere
hoogte het derde of laagste aanzicht van zijn drievoudige geest - het ego - ontwikkelen.
U dient vooral goed te bedenken dat tijdens het ontwikkelingsproces tot op
het ogenblik dat de mens zelfbewustzijn verkreeg, absoluut niets aan het toeval werd
overgelaten.
Nadat de mens zelfbewustzijn had gekregen, werd er aan zijn individuele wil
een zekere vrijheid gelaten, om hem in staat te stellen zijn goddelijke, geestelijke vermogens te ontplooien.
De grote Leiders van de mensheid houden met alles rekening, zelfs met het
voedsel van de mens. Dit speelt een grote rol in zijn ontwikkeling. ‘Zeg mij
wat u eet en ik zal zeggen wie u bent’ is niet vergezocht, maar duidt op een
grote waarheid in de natuur.
De mens uit het eerste tijdvak was etherisch. Dit is niet in strijd met de bewering dat hij mineraalachtig was, want alle gassen zijn delfstoffen. De aarde was
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nog week, omdat zij zich nog niet helemaal verdicht had. In de Bijbel heet de
mens Adam en wordt er gezegd dat hij uit aarde gemaakt is.
Kaïn wordt beschreven als een landbouwer. Gen. 4:2. Hij symboliseert de
mens van het tweede tijdvak. Hij had een levenslichaam, evenals de planten
waarmee hij zich in stand hield.
In het derde tijdvak kwam het voedsel van levende dieren verkregen, in gebruik als aanvulling op het vroegere planten voedsel. Melk was het middel voor
de ontwikkeling van het begeertelichaam; de mens was in die tijd dierachtig.
Dit wordt bedoeld in het bijbelse gezegde: ‘Abel werd herder.’ Gen. 4:2. Er
staat nergens dat hij dieren doodde.
In het vierde tijdvak had de mens zich boven het dier ontwikkeld. Hij bezat
een verstand. Het denken breekt de zenuwcellen af, doodt, vernietigt en veroorzaakt verval. In overeenstemming daarmee bestond het voedsel van de Atlantiërs dan ook uit dode dieren. Hij doodde om te eten en daarom zegt de Bijbel: ‘Nimrod was een geweldig jager.’ Gen. 10:9. Nimrod stelt de mens van het
vierde tijdvak voor.
Ondertussen was de mens steeds dieper in de stof afgedaald. Zijn vroegere,
etherisch lichaam vormde van binnen het geraamte en was vast geworden.
Langzamerhand had hij ook zijn geestelijk waarnemingsvermogen verloren,
dat hij in de vroegere tijdvakken bezat. Dit had een bepaalde bedoeling. Hij
is voorbestemd om het in een geestelijke fase terug te krijgen, vermeerderd
met het zelfbewustzijn dat hij toen nog niet bezat. Hij had echter in de eerste
vier tijdvakken een grotere kennis van de geestelijke wereld. Hij wist dat hij
niet sterven kon. Hij wist, dat wanneer het ene lichaam wegkwijnde - te vergelijken met het verschrompelen van de bladeren in de herfst - een ander lichaam zou opgroeien en zijn plaats zou innemen. Daarom had hij ook niet
echt waardering en besef van de voordelen die dit aardse leven van stoffelijk
bestaan biedt.
Het was echter noodzakelijk dat hij het grote belang van dit stoffelijk bestaan grondig besefte, zodat hij er alles van zou leren wat geleerd kon worden. Zolang hij voelde dat hij in de geestelijke werelden thuis hoorde en zeker wist dat het stoffelijk leven maar een klein deel van het ware bestaan
uitmaakt, nam hij het niet serieus genoeg op. Hij legde zich niet toe op het
zoeken naar de gelegenheden van groei, die alleen in de tegenwoordige bestaansfase gevonden worden. Hij verdeed zijn tijd zonder de talenten van deze
wereld te ontwikkelen; hetzelfde dat de Indiase bevolking in onze tijd doet.
De enige manier om een juiste waardering van het tastbare, stoffelijke be125

staan in de mens op te wekken was hem een paar levens lang van de herinnering aan zijn hoger, geestelijk bestaan te beroven. Dan kon hij tijdens zijn leven op aarde niets anders dan alleen positieve kennis van zijn ene stoffelijk
leven, op dat moment, opdoen en was hij zodoende wel gedwongen zich serieus in te spannen om dit leven te leiden.
Aan het christendom zijn godsdiensten voorafgegaan die wedergeboorte en
de wet van oorzaak en gevolg predikten. Nu was echter de tijd aangebroken,
dat het voor de vooruitgang van de mens niet langer nodig was dat hij deze
leerstelling kende, en dat het loochenen ervan voortaan als een teken van
vooruitgang werd beschouwd. Dit ene, enkele leven, moest het voornaamste
zijn. Daarom bevat de christelijke godsdienst, zoals die in het openbaar verkondigd werd, niet de wet van oorzaak en gevolg, en die van wedergeboorte.
Omdat het christendom echter de godsdienst van het hoogst ontwikkelde ras
is, moet het ook de hoogst ontwikkelde godsdienst zijn. Door het weglaten
van deze leerstelling uit de openbare leer hebben de Angelsaksische en Germaanse rassen, waarin dit ontwikkelingsstadium het sterkst tot uiting komt,
de stoffelijke wereld aan zich onderworpen.
Daar er in elk tijdvak iets aan het voedsel van de mens toegevoegd of veranderd werd om aan de nieuwe bestaansvoorwaarden te voldoen, en wel met
een bepaalde bedoeling, vinden wij nu aan het voedsel van de vorige tijdvakken iets nieuws toegevoegd, namelijk WIJN. De verdovende uitwerking hiervan
op het geestelijke principe of beginsel in de mens was nodig, omdat geen enkele godsdienst als zodanig ooit tot stand had kunnen brengen, dat de mens
zijn wezenlijke, geestelijke aard vergat, of dat hij zichzelf voor een nietig wezen hield, of hem kon doen geloven dat ‘wij ons voortbewegen door dezelfde kracht, waarmee wij denken’. Inderdaad, het was nooit de bedoeling dat
het zo ver met hem zou komen.
Tot die tijd dronk men alleen maar water, ook bij de ceremoniën van de tempeldienst. Maar na de overstroming van Atlantis - een continent dat eens tussen Europa en Amerika lag op de plaats waar nu de Atlantische Oceaan ligt begonnen zij, die aan de vernietiging ontkomen waren, de wijnstok te verbouwen en wijn te maken, zoals in het bijbelverhaal van Noach vermeld staat.
Noach symboliseert de overlevenden van het Atlantische tijdvak die de kern
van het vijfde ras werd, onze voorvaderen dus.
Het actieve bestanddeel van alcohol is een ‘geest’. Omdat de mensheid uit
vroegere tijdvakken ook die voeding gebruikte, die het best voor zijn voertuigen paste, zo werd in het vijfde tijdvak deze geest aan het vroegere voedsel,
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waardoor de mensheid ontwikkeld was, toegevoegd. Hij werkt op de geest
van de vijfde rasmens in en verlamt hem tijdelijk, opdat hij de stoffelijke wereld zal leren kennen, waarderen, veroveren en naar waarde zal schatten. Zo
vergeet de mens tijdelijk zijn geestelijk thuis en klampt zich aan deze bestaansvorm - die hij vroeger verachtte - met alle hardnekkigheid vast, die voortkomt
uit het gevoel dat na dit bestaan alles ophoudt, of die ten minste de zekerheid
van deze wereld verkiest boven de onzekere kansen op een hemel die hij, in
zijn benevelde toestand, niet begrijpt.
Vroeger had men alleen maar water in de tempels gebruikt; nu wordt dit anders. Bacchus, een wijngod, verschijnt, en onder zijn gezag vergeten de vooruitstrevendste volkeren dat er een geestelijk leven bestaat. Iemand die tol betaalt aan de bedrieglijke geest van de wijn of aan een andere alcoholische drank het product van gisting en bederf - kan nooit iets van het hogerzelf te weten
komen, de ware geest die de bron van het leven zelf is.
Dit alles ging aan Christus’ komst vooraf en het is van het grootste belang
dat zijn eerste daad het veranderen van ‘water in wijn’ was. Joh. 2:9.
In het geheim leerde Christus wedergeboorte aan zijn leerlingen. Niet alleen
onderwees hij hen met woorden, maar hij bracht hen ‘in de berg’. Dit is een
mystieke term en duidt een plaats van inwijding aan. In de loop van de inwijding zien zij zelf dat wedergeboorte een feit is, want daar verscheen hun Elia
die, zoals men hun zei, ook Johannes de Doper was. Christus had hun vroeger, sprekende over Johannes de Doper, in ondubbelzinnige bewoordingen
gezegd: ‘Dit is Elia die komen zou.’ Hij herhaalt dit bij de verheerlijking op de
berg en zegt: ‘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
hierop volgt: ‘Toen begrepen de leerlingen, dat hij op Johannes de Doper
doelde.’ Matt. 17:13.
Bij deze gelegenheid en ook toen hij met zijn leerlingen over wedergeboorte
sprak, vertelden ze hem dat sommige mensen dachten dat hij Elia was en dat
anderen dachten dat hij één van de profeten was, die wedergeboren was. Hij
gebood hun met ‘niemand’ hierover te praten. Matt. 17:9; Lucas 9:21. Dit moest
duizenden jaren lang een esoterische leerstelling blijven, alleen bekend aan de
enkele wegbereiders die zich voorbereid hadden deze kennis te ontvangen,
vooruitlopend op het niveau van ontwikkeling waarop deze waarheden weer
aan de mens bekend zullen zijn.
Dat Christus wedergeboorte, en ook de wet van oorzaak en gevolg leerde,
wordt misschien nergens duidelijker aangetoond dan in het geval van de man
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die blindgeboren was en over wie de leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het
dat hij blind was toen hij geboren werd?’ Joh. 9:2.
Als Christus geen wedergeboorte en geen wet van oorzaak en gevolg geleerd had, dan zou het vanzelfsprekende antwoord zijn geweest: ‘Onzin! Hoe
kan iemand gezondigd hebben, voordat hij geboren is en als gevolg daarvan, blind
worden.’ Maar Christus’ antwoord luidt anders. Hij is niet verwonderd over
de vraag, beschouwt het ook niet als iets ongewoons, maar laat zien dat het
helemaal bij zijn leer aansluit. Hij zegt: ‘Hij niet en zijn ouders ook niet; maar
Gods werk moet door hem zichtbaar worden.’ Joh. 9:3.
De orthodoxe verklaring hiervan is dat die man blind geboren was om Christus in de gelegenheid te stellen een wonder te doen om zijn kracht te tonen.
Het zou een vreemde manier van doen zijn voor een God om op die manier
lof te oogsten namelijk om een mens willekeurig tot vele jaren van blindheid
en ellende te veroordelen om dan naderhand ‘met zijn macht te pronken’.
Als een mens zoiets deed, zouden wij hem als een wreed monster zien.
Wij hebben dan ook alle reden te geloven dat er een andere verklaring is.
Aan God een manier van doen toe te schrijven die wij in een menselijk wezen in de strengste bewoordingen zouden afkeuren, is zeker niet logisch.
Christus maakt onderscheid tussen het stoffelijke, blinde lichaam van de
mens en de God in hem, die het ‘hogerzelf’ is. Het grofstoffelijk lichaam heeft
geen zonde begaan. De God in hem heeft de een of andere daad bedreven,
die zich in het speciale juk waaronder hij gebukt ging, openbaart.
Het is geen grootspraak om een mens een God te noemen. ‘U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal’. Psalm 82:6 En Paulus noemt het menselijk lichaam de ‘tempel van God’, 1 Kor. 3:16, 17 en 1 Kor. 6:19, de inwonende
geest.
Ten slotte nog dit. Hoewel de meeste mensen zich hun vorige levens niet
herinneren, zijn er sommigen die dit wel doen. Iedereen kan die kennis ontvangen, als zij het leven willen lijden dat daarvoor nodig is. Dit vereist echter
grote karaktervastheid, omdat een dergelijke kennis ook kennis van een dreigend onheil met zich meebrengt, dat donker en onheilspellend boven ons
hoofd kan hangen en zich in een verschrikkelijke ramp zal ontladen. De natuur heeft verleden en toekomst genadig voor ons verborgen, met de bedoeling dat wij onze gemoedsrust niet zullen verliezen door ons nu al te kwellen
met de pijn die ons te wachten staat. Naarmate wij een hoger ontwikkelingspeil bereiken, zullen wij alle dingen met berusting leren aanvaarden, alle moeilijkheden zien als het gevolg van kwaad in het verleden, dankbaar dat de aan128

gegane verplichtingen hierdoor tenietgedaan worden en in de vaste overtuiging dat er al weer zoveel minder staat tussen ons en het ogenblik van bevrijding van het wiel van geboorte en dood.
Wanneer iemand jong sterft, gebeurt het vaak dat hij of zij zich dat leven in
de volgende geboorte herinnert, omdat kinderen onder de 14 jaar niet de hele
levenscyclus rondgaan, wat echter nodig is voor het opbouwen van een hele
reeks nieuwe voertuigen. Zij gaan gewoon naar de hogere sferen van de begeertewereld en wachten daar op wedergeboorte, die zich meestal tussen één
tot twintig jaar na de dood voordoet. Bij hun wedergeboorte brengen zij hun
vroegere verstand en begeertelichaam mee en als wij maar naar het gebabbel
van kinderen zouden luisteren, dan zouden wij vaak in staat zijn een dergelijk
verhaal als het hier volgende te weten te komen en te reconstrueren.
Een merkwaardige geschiedenis.
Op zekere dag kwam een man, Roberts genaamd, in Santa Barbara, Californië, bij een geschoolde helderziende, die ook wel lezingen gaf over theosofie
en vroeg hem om raad in een verbijsterend geval. De heer Roberts wandelde
de vorige dag op straat, toen een klein meisje van een jaar of drie op hem toekwam, haar armen om zijn knieën sloeg en hem papa noemde. De heer Roberts was verontwaardigd, omdat hij dacht dat iemand het kind op hem wilde afschuiven. Maar de moeder van het kind, die er echter dadelijk bij kwam,
was ook met het geval verlegen en probeerde het kind weg te trekken. Het
kind bleef zich echter aan de heer Roberts vastklemmen, terwijl het volhield
dat hij haar vader was. In verband met voorvallen uit zijn leven, die wij straks
zullen vertellen, kon de heer Roberts het gebeurde niet uit zijn hoofd zetten
en ging de helderziende halen, die met hem naar het ouderlijk huis van het
kind ging, waar het kleine meisje meteen op de heer Roberts toeliep en hem
weer papa noemde. De helderziende die ik X zal noemen, bekeek het kind eerst
bij het raam om te zien of de pupil in het oog zich zou verwijden en vernauwen wanneer hij het kind in en uit het licht bracht. Dit deed hij om te constateren of een ander wezen dan de rechtmatige eigenaar, het lichaam soms
in bezit had, want het oog is het venster van de geest en geen wezen dat bezetenheid veroorzaakt kan hier blijvend gezag over uitoefenen. De heer X
constateerde echter, dat het kind volkomen normaal was en begon daarna het
kind voorzichtig te ondervragen. Na geduldig ondervragen, dat met onderbre129

kingen - om het kind niet te vermoeien - de hele middag in beslag nam, kreeg
hij de volgende geschiedenis uit haar:
Zij had met haar papa, de heer Roberts en een andere mama in een alleenstaand huisje gewoond, van waaruit men geen andere huizen kon zien. Er
stroomde een beekje vlak langs het huis, waar wat bloemen groeiden. Toen
dit ter sprake kwam, liep zij het huis uit en kwam met enige wilgenkatjes 8 terug.
Er lag een plank over de beek, waarover zij altijd heel voorzichtig moest lopen
om niet in de beek te vallen. Op zekere dag had haar vader haar moeder en
haar verlaten en was niet teruggekeerd. Toen de voedselvoorraad op was, ging
haar mammie op bed liggen en werd zo stil. Ten slotte zei zij heel merkwaardig: ‘toen ging ik ook dood, maar ik ging niet dood. Ik kwam hier.’
Daarop vertelde de heer Roberts zijn verhaal. Achttien jaar geleden woonde
hij in Londen, waar zijn vader brouwer was. Hij werd verliefd op hun dienstmeisje. Zijn vader wilde hier niets van weten en daarom ging hij er met haar
vandoor naar Australië, nadat zij eerst getrouwd waren. Toen hij daar aangekomen was, vertrok hij naar de wildernis en ontgon een stukje land voor een
boerderijtje, waar hij dicht bij een beek een huisje bouwde, precies zoals het
meisje beschreven had. Daar werd hun dochtertje geboren en toen zij ongeveer twee jaar oud was, verliet hij op zekere morgen het huis om naar een
ontgonnen stuk land te gaan op enige afstand van zijn huis. Toen hij daar bezig
was kwam er een man met een geweer op hem af die beweerde hem in naam
der wet te moeten arresteren voor een bankroof die gepleegd was in de nacht
dat de heer Roberts Engeland verlaten had. De politieagent had zijn spoor gevolgd, omdat hij hem voor de dader hield. De heer Roberts vroeg om toestemming eerst naar zijn vrouw en kind te mogen gaan. Maar omdat de politieagent dacht dat dit een list was om hem in handen van zijn medeplichtigen te
doen vallen, weigerde hij dit en dreef hem onder bedreiging van zijn geweer
naar de kust. Hij werd naar Engeland overgebracht en verhoord, waarna zijn
onschuld werd bewezen.
Pas toen sloegen de autoriteiten acht op zijn voortdurend getier over vrouw
en kind, waarvan hij wist dat ze in die woeste en eenzame streek van honger
zouden omkomen. Er werd een expeditie naar het huisje gezonden en toen
men hen vond, bleek dat alleen maar de geraamten van de vrouw en het kind
overgebleven waren. De vader van de heer Roberts was ondertussen gestor-
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ven. Hoewel hij hem onterfd had, deelden zijn broers met hem en ging hij als
een gebroken man naar Amerika.
Daarna toonde hij foto’s van zichzelf en zijn vrouw en op aanraden van de
heer X werden zij met een aantal andere foto’s aan het kleine meisje getoond,
dat er zonder aarzelen die van haar vroegere ouders uitkoos, hoewel de heer
Roberts er op die foto heel anders uitzag dan nu.
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Diagram 6. De zeven kosmische gebieden
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D E E L II
Kosmogenese en Antropogenese
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5
DE VERHOUDING VAN DE MENS TOT GOD

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij de mens in verband met drie van
de vijf werelden bezien, die het veld van zijn ontwikkeling uitmaken. Deze werelden werden gedeeltelijk beschreven en ook werden de verschillende voertuigen van bewustzijn aangegeven, waardoor de mens met die werelden in verband staat. Zijn verband met de drie andere natuurrijken: mineralen-, planten- en dierenrijk, werden onderzocht en het verschil in voertuigen nagegaan,
waar weer het verschil in bewustzijn tussen de mens en elk van deze natuurrijken uit voortvloeit. De mens werd door één levenscyclus in de drie werelden gevolgd, en de werking van de tweelingwetten van oorzaak en gevolg, en
van wedergeboorte, in verband met de ontwikkeling van de mens onderzocht.
Om verdere details over de menselijke vooruitgang te begrijpen, wordt het
nu tijd dat wij zijn verhouding gaan onderzoeken ten opzichte van de grote
bouwmeester van het heelal, ten opzichte van God, en ten opzichte van de hierarchische hemelse wezens die op de verschillende sporten van de lange jakobsladder staan; die van de mens tot God en daarboven reikt.
Dat is een buitengewoon moeilijke taak, extra lastig door de vage begrippen
die in de hoofden van de meeste lezers over God bestaan die iets over dit onderwerp gelezen hebben. Het is waar dat namen op zichzelf niet belangrijk
zijn, maar het is van het grootste belang dat wij weten wat wij met een naam
bedoelen, anders is misverstand het gevolg. Als schrijvers en docenten het
niet over een gemeenschappelijke terminologie eens worden, zal de verwarring steeds groter worden. Wanneer de naam God gebruikt wordt, weet men
nooit zeker of het Absolute, het Ene Bestaan of het Opperwezen de grote
bouwmeester van het heelal, of God de bouwmeester van ons zonnestelsel
wordt bedoeld.
De verdeling van de godheid in Vader, Zoon en heilige Geest is ook verwarrend. Hoewel de door deze namen aangeduide wezens onmetelijk ver boven
de mens verheven zijn en alle eerbied en aanbidding verdienen die zijn verhevenste begrippen van goddelijkheid hem ingeven, zijn zij toch feitelijk verschillend van elkaar.
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Misschien dat diagram 6 en 11 het onderwerp duidelijk maken. U dient goed
in gedachte te houden dat de werelden en kosmische gebieden in de ruimte
niet boven elkaar liggen, maar dat de zeven kosmische gebieden elkaar, en alle zeven werelden, doordringen. Zij zijn toestanden van geeststof die in elkaar
vloeien, zodat God en de andere machtige wezens in feite niet ver weg in de
ruimte zijn. Zij vullen elk deeltje van hun eigen gebied en eveneens gebieden
van grotere dichtheid dan die van henzelf. Zij zijn allen in onze wereld aanwezig en in waarheid en feitelijk nader dan handen en voeten. Het is letterlijk
waar als wij zeggen dat wij: ‘in hem leven, bewegen en bestaan’, want geen
van ons zou buiten deze verheven wezens, die onze wereld met hun leven
doordringen, kunnen bestaan.
Er werd aangetoond dat het etherisch gebied zich buiten de dampkring van
onze grofstoffelijke aarde uitstrekt; dat de begeertewereld zich verder dan het
etherisch gebied in de ruimte uitstrekt en dat de gedachtewereld zich weer
verder dan een van de vorige in de interplanetaire ruimte uitstrekt. Het spreekt
van zelf dat de ijlere werelden een grotere ruimte beslaan dan de grofstoffelijke wereld die gekristalliseerd en gecondenseerd is, en dus minder ruimte inneemt. Hetzelfde principe geldt voor de kosmische gebieden. Van boven af
gerekend is het zevende het dichtste. In het diagram wordt het groter dan de
andere voorgesteld. De reden daarvoor is dat dit het gebied is waarmee wij
het nauwste verbonden zijn en dat het wenselijk was de voornaamste onderafdelingen ervan aan te geven. In werkelijkheid echter neemt het minder plaats
in dan één van de andere kosmische gebieden, hoewel u niet moet vergeten dat
met deze betrekkelijke beperking toch nog iets onmetelijk groots bedoeld
wordt, waarvan het begrip het uiterste bevattingsvermogen van het menselijke verstand ver te boven gaat. Het is een gebied dat binnen zijn grenzen miljoenen zonnestelsels bevat, zoals het onze, die de ontwikkelingsgebieden van
veel soorten wezens op nagenoeg dezelfde hoogte vormen zoals wij.
Van de zes kosmische gebieden boven het onze weten wij niets, behalve dan
dat ons geleerd is dat zij het terrein van activiteit vormen van machtige hierarchieën, wezens van onbeschrijflijke luister.
Als wij van onze stoffelijke wereld naar de geestelijke, ijlere werelden gaan,
en via de kosmische gebieden omhoog, dan zien wij dat God, de bouwmeester van ons zonnestelsel, de bron en het einddoel van ons bestaan, in de hoogste afdeling van het zevende kosmische gebied gevonden wordt. Dit is zijn wereld.
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Zijn rijk omvat ook de ontwikkelingsstelsels voortgezet op de andere planeten die tot ons zonnestelsel behoren: [Pluto, Neptunus, 9 Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, aarde, Venus, Mercurius en hun satellieten.
De grote geestelijke wezens, de planeetgeesten, die deze ontwikkelingen leiden, worden ook wel de zeven geesten voor Gods troon genoemd. Zij zijn
als het ware zijn ministers, die elk aan het hoofd van een bepaalde afdeling in
Gods koninkrijk - ons zonnestelsel - staan.
De zon is het ontwikkelingsveld van de meest verheven wezens in onze
kosmos. Zij alleen zijn in staat de ontzaglijke zonnetrillingen te doorstaan en
daardoor vooruit te komen. De zon is het beste symbool dat er is om ons God
zichtbaar voor te stellen; toch is zij alleen maar een sluier van dat wat er achter ligt. Wat dát is, kan niet in het openbaar gezegd worden.
Wanneer wij de oorsprong van de Bouwmeester van ons zonnestelsel proberen op te sporen, zien wij dat wij tot het hoogste van de zeven kosmische
gebieden moeten teruggaan. Dan zijn wij in het rijk van het Opperwezen dat
voortkomt uit het Absolute.
Het Absolute gaat alle begrip te boven. Geen uitdrukking noch vergelijking
die wij maar kunnen bedenken, kan bij benadering een passende voorstelling
weergeven. Openbaring houdt beperking in. Daarom kunnen wij het Absolute het best karakteriseren als onbegrensd Wezen, als de wortel van het bestaan.
Uit de wortel van bestaan - het Absolute - komt bij de dageraad van openbaring het Opperwezen voort. Dit is HET ENE.
In het eerste hoofdstuk van Johannes wordt dit grote wezen God genoemd.
Uit dit Opperwezen vloeit het Woord, het scheppend beginsel voort, waarvan
gezegd wordt, ‘Alles is erdoor ontstaan …’ en dit Woord is de eniggeboren
Zoon, uit de Vader - het Opperwezen - geboren, voordat de werelden geschapen werden, maar beslist niet Christus. Hoe groot en stralend Christus ook mag
zijn, hoe oneindig hoog Hij ook boven de louter menselijke natuur uitgaat,
Hij is niet dit verheven wezen. Zeker ‘het Woord [Logos] is vlees geworden’
Joh. 1:14, maar niet in de beperkte zin van het vlees van één enkel lichaam, maar
het vlees van al wat bestaat in dit, en miljoenen andere zonnestelsels.
Het eerste aanzicht van het Opperwezen kan uitgedrukt worden als KRACHT.
Hieruit komt het tweede aanzicht, HET WOORD voort en uit deze twee het derde
aanzicht, BEWEGING.
9

Heindel meende dat volgend de wet van Bode, die geen wet blijkt, Pluto en Neptunus niet tot
ons zonnestelsel behoren.
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Uit dit drievoudige Opperwezen komen de zeven grote Logoï voort. Zij bevatten alle grote hiërarchieën die zich steeds verder splitsen, naarmate zij zich
over de verschillende kosmische gebieden verspreiden. Zie diagram 6. Op het
tweede kosmische gebied zijn negen en veertig hiërarchieën; op het derde zijn
er 343. Al deze hiërarchieën kunnen zich op zevenvoudige manier verdelen en
onderverdelen, zodat op het laagste kosmische gebied waar de zonnestelsels
tot openbaring komen, het aantal verdelingen en onderverdelingen nagenoeg
oneindig genoemd kan worden.
In de hoogste wereld van het zevende kosmische gebied verblijft de God van
ons zonnestelsel en de Goden van alle andere zonnestelsels in het heelal. Deze
grote Wezens zijn ook drievoudig in openbaring, evenals het Opperwezen.
Hun drie aanzichten zijn wil, wijsheid en werkzaamheid.
Alle zeven planeetgeesten, die uit God voortkomen en belast zijn met de
ontwikkeling van leven op één van de zeven planeten, zijn ook drievoudig en
ontwikkelen in zichzelf scheppende hiërarchieën, die een zevenstralige ontwikkeling doormaken. De ontwikkeling door de ene planeetgeest geleid, verschilt van de ontwikkelingsmethoden die door één van de andere gevolgd
worden.
Verder kan men aannemen dat, ten minste wat het specifieke planeetstelsel
betreft waartoe wij behoren, de verst ontwikkelde wezens uit de vroegste stadia
die in vroegere ontwikkelingsperioden een hoog niveau van volmaaktheid bereikt hadden, het werk van de oorspronkelijke planeetgeest op zich nemen en
de ontwikkeling voortzetten, terwijl de oorspronkelijke planeetgeest zich verder van daadwerkelijke activiteit onthoudt, maar zijn waarnemers blijft besturen.
Het voorgaande is de leer die op alle zonnestelsels betrekking heeft. Maar terugkerend naar het specifieke stelsel waartoe wij behoren, is het volgende de
leer die de ervaren ziener zelf door persoonlijk onderzoek van het geheugen
der natuur kan krijgen.

138

6
HET ONTWIKKELINGSPLAN

Het Begin
In overeenstemming met het hermetische axioma ‘zo boven, zo beneden’ en
omgekeerd, worden zonnestelsels geboren en sterven ze, en worden opnieuw
geboren in cycli van activiteit en rust, evenals met de mens het geval is.
In elke afdeling van de natuur is een voortdurend opvlammen en uitdoven
van activiteit waar te nemen, wat overeenkomt met de wisselingen van eb en
vloed, dag en nacht, zomer en winter, en leven en dood.
Bij het begin van een dag van openbaring, zo wordt geleerd, dat een zeker
groot Wezen - in de westerse wereld met de naam van God aangeduid maar
in andere delen van de aarde door andere namen - zichzelf tot een bepaald gedeelte van de ruimte begrenst, waarin het een zonnestelsel voor de ontwikkeling van verhoogd zelfbewustzijn wenst te scheppen. Zie diagram 6.
In zijn eigen wezen zijn een menigte stralende hiërarchieën besloten, die
voor ons van een onmetelijke geestelijke kracht en heerlijkheid zijn. Dit is
het resultaat van vroegere openbaringen van hetzelfde Wezen en ook andere
wezens in steeds afnemende mate van ontwikkeling, tot wij diegenen bereiken,
die nog niet die hoogte van bewustzijn bereikt hebben waarop onze tegenwoordige mensheid staat, en daarom niet in staat zullen zijn hun ontwikkeling
in dit stelsel te voltooien. In God, het machtige collectieve Wezen, bevinden
zich ook lagere wezens op elk niveau van intelligentie en bewustzijn, vanaf alwetendheid tot aan onbewustheid, dieper dan die van de diepste trancetoestand.
Tijdens de perioden van openbaring, waarmee wij ons nu bezighouden, hebben deze verschillende soorten wezens tot taak meer ervaring op te doen dan
zij aan het begin van deze bestaansperiode bezaten. Zij die in vorige openbaringen de hoogste trap van ontwikkeling bereikt hebben, werken op hen in
die nog geen spoor van bewustzijn ontwikkeld hebben. Zij wekken een bepaalde mate van zelfbewustzijn in hen op, waardoor zij zelf het werk kunnen
voortzetten. Zij, die hun ontwikkeling in een vorige ‘dag van openbaring’ zijn
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begonnen, maar aan het slot daarvan nog niet vergevorderd zijn, nemen nu
hun taak opnieuw op, evenals wij onze dagtaak ‘s morgens beginnen daar waar
wij het de avond tevoren hebben neergelegd.
Al die verschillende wezens nemen echter niet allemaal hun ontwikkeling in
de beginstadia van een nieuwe openbaring op. Sommige moeten wachten totdat hun voorgangers de omstandigheden bereid hebben die voor hun verdere ontwikkeling nodig zijn. Niets in de natuur gaat plotseling. Alles is een uiterst langzame ontvouwing, een ontwikkelingsproces dat, hoewel het heel
langzaam voortschrijdt, onvermijdelijk aan het eind tot volmaaktheid leidt.
Zoals er in het menselijk leven opvolgende stadia bestaan als kinderjaren,
jeugd, volwassenheid en ouderdom, zo zijn er in de macrokosmos ook verschillende stadia, die met de verschillende perioden in het leven van de microkosmos overeenkomen.
Een kind is niet in staat de plichten van vader- of moederschap op zich te
nemen. Zijn gebrek aan verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling maken het
voor een dergelijke taak ongeschikt. Hetzelfde geldt voor de minder ontwikkelde wezens aan het begin van de openbaring. Zij moeten wachten tot de
meer ontwikkelde wezens de omstandigheden voor hen geschikt hebben gemaakt. Hoe lager het verstandelijke niveau is waarop het zich te ontwikkelen
wezen staat, des te meer is het van hulp van buitenaf afhankelijk.
In het begin werken dus de hoogst ontwikkelde wezens in op degenen die
de grootste mate van onbewustheid bezitten. Later dragen ze hen over aan enkele van de minder ontwikkelde wezens, die dan in staat zijn het werk iets
verder te brengen. Ten slotte wordt het zelfbewustzijn gewekt. Het zich ontwikkelende leven is mens geworden.
Vanaf het ogenblik dat het zelfbewuste, individuele ego tot bestaan gekomen is, moet het zijn bewustzijn, zonder hulp van buitenaf, gaan ontplooien.
Ervaring en het denken moeten dan de plaats van de buitenstaande leermeesters innemen. De heerlijkheid, macht en luister die voor hem weggelegd zijn,
zijn grenzeloos.
De periode die gewijd is aan het verkrijgen van zelfbewustzijn, en aan de opbouw van de voertuigen waardoor de geest in de mens zich openbaart, noemt
men involutie.
De daarop volgende bestaansperiode, waarin het individuele menselijk wezen zelfbewustzijn tot goddelijke alwetendheid ontwikkelt, wordt evolutie genoemd.
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De kracht in het zich ontplooiende wezen maakt de ontwikkeling tot wat
zij is. Het is niet alleen maar een ontvouwen van latente mogelijkheden in
kiem aanwezig. De kracht maakt dat de ontwikkeling van elk individu verschilt van die van ieder ander; die zorgt voor een zekere oorspronkelijkheid
en geeft vrijheid aan het scheppend vermogen, dat het zich te ontwikkelen
wezen op moet bouwen om een God te worden. Die kracht noemt men talent en deze aanleg openbaart zich, zoals uiteengezet is, als epigenesis 10.
De meeste levensbeschouwingen erkennen involutie en evolutie. De wetenschap erkent alleen maar evolutie, omdat die alleen maar met de vormzijde
van de openbaring rekening houdt. De involutie behoort tot de levenszijde.
Veel vooruitstrevende geleerden houden echter epigenesis voor een bewijsbaar feit. In De wereldbeschouwing der Rozenkruisers vindt men alle drie verenigd,
omdat zij noodzakelijk zijn voor een volledig begrip van de vroegere, tegenwoordige, en toekomstige ontwikkeling van het stelsel waartoe wij behoren.
De werelden
Wij kunnen een heel duidelijk voorbeeld geven om het bouwen van een kosmos te verduidelijken. Veronderstel dat een man een huis wil bouwen waarin
hij wil gaan wonen. Allereerst zoekt hij een geschikte plek en begint daarna
aan de bouw van zijn huis dat hij in verschillende kamers verdeelt die voor
bepaalde doeleinden moeten dienen. Hij maakt een keuken, een eetkamer,
slaapkamers en een badkamer, en richt die zo in dat ze beantwoorden aan
het speciale doel waarvoor zij moeten dienen.
Wanneer God wil scheppen zoekt hij in de ruimte een geschikte plaats uit
en vult die met zijn aura, terwijl hij elk atoom van de kosmische oersstof van
dat speciale gedeelte in de ruimte met zijn leven doordringt waardoor op deze manier de activiteit, die binnenin elk onafgescheiden atoom verborgen is,
wordt wakker geschud, en wekt dus zo de activiteit op die in elk onscheidbaar
atoom sluimert.
Deze kosmische oerstof is een uitdrukking van de negatieve pool van de universele geest, terwijl het machtige scheppende Wezen dat wij God noemen,
en waarvan wij als geesten deel uitmaken, een uitdrukking is van de positieve
10 Epigenesis: trapsgewijze ontwikkeling van ieder organisme uit telkens nieuw onstaande kiemen. (Kramers Vreemde woordenboek)
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energie van diezelfde universele, absolute geest. Uit hun wisselwerking is alles
wat wij in de stoffelijke wereld om ons heen zien voortgekomen. De oceanen, de aarde, alles wat wij als mineralen, planten, dieren en menselijke vormen
geopenbaard zien, alles is gekristalliseerde ruimte, die voortgekomen is uit deze
negatieve geestsubstantie die alleen aan het begin van het bestaan bestond.
Net zo zeker als het harde, steenachtige huis van de slak de vast geworden
vochten van zijn weke lichaam zijn, net zo zeker zijn alle vormen kristallisaties om de negatieve pool van de geest.
Uit de kosmische oerstof daarbuiten trekt God zijn directe of naaste sfeer.
Op die manier wordt de substantie in de groeiende kosmos dichter dan in de
ruimte in het heelal tussen zonnestelsels.
Nadat God zo het materiaal voor zijn woning voorbereid heeft, gaat hij het
rangschikken. Elk deel van het stelsel wordt met zijn bewustzijn doordrongen; maar in elk gedeelte of elke afdeling echter een andere graad van dat bewustzijn. De kosmische oerstof wordt in verschillende trillingssnelheden gebracht en is daarom in de verschillende afdelingen of sferen op verschillende
wijze samengesteld.
Op deze manier komen de werelden tot stand en worden ze geschikt gemaakt
om in het ontwikkelingsplan voor verschillende doeleinden te dienen, zoals de
verschillende kamers in een huis ingericht worden om aan het doel van het
dagelijks leven in de stoffelijke wereld te beantwoorden.
Wij hebben al gezien dat er zeven werelden zijn. Deze werelden hebben elk
een andere maat en trillingssnelheid. In de dichtste wereld, de stoffelijke, is de
trillingssnelheid - al bereiken lichtgolven bijvoorbeeld een snelheid van honderden miljoenen trillingen per seconde - toch oneindig klein in vergelijking
met de trillingssnelheid van de begeertewereld, die op de stoffelijke wereld
volgt. Om een indruk te krijgen van de betekenis en de trillingssnelheid, is
het misschien het gemakkelijkst om naar de warmtetrillingen boven een zeer
hete kachel te kijken of die van een radiator in de buurt van een raam.
Men dient steeds in gedachte te houden dat deze werelden niet gescheiden
zijn door ruimte of afstand, zoals de aarde bijvoorbeeld van de andere planeten gescheiden is. Het zijn toestanden van stof van verschillende dichtheid
en trilling, zoals de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen in onze stoffelijke
wereld. Deze werelden worden niet plotseling geschapen bij het begin van
een dag van openbaring en evenmin blijven zij eindeloos bestaan. Maar zoals
een spin draad na draad haar web weeft, zo ontwikkelt God - naarmate er in
het ontwikkelingsplan waarmee hij bezig is aan nieuwe voorwaarden behoef142

te is - in zichzelf de ene wereld na de andere. Op die manier zijn de zeven werelden geleidelijk ontwikkeld tot wat zij nu zijn.
Eerst worden de hoogste werelden geschapen. Daar de involutie tot doel
heeft om het leven langzaam, in steeds dichter wordende stof, over te brengen
voor het opbouwen van vormen, verdichten de ijlere werelden zich langzamerhand en worden in God nieuwe werelden ontwikkeld om de vereiste schakels tussen hem en de werelden die zich verdicht hebben, te vormen.
Op een bepaald tijdstip is de grootste dichtheid, het dieptepunt van stoffelijkheid, bereikt. Vanaf dat punt begint het leven, naarmate de ontwikkeling
voortschrijdt, in de geestelijke werelden op te stijgen. Daardoor worden de
dichtere werelden na elkaar ontvolkt. Is het doel, waarvoor een bepaalde wereld geschapen was bereikt, dan maakt God een einde aan het bestaan van
die wereld die overbodig is geworden, door binnen in zichzelf de speciale activiteit, waardoor die wereld in het leven geroepen was en onderhouden werd,
te laten ophouden.
De hoogste - fijnste, ijlste, meest etherische - werelden worden het eerst geschapen en het laatst opgebroken, terwijl de drie dichtere werelden waarin onze tegenwoordige fase van ontwikkeling plaatsvindt, betrekkelijk voorbijgaande verschijnselen zijn, die de onderdompeling van de geest in de stof met zich
meebrengt.
De zeven perioden
Het ontwikkelingsplan wordt door deze vijf werelden heen in zeven grote perioden van openbaring uitgevoerd, waarin de maagdelijke geest of het zich
ontwikkelende leven, eerst mens en daarna een God wordt.
Bij het begin van de openbaring scheidt God binnenin (niet uit) zichzelf deze maagdelijke geesten af, die als vonken uit een vlam, in staat zijn zelf tot
vlammen aangewakkerd te worden. Evolutie is het aanwakkeringsproces dat
tot dat doel moet leiden. In de maagdelijke geesten liggen alle mogelijkheden
van hun goddelijke Vader besloten, met inbegrip van de kiem van een onafhankelijke wil die hen in staat stelt nieuwe, niet latente toestanden, in het leven te roepen. De latente mogelijkheden worden tijdens de evolutie in dynamische krachten en beschikbare vermogens omgezet, terwijl de onafhankelijke
wil nieuwe en oorspronkelijke richtingen of epigenesis bepaalt.
Voor het begin van de pelgrimstocht door de stof bevindt de maagdelijke
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geest zich in de wereld van de maagdelijke geesten, de op één na hoogste van
de zeven werelden. Hij heeft goddelijk bewustzijn, maar geen zelfbewustzijn.
Zelfbewustzijn, zielenkracht, en het scheppend verstand, zijn eigenschappen
of vermogens die door ontwikkeling verkregen moeten worden.
Wanneer de maagdelijke geest in de wereld van de goddelijke geest ondergedompeld wordt, wordt hij verblind en door die stof volkomen onbewust
gemaakt. Hij is even ongevoelig voor indrukken van buitenaf als een mens in
de diepste trancetoestand. Deze toestand van onbewustheid heerst tijdens de
eerste periode.
In de tweede periode verheft de maagdelijke geest zich tot de toestand van
droomloze slaap. In de derde periode bereikt hij het niveau van droombewustzijn. Terwijl in het midden van de vierde periode, die wij nu bereikt hebben,
het volle menselijke waakbewustzijn verkregen wordt. Dit is een bewustzijnstoestand die alleen maar aan de laagste van de zeven werelden eigen is. Tijdens
de resterende helft van deze periode en de daaropvolgende drie perioden,
moet de mens zijn bewustzijn zodanig uitbreiden, zodat hij alles in de zes werelden boven deze stoffelijke wereld kan bevatten.
Op de neerwaartse gang door deze werelden, werden de krachten van de
mens door geestelijke wezens geleid die hem hielpen om zijn onbewuste wilskracht naar binnen te keren voor het opbouwen van geschikte voertuigen. Toen
hij eindelijk ver genoeg ontwikkeld en toegerust was met het drievoudige lichaam als een onmisbaar instrument, openden deze geestelijke wezens zijn
‘ogen’ en richtten zijn blik naar buiten op het scheikundig gebied van de stoffelijke wereld zodat hij die door zijn energie zou veroveren.
Wanneer hij zich door zijn werk in het scheikundig gebied voorbereid heeft,
zal zijn volgende stap op de weg van vooruitgang een uitbreiding van bewustzijn betekenen, dat dan het hele etherisch gebied zal omvatten en daarna de
begeertewereld, enzovoort. In de terminologie van de Rozenkruisers luiden de
namen van de zeven perioden als volgt:
Diagram 6a. De zeven wereldperioden
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U moet niet denken dat de bovengenoemde perioden iets te maken hebben
met de planeten, die samen met de aarde hun banen om de zon beschrijven.
Eigenlijk kan er niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat er absoluut geen
verband bestaat tussen deze planeten en de perioden. Zij zijn gewoon vroegere, tegenwoordige en toekomstige wedergeboorten van onze aarde, ‘toestanden’ die zij doorgemaakt heeft, nu nog doormaakt of in de toekomst zal doormaken.
De eerste drie perioden, de Saturnus-, Zonne- en Maanperiode, zijn achter
de rug. Wij zijn nu in de vierde of Aardeperiode. Wanneer deze Aardeperiode
van onze aardbol is geëindigd, zal onze bol - en wij meegerekend - nog de Jupiter, Venus en Vulcanus toestanden doormaken, voordat de grote zevenvoudige ‘dag van openbaring’ eindigt, wanneer alles wat nu bestaat weer voor
een periode van rust in het Absolute zal verzinken en de vruchten van de
evolutie zal assimileren om aan de dageraad van een nieuwe grote ‘dag’ weer
aan de oppervlakte te verrijzen om een verdere en hogere ontwikkeling door te
maken.
In de drieëneenhalve perioden die al achter ons liggen, hebben wij onze tegenwoordige voertuigen en bewustzijn opgebouwd. De overblijvende drie en
een halve perioden zullen besteed worden aan de vervolmaking van deze verschillende voertuigen en de uitbreiding van ons bewustzijn tot iets dat veel lijkt
op alwetendheid.
De reis die door de maagdelijke geest afgelegd is van onbewustheid naar alwetendheid, waarbij de latente mogelijkheden zich tot ‘arbeidsvermogen van
beweging’ 11 ontplooiden, is een verbazend ingewikkeld proces waarvan nu
niets anders dan een ruwe schets kan worden geven. Naarmate wij echter met
onze studie voortgaan, zullen er meer details ingevuld kunnen worden tot het
schilderij zo volledig is als de schrijver in staat is het te maken. Als er nieuwe
ideeën worden voorgelegd moet u vooral goed letten op de omschrijving van
de woorden. U dient er zich zoveel mogelijk vertrouwd mee zien te maken.
Het is de bedoeling om de zaak te vereenvoudigen door in het hele werk
maar één bekend Nederlands woord voor hetzelfde begrip te gebruiken. Die
naam zal het weer te geven idee zo duidelijk mogelijk omschrijven in de hoop
dat daardoor veel verwarring - die voortvloeit uit een veelvoudige terminologie - vermeden zal worden. Als u nauwgezet op de definitie van de termen let,

11 Kinetische energie.
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kan ieder mens met een normaal verstand best enige kennis van tenminste de
hoofdlijnen van het ontwikkelingsplan opdoen.
Diagram 7. De Saturnusperiode

Dat die kennis van het allergrootste belang is, zal elk verstandig mens moeten toegeven. Wij leven in deze wereld, bestuurd door natuurwetten. Onder
die wetten moeten wij leven en werken en wij kunnen ze onmogelijk veranderen. Als wij ze kennen en er op een verstandige manier mee samenwerken,
worden deze natuurkrachten zeer waardevolle dienaren, zoals bijvoorbeeld
elektriciteit. Als wij ze echter niet begrijpen en er in onze onwetendheid tegenin gaan, worden zij zeer gevaarlijke vijanden en kunnen ze vaak tot verschrikkelijke verwoesting aanleiding geven. Hoe meer wij daarom van de
werkwijzen van de natuur - die alleen maar het zichtbare symbool van de onzichtbare God is - afweten, des te beter zullen wij in staat zijn voordeel te halen
uit de gelegenheden die zij biedt voor groei en macht, voor verlossing uit
slavernij en voor het bereiken van meesterschap.
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7
HET PAD VAN ONTWIKKELING

Een waarschuwing in verband met diagrammen die als verduidelijking gegeven
worden, is hier misschien op zijn plaats. U moet goed bedenken, dat iets dat
tot een andere afmeting teruggebracht wordt, nooit nauwkeurig kan zijn. De
afbeelding van een huis zou ons zo goed als niets zeggen, als wij nooit een huis
hadden gezien. In dat geval zouden wij in de afbeelding niets anders zien dan
lijnen en vlekken. Wij zouden ons er daardoor geen voorstelling van kunnen
maken. Diagrammen, als verduidelijking van bovenstoffelijke onderwerpen,
geven een nog veel minder getrouwe voorstellingen van de werkelijkheid, om
de eenvoudige reden dat op de afbeelding het huis van drie afmetingen maar
tot twee afmetingen wordt teruggebracht, terwijl in het geval van diagrammen van perioden, werelden en bollen, de feiten in werkelijkheid vier tot zeven afmetingen hebben, zodat de diagrammen in twee afmetingen waarin geprobeerd wordt ze weer te geven, nog veel verder van de mogelijkheid van
een getrouwe weergave afstaan. Wij moeten steeds in gedachte houden dat
deze werelden elkaar doordringen; dat de bollen elkaar doordringen, en dat de
manier waarop ze op het diagram afgebeeld worden overeenkomt met het
naast elkaar leggen van alle radertjes van een horloge dat men uit elkaar gehaald heeft om te kijken hoe het loopt. Als deze diagrammen voor u enig nut
willen hebben, dan moeten zij geestelijk worden voorgesteld, anders zijn zij
verwarrend in plaats dat zij verduidelijken.
Rondten en kosmische nachten
De Saturnusperiode is de eerste van de zeven perioden. In dit beginstadium
zetten de maagdelijke geesten de eerste stap op het pad naar de ontwikkeling
van bewustzijn en vorm. Op diagram 7 zien wij dat de ontwikkelingsimpuls
zeven maal rond de zeven bollen, A, B, C, D, E, F en G gaat, in de richting
die door de pijltjes is aangegeven.
Eerst wordt een gedeelte van de ontwikkeling doorgemaakt op bol A, die in
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de wereld van de goddelijke geest ligt, en de ijlste van de vijf werelden is die ons
veld van ontwikkeling uitmaken. Daarop wordt het zich ontwikkelende leven
geleidelijk overgebracht naar bol B die in de iets dichtere wereld van de levensgeest ligt. Hier wordt een ander stadium van ontwikkeling doorgemaakt.
Na verloop van tijd is het ontwikkelende leven klaar om het strijdperk op bol
C te betreden die in de nog dichtere substantie van het gebied van de abstracte gedachte ligt en daaruit ook gevormd is. Nadat de levensgolf de lessen geleerd heeft die eigen zijn aan die bestaanstoestand, trekt de levensgolf
verder naar bol D, gelegen in en bestaande uit de substantie van het gebied
van de concrete gedachte. Dit is de laagste graad van stof die de levensgolf in
de Saturnusperiode bereikt.
Vanaf dit punt wordt de levensgolf weer opwaarts geleid naar bol E, die in
het gebied van de abstracte gedachte ligt, net als bol C. Toch zijn de omstandigheden niet dezelfde als op bol C. Dit is het stadium van involutie en de
substantie van de werelden wordt voortdurend dichter. Alles heeft de neiging
om, naarmate de tijd voortschrijdt, dichter en vaster te worden. Omdat de
ontwikkelingsgang spiraalsgewijs loopt, zal het dus ook duidelijk zijn dat, al
worden dezelfde punten doorlopen, de omstandigheden nooit dezelfde zijn,
maar zich op een hoger, meer ontwikkeld gebied voordoen.
Als het werk op bol E afgelopen is, wordt de volgende stap op bol F genomen, die in de wereld van de levensgeest ligt, evenals bol B; daarna stijgt
de levensgolf naar bol G. Als het werk daar klaar is, dan is de levensgolf eenmaal over alle zeven bollen gegaan, eenmaal naar beneden en eenmaal naar
boven door de vier betreffende werelden. Deze reis van de levensgolf noemt
men een rondte en zeven rondten vormen een periode. In één periode gaat de
levensgolf dus zeven keer naar beneden en naar boven door de vier werelden.
Als de levensgolf zeven maal volledig om de zeven bollen heen is gegaan,
dus de zeven rondten heeft voltooid, dan is de eerste scheppingsdag ten einde en volgt een kosmische nacht van rust en assimilatie, waarna de Zonneperiode aanbreekt.
De kosmische nacht van rust na de voltooiing van de Saturnusperiode, is
evenmin als een nacht van slaap tussen twee dagen in het menselijk leven, of de
tijd van rust tussen twee aardlevens, een tijd van passieve rust, maar een voorbereidingstijd voor de activiteit die in de volgende Zonneperiode ontplooid
zal worden, wanneer de wordende mens een verdere onderdompeling in de
stof zal ondergaan. Daarvoor zijn nieuwe bollen nodig, die een andere plaats
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Diagram 8. De 777 wedergeboorten

ten opzichte van de zeven werelden innemen dan die uit de Saturnusperiode.
Het vormen van die nieuwe bollen naast andere geestelijke activiteiten, houden de ontwikkelende geesten in de tijd tussen twee perioden - de kosmische
nacht - bezig.
Het verloop is als volgt: nadat de levensgolf bol A in de Saturnusperiode
voor de laatste keer verlaten heeft, begint de bol langzaam uiteen te vallen. De
krachten die hem in stand hielden worden van de wereld van de goddelijke
geest, waar bol A zich in de Saturnusperiode bevindt, naar de wereld van de
levensgeest, waar bol A zich in de Zonneperiode bevindt, overgebracht. Zie
diagram 8.
Nadat de levensgolf bol B van de Saturnusperiode voor de laatste maal verlaten heeft, begint die op zijn beurt te ontbinden en worden de krachten van
die bol, evenals het zaadatoom van een menselijk voertuig, als nucleus of
kern voor bol B in de Zonneperiode gebruikt, die dan in het gebied van de abstracte gedachte ligt.
Op dezelfde manier worden de krachten van bol C naar het gebied van de
concrete gedachte overgebracht, waar zij uit de substantie van dat gebied het
materiaal naar zich toe trekken, geschikt voor de bouw van een nieuwe bol C
voor de volgende Zonneperiode. Op dezelfde manier wordt bol D omgezet
en in de begeertewereld geplaatst. Ook de bollen E, F en G worden na elkaar
overgebracht. Het gevolg is, zoals u op diagram 8 zien kan, dat in de Zonneperiode alle bollen één niveau lager afgedaald zijn in dichtere stof dan in de
Saturnusperiode, zodat de levensgolf bij zijn verrijzen uit de kosmische nacht
van rust tussen de laatste activiteit op bol G van de Saturnusperiode en de
hernieuwde activiteit op bol A van de Zonneperiode, een nieuwe omgeving
klaar vindt, waar de levensgolf gelegenheid voor nieuwe ervaring geboden
wordt.
Tijdens de Zonneperiode beweegt de levensgolf zich zeven keer om de zeven bollen en trekt zodoende zeven maal op en neer door de vier werelden
of sferen waarin deze bollen zich bevinden. Hij beschrijft zeven rondten in
de Zonneperiode, evenals in de Saturnusperiode.
Als de levensgolf bol A van de Zonneperiode voor het laatst verlaat, begint
die bol uiteen te vallen. De krachten ervan worden naar het dichtere gebied
van de abstracte gedachte overgebracht, waar ze een nieuwe planeet vormen
die in de Maanperiode dienst zal doen. Op dezelfde manier worden de krachten van de andere bollen overgebracht en dienen als kernen voor de bollen
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van de Maanperiode, zoals men op diagram 8 zien kan. Het verloop is precies
hetzelfde als toen de bollen hun plaats in de Saturnusperiode moesten verlaten om die van de Zonneperiode in te nemen. Zodoende liggen de bollen
van de Maanperiode één niveau lager in de stof dan die van de Zonneperiode, terwijl de laagste, bol D, in het etherisch gebied van de stoffelijke wereld
ligt.
Na de kosmische nacht tussen de Zonne- en de Maanperiode, begint de levensgolf haar loop weer op bol A van de Maanperiode en doorloopt in de
bepaalde tijd haar zeven rondten zoals daarvoor. Dan volgt een nieuwe kosmische nacht waarin de bollen opnieuw één niveau lager worden gebracht, en
dit maal bevindt zich de dichtste bol in het scheikundig gebied van de stoffelijke wereld, zoals men op diagram 8 kan zien.
Dit nu is de Aardeperiode en de laagste en dichtste bol - bol D - is onze tegenwoordige aarde. De levensgolf begon hier, volgens gewoonte, op bol A
na de kosmische nacht die volgde op de Maanperiode. In de tegenwoordige
Aardeperiode is zij driemaal om de zeven bollen heengegaan en is nu in de
vierde rondte op bol D aangekomen.
De grootste dichtheid van stof - het dieptepunt van stoffelijkheid - werd hier
op aarde in deze tegenwoordige vierde rondte, een paar miljoen jaren geleden,
bereikt. Van nu af aan zal er dus een opwaartse neiging in ijlere substantie
zijn. Tijdens de drieënhalve rondte die nog in deze periode moeten worden
doorlopen, zal de aarde langzamerhand steeds etherischer worden. In de volgende periode - de Jupiterperiode - zal bol D zich, evenals in de Maanperiode,
weer in het etherisch gebied bevinden en zullen ook de andere bollen naar
evenredigheid hoger liggen.
In de Venusperiode zullen zij in dezelfde werelden liggen als tijdens de Zonneperiode. De bollen van de Vulcanusperiode zullen dezelfde dichtheid bezitten en zich in dezelfde werelden bevinden als die van de Saturnusperiode.
Dit alles kan men zien op diagram 8. Als de levensgolf zijn werk in de
Aardeperiode voltooid heeft en de daarop volgende kosmische nacht voorbij
is, zal hij zijn zeven rondten over de bollen van de Jupiterperiode doormaken. Dan komt de gewone kosmische nacht met zijn ontledende en analyserende activiteiten; daarna de zeven rondten van de Venusperiode; dan weer
een tijd van rust, gevolgd door de laatste periode van het tegenwoordige ontwikkelingsplan: de Vulcanusperiode. Hier beschrijft de levensgolf ook zijn zeven rondten. Aan het einde van de laatste rondte worden alle bollen opgelost
en wordt de levensgolf weer in God teruggetrokken, wat even lang duurt als
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die van alle zeven perioden van activiteit. Tijdens de kosmische nacht van assimilatie en voorbereiding, gaat God zélf in het Absolute op voor een nieuwe
grote dag.
Dan zullen andere, grootsere ontwikkelingen volgen, maar wij kunnen ons
alleen maar met de zeven hier beschreven perioden bezighouden.
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8
HET WERK VAN DE EVOLUTIE

De draad van Ariadne
Nu wij kennis gemaakt hebben met de werelden, de bollen en de rondten waarover het ontwikkelingspad in de zeven perioden loopt, kunnen wij het werk
dat in elke periode gedaan wordt, zowel als de daarvoor gebruikte methoden,
nauwkeuriger bezien.
De draad van Ariadne, die ons door het doolhof van bollen, werelden, rondten en tijdperken moet voeren, wordt gevonden als men bedenkt en goed onthoudt, dat de maagdelijke geesten, die de ontwikkelende levensgolf samenstellen, totaal onbewust werden toen zij hun ontwikkelingstocht door de vijf werelden van dichtere substantie dan die van de wereld van de maagdelijke geesten begonnen. Daar het doel van ontwikkeling is hen tot vol bewustzijn te
brengen, in staat de stof van alle werelden te beheersen, zijn ook de omstandigheden, belichaamd in bollen, werelden, rondten en tijdperken, in overeenstemming met dit doel geregeld. Tijdens de Saturnus-, Zonne- en Maanperiode, en de afgelopen helft van onze tegenwoordige Aardeperiode, hebben de
maagdelijke geesten onbewust hun verschillende voertuigen onder toezicht
van de verheven wezens die hun ontwikkeling leidden, opgebouwd en zijn
langzamerhand wakker geschud, tot zij nu de toestand van waakbewustzijn
bereikt hebben. Deze fase noemt men involutie.
Vanaf nu tot aan het eind van de Vulcanusperiode zullen de maagdelijke
geesten, die nu onze mensheid is, door hun eigen streven en vernuft in de vijf
werelden hun voertuigen vervolmaken en hun bewustzijn uitbreiden. Deze fase noemt men evolutie.
Het bovenstaande is de sleutel tot het begrijpen van wat volgt. Een grondig
begrip van het schema van planetaire ontwikkeling, zoals dit op de voorgaande bladzijden geschetst is, is voor u van onschatbare waarde. Hoewel
sommige aanhangers van de wetten van oorzaak en gevolg, en van wedergeboorte schijnen te denken dat het bezit van dergelijke kennis onbelangrijk en
nutteloos is, zijn zij evenwel voor serieuze onderzoekers van deze twee wet153

ten van zeer groot belang. Het oefent het verstand in abstract denken en verheft het boven de alledaagse dingen van het stoffelijke bestaan, terwijl het de
verbeeldingskracht helpt om boven de belemmerende valstrikken van het eigenbelang uit te stijgen. Zoals wij bij onze bestudering van de begeertewereld
geconstateerd hebben, is belangstelling de voornaamste drijfveer tot handeling, maar op ons niveau van ontwikkeling wordt belangstelling meestal door
zelfzucht gewekt. Egoïsme soms, van een zeer subtiel karakter, maar zij zet
aan tot allerlei handelingen. Elke handeling door belangstelling gevoed, schept
bepaalde gevolgen die op ons inwerken, en daarom zijn wij gebonden door
handelingen die met de stoffelijke wereld verband houden. Als ons verstand
zich echter met onderwerpen als wiskunde of de studie van de planetaire ontwikkelingsstadia bezighouden, zijn wij in het gebied van zuiver abstracte gedachte niet langer onder invloed van gevoel, en wordt het verstand opwaarts
gericht naar de geestelijke gebieden en naar bevrijding. Wanneer wij de derde
machtswortel trekken, of getallen vermenigvuldigen, of over tijdperken, rondten, enzovoort denken, dan blijft gevoel buiten spel. Wij maken geen ruzie of
twee maal twee vier is. Als ons gevoel een woordje mee mocht spreken, dan
zouden wij misschien proberen er vijf van te maken en ruzie maken met iemand die, om persoonlijke redenen, zei dat het drie was. Maar in de wiskunde
heerst waarheid en wordt het gevoel opzij gezet. Daarom vindt iemand die
volgens zijn gevoel leeft, wiskunde droog en oninteressant.
Pythagoras leerde zijn leerlingen om in de wereld van de eeuwige geest te
leven. Zij die les van hem wilden hebben, moesten eerst wiskunde studeren.
Een verstand dat wiskunde kan bevatten, staat boven de gemiddelde mens en
is in staat in de wereld van de geest op te stijgen, omdat hij niet door de wereld van gevoel en begeerte belemmerd wordt. Hoe meer wij ons aanwennen
om in termen te denken die ontleend zijn aan de geestelijke werelden, des te
beter zullen wij in staat zijn om boven de begoochelingen uit te stijgen, die
ons in dit stoffelijke bestaan omringen, waar de tweelinggevoelens: belangstelling en onverschilligheid de waarheid verduisteren en ons verblinden, zoals de straalbreking van het licht door de atmosfeer van de aarde ons een onjuist idee geeft over de stand van het hemellichaam dat de stralen uitzendt.
Daarom raden wij u, die de waarheid wil leren kennen, aan de gebieden van
de geest te betreden en te onderzoeken en u zo snel als veiligheidshalve mogelijk is en in overeenstemming is met uw ontwikkeling, u van zijn boeien van
het vlees te bevrijden, om het volgende zo grondig mogelijk te bestuderen, te
verwerken en verstandelijke beelden van deze werelden, bollen en tijdperken
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op te bouwen. Als u die weg wenst in te slaan, zijn de studie van wiskunde en
van Hintons werk The Fourth Dimension prachtige oefeningen voor abstract
denken. Dit werk van Hinton - hoewel het op onjuiste grondslag berust is,
omdat de begeertewereld van vier afmetingen in werkelijkheid niet door methoden die maar op drie afmetingen betrekking hebben, gevonden kan worden, heeft de ogen van verscheidene personen die het bestudeerd hebben,
geopend en hen helderziend gemaakt. Terwijl wij denken aan het gezegde dat
de logica de beste leermeester is in welke wereld dan ook, staat het bovendien vast, dat zij die er in slagen de bovenstoffelijke wereld door dergelijke
oefeningen in abstract denken te betreden, niet in de war zullen raken maar in
staat zijn, om onder alle omstandigheden, hun tegenwoordigheid van geest te
bewaren.
Een groots ontwerp wordt hier geopenbaard. Naarmate er meer details worden ingevuld, wordt het onvoorstelbaar. Iedereen die in staat is het te begrijpen, zal ruimschoots beloond worden als hij zich daarvoor alle mogelijke
moeite geeft. Daarom moet u langzaam lezen, vaak herhalen, en veel en diep
nadenken.
Dit boek, en vooral dit hoofdstuk, kan niet zo maar hier en daar eens opgeslagen worden. Elke zin is van belang voor en houdt verband met wat volgt,
en veronderstelt kennis van wat voorafgaat. Als men het boek niet grondig
en systematisch bestudeert zal het, naar mate men vordert, steeds onbegrijpelijker en verwarder worden. Als u het boek echter bestudeert en overdenkt,
zal u zien dat elke bladzijde verduidelijkt wordt door de kennis van wat vooraf ging.
Geen enkel werk dat de diepzinnigste fasen van het grote wereldmysterie
behandelt, die het menselijk verstand op zijn tegenwoordig niveau van ontwikkeling kan bevatten, kan zo geschreven worden dat het gemakkelijk leest.
Toch zijn de diepzinnigste fasen die wij nu kunnen bevatten alleen maar de
grondbeginselen van het grootse ontwerp zoals het geopenbaard zal worden,
als in een later stadium van onze ontwikkeling als supermens, ons verstand in
staat is meer te begrijpen.
De Saturnusperiode
De bollen uit de Saturnusperiode bestonden uit een veel ijlere en fijnere substantie dan onze aarde, zoals u op de diagrammen 7 en 8 duidelijk kunt zien.
Wij raden u aan deze diagrammen bij de hand te houden om ze bij de bestu155

dering van dit onderwerp steeds te kunnen raadplegen. De dichtste bol van
die periode bevond zich in dezelfde afdeling van de gedachtewereld waar nu
de ijlste bollen van onze tegenwoordige periode liggen: het gebied van de
concrete gedachte. Deze bollen hadden geen dichtheid zoals wij die kennen.
Warmte is het enige woord dat de voorstelling van de oude Saturnusperiode
bij benadering uitdrukt. Er heerste duisternis en als een mens de ruimte die
deze bol innam, had kunnen betreden, zou hij niets hebben kunnen zien. Alles om hem heen zou donker geweest zijn, maar hij zou de warmte ervan gevoeld hebben.
De materialist zal het natuurlijk idioot vinden een dergelijke toestand een
‘bol’ te noemen en te beweren dat hij het ontwikkelingsveld van vorm en leven was. Als wij echter de nevelvlektheorie bezien, kunnen wij begrijpen dat
de nevel duister geweest moet zijn voordat hij van licht gloeide. En dat hij
warm geweest moet zijn voordat hij vurig kon worden. Deze hitte moet door
beweging veroorzaakt zijn, en beweging is leven.
Wij kunnen zeggen dat de maagdelijke geesten, die bewustzijn en vorm
moesten ontwikkelen, zich in deze bol bevonden of juister, dat de hele bol
uit maagdelijke geesten bestond, evenals een framboos uit een groot aantal
kleine frambozen bestaat. Zij waren in de bol opgenomen zoals het leven dat
het mineraal bezielt in onze aarde besloten ligt. Daarom zeggen de occultisten dat de mens in de Saturnusperiode de mineraaltoestand doormaakte.
Buiten deze warmtebol - namelijk in de atmosfeer ervan - waren de grote
scheppende hiërarchieën, die de ontwikkelende maagdelijke geesten hielpen
met vorm en bewustzijn op te bouwen. Er waren veel hiërarchieën, maar nu
zullen wij ons alleen maar met de voornaamste bezighouden, namelijk diè hierarchieën die het belangrijkste werk van de Saturnusperiode deden.
In de terminologie van de Rozenkruisers heten zij Heren van de Vlam, vanwege de stralende glans van hun lichaam en hun grote geestelijke vermogens.
In de Bijbel worden zij Tronen genoemd en zij werkten uit eigen vrije wil op
de mens in. Zij waren zo vergevorderd, dat hun optreden in deze ontwikkeling hun geen nieuwe ervaring kon bieden en dus ook niet meer wijsheid. Dit
zelfde kan gezegd worden van de twee nog hogere orden, hiërarchieën die
wij later zullen noemen. De overige scheppende hiërarchieën waren verplicht
op, in, en met de mens te werken om hun eigen ontwikkeling af te maken.
Deze Heren van de Vlam waren buiten de donkere Saturnusbol, en hun lichamen straalden een krachtig licht uit. Zij projecteerden als het ware hun
beeltenis op de oppervlakte van die oude Saturnusbol, die zo onvatbaar voor
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indrukken was, dat hij bij wijze van echo alles wat er mee in aanraking kwam,
terugkaatste en de beelden veelvoudig herhaald teruggaf. Dit wordt verteld in
de Griekse mythe waar gezegd wordt dat Saturnus zijn eigen kinderen ombracht.
Toch slaagden de Heren van de Vlam er na herhaalde pogingen in, om in de
eerste rondte in het zich ontwikkelende leven, de kiem te leggen waaruit ons
tegenwoordige grofstoffelijk lichaam ontwikkeld is. Deze kiem ontwikkelde
zich iets tijdens de overige eerste zes rondten, omdat de aanleg tot ontwikkeling van de zintuigen, vooral het gehoor, erin opgesloten lag. Daarom is het
oor het hoogst ontwikkelde orgaan dat wij bezitten. Het is het instrument dat
met de grootste nauwkeurigheid de indrukken van buitenaf naar het bewustzijn overbrengt. Het gehoor is minder blootgesteld aan de begoochelingen van
de stoffelijke wereld dan de andere zintuigen.
Het bewustzijn van het zich ontwikkelende leven uit die periode is te vergelijken met dat van onze mineralen - een toestand van onbewustheid die overeenkomt met die van mediums in diepe trance - maar in de eerste zes rondten
werkte het zich ontwikkelende leven op de kiem van het grofstoffelijk lichaam
in, onder leiding en met behulp van de verschillende scheppende hiërarchieën.
In het midden van de zevende rondte werden de Heren van de Vlam, die werkeloos gebleven waren sinds zij in de eerste rondte de kiem van het grofstoffelijk lichaam gegeven hadden, weer actief; deze keer om het hoogste geestelijke beginsel te doen ontwaken. Zij wekten een begin van activiteit op in de
goddelijke geest van de mens.
Men ziet dus dat de mens zijn hoogste en zijn laagste voertuig - de goddelijke geest en het grofstoffelijk lichaam - aan de ontwikkeling van de Saturnusperiode dankt. De Heren van de Vlam - in geen enkel opzicht gedwongen
dit te doen - hielpen de mens uit eigen vrije wil om ze openbaar te maken.
Het werk van de verschillende scheppende hiërarchieën begint niet op bol
A, aan het begin van een periode of een rondte. Het begint in het midden van
een rondte, neemt geleidelijk in kracht toe en bereikt zijn hoogtepunt in het
midden van de kosmische nacht die zowel tussen twee rondten als tussen twee
perioden intreedt. Naarmate de levensgolf het midden van de volgende rondte nadert neemt het werk langzamerhand af.
Zo was het werk van de Heren van de Vlam bij het doen ontwaken van het
kiembewustzijn, het krachtigst en het grootst tijdens de periode van rust tussen de Saturnus- en de Zonneperiode.
We herhalen nog eens, dat een kosmische nacht niet als een tijd van werke157

loosheid moet worden beschouwd. Het is geen leeg bestaan, zoals wij ook al
gezien hebben in het geval van de mens die van de dood tot wedergeboorte
komt. Zo is het ook met de grote dood van alle bollen uit een tijdperk. De
actieve openbaring houdt op, zodat een naar verhouding levendiger, geestelijke activiteit zich kan ontplooien.
Men kan zich misschien het best een begrip vormen van de aard van deze
geestelijke activiteit door na te gaan wat er gebeurt als men een rijpe vrucht
in de grond stopt. Gisting en verrotting van het vruchtvlees zijn het gevolg.
Maar uit die chaos ontspringt de nieuwe plant en schiet hoog op in de lucht
en zonneschijn. Zo wordt ook, als een periode ten einde is, alles in een opeengehoopte Chaos opgelost, waarin het onmogelijk schijnt enige orde te brengen.
Op de juiste tijd echter, worden de bollen van een nieuwe periode gevormd en
klaar gemaakt om als werelden voor de mens tot woonplaats te kunnen dienen. Van de vijf duistere bollen, die het zich ontwikkelende leven tijdens de
kosmische nacht doorloopt om zijn activiteit van een nieuwe scheppingsdag
in een veranderde omgeving te beginnen - voorbereid en uiterlijk vormgegeven tijdens de activiteit van de kosmische nacht - wordt het zich ontwikkelende leven hiernaar overgebracht. Evenals het gistingsproces in de vrucht het
zaad stimuleert en de bodem waarin het groeit vruchtbaar maakt, zo wekken
de Heren van de Vlam de kiem van de goddelijke geest tot leven, hoofdzakelijk in de kosmische nacht tussen de Saturnus- en de Zonneperiode. Zij gaan
hiermee door tot het midden van de eerste rondte van de Zonneperiode.
Samenvatting van de hoofdpunten
Voordat de activiteit in de één of andere periode kan beginnen, heeft er steeds
een samenvatting plaats van alles wat eerder is doorgemaakt. Door de spiraalvormige ontwikkelingsgang, vindt deze activiteit telkens op een hoger niveau
plaats dan het ontwikkelingsniveau dat herhaald wordt. De noodzaak hiervan
zal blijken wanneer wij aan een beschrijving van de samenvatting zelf komen.
De eerste rondte in elke periode is een samenvatting van het werk van het
grofstoffelijk lichaam tijdens de Saturnusperiode, en wordt door de Rozenkruisers de Saturnusrondte genoemd.
De tweede periode is de Zonneperiode en daarom is de tweede rondte in
elke periode volgend op de Zonneperiode de Zonnerondte.
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De derde periode is de Maanperiode en daarom is ook de derde rondte van
elke volgend periode een samenvatting van het werk dat in de Maanperiode
gedaan is en wordt de Maanrondte genoemd.
Het eigenlijke werk van een periode begint pas als de samenvattingsrondten voorbij zijn. In de tegenwoordige Aardeperiode bijvoorbeeld hebben wij
drieëneenhalve rondte achter de rug. Dat wil zeggen, dat in de eerste of de
Saturnusrondte van de Aardeperiode het werk uit de Saturnusperiode herhaald werd, maar op een hoger niveau. In de tweede of Zonnerondte werd
het werk uit de Zonneperiode nog eens herhaald. In de derde of Maanrondte
werd het werk uit de Maanperiode herhaald en pas in de vierde - de tegenwoordige rondte - begon het eigenlijke werk van de Aardeperiode.
In de laatste van de zeven perioden - de Vulcanusperiode - zal alleen maar
de laatste rondte met het eigenlijke Vulcanuswerk verband houden. In de
voorafgaande zes rondten zal het werk uit de vroegere zes perioden samengevat worden.
Bovendien - en dit moet u vooral goed onthouden - staat een Saturnusrondte in elke periode altijd in verband met de ontwikkeling van een nieuwe eigenschap in het grofstoffelijk lichaam, omdat daarmee in een eerste rondte begonnen werd. En iedere zevende of Vulcanusrondte, heeft als speciale taak de
één of andere activiteit in verband met de goddelijke geest, omdat in een zevende rondte daarmee een begin werd gemaakt. Zo zullen wij zien dat er een
verband bestaat tussen de verschillende rondten en de voertuigen van de mens.
De Zonneperiode
De omstandigheden van de Zonneperiode waren totaal verschillend van die
van de Saturnusperiode. In tegenstelling met de warmtebollen uit de Saturnusperiode, waren de bollen uit de Zonneperiode gloeiende lichtballen die
dezelfde dichtheid als gas hadden. Deze grote gasbollen bevatten alles wat in
de Saturnusperiode ontwikkeld was. Evenzo bevonden zich in de atmosfeer de
scheppende hiërarchieën.
In plaats van het echoachtige, weerspiegelende vermogen van de Saturnusperiode, bezaten deze bollen tot op zekere hoogte de eigenschap elke gezicht of geluid dat hun oppervlakten trof, te absorberen en te verwerken. Zij
‘voelden’ als het ware de dingen. De aarde schijnt dit niet te doen en een materialist zou de gedachte alleen al idioot vinden, maar de occultist weet dat de
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aarde alles op en in zich voelt. Deze lichtere bol was veel sensitiever dan de
aarde, omdat hij niet door zulke vaste en harde banden van stoffelijkheid gebonden en beperkt was als onze tegenwoordige woonplaats.
Het leven was er natuurlijk anders, omdat er geen vormen zoals wij die kennen, konden bestaan. Het leven kan zich echter evengoed of zelfs beter in
vormen van vurig gas uitdrukken dan in vormen van harde, scheikundige stof,
zoals de tegenwoordige grofstoffelijke vormen van mineralen, planten, dieren
en mensen.
Toen het zich ontwikkelende leven in de eerste of Saturnusrondte van de
Zonneperiode op bol A verscheen, stond het nog altijd onder de hoede van
de Heren van de Vlam, die in het midden van de laatste rondte van de Saturnusperiode in de mens de kiem van de goddelijke geest opwekten.
Eerder hadden zij de kiem van het grofstoffelijk lichaam gegeven. In de
eerste helft van de Saturnusrondte van de Zonneperiode moesten zij hier enige verbeteringen in aanbrengen.
In de Zonneperiode moest met de vorming van het levenslichaam begonnen
worden, met alles wat daarbij behoorde, van vermogen tot assimilatie, groei,
voortplanting, klieren enzovoort.
De Heren van de Vlam legden in de kiem van het grofstoffelijk lichaam alleen maar het vermogen voor het ontwikkelen van zintuiglijke organen. Nu
was het nodig dat de kiem op zo’n manier veranderd werd, dat doordringing
met een levenslichaam mogelijk was, plus het vermogen tot ontwikkeling van
klieren en een spijsverteringskanaal. Dit werd tot stand gebracht door het gezamenlijk optreden van de Heren van de Vlam, die de oorspronkelijke kiem
gaven en de Heren van Wijsheid die in de Zonneperiode de leiding van de
stoffelijke ontwikkeling op zich namen.
De Heren van Wijsheid, die niet zo hoog ontwikkeld waren als de Heren van
de Vlam, werkten om hun eigen ontwikkeling te voltooien. Daarom kregen
zij hulp van een orde van verheven Wezens die, evenals de Heren van de
Vlam, uit eigen vrije wil handelden. In esoterisch spraakgebruik noemt men
hen cherubijnen. Deze verheven wezens namen echter pas actief deel aan het
werk toen het nodig was de kiem van het tweede geestelijke beginsel van onze groeiende mens te doen ontwaken, omdat de Heren van Wijsheid wel in
staat waren het werk te doen in verband met het levenslichaam, dat in de
Zonneperiode aan de samenstelling van de mens toegevoegd moest worden.
Maar niet om het tweede, geestelijke beginsel te wekken.
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Toen de Heren van de Vlam en de Heren van Wijsheid in de Saturnusrondte
van de Zonneperiode gezamenlijk het ontkiemende grofstoffelijk lichaam opnieuw opbouwden, begonnen de Heren van Wijsheid in de tweede rondte het
eigenlijke werk van de Zonneperiode, door uit hun eigen lichaam de kiem voor
het levenslichaam uit te stralen en het vatbaar te maken om het grofstoffelijk
lichaam te doordringen, terwijl zij in de kiem het vermogen legden om de
groei en de voortplanting te bevorderen, de zintuiglijke centra van het grofstoffelijk lichaam op te wekken en hen te doen bewegen. Kort gezegd, zij legden in het levenslichaam de kiem van alle vermogens die het nu bezig is te
ontplooien om een volmaakt en gewillig voertuig voor het gebruik van de geest
te worden.
Dit werk nam de tweede, derde, vierde en vijfde rondte van de Zonneperiode in beslag. In de zesde rondte verschenen de cherubijnen en zij lieten de
kiem van het tweede aanzicht van de drievoudige geest in de mens - de levensgeest - ontwaken. In de zevende en laatste rondte werd de pas ontwaakte kiem
van de levensgeest met de ontkiemende goddelijke geest verbonden, waarna
deze nog verder bewerkt werd.
U zult zich herinneren, dat in de Saturnusperiode ons bewustzijn overeenkwam met de trancetoestand. Door de activiteit van de Zonneperiode werd dit
op zo’n manier veranderd, dat het langzamerhand veel overeenkomst vertoonde met het bewustzijn in een droomloze slaap.
De ontwikkeling in de Zonneperiode voegde aan de samenstelling van de
zich ontwikkelende, rudimentaire mens het op één na hoogste en op één na
laagste van zijn tegenwoordige voertuigen toe. Als resultaat van de Saturnusperiode bezat de mens in kiem een grofstoffelijk lichaam en een goddelijke geest. Aan het einde van de Zonneperiode bezat hij in kiem een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam, een goddelijke geest en een levensgeest,
dat wil zeggen, een tweevoudige geest en een tweevoudig lichaam.
Wij zien ook dat, zoals de eerste of Saturnusrondte van iedere periode te
maken heeft met werk in het grofstoffelijk lichaam, omdat daarmee in een
eerste rondte een begin gemaakt werd, de tweede of Zonnerondte van iedere
periode te maken heeft met verbeteringen aan het levenslichaam, omdat dit
in een tweede rondte ontstond. Zo is ook de zesde rondte van elke periode
gewijd aan een of ander werk, dat in verband staat met de levensgeest en elke
zevende rondte is vooral gewijd aan bezigheden die in verband staan met de
goddelijke geest.
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In de Saturnusperiode maakte de mens in wording een mineraalachtige bestaanstoestand door, dat wil zeggen hij had een grofstoffelijk lichaam zoals
het mineraal. Ook zijn bewustzijn kwam overeen met dat van het tegenwoordige mineraal.
Zo kan men ook zeggen, dat analoog en op dezelfde manier, de mens in de
Zonneperiode het plantenbestaan doormaakte. Hij had een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam zoals de plant dat heeft en ook zijn bewustzijn
was als dat van hen, dat van een droomloze slaap. U zult deze analogie volkomen begrijpen, wanneer u diagram 4 in het hoofdstuk over de vier rijken
nog eens naslaat, waar de voertuigen van bewustzijn van mineralen, planten,
dieren en mensen geschetst zijn, naast de specifieke toestand van bewustzijn,
die aan elke groep eigen is, afhankelijk van de mate waarin zij over hun voertuigen kunnen beschikken.
Toen de Zonneperiode ten einde was, volgde er een nieuwe kosmische
nacht, die gewijd was aan assimilatie, en ontleden en analyseren, wat noodzakelijk was voor het begin van de Maanperiode. Die was even lang als de voorafgaande periode van feitelijke openbaring.
De Maanperiode
Zoals het hoofdkenmerk van de donkere Saturnusbollen omschreven kon
worden als warmte en dat van de bollen uit de Zonneperiode als licht of gloeiende hitte, zo kan het hoofdkenmerk van de bollen uit de Maanperiode het
best omschreven worden als vochtigheid. Er was geen lucht zoals wij die kennen. In het midden was de hete, vurige kern. Daar op volgend was een dichte
damkring van vocht die ontstaan was door contact met de kou van de ruimte
er buiten. Door aanraking met de vurige kern in het midden, veranderde deze
dichte vochtnevel in hete stoom die naar buiten drong, daar afkoelde en weer
naar het middelpunt neerdaalde. Daarom noemt de occultist de bollen van
de Maanperiode water en beschrijft de atmosfeer uit die tijd als vuurmist. Dit
was het toneel voor de volgende voorwaartse stap van het zich ontwikkelend
leven.
Het werk van de Maanperiode bestond hierin, dat de kiem van een begeertelichaam werd gelegd, en een begin werd gemaakt met de kiemactiviteit
van het derde aanzicht van de drievoudige geest in de mens: de menselijke
geest, het ego of ik.
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In het midden van de zevende rondte van de Zonneperiode, hadden de Heren van Wijsheid de in kiem aanwezige levensgeest, die door de cherubijnen
in de zesde rondte van de Zonneperiode gegeven is, onder hun hoede. Dit gebeurde met het doel om de levensgeest met de goddelijke geest te verbinden.
Zij bereikten het hoogtepunt van hun activiteit in de kosmische nacht tussen
de Zonne- en de Maanperiode. Bij het aanbreken van de Maanperiode, toen
de levensgolf zijn nieuwe levensreis begon, verschenen de Heren van Wijsheid opnieuw en brachten de kiem van de voertuigen van de groeiende mens
met zich mee. In de eerste of de Saturnusrondte van de Maanperiode, werkten zij samen met de Heren van Individualiteit, die zich vooral met de stoffelijke ontwikkeling van de Maanperiode belastten. Samen bouwden zij opnieuw
de kiem op van het grofstoffelijk lichaam dat meegebracht was uit de Zonneperiode. Deze kiem had nog niet ontplooide embryonale zintuigen, spijsverteringsorganen, klieren en dergelijke ontwikkeld en was doordrongen van een
ontluikend levenslichaam, dat een zekere mate van leven in het embryonale
grofstoffelijke lichaam uitstortte. Natuurlijk was dit niet vast en zichtbaar zoals
nu; toch was het op grove manier enigszins georganiseerd. Door de geschoolde, helderziende blik van de onderzoeker, die taferelen uit dit verre verleden
in het geheugen der natuur naspeurt, is dit goed te onderscheiden.
In de Maanperiode was het noodzakelijk dat het grofstoffelijk lichaam opnieuw werd opgebouwd om het geschikt te maken om met een begeertelichaam doordrongen te worden en ook om een zenuwstelsel, spieren, kraakbeen en het begin van een geraamte te ontwikkelen. Deze wederopbouw was
het werk van de Saturnusrondte in de Maanperiode.
In de tweede of Zonnerondte werd het levenslichaam ook veranderd, zodat het geschikt werd om met een begeertelichaam doordrongen te worden,
en ook om het aan te passen aan het zenuwstelsel, de spieren, het geraamte
en dergelijke. De Heren van Wijsheid, die de scheppers van het levenslichaam waren, hielpen ook de Heren van Individualiteit met dit werk.
In de derde rondte begint het eigenlijke Maanwerk. De Heren van Individualiteit straalden uit zichzelf de substantie uit die de onbewuste, groeiende
mens zich met hun hulp toe-eigende en tot een begeertelichaam in wording
opbouwde. Ook hielpen zij hem om dit wordende begeertelichaam in te
bouwen in het samengestelde levenslichaam en grofstoffelijk lichaam dat hij
al bezat. Dit werk nam de hele derde en vierde rondte van de Maanperiode in
beslag.
Zoals met de Heren van Wijsheid, zo was het ook met de Heren van Indivi163

vidualiteit. Hoewel zij ver boven de mens verheven waren, werkten zij toch
op en in hem om hun eigen ontwikkeling te voltooien. Zij hadden wel het vermogen om met het lagere voertuig om te gaan, maar stonden machteloos ten
opzichte van het hogere. Zij konden de geestelijke impuls, die nodig was om
het derde aanzicht van de drievoudige geest in de mens te doen ontwaken,
niet geven. Daarom daalde tijdens de vijfde rondte van de Maanperiode een
andere categorie Wezens af die de noodzaak om een dergelijke ontwikkeling
door te maken als de onze, ontstegen waren en dus evenals de Heren van de
Vlam en de cherubijnen uit eigen vrije wil werkten om de mens te helpen. Zij
worden serafijnen genoemd. Zij deden de kiem van het derde aanzicht van de
geest, de menselijke geest, ontwaken.
In de zesde rondte van de Maanperiode verschenen de cherubijnen opnieuw
en werkten met de Heren van Individualiteit samen om de pas opgewekte kiem
van de menselijke geest met de levensgeest te verbinden.
In de zevende rondte van de Maanperiode kwamen de Heren van de Vlam
de mens weer te hulp, en hielpen de Heren van Individualiteit om de menselijke geest met de goddelijke geest te verbinden. Aldus ontstond het afgescheiden ego: de drievoudige geest.
Voor het begin van de Saturnusperiode verbleven de maagdelijke geesten,
die nu mensen zijn, in de wereld van de maagdelijke geesten en waren albewust zoals God in wie, en niet uit wie, zij zich verschillend ontwikkeld hadden. Zij waren echter niet zelfbewust. Het krijgen van dat vermogen is gedeeltelijk het doel van de ontwikkeling die de maagdelijke geesten in een zee
van stof van steeds groter wordende dichtheid dompelt, waardoor zij ten
slotte van het albewustzijn worden afgesloten.
Zo werden in de Saturnusperiode de maagdelijke geesten in de wereld van
de goddelijke geest ondergedompeld en gehuld in het teerste vlies van die
substantie, dat zij met behulp van de Heren van de Vlam nog gedeeltelijk konden doordringen.
In de Zonneperiode werd de maagdelijke geest in de dichtere wereld van
de levensgeest gedompeld en door een tweede sluier, uit de substantie van de
wereld van de levensgeest, doeltreffender van het albewustzijn afgesloten.
Toch kon hij met behulp van de cherubijnen ook deze tweede sluier gedeeltelijk doordringen. Ook was het besef van de ‘eenheid van alles’ nog niet verloren, want de wereld van de levensgeest is nog altijd een universele wereld
die aan alle planeten van een zonnestelsel toebehoort en ze alle doordringt.
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In de Maanperiode echter worden de maagdelijke geesten dieper in de nog
dichtere stof van het gebied van de abstracte gedachte gedompeld en hier
wordt de dichtste sluier, de menselijke geest, toegevoegd. Van nu af aan is het
albewustzijn van de maagdelijke geest verloren. Hij kan niet langer door zijn
sluiers heendringen, naar buiten kijken en anderen waarnemen. Zo wordt hij gedwongen zijn bewustzijn naar binnen te keren, en daar vindt hij zijn zelf als het
ego; afgescheiden en los van alle anderen.
De maagdelijke geest is dus in een drievoudige sluier gehuld. Omdat zijn
buitenste sluier, de menselijke geest, hem absoluut blind maakt voor de eenheid van alle leven, wordt hij - door het verkeerde idee van afgescheidenheid
te koesteren, opgevat tijdens de involutie - het ego. Evolutie zal die begoocheling langzamerhand opheffen en het albewustzijn terugbrengen, terwijl eveneens zelfbewustzijn verkregen is.
Zo zien wij dat de mens aan het einde van de Maanperiode een drievoudig
lichaam op verschillende niveaus van ontwikkeling, naast de kiem van de drievoudige geest bezat. Hij had een grofstoffelijk, een levens- en een begeertelichaam, naast een goddelijke, een levens- en een menselijke geest. Wat ontbrak, was de schakel hiertussen.
Wij hebben gezien dat de mens in de Saturnusperiode het minerale niveau
doorliep en in de Zonneperiode het plantstadium. Zijn levensreis door de
Maanperiode is op dezelfde manier te vergelijken met de toestand van dierachtig bestaan. Hij bezat namelijk het grofstoffelijk, levens- en begeertelichaam, zoals onze tegenwoordige dieren bezitten en een geestelijk ‘beeldend
bewustzijn’, zoals de lagere dieren van onze tijd. Dit lijkt op het droombewustzijn van de mens, behalve dan dat het absoluut redelijk is, omdat het door
de groepsgeest van de dieren bestuurd wordt. Hier verwijzen wij u weer naar
diagram 4 in het hoofdstuk over de vier natuurrijken, waarop dit wordt aangetoond.
Deze Maanwezens waren niet alleen maar een kiem, zoals in de voorafgaande perioden. Voor het oog van de geoefende helderziende lijkt het of zij aan
draden in de atmosfeer van de vuurnevel hangen, zoals het embryo met de
navelstreng aan de placenta hangt. Door deze draden vloeiden stromen - die
zij alle gemeen hadden - naar binnen en naar buiten door de atmosfeer en verschaften een soort voedsel. De stromen zijn dus in zekere zin te vergelijken
met de functie van het bloed in onze ontwikkeling. Waar wij dus de naam bloed
op deze stromen toepassen, doen wij dit enkel bij wijze van analogie, omdat de
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wezens uit de Maanperiode niets bezaten wat ook maar enigszins leek op ons
tegenwoordige rode bloed, dat nog maar van zeer jonge datum is.
Tegen het einde van de Maanperiode ontstond er een splitsing in de bol die
het veld van onze en andere ontwikkelingen uitmaakte. Deze andere ontwikkelingen hebben wij voor de duidelijkheid tot nu toe niet genoemd, maar nu
zullen wij er kennis mee maken.
Een gedeelte van die grote bol was gekristalliseerd door het onvermogen
van de mens om het gedeelte dat hij bewoonde, in de hoge trillingstoestand te
houden die de andere wezens daar in stand hielden. Toen dit gedeelte steeds
trager werd, werd het door de middelpuntvliedende kracht van de wentelende bol in de ruimte geslingerd, waar het om het gloeiende, vurige, centrale gedeelte begon te draaien.
De geestelijke reden voor het afstoten van zulke kristallisaties is dat de hoogste wezens voor hun ontwikkeling op een dergelijke bol, de ontzettend snelle
vuurtrillingen nodig hebben. Zij worden door verdichting belemmerd, hoewel een dergelijke toestand juist nodig is voor de ontwikkeling van andere,
minder ver gevorderde wezens die een lager trillingsgetal nodig hebben. Daarom wordt, wanneer een gedeelte van de een of andere bol door een groep zich
ontwikkelende wezens in het nadeel van anderen verhard is, dat gedeelte precies op de juiste afstand van de centrale massa afgeworpen, zodat het als een
satelliet om de hoofdbol blijft wentelen. De warmtetrillingen die hem treffen,
hebben zo’n snelheid en kracht, dat zij in de specifieke behoeften van de zich
op die satelliet ontwikkelende wezens voorzien. Het spreekt vanzelf dat de
wet van de zwaartekracht het verschijnsel vanuit een stoffelijk oogpunt op zeer
bevredigende manier verklaart. Er bestaat echter altijd een diepere oorzaak
die een vollediger verklaring biedt en die wij kunnen vinden wanneer wij de
dingen van de geestelijke kant bezien. Zoals een stoffelijke daad alleen maar
de zichtbare uiting is van de onzichtbare gedachte die er aan moet voorafgaan,
zo is het afwerpen van een planeet van een centrale zon niets anders dan het
zichtbare, onvermijdelijke gevolg van onzichtbare geestelijke omstandigheden.
De kleinere planeet, die in de Maanperiode afgestoten werd, verdichtte zich
betrekkelijk snel en bleef het veld van onze ontwikkeling tot aan het eind van
die periode. Zij was voor de moederplaneet een maan die om haar heen draaide, zoals onze maan rond de aarde draait, maar zij vertoonde geen fasen zoals onze maan. Zij draaide zo, dat de ene helft altijd licht was en de andere altijd donker, zoals met Venus het geval is. Eén van de polen was rechtstreeks
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naar de grote, vurige bol gericht, zoals één van de polen van Venus precies naar
de zon wijst.
Rond deze satelliet uit de Maanperiode waren stromen, zoals de stromen van
de groepsgeest rond de aarde gaan. De Maanwezens volgden die stromingen
instinctief van de lichte naar de duistere kant van deze oude maan. Op bepaalde tijden van het jaar, als zij aan de lichtkant waren, vond er een soort
voortplanting plaats. Wij zien een atavistisch overblijfsel van deze maanreizen in verband met de voortplanting, in de reizen van de trekvogels die tot
op de dag van vandaag op bepaalde tijden van het jaar de stromingen van de
groepsgeest rond de aarde met dergelijke bedoelingen volgen. Zelfs de huwelijksreizen van menselijke wezens tonen aan, dat de mens zelf de neiging tot
reizen in verband met de paring nog niet ontgroeid is.
De Maanwezens waren op dit laatste niveau ook in staat om geluiden of kreten te uiten. Dit waren kosmische geluiden; geen uitdrukking van individuele
vreugde of smart, want er bestond nog geen individu. De ontwikkeling van het
individu kwam pas later, namelijk in de Aardeperiode.
Aan het einde van de Maanperiode volgde weer de tussentijd van rust, de
kosmische nacht. De gesplitste delen werden ontbonden en verzonken in de
algemene Chaos die aan het gereedmaken van de bol voor de Aardeperiode
voorafging.
De Heren van Wijsheid waren nu zo ver ontwikkeld, dat zij in staat waren
als hoogste, scheppende hiërarchie de leiding op zich te nemen. Tijdens de
Aardeperiode was aan hen vooral de zorg voor de goddelijke geest in de mens
toevertrouwd.
Ook de Heren van Individualiteit waren voldoende gevorderd om op de
geest van de mens in te werken en daarom werd de levensgeest onder hun
hoede gesteld. Een andere scheppende hiërarchie belastte zich vooral met de
zorg voor de drie zich ontwikkelende kiemen van het grofstoffelijk, het levens- en het begeertelichaam. Zij waren het die, onder leiding van de hogere
orden, eigenlijk het voornaamste werk in verband met deze lichamen deden
en het zich ontwikkelend leven als een soort van instrument gebruikten. Deze hiërarchie noemt men de Heren van Vorm. Zij waren nu zover ontwikkeld,
dat men hen in de komende Aardeperiode met de zorg van het derde aanzicht
van de geest in de mens - de menselijke geest - belastte.
Bij het begin van de Saturnusperiode waren er twaalf grote scheppende hierarchieën met het ontwikkelingswerk bezig. Twee van deze hiërarchieën
werkten mee in het allereerste begin. Wij weten niets van hun af noch van het
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werk dat zij deden, behalve dat zij uit eigen vrije wil hielpen en zich daarna uit
het beperkte bestaan terugtrokken om de bevrijding in te gaan.
Drie andere scheppende hiërarchieën volgden bij het begin van de Aardeperiode hun voorbeeld en wel de Heren van de Vlam, de cherubijnen en de serafijnen, zodat nog zeven hiërarchieën actief werkzaam bleven op het moment
dat de Aardeperiode begon. Diagram 9 geeft een duidelijk idee van de twaalf
scheppende hiërarchieën en van het niveau waarop zij stonden.
De Heren van Verstand werden uiterst bedreven in het bouwen van lichamen uit gedachtestof, zoals wij bedreven worden in het bouwen van lichamen uit scheikundige stof. Dit is ook de reden dat het gebied van de concrete
gedachte de dichtste toestand van stof was tijdens de Saturnusperiode waarin
zij mensachtig waren, terwijl het scheikundig gebied de dichtste toestand is,
waar onze mensheid mee in aanraking komt.
In de Aardeperiode bereikten de Heren van het Verstand de toestand van
schepper en straalden uit zichzelf in ons wezen de kiem van het materiaal uit
waarvan wij nu een georganiseerd verstand proberen op te bouwen. Paulus
noemt hen Machten van de Duisternis, omdat zij van de duistere Saturnusperiode afkomstig waren. Zij worden als slecht beschouwd als gevolg van
de neiging afgescheiden te willen zijn, wat aan het gebied van de rede eigen is,
in tegenstelling tot de samenbindende krachten van de wereld van de levensgeest, het rijk van de liefde. De Heren van het Verstand werken met de mensheid, maar niet met de drie lagere natuurrijken.
De aartsengelen werden bedreven in het bouwen van een lichaam van begeertestof, de dichtste stof van de Zonneperiode. Daardoor zijn zij in staat
minder ontwikkelde wezens, zoals mensen en dieren, te leiden en hun te leren
hoe een begeertelichaam te vormen en te gebruiken.
De engelen zijn uiterst bedreven in het bouwen van een levenslichaam, want
toen zij in de Maanperiode mensachtig waren, was de ether de dichtste toestand van stof. Met het oog op deze vaardigheid zijn zij de juiste leraren van
mensen, dieren en planten, voor wat de levensfuncties van voortplanting, voeding en dergelijke betreft.
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Diagram 9. De twaalf grote scheppende hiërarchieën
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9
ACHTERBLIJVERS EN NIEUWKOMERS

Toen wij in ons vorige hoofdstuk de ontwikkeling van leven, bewustzijn en
vorm nagingen - de drievoudige fase van openbaring van de maagdelijke geest dat wil zeggen het leven dat de vorm om zich heen trekt en daardoor bewustzijn
opdoet, hebben wij gedaan of er maar van één enkele klasse sprake was en of
de maagdelijke geesten, zonder uitzondering, steeds dezelfde vorderingen
maakten. Dit deden wij echter gemakshalve, want er waren wel degelijk achterblijvers, zoals trouwens in elk groot lichaam of grote gemeenschap het geval is. Op school zijn er elk jaar enkele kinderen die het vereiste niveau, waarvan bevordering naar een hogere klas afhangt, niet bereiken. Zo ook zijn er
in elke periode van ontwikkeling wezens die niet mee kunnen, omdat zij niet
ver genoeg zijn om naar de volgende fase te kunnen overgaan.
Zelfs in de Saturnusperiode waren er al, die onvoldoende vorderingen maakten om de volgende stap voorwaarts te kunnen doen. Op dat niveau hanteerden de geestelijke wezens het leven, dat zelf onbewust was. Maar die onbewustheid belette niet dat sommige maagdelijke geesten, die niet zo plooibaar
waren en zich niet zo gemakkelijk aanpasten als anderen, achterbleven.
In dat ene woord ‘aanpassingsvermogen’ ligt het grote geheim van vooruitgang of achterblijven. Alle vooruitgang is afhankelijk van het feit of een zich
ontwikkelend wezen soepel en plooibaar is en zich gemakkelijk aanpast, zodat het zich direct in nieuwe omstandigheden schikt of dat het hard, onbuigzaam en voor geen verandering vatbaar is. Aanpassingsvermogen is de eigenschap die leidt tot vooruitgang; onverschillig of een wezen op een hoog of
op een laag niveau van ontwikkeling staat. Gebrek aan aanpassingsvermogen
is de oorzaak van achterblijven van de geest, en de achteruitgang van de vorm.
Dit geldt voor verleden, heden en toekomst. Op die manier komt de verdeling in geschikten en ongeschikten, volgens de nauwkeurige en onpersoonlijke
rechtvaardigheid van de wet van oorzaak en gevolg, tot stand. Er was nooit
sprake van een willekeurige scheiding tussen de schapen en de bokken en daar
zal ook nooit sprake van zijn.
De verharde, onontvankelijke gesteldheid van sommige Saturnuswezens be170

lette het ontwaken van de goddelijke geest in hen en daarom bleven zij eenvoudig in de mineraaltoestand, want het enige dat zij verkregen hadden, was
de kiem van het grofstoffelijk lichaam.
Er waren in de Zonneperiode dus twee klassen of natuurrijken, namelijk de
achterblijvers uit de Saturnusperiode, die nog altijd mineraalachtig waren, en
de pioniers uit de Saturnusperiode die ver genoeg waren om de kiem van een
levenslichaam te ontvangen en plantachtig te worden.
Behalve deze twee natuurrijken was er nog een derde, een nieuwe levensgolf die haar activiteit aan het begin van de Zonneperiode pas begon. Dat is
de levensgolf die nu onze dieren bezielt.
De stof waarin de nieuwe levensgolf binnentrad maakte, met de achterblijvers uit de Saturnusperiode, het mineralenrijk van de Zonneperiode uit. Toch
was er een groot verschil tussen deze twee klassen of onderafdelingen van
het tweede natuurrijk. Het is mogelijk dat de achterblijvers nog gaan ‘spurten’ en de pioniers - onze tegenwoordige mensheid - inhalen, maar voor de
nieuwe levensgolf uit de Zonneperiode is dit onmogelijk. Die zal een niveau
bereiken dat overeenkomt met het mensachtige; maar onder heel verschillende omstandigheden.
De scheiding in achterblijvers en pioniers vond plaats in de zevende rondte
van de Saturnusperiode, toen de goddelijke geest door de Heren van de Vlam
werd opgewekt. Toen bleek dat sommige van de zich ontwikkelende wezens
in zo'n onontvankelijke, verharde staat verkeerden, dat het onmogelijk was ze
wakker te schudden. Daardoor bleven zij zonder de geestelijke vonk waarvan
hun vooruitgang afhing en waren zij verplicht op dezelfde hoogte te blijven
staan en waren ze niet in staat om de anderen, in wie de geestelijke vonk ontstoken was, te volgen. Alles wat wij zijn, is echt het resultaat van onze eigen inspanning of laksheid.
Deze achterblijvers, en de pas aangekomen levensgolf, vormden duistere
vlekken in het anders gloeiende, gasachtige lichaam dat de dichtste bol van de
Zonneperiode was, en onze tegenwoordige zonnevlekken zijn een vroeger overblijfsel uit die tijd.
In de zesde rondte van de Zonneperiode werd door de cherubijnen de levensgeest opgewekt. Opnieuw bleek dat sommigen, die veilig voorbij het kritieke punt in de Saturnusperiode gekomen waren, in de Zonneperiode achtergebleven waren en niet rijp waren om het tweede aanzicht van de geest te
ontvangen. Zij vormden een nieuwe klasse achterblijvers die zich niet aan de
top van de evolutie hadden kunnen handhaven.
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In de zevende rondte van de Zonneperiode verschenen de Heren van de
Vlam opnieuw om in hen, die daar aan het eind van de Saturnusperiode niet
rijp voor waren maar nu het punt bereikt hadden om de geestelijke impuls in
de Zonneperiode te ontvangen, de goddelijke geest op te wekken. De Heren
van de Vlam wekten ook de kiem van de goddelijke geest op in die wezens
van de nieuwe levensgolf die er klaar voor waren, maar ook hier waren achterblijvers.
Diagram 9a. De klassen wezens aan het begin van de Maanperiode
1. De pioniers die de Saturnus- en Zonneperiode met goed gevolg
doorlopen hadden. Zij bezaten een grofstoffelijk lichaam, een levenslichaam, een goddelijke geest, en een levensgeest die in kiem werkzaam waren.
2. De achterblijvers uit de Zonneperiode die in kiem een grofstoffelijk
lichaam, een levenslichaam, en goddelijke geest bezaten.
3. De achterblijvers uit de Saturnusperiode die in de zevende rondte
van de Zonneperiode bevorderd waren. Zij bezaten de kiem van een
stoffelijk lichaam en een goddelijke geest.
4. De pioniers uit de nieuwe levensgolf, die eveneens in kiem een stoffelijk lichaam en een goddelijke geest bezaten.
5. De achterblijvers van de nieuwe levensgolf die alleen maar de kiem
voor het stoffelijk lichaam bezaten.
6. Een nieuwe levensgolf die aan het begin van de Maanperiode haar
ontwikkeling begon, en het leven is dat onze tegenwoordige planten
bezitten.

Het is belangrijk te weten dat de natuur geen haast maakt. Zij veroorzaakt geen
plotselinge veranderingen in de vorm. Voor haar betekent tijd niets, maar het
bereiken van volmaaktheid alles. Een mineraal verandert niet met één sprong
in een plant, maar geleidelijk aan, haast onmerkbaar. Een plant wordt niet in
één nacht een dier. Er zijn miljoenen jaren nodig om de verandering tot stand
te brengen. Daaruit volgt dat men altijd alle niveaus en overgangen in de natuur aantreft. De ‘ladder van het zijn’ strekt zich onafgebroken uit van het protoplasma tot God.
Daarom hebben wij niet te maken met zes verschillende natuurrijken, die
overeenkomen met de bovengenoemde zes klassen die aan het begin van de
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Maanperiode het strijdperk van ontwikkeling betraden, maar alleen met drie
natuurrijken, het mineralen-, planten- en dierenrijk.
De laagste klasse in de Maanperiode behoorde tot de nieuwe levensgolf die
daar haar ontwikkeling begon. Zij vormde het hardste minerale deel. Toch
moeten wij in gedachte houden, dat dit lang niet zo hard was als ons tegenwoordige mineraal, maar in dichtheid overeenkwam met ons hout.
Dit is niet in tegenspraak met een vorige bewering, waarin de maan waterachtig genoemd wordt en evenmin in strijd met diagram 8, waarop de dichtste bol van de Maanperiode in het etherisch gebied ligt, dus etherisch is. Zoals wij al eerder geconstateerd hebben, belet het feit dat de weg van ontwikkeling een spiraal is, dat een toestand zich ooit precies op dezelfde manier herhaalt. Er bestaan overeenkomsten, maar nooit reproducties van gelijke omstandigheden. Het is niet altijd mogelijk om toestanden in juiste bewoordingen te omschrijven. Het meest geschikte woord wordt gebruikt om een beeld
te geven van de toenmalige omstandigheden.
Klasse 5 van onze lijst was mineraalachtig. Omdat zij echter in de Zonneperiode de mineraaltoestand had doorgemaakt en er bovenuit was gestegen, had
zij enige kenmerken van een plant.
Klasse 4 was nagenoeg plantachtig en ontwikkelde zich vóór het einde van
de Maanperiode ook tot plant. Die was echter nauwer verwant aan het mineralenrijk dan de twee volgende klassen die het hogere natuurrijk vormden. Wij
kunnen daarom de klassen 4 en 5 samen nemen als een soort van tussenniveau, een mineraal-plantachtig rijk dat de oppervlakte van de oude planeet uit
de Maanperiode vormde. Zoiets als turf dat ook een overgangstoestand vormt
tussen mineraal en plant. Zij was week en vochtig en rechtvaardigt de bewering
dat de Maanperiode waterachtig was.
De vierde, vijfde en zesde klasse vormden dus de verschillende niveaus van
het mineralenrijk in de Maanperiode. De hoogste was bijna een plant en de
laagste de hardste minerale stof uit die tijd.
Klasse 2 en 3 vormden het plantenrijk, hoewel zij eigenlijk meer waren dan
planten; toch waren zij nog niet helemaal dierachtig. Zij groeiden in de mineraal-plantachtige bodem; zij waren aan één plaats gebonden, zoals de planten
nu, maar toch zouden zij niet in een zuiver mineraalachtige bodem hebben
kunnen groeien, zoals onze planten. Een goed voorbeeld van waar zij min of
meer op leken, zijn onze woekerplanten die niet in een zuiver mineraalachtige bodem kunnen groeien, maar het voedsel zoeken dat al door een echte plant
of boom is opgeslagen.
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Diagram 10
De verschillende klassen levensgolven die zich in de vier natuurrijken op aarde ontwikkelen;
hun ontwikkelingsniveau aan het begin van de Aardeperiode en de lichamen die zij toen bezaten; en
eveneens hun tegenwoordige toestand.

Klasse 1 bestond uit de pioniers van de levensgolf van de maagdelijke geesten. In de Maanperiode maakten zij een soort dierachtig bestaan door. Toch
leken zij alleen maar in zoverre op de dieren van onze tijd, dat zij dezelfde
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voertuigen bezaten en onder leiding stonden van een groepsgeest, die de hele
menselijke familie omsloot. Uiterlijk verschilden zij sterk van onze tegenwoordige dieren, zoals al uit de gedeeltelijke beschrijving in het vorige hoofdstuk is
gebleken. Zij raakten de oppervlakte van de planeet niet, maar zweefden er
boven, hangend aan een soort navelstreng. In plaats van longen hadden zij
kieuwachtige organen, waardoor zij de hete, stoomachtige vuurnevel in- en
uitademden. Deze kenmerken van het Maanbestaan, worden nog altijd door
het embryo tijdens het leven voor de geboorte herhaald. Op bepaalde stadia
in zijn ontwikkeling heeft het kieuwen. De Maanwezens uit die tijd hadden ook
een horizontale wervelkolom, zoals de dieren.
Tijdens de Maanperiode werden de klassen nog veel meer onderverdeeld dan
in de voorafgaande perioden, omdat er natuurlijk achterblijvers waren die er
niet in slaagden gelijke tred met de voorhoede van de ontwikkelingsgolf te
houden. Als gevolg daarvan vinden wij aan het begin van de Aardeperiode 5
klassen, waarvan sommige verschillend onderverdeeld waren, zoals men op
diagram 10 kan zien. Deze splitsingen hadden op de volgende tijdstippen en
om de volgende redenen plaats:
In het midden van de vijfde rondte van de Maanperiode, toen de serafijnen
de kiem van de menselijke geest aan de pioniers schonken die zich geschikt
gemaakt hadden om verder te gaan, werden enkelen ervan, na gewogen te
zijn, te licht bevonden en daarom niet rijp om de geestelijke impuls die de drievoudige geest tot ontwaken brengt, te ontvangen.
In de zesde rondte van de Maanperiode verschenen de cherubijnen opnieuw
en wekten de levensgeest van hen, die in de Zonneperiode achter hadden
moeten blijven, maar sinds die tijd het vereiste ontwikkelingsniveau bereikt
hadden - klasse 2 uit onze vorige lijst - tot leven, alsook de achterblijvers uit de
Zonneperiode, die tijdens hun plantachtig bestaan in de Maanperiode, een levenslichaam ontwikkeld hadden. De laatste waren klasse 3 uit onze vorige
lijst.
Klasse 4 uit de vorige lijst had een laag niveau van plantachtig bestaan doorgemaakt; ondanks dat was bij de meerderheid het levenslichaam voldoende
ontwikkeld om het ontwaken van de levensgeest mogelijk te maken.
Aan het begin van de Aardeperiode bezaten de drie laatstgenoemde klassen
dus dezelfde voertuigen, hoewel alleen de twee eerstgenoemde - klasse 3a en
3b op diagram 10 - tot onze levensgolf behoren en de kans hebben om ons zelfs
in te halen als zij het kritieke punt in de volgende rondte van de Aardeperiode voorbij zijn. Zij die dat punt niet kunnen passeren, zullen moeten wach175

ten tot een toekomstige ontwikkeling een punt bereikt heeft waarop zij kunnen invallen en hun ontwikkeling in een nieuw mensachtig tijdperk kunnen
voortzetten. Hen zal belet worden met onze mensheid voorwaarts te gaan,
omdat die hen zo ver vooruit zou zijn, dat hun vooruitgang ernstige vertraging
zou ondervinden als onze mensheid hen zou moeten meeslepen. Zij zullen niet
vernietigd worden, maar eenvoudig een ander ontwikkelingstijdperk moeten
afwachten.
Als er wordt gesproken over voortgang in onze tegenwoordige ontwikkelingsgolf, heeft men het in de christelijke godsdienst over ‘behoud’. Dat is
iets dat serieus moet worden genomen. Want al betekent ‘eeuwige verdoemenis’ van hen die niet ‘behouden’ worden, niet vernietiging noch eeuwige
pijniging, dan toch is het heel erg om miljarden jaren in een staat van rust af
te moeten wachten, totdat een nieuwe evolutie tot zulk een staat is ontwikkeld dat zij, die hier tekortschieten, gelegenheid hebben door te gaan.
De geest is zich weliswaar niet van het voortschrijden van de tijd bewust,
maar toch is het een groot verlies. Ook moeten dergelijke geesten een gevoel
van vervreemding hebben als zij zich ten slotte in een nieuwe evolutie geplaatst vinden.
Voor wat onze tegenwoordige mensheid betreft is die kans zo klein, dat die
nagenoeg verwaarloosd kan worden. Toch schijnt het zo te zijn, dat van het
totale aantal maagdelijke geesten die in de Saturnusperiode hun ontwikkeling
begonnen, maar ongeveer drie vijfde dat kritieke punt in de volgende rondte
zullen passeren en doorgaan naar het eind.
De grootste vrees van occultisten is het materialisme dat, als het te ver wordt
doorgevoerd, niet alleen de vooruitgang belet, maar alle zeven voertuigen
van de maagdelijke geest vernietigt en hem ontdaan van alles, achterlaat. Een
dergelijke geest zal dan in een nieuwe ontwikkeling weer van voren af aan moeten beginnen. Al het werk dat hij sinds de dageraad van de Saturnusperiode
verricht heeft, is absoluut voor niets geweest. Daarom is het tegenwoordige
tijdperk voor onze mensheid het meest kritieke van alle. Daarom worden in
het occultisme de zestien rassen, waarvan het Germaans-Angelsaksische er één
is, ‘de zestien paden naar vernietiging’ genoemd. Het is te hopen dat de lezer
ze alle veilig mag doorkomen, want hun greep is dodelijker dan in de volgende
rondte achter te blijven.
In het algemeen gesproken, kreeg klasse 5 uit diagram 10 de kiem van de
goddelijke geest in de zevende rondte, toen de Heren van de Vlam opnieuw
verschenen. Daarom waren zij de pioniers van de laatste levensgolf die bij
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het begin van de Maanperiode hun ontwikkeling begonnen. Daar brachten zij
hun mineraalachtige bestaan door. De achterblijvers uit die levensgolf bezaten dus enkel de kiem van een grofstoffelijk lichaam.
Bovendien was er ook een nieuwe levensgolf, ons tegenwoordige mineralenrijk, die haar ontwikkeling in het begin van de Aardeperiode begon.
Aan het eind van de Maanperiode bezaten deze klassen de voertuigen die
aangegeven zijn op diagram 10, en zo toegerust, betraden zij de Aardeperiode.
In de tijd die sindsdien verlopen is, heeft het mensenrijk de schakel van het
verstand ontwikkeld en daardoor volledig waakbewustzijn bereikt. De dieren
hebben een begeertelichaam gekregen, de planten een levenslichaam en de
achterblijvers uit de levensgolf die haar ontwikkeling in de Maanperiode begon, zijn boven de harde, hechte toestand van rotsvorming uitgestegen en
hun grofstoffelijke lichamen vormen nu onze wekere bodems, terwijl de levensgolf die haar ontwikkeling hier in de Aardeperiode begon, de harde rotsen en stenen vormt.
Aldus hebben de verschillende klassen de respectievelijke voertuigen uit diagram 3 verkregen, waarnaar u wordt verwezen.
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10
DE AARDEPERIODE

De bollen van de Aardeperiode liggen in de vier dichtste toestanden van stof
namelijk het gebied van de concrete gedachte, de begeertewereld, het etherisch en het scheikundig gebied; zie diagram 8. De dichtste bol - bol D - is onze
tegenwoordige aarde.
Wanneer wordt gesproken van ‘de dichtste werelden’ of ‘de dichtste toestanden van stof’, dan moet deze uitdrukking in overdrachtelijke zin opgevat worden, anders zou het een beperking in het Absolute betekenen en dat is ongerijmd. Dicht en fijn kunnen, evenals boven en beneden, oost en west enzovoort, alleen maar ten opzichte van onze eigen toestand of positie gebruikt
worden. Evenals er geestelijke en fijnere werelden bestaan dan die welke onze levensgolf betreft, zijn er ook dichtere toestanden van stof, die het ontwikkelingsveld voor andere wezens vormen. Ook moet men niet denken dat
deze dichtere werelden ergens anders in de ruimte zijn, nee, zij doordringen
onze werelden op dezelfde manier als de geestelijke werelden de aarde doordringen. De denkbeeldige vastheid van de aarde en de vormen die wij om ons
heen zien, is evenmin een beletsel voor het doorlaten van een nog dichter lichaam dan onze harde stevige muren een beletsel zijn voor het doorlaten van
een menselijk wezen dat in zijn begeertelichaam gehuld is. Evenmin is vastheid
synoniem met dichtheid, zoals men zien kan bij aluminium, dat een vaste stof
is, die minder dicht is dan vloeibaar kwik; toch zal kwik ondanks zijn dichtheid
verdampen of door vele vaste stoffen heendringen.
Omdat dit de vierde periode is, bezitten wij nu vier elementen. In de Saturnusperiode was er maar één element, namelijk vuur. Dat wil zeggen, er was
warmte of hitte en dat is het begin van vuur. In de tweede of Zonneperiode
waren er twee elementen, vuur en lucht. In de derde of Maanperiode werd
het element water toegevoegd en in de vierde of Aardeperiode het element
aarde. Zo zien wij, dat in iedere periode een nieuw element toegevoegd werd.
In de Jupiterperiode zal een element van geestelijke aard toegevoegd worden
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dat zich zal verenigen met de spraak, zodat woorden steeds het juiste begrip
zullen weergeven en geen aanleiding meer geven tot misverstanden, zoals nu
vaak het geval is. Wanneer iemand bijvoorbeeld ‘huis’ zegt, kan hij een buitenhuis bedoelen, terwijl degene die luistert het kan opvatten als een deel van een
etagewoning.
Naar deze omgeving met de vier bovengenoemde elementen werden de verschillende, in diagram 10 vermelde klassen, door de hiërarchieën onder wiens
toezicht zij stonden, overgebracht. Wij weten dat in de Maanperiode deze klassen drie natuurrijken vormden namelijk dieren, dierplanten en plantmineralen.
De omstandigheden op aarde zijn echter zo, dat er geen grote tussenklassen
kunnen bestaan. Er moeten vier duidelijk afgescheiden natuurrijken zijn. In
deze gekristalliseerde bestaanstoestand moeten de grenzen scherper getrokken
worden dan in vroegere tijdperken het geval was, toen het ene natuurrijk geleidelijk in het andere overging. Daarom gingen sommige van de op diagram
10 genoemde klassen een halve stap vooruit, terwijl andere een halve stap teruggingen.
Sommige mineraalplanten gingen geheel in het plantenrijk over en werden
het groen van de velden. Andere deden een stap terug en werden de zuiver
minerale bodem, waarin de planten groeien. Van de plantdieren werden sommige vóór hun tijd tot het dierenrijk bevorderd en deze soorten bezitten nu
het kleurloze plantenbloed, terwijl sommige, zoals de zeesterren, zelfs de vijf
punten bezitten als de blaadjes van een bloem.
Al degenen uit klasse twee waarvan de begeertelichamen in tweeën gesplitst
konden worden, zoals met de hele klasse één het geval was, waren rijp om
menselijke voertuigen te worden en werden daarom tot de mensengroep bevorderd.
Wij moeten goed in gedachten houden dat wij in het bovenstaande met
vorm te maken hebben, niet met het leven dat in de vorm woont. Het instrument wordt tot zo’n niveau verheven, als voor het leven dat er in moet
wonen, past. Degenen uit klasse twee in wier voertuigen de bovengenoemde
splitsing gemaakt kon worden, werden tot het mensenrijk opgeheven, maar
zij kregen de inwonende geest op een later tijdstip dan klasse één. Vandaar
dat zij nu niet zo ver ontwikkeld zijn als klasse één en de lagere mensenrassen
vormen.
Degenen van wie de begeertelichamen niet gesplitst konden worden, werden
in dezelfde afdeling geplaatst als de klassen 3a en 3b. Zij zijn nu onze antropoïden of mensapen. Zij kunnen onze ontwikkeling nog inhalen, als zij vóór
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het bewuste kritieke punt in het midden van de vijfde rondte een voldoende
hoog niveau van ontwikkeling bereiken. Als zij ons dan niet ingehaald hebben, zullen zij het contact met onze ontwikkeling verloren hebben.
Wij hebben gezegd dat de mens zijn drievoudig lichaam met behulp van
anderen, die hoger waren dan hij, opgebouwd had. In het voorafgaande tijdperk was er echter geen samenbindende kracht. De drievoudige geest, het ego,
stond alleen en was afgescheiden van zijn voertuigen. Nu was de tijd gekomen om de geest en het lichaam te verenigen.
Waar het begeertelichaam zich splitste, werd het hogere gedeelte enigszins
de baas over het lagere en over het grofstoffelijk en levenslichaam. Het vormde een soort dierlijke ziel, waarmee de geest zich door middel van de schakel
van het verstand kon verenigen. Waar geen splitsing in het begeertelichaam
plaats vond, werd het voertuig een weerloze prooi van begeerten en hartstochten en kon daarom niet gebruikt worden als een voertuig waarin de geest
kon wonen. Daarom werd het onder leiding van een groepsgeest gesteld, die
het van buitenaf bestuurde. Het werd een dierlijk voertuig en die soort is nu
gedegenereerd tot het lichaam van de antropoïde of mensaap.
Waar een splitsing in het begeertelichaam plaats vond, nam het grofstoffelijk lichaam langzamerhand een verticale stand aan, wat maakte dat de wervelkolom buiten de horizontale stromen van de begeertewereld kwam waarin
de groepsgeest, door middel van de horizontale wervelkolom, op het dier
inwerkt. Het ego kon toen binnentreden, werken in en zich uitdrukken door
de verticale wervelkolom en het verticale strottenhoofd, en de hersenen opbouwen om zich in zijn grofstoffelijk lichaam gepast te kunnen uitdrukken.
Een horizontaal strottenhoofd is eveneens in de macht van de groepsgeest.
Hoewel, zoals al eerder gezegd werd, sommige dieren zoals een spreeuw,
raaf, papagaai, woorden kunnen uiten, omdat zij in het bezit zijn van een verticaal strottenhoofd, ‘spreken’ zij niet echt met verstand. Het gebruik van woorden om gedachten uit te drukken, is het hoogste voorrecht van de mens en kan alleen
door een redenerend, denkend wezen, zoals de mens, worden uitgeoefend.
Als u dit in gedachte houdt, dan zal hij de verschillende stappen die tot dit
resultaat leiden, gemakkelijker kunnen volgen.
De Saturnusrondte van de Aardeperiode
Dit is de rondte waarin in elke periode het grofstoffelijk lichaam opnieuw opgebouwd wordt. Deze keer kreeg het de aanleg om hersenen te vormen en zo180

doende een voertuig te worden voor de kiem van het verstand, dat later daaraan zouden worden toegevoegd. Deze toevoeging legde de laatste hand aan
de bouw van het grofstoffelijk lichaam en stelde het in staat om het hoogste
niveau van volmaaktheid te bereiken dat voor een dergelijk voertuig mogelijk
is.
Bij de opbouw ervan is onbeschrijfelijke wijsheid in het werk gesteld. Het is
een wonder. Er kan nooit genoeg worden ingeprent welke onmetelijke mogelijkheden voor het opdoen van kennis in de hersenen besloten liggen en wat
voor een grote zegen het voor de mens is; hoe zeer hij het dus op prijs moet
stellen en hoe dankbaar hij ervoor moet zijn.
Enkele staaltjes van de volmaaktheid van opbouw en het vernuftige aanpassingsvermogen van de hersenen hebben wij al gegeven, maar om deze grote
waarheid nog krachtiger bij u te laten doordringen, is het misschien niet overbodig om deze wijsheid nog eens wat toe te lichten, als ook het werk van het
ego in het bloed.
Iedereen weet natuurlijk dat maagsap op het voedsel inwerkt om de spijsvertering te bevorderen, maar buiten de medische wereld weten maar weinig mensen, dat er verschillende soorten maagsappen zijn, elk bestemd voor het omzetten van een bepaald soort voedsel. De onderzoekingen van Pavloff hebben echter boven alle twijfel vastgesteld, dat er een bepaald soort maagsap is
voor het verteren van vlees, een ander voor melk, weer een ander voor zure
vruchten, enzovoort. Hierin ligt bijvoorbeeld de oorzaak waarom men niet
allerlei voedsel door elkaar kan gebruiken. Melk bijvoorbeeld, vereist maagsap
dat sterk van alle andere verschilt en verteert eigenlijk niet goed met een ander soort voedsel, behalve met graanproducten. Dit alleen al toont geweldige
wijsheid namelijk dat het ego, dat onbewust werkt, in staat is de verschillende
maagsappen uit te kiezen die voor de verschillende, door de maag opgenomen soorten voedsel, bestemd zijn en alles precies in voldoende hoeveelheid
en van de juiste sterkte om het voedsel te verteren. Wat de zaak echter nog
wonderlijker maakt, is het feit dat het maagsap vóór het voedsel in de maag
komt.
Wij voeren het proces van het mengen van dit maagsap niet bewust uit. De
meeste mensen weten niets van de stofwisseling af of op het gebied van scheikunde. Wij kunnen dan ook niet volstaan met te zeggen, dat als wij proeven
wat wij eten, wij het proces door middel van signalen via het zenuwstelsel
leiden.
Toen dit feit van de selectie van de maagsappen vastgesteld werd, wisten de
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geleerden geen antwoord op de vraag hoe het juiste soort sap uitgekozen werd
en hoe dit vóór het voedsel in de maag kwam. Zij dachten dat het bericht via
het zenuwstelsel doorgezonden werd. Daarna werd echter bewezen, dat het
juiste sap toch in de maag kwam, al werd het zenuwstelsel buiten werking gesteld. Ten slotte toonden Starling en Bayliss door een reeks vernuftige experimenten aan dat zodra het voedsel in de mond komt, uiterst kleine voedseldeeltjes door het bloed worden opgenomen, vooruit gaan naar de spijsverteringsklieren en daar een stroom van het vereiste sap doen ontstaan.
Dit is alleen maar de stoffelijke kant van het verschijnsel. Om het hele, vernuftige verband te begrijpen, moeten wij ons tot het occultisme wenden. Zij
alleen maakt ons duidelijk, waarom het bericht door het bloed wordt overgebracht.
Het bloed is één van de hoogste uitdrukkingen van het levenslichaam. Het
ego leidt en bestuurt zijn grofstoffelijk instrument door middel van het bloed.
Daarom wordt het bloed ook als middel gebruikt om op het zenuwstelsel in
te werken. Tijdens een deel van de tijd dat de vertering plaatsvindt, werkt het
gedeeltelijk door het zenuwstelsel, maar het werkt ook, vooral in het begin
van het verteringsproces, rechtstreeks op de maag. Toen de zenuwen tijdens
de wetenschappelijke experimenten buiten werking werden gesteld, stond de
rechtstreekse weg door het bloed nog open en kreeg het ego op die manier
de nodige informatie.
Men ziet ook dat het bloed altijd naar die plaats wordt gestuwd, waar het ego
op dat ogenblik de grootste activiteit ontplooit. Als de omstandigheden een
plotselinge beslissing en handeling vereisen, wordt het bloed snel naar het
hoofd gestuwd. Als er een zware maaltijd verteerd moet worden, verlaat het
grootste gedeelte van het bloed het hoofd en concentreert zich op de spijsverteringsorganen. Het ego concentreert zijn krachten om het lichaam van
het overtollige voedsel te ontdoen. Daarom kan iemand niet goed denken na
een zware maaltijd. Men wordt slaperig omdat zoveel bloed de hersenen heeft
verlaten, zodat er onvoldoende bloed is om de vereiste functies voor het bewaren van volledig waakbewustzijn uit te voeren. Bovendien wordt bijna al
het levensfluïde of de zonne-energie, via de milt verzameld, door het bloed
opgenomen, dat na een maaltijd in grotere hoeveelheid door de maag stroomt
dan tussen twee maaltijden in. Daaruit volgt dat de rest van het stelsel tijdens
het spijsverteringsproces ook in aanzienlijke mate van de levensfluïde beroofd
wordt. Het is het ego dat het bloed naar de hersenen stuwt. Als het lichaam
gaat slapen, verlaat het bloed de hersenen, wat blijkt uit het bewijs wanneer
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men iemand op een tafel legt, die in evenwicht gebracht kan worden. Valt hij
daarop in slaap, dan zal de tafel altijd naar het voeteneinde overhellen, terwijl
het hoofd omhoog gaat. Tijdens de geslachtsgemeenschap trekt het bloed
zich in de geslachtsorganen samen, enzovoort. Uit al deze voorbeelden blijkt,
dat het ego, in de tijd dat hij wakker is, in het grofstoffelijk lichaam werkt en
het bestuurt door middel van het bloed. Het grootste gedeelte van de totale
hoeveelheid bloed vloeit naar dat deel van het lichaam, waar het ego op dat
ogenblik een bepaalde activiteit ontplooit.
De hernieuwde opbouw van het grofstoffelijk lichaam in de Saturnusrondte
van de Aardeperiode diende om het voor de doordringing van het verstand geschikt te maken. De eerste impuls werd gegeven met het bouwen van het
voorste gedeelte van de hersenen. Ook werd er een begin gemaakt met de
splitsing van het zenuwstelsel, dat zich sindsdien als tweeledig vertoont: het
aan de wil onderworpene of cerebrospinale en het sympathisch zenuwstelsel.
Het sympatisch zenuwstelsel was het enige waarmee in de Maanperiode rekening werd gehouden. Het aan de wil onderworpen zenuwstelsel - dat het grofstoffelijk lichaam van een automaat die werkt door prikkels van buitenaf, omgezet heeft in een buitengewoon ontvankelijk instrument dat van binnen uit
door een ego geleid en bestuurd kan worden - werd pas in de tegenwoordige
Aardeperiode toegevoegd.
Het belangrijkste deel van dit herbouwend werk werd door de Heren van
Vorm verricht. Zij behoren tot de scheppende hiërarchie die in de Aardeperiode het meest op de voorgrond treedt, zoals de Heren van de Vlam in de
Saturnusperiode, de Heren van Wijsheid in de Zonneperiode en de Heren
van Individualiteit in de Maanperiode.
De Aardeperiode is bij uitstek de periode van vorm, want hier bereikt de
vorm- of stofzijde van ontwikkeling haar hoogtepunt en is de vorm het sterkst
sprekend. Hier staat de geest machtelozer en is hij meer onderdrukt, terwijl
vorm de overheersende factor is. Vandaar dat de Heren van Vorm op de voorgrond treden.
De Zonnerondte van de Aardeperiode
Tijdens deze rondte werd het levenslichaam opnieuw opgebouwd om het embryonale verstand te kunnen huisvesten. Het levenslichaam werd meer naar
het beeld van het grofstoffelijk lichaam gemodelleerd, zodat het in de Jupi183

terperiode als het dichtste voertuig dienst kan doen, wanneer het stoffelijk lichaam vergeestelijkt is.
De engelen, die in de Maanperiode mensachtig waren, werden bij deze wederopbouw bijgestaan door de Heren van Vorm. De organisatie van het levenslichaam komt, wat volmaaktheid betreft, die van het grofstoffelijk lichaam
het meest nabij. Sommige schrijvers over dit onderwerp noemen het levenslichaam een schakel en beweren dat het alleen maar de gietvorm van het grofstoffelijk lichaam is en geen afzonderlijk voertuig.
Daar ik geen kritiek wil leveren en toegeef dat deze bewering gerechtvaardigd schijnt door het feit dat de mens op zijn tegenwoordige ontwikkelingsniveau het levenslichaam meestal niet als een afzonderlijk voertuig kan gebruiken - omdat het altijd met het stoffelijk lichaam verbonden blijft en als men
het in zijn geheel wil afscheiden, de dood van het stoffelijk lichaam tot gevolg
heeft - was er toch een tijd dat het niet zo vast met het stoffelijk lichaam verbonden was, zoals wij dadelijk zullen zien.
In die tijdvakken uit de geschiedenis van de aarde, waarvan wij gesproken
hebben als het Lemurische en het Atlantische tijdvak, was de mens onwillekeurig of onbewust helderziend. Juist dit losse verband tussen het stoffelijk en
het levenslichaam maakte dat hij dit was. De inwijders uit die tijd hielpen de
kandidaat om dit verband nog losser te maken, zoals bij de willekeurig helderziende het geval is.
Sindsdien is bij de meeste mensen het levenslichaam hechter met het grofstoffelijk lichaam verweven, maar bij iedereen, die erg gevoelig is, zit het los.
Het is de losheid die het verschil bepaalt tussen de paranormaal begaafde en
de gewone mens die onbewust is van alles behalve van de trillingen die door
middel van de vijf zintuigen opgedaan worden. Alle menselijke wezens moeten deze periode van hechte verbinding tussen de voertuigen doormaken en
de daaruit voortvloeiende beperking van bewustzijn ervaren. Er zijn daardoor
twee soorten paranormaal begaafden: zij die nog niet diep in de stof gewikkeld zijn, zoals de meerderheid van de hindoes en de indianen die een zekere
mate van lagere helderziendheid bezitten of gevoelig zijn voor de geluiden
van de natuur; en zij die zich in de voorhoede van de evolutie bevinden. De
laatsten zijn bezig zich boven het laagste punt van stoffelijkheid te verheffen
en kunnen ook in twee klassen verdeeld worden waarvan de ene zich op passieve, willoze manier ontwikkelt. Met behulp van anderen laten zij de zonnevlecht of andere organen die met het sympathisch zenuwstelsel in verband
staan, weer ontwaken. Dit zijn de onwillekeurig helderzienden en mediums die
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geen controle hebben over hun vermogen. Zij hebben een stap achteruit gedaan. Tot de andere klasse behoren zij die door de kracht van hun eigen wil
vermogens in organen opwekken, die nu met het cerebrospinale of willekeurige zenuwstelsel in verband staan en zo willekeurig of bewust helderzienden
worden, die hun eigen lichaam kunnen beheersen en hun helderziendvermogen uitoefenen wanneer zij dit wensen. Men noemt hen bewust of willekeurig helderziend.
In de Jupiterperiode zal de mens in zijn levenslichaam werken, zoals hij dit
nu in zijn grofstoffelijk lichaam doet. Daar geen enkele ontwikkeling in de natuur plotseling tot stand komt, is het scheidingsproces tussen de beide lichamen al begonnen. Het levenslichaam zal dan een veel hogere graad van volmaaktheid bereiken dan ons grofstoffelijk lichaam nu. Daar het een veel plooibaarder voertuig is, zal de geest het dan op een manier gebruiken, die nu, ten
opzichte van ons tegenwoordig grofstoffelijk voertuig, nog onuitvoerbaar is.
De Maanrondte van de Aardeperiode
In deze rondte werd de Maanperiode kort samenvattend herhaald en heersten
veelal dezelfde toestanden, hoewel op een hoger niveau als op bol D van die
periode. Er was dezelfde soort vuurnevel atmosfeer, dezelfde vurige kern, dezelfde verdeling van de bol in tweeën om de hoger ontwikkelde wezens in de
gelegenheid te stellen volgens de juiste trillingsmaat en het vereiste tempo
vooruit te gaan; een snelheid waarmee wezens als onze mensheid, onmogelijk
gelijk mee konden optrekken.
In die rondte belastten de aartsengelen - die in de Zonneperiode mensachtig
waren - en de Heren van Vorm zich met de herschikking van het begeertelichaam, maar zij deden dit niet alleen. Toen de splitsing van de bol plaatsvond,
ontstond er in sommige van de zich ontwikkelende wezens een overeenkomstige splitsing in hun begeertelichamen. Wij hebben al eerder gezien, dat waar
die splitsing plaats had, de vorm klaar was om het voertuig te worden van een
inwonende geest. Om dit doel te bevorderen, namen de Heren van Verstand
- de mensheid van de Saturnusperiode - bezit van het hogere deel van het begeertelichaam en legden er de kiem in van de afgescheiden individualiteit; zonder dat had de tegenwoordige mens, met al zijn schitterende mogelijkheden,
nooit kunnen bestaan.
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Zo werd door de Heren van Verstand in het laatste gedeelte van de Maanrondte de eerste kiem van de afgescheiden persoonlijkheid in het hogere deel
van het begeertelichaam ingeplant.
De aartsengelen waren in het lagere gedeelte van het begeertelichaam actief
en gaven het alleen maar de dierlijke begeerten. Zij werkten ook in de begeertelichamen waarin geen splitsing ontstaan was. Sommige hiervan moesten
de werktuigen van de dierlijke groepsgeesten worden die er van buitenaf op
inwerken, maar niet geheel in de dierlijke vormen treden, zoals de individuele
geest in het menselijk lichaam.
Het begeertelichaam werd opnieuw opgebouwd om het embryonale verstand te kunnen bevatten, dat tijdens de Aardeperiode in al die begeertelichamen, waarin de bovengenoemde splitsing gemaakt kon worden, ingeplant zou
worden.
Zoals eerder duidelijk gemaakt werd, is het begeertelichaam een ongeorganiseerd, eivormig omhulsel, dat het grofstoffelijk lichaam als een donkere plek
in zijn kern bevat, zoals het eiwit de dooier omringt. In het eivormige lichaam
bevinden zich een aantal zintuiglijke centra, die sinds het begin van de
Aardeperiode zijn verschenen. In de doorsneemens doen deze centra zich
voor als kleine draaikolkjes in een stroom en zijn zij nu nog niet opgewekt.
Daarom kan de mens zijn begeertelichaam niet als een afzonderlijk voertuig
van bewustzijn gebruiken. Als de zintuiglijke centra echter ontwaakt zijn, zien
zij eruit als grote, wentelende draaikolken.
Rustperioden tussen de rondten
Tot nu toe hebben wij alleen maar de kosmische nachten tussen de perioden
aangegeven. Wij hebben gezien dat er een tijd van rust en assimilatie was tussen de Saturnus- en de Zonneperiode; een andere kosmische nacht was er
tussen de Zonne- en de Maanperiode, enzovoort. Maar eveneens zijn er rustperioden tussen de verschillende rondten.
Wij kunnen de perioden met de verschillende wedergeboorten van de mens
vergelijken; de kosmische nachten er tussen, met de tussentijd tussen dood
en wedergeboorte, terwijl dan de rustperiode tussen twee rondten te vergelijken is met de rust tijdens de slaap tussen twee dagen. Wanneer een kosmische nacht intreedt, wordt al het geopenbaarde in een homogene massa opgelost. De Kosmos wordt weer Chaos.
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Dit periodiek terugkeren van de stof tot de oersubstantie, maakt het de geest
mogelijk zich te ontwikkelen. Als het kristallisatieproces van actieve manifestatie tot in het oneindige doorging, zou dit voor de vooruitgang van de geest
een onoverkomelijke hinderpaal zijn. Telkens als de stof zich zo gekristalliseerd heeft dat hij voor de geest te hard wordt om in te werken, trekt hij zich
terug om zijn uitgeputte energie te herstellen, zoals een ijzerboor die, als hij
bij het doorboren van hard metaal niet verder kan, teruggetrokken wordt om
zijn stuwkracht te herwinnen. De boor is dan weer in staat zijn weg door het
metaal verder te banen.
Bevrijd van de kristalliserende kracht van de zich ontwikkelende geesten,
veranderen de scheikundige krachten in de stof de Kosmos in Chaos door de
stof tot haar oorspronkelijke toestand terug te brengen, zodat bij de dageraad
van een ‘nieuwe dag van openbaring’ een nieuw begin door de wedergeboren
maagdelijke geesten gemaakt kan worden. De in vorige perioden en rondten
opgedane ervaring stelt de geest in staat zich betrekkelijk snel tot de vroeger
bereikte hoogte op te werken en ook zijn verdere groei te vergemakkelijken
door zulke veranderingen aan te brengen, als zijn opgedane ervaring voorschrijft.
Aan het einde van de Maanrondte van de Aardeperiode keerden dus alle bollen en al het leven tot de toestand van Chaos terug om bij het begin van de
vierde rondte weer te voorschijn te komen.
De vierde rondte van de Aardeperiode
In de buitengewone ingewikkeldheid van het ontwikkelingsplan zijn er altijd
spiralen, tot in het oneindige. Zo zal het niet verbazen te horen dat het werk van
samenvatting van de hoofdpunten en rust in elke rondte, ook op de verschillende bollen van toepassing is. Toen de levensgolf in deze rondte weer op bol
A verscheen, maakte hij de ontwikkeling van de Saturnusperiode door; dan na een rustpauze die echter niet de volkomen vernietiging van de bol met zich
meebracht, maar alleen een wijziging - verscheen hij op bol B, waar het werk
uit de Zonneperiode herhaald en samengevat werd. Na een tijd van rust ging
de levensgolf naar bol C, waar het werk uit de Maanperiode herhaald en samengevat werd. Ten slotte belandde de levensgolf op bol D, onze aarde, en
daar begon pas het eigenlijke werk van de Aardeperiode.
Maar zelfs toen belette de spiraal in de spiraal, dat dit werk direct bij de komst
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van de levensgolf van bol C begon, want de schenking van de kiem van het
verstand vond inderdaad pas in het vierde tijdvak plaats, daar de drie eerste
tijdvakken nog verdere herhalingen en samenvattingen van de Saturnus-, Zonne- en Maanperiode waren, maar altijd op een hoger niveau.
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11
HET ONTSTAAN EN DE ONTWIKKELING VAN
ONS ZONNESTELSEL

Chaos
Op de vorige bladzijden hebben wij niets gezegd over ons zonnestelsel en de
verschillende planeten die daartoe behoren, omdat het tegenwoordige onderscheid pas in de Aardeperiode tot stand kwam. De Aardeperiode is het toppunt van splitsing. Hoewel wij maar van één klasse maagdelijke geesten gesproken hebben - zij die in de striktste en beperktste zin bij de aardeontwikkeling betrokken zijn - zijn er in werkelijkheid zeven ‘stralen’ of stromen van
leven die, hoewel ze allemaal verschillende ontwikkelingen hebben doorgemaakt, toch allemaal tot de oorspronkelijke klasse van de maagdelijke geesten
behoren, waartoe onze mensheid behoort.
In de voorgaande perioden vonden al deze verschillende onderafdelingen of
stralen op dezelfde planeet een geschikte gelegenheid tot ontwikkeling. In de
Aardeperiode echter werden de omstandigheden zodanig, dat - om aan iedere
klasse de juiste graad van hitte en trilling te verschaffen die voor zijn specifieke ontwikkelingsstadium nodig was - zij gesplitst werden en op verschillende
planeten en op verschillende afstanden van de zon - de centrale levensbron een onderkomen vonden. Dit is de reden van bestaan van ons stelsel en alle
andere zonnestelsels in het heelal.
Voor wij de ontwikkeling van onze mensheid op de aarde na haar afscheiding van de centrale zon verder gaan beschrijven, is het voor het behoud van
een samenhangend verband in de beschrijving nodig, dat wij eerst het onderscheid verklaren waardoor de planeten van ons stelsel in de ruimte verspreid
werden.
Actieve openbaring, vooral in de stoffelijke wereld, hangt af van afgescheidenheid; van beperking van het leven door de vorm. Maar in de tijd tussen perioden en rondten houdt het scherpe onderscheid tussen vorm en leven op.
Dit geldt niet alleen voor de mens en de lagere natuurrijken, maar ook voor de
werelden en bollen die de grondvorm voor het ontwikkelende leven zijn. Al189

leen de zaadatomen en de kernen of centra van de wereldbollen blijven over; al
het overige is één homogene substantie. Er is maar één Geest die de ruimte
doordringt. Leven en vorm, de positieve en negatieve pool van de Geest, zijn
één.
Een dergelijke toestand werd in de Griekse mythologie Chaos genoemd. Bij
de oude Noormannen en in de Germaanse mythologie noemt men dat Ginnungagap 12, in het noorden begrensd door het koude, mistige Niflheim, het
land van nevel en mist en in het zuiden door het vuur Muspelheim. Toen hitte en koude de ruimte binnendrongen, die door de Chaos of Ginnungagap
werd ingenomen, kwam de overgang van vloeibare in vaste toestand van het
zichtbare heelal tot stand.
Ook in de Bijbel vinden wij het idee van de oneindige ruimte die aan de activiteit van de Geest voorafgaat.
In onze tegenwoordige, materialistische tijd hebben wij helaas het begrip
van alles wat achter dat woord ruimte ligt, verloren. Wij zijn zo gewend te spreken over ‘lege’ ruimte of de ‘grote leegheid’ van de ruimte, dat wij de grootse,
heilige betekenis van het woord geheel verloren hebben en het gevoel van
eerbied, dat dit begrip van ruimte en Chaos in ons hart zou moeten opwekken, niet meer kunnen voelen.
Noch voor de Rozenkruisers, noch voor een andere occulte school, bestaat
er zo iets als lege ruimte. Voor hen is ruimte, geest in ijlere vorm, terwijl stof, gekristalliseerde ruimte of geest is. De Geest in openbaring is tweevoudig; dat wat
wij als vorm zien, is de negatieve openbaring van de Geest, gekristalliseerd en
traag. De positieve pool van de Geest openbaart zich als leven en wekt de negatieve vorm op tot handeling, maar beide, zowel leven als vorm, ontsproten
uit de Geest, de Ruimte, de Chaos!
Ter verduidelijking kunnen wij als voorbeeld uit het dagelijks leven het uitbroeden van een ei nemen. Het ei is met een vrij kleverig vocht gevuld. Dit
vocht wordt aan warmte blootgesteld. Uit de zachte, vloeibare substantie komt
een levend kuiken met harde beenderen en betrekkelijk stevig vlees en met
dons dat een tamelijk harde schacht heeft, enzovoort.
12 Ginnungagap, Gapende afgrond. Volgens de Noorse mythologie de onpeilbaar diepe kloof,
in schemerige nevel gehuld, die bij het begin van de tijd in het midden van de ruimte was gelegen. Hierin bevond zich alleen de boom Yggdrasil onder wiens drie wortels - verleden,
heden en toekomst - de nog ongeboren tijd verscholen lag tot deze door de Alvader tot leven werd gewekt. Mythologisch woordenboek, Dr. G.J.M. Bartelink, Het Spectrum, Utrecht
1969.
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Wanneer nu een levend kuiken uit de bewegingloze vloeistof van een ei kan
komen, zonder toevoeging van enige verhardende stof van buitenaf, is het
dan ver gezocht om te beweren dat het heelal gekristalliseerde Ruimte of Geest
is? Ongetwijfeld zullen veel mensen die bewering dwaas vinden, maar de bedoeling van dit boek is niet om de grote massa ervan te overtuigen dat deze
dingen waar zijn. Het is bedoeld als hulp voor hen die van binnenuit voelen
dat deze dingen zo moeten zijn. Om hen te helpen het licht op dit grote wereldmysterie te zien, is het dat de schrijver dit heeft mogen aanschouwen. Het
is voornamelijk de bedoeling om aan te tonen, dat de Geest altijd actief is: op
de ene manier tijdens de Openbaring, en weer op een andere manier tijdens de
Chaos.
De wetenschap zou spottend lachen om het idee dat er leven zou kunnen bestaan op een bol die bezig is zich te vormen. Dit komt, omdat de wetenschap
leven en vorm niet kan scheiden en zich vorm niet anders voorstellen kan dan
als stoffelijk en tastbaar, te onderkennen door een van onze vijf stoffelijke zintuigen.
De occultist leert, in overeenstemming met de bovenvermelde definitie van
leven en vorm, dat leven, onafhankelijk van een stoffelijke vorm, bestaan kan.
En dat het leven vormen kan hebben die met onze tegenwoordige beperkte
zintuigen niet waarneembaar zijn en niet onderworpen zijn aan een wet die
op onze tegenwoordige stoffelijke toestand van de materie van toepassing is.
Weliswaar houdt de nevelvlektheorie in dat alle bestaan - dat wil zeggen alle
vormen, de werelden in de ruimte en welke vormen zich daar ook op bevinden - uit de vurige nevelvlekken ontstaan zijn. Maar zij erkent niet het feit waar de occultist de nadruk op legt - dat de vurige nevelvlek Geest is. Zij neemt
niet aan dat de hele atmosfeer om ons heen, de ruimte tussen de werelden,
Geest is en dat er voortdurend een wisselwerking plaats heeft van vorm die
oplost in ruimte, en ruimte die kristalliseert tot vorm.
Chaos is geen toestand die in het verleden bestond en nu geheel verdwenen is. Op dit ogenblik is hij overal om ons heen. Als oude vormen die niet
langer bruikbaar zijn niet voortdurend opnieuw in die Chaos werden opgenomen, waaruit ook voortdurend nieuwe vormen geboren worden, dan zou er
geen vooruitgang kunnen zijn. Het werk van de evolutie zou ophouden en stilstand zou alle verdere mogelijkheden tot vooruitgang beletten.
Het is een axioma dat ‘hoe vaker wij sterven, des te beter leven wij.’ De
dichter-ingewijde, Goethe, zegt:
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En zolang u dat niet hebt,
dit sterven en weer geboren worden,
bent u maar een treurige gast
op de donk’re aarde.

En Paulus zegt: ‘Elke dag sterf ik opnieuw,’ 1 Kor. 15:31.
Daarom moeten wij, die het occultisme bestuderen, beseffen dat zelfs tijdens
actieve openbaring Chaos de basis van alle vooruitgang is. Ons leven tijdens de toestand van Chaos is gebaseerd op ons leven in actieve openbaring en omgekeerd.
Dat wil zeggen dat wat wij tijdens actieve openbaring kunnen bereiken en de
geschiktheid om nog vooruit te gaan, het gevolg is van het bestaan in de Chaos.
De tijd tussen perioden en rondten is in werkelijkheid veel belangrijker voor
de groei van de geest dan het stoffelijk bestaan, hoewel het laatste de basis is
van het eerste en daarom onmisbaar is. Het belang van de Chaotische tussentijd bestaat hierin, dat de ontwikkelende wezens van alle klassen tijdens die
tijd zo nauw verbonden zijn, dat zij in wezen één zijn. Daaruit vloeit voort dat
zij, die tijdens de openbaring tot een lagere ontwikkeling behoren, dan in nauw
contact zijn met de hoger ontwikkelden, waardoor zij een hogere trilling dan
die van zichzelf ervaren en er de weldadige invloed van ondergaan. Dit stelt
hen in staat om hun vroegere ervaring opnieuw te doorleven en te assimileren
op een manier die onmogelijk is, wanneer ze door een vorm gehinderd worden.
Wij zagen hoe weldadig de invloed van de tijd tussen de dood en wedergeboorte voor de geest in de mens is. Daar bestaat de vorm nog altijd, hoewel
die veel ijler is dan het grofstoffelijk lichaam. In de kosmische nacht echter en
in de rusttijden tussen perioden en rondten, waar volmaakte bevrijding van de
vorm is, kunnen de weldadige gevolgen van vroegere ervaringen veel grondiger geassimileerd worden.
Er bestaat een woord dat ontstaan is om het idee weer te geven van de
toestand tussen twee openbaringen in. Dit woord is echter zo sterk in materiële zin gebruikt, dat het zijn oorspronkelijke betekenis verloren heeft. Ik
bedoel het woord ‘gas’.
Men denkt misschien dat dit een heel oud woord is, dat bijna altijd bestaan
heeft als synoniem van een toestand van stof die lichter is dan vloeistof, maar

192

dat is niet zo. Het werd voor het eerst gebruikt in Physica, een werk dat in 1633
het licht zag en geschreven werd door Comenius, een Rozenkruiser. 13
Comenius 14 noemde zich geen Rozenkruiser; geen ware Broeder doet dit in
het openbaar. Alleen de Rozenkruiser kent de Broeder Rozenkruiser. Zelfs zijn
intiemste vrienden of verwanten kennen zijn relatie tot de Orde niet. Alleen zij
die zelf ingewijden zijn, kennen de schrijvers uit het verleden die Rozenkruisers waren, omdat door hun werken altijd onmiskenbaar de woorden, uitdrukkingen en zinnebeelden doorschemeren, die getuigen van een diepe betekenis die voor de niet-ingewijde verborgen blijft. The Rosicrucian Fellowship bestaat uit onderzoekers van de leer van de Orde, die nu in het openbaar gegeven wordt, omdat het begripsvermogen van de wereld als geheel
bezig is naar de vereiste hoogte te groeien. Dit werk is één van de eerste
fragmenten van de kennis van de Rozenkruisers die nu in het openbaar wordt
uitgegeven. Alles wat tot voor kort als zodanig in druk verscheen, is of het
werk van oplichters of van verraders.
Rozenkruisers zoals Paracelsus, Comenius, Bacon en Van Helmont maakten
in hun werk zinspelingen en beïnvloedden anderen. De grote strijd over het
auteurschap van Shakespeare - die zonder succes tot zoveel verspilling van
energie geleid heeft - zou nooit ontstaan zijn als men geweten had dat de overeenkomst tussen Shakespeare en Bacon te danken is aan het feit, dat beiden
door dezelfde ingewijde beïnvloed zijn, die ook Jacob Boehme en een geestelijke uit Ingolstadt, Jacobus Baldus 15, beïnvloedde en die na de dood van de
dichter van Avon 16 leefde en lyrische poëzie in het Latijn schreef. Als men op
het eerste gedicht van Jacob Balde een bepaalde sleutel toepast en de regels
neer en op leest, zal de volgende zin verschijnen: ‘Tot nu toe heb ik van over
zee door middel van de toneelkunst gesproken, nu wil ik mij in lyrische gedichten uitdrukken.’

13 Heindel citeert hier onjuist; de zin moet luiden: ‘Het werd voor het eerst gebruikt in Ortus
Medicinae, een werk dat in 1648 het licht zag en geschreven werd door de Vlaamse dr. in de
medicijnen, J. B. van Helmont, een Rozenkruiser.
14 Moet zijn: Van Helmont.
15 Jacob Balde, 4-1-1604 9-8-1668. Aanvankelijk studeerde hij rechten, maar besloot in 1623 Jezuïet te worden. Hij werd in 1632 priester en in 1635 professor in de retoriek aan de hoge
school te Ingolstadt. In 1643 verschijnt zijn belangrijkste werk Lyrica.
16 Bard of Avon, is ‘de dichter van Avon’ waarmee Shakespeare bedoeld wordt.
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In zijn Physica 17 schreef de Rozenkruiser Comenius: ‘Ad huc spiritum incognitum gas voco,’ dat wil zeggen: ‘Deze tot nu toe onbekende geest noem ik
gas.’ Verderop zegt hij in hetzelfde boek 18: ‘Deze damp, die ik gas genoemd
heb, staat niet ver af van de Chaos waarover de Ouden spraken.’
Wij moeten de Chaos leren zien als de Geest van God die elk deeltje van
de oneindigheid doordringt. Dan zal men de Chaos in het juiste licht zien zoals een occulte zinspreuk het zegt: ‘Chaos is de zaadbodem van de Kosmos.’
En wij zullen ons dan niet langer afvragen, hoe iets uit niets kan voortkomen,
omdat ruimte niet synoniem is met niets. Zij bevat in zichzelf de kiemen van
alles wat tijdens de stoffelijke openbaring bestaat. Maar dat is nog niet alles,
want uit het huwelijk van de Chaos met de Kosmos wordt altijd iets nieuws
voortgebracht wat er tevoren niet was; iets wat niet latent en voorspeld was.
De naam van dat zekere iets is talent, genialiteit, de oorzaak van epigenesis.
Het openbaart zich in alle natuurrijken. Het is de uitdrukking van de vooruitstrevende geest in mens, dier en plant. De naam Chaos is daarom heilig,
een naam die de oorzaak is van alles wat wij in de natuur zien en die in elke beproefde, ware en opgeleide occultist een gevoel van toewijding wakker maakt.
Hij beschouwt de zichtbare, zintuiglijke wereld als een openbaring van de verborgen ontwikkelingsmogelijkheden van de Chaos.
Het ontstaan van de planeten
Om zich in de grofstoffelijke wereld te kunnen uitdrukken moest de mens een
geschikt stoffelijk lichaam ontwikkelen. In een wereld als de onze moet hij een
lichaam hebben met ledematen, organen, een spierstelsel waardoor hij zich kan
bewegen, en hersenen om zijn bewegingen te leiden en op elkaar af te stemmen. Als de omstandigheden anders geweest waren, dan zou ook het lichaam
daarmee in overeenstemming veranderd zijn.
Het is noodzakelijk dat alle wezens, of zij nu hoog of laag staan op de ladder van het bestaan, voertuigen bezitten waardoor zij zich in welke wereld ook
waarin zij zich willen openbaren, kunnen uitdrukken. Zelfs de Zeven Geesten voor Gods Troon moeten deze noodzakelijke voertuigen hebben, die na17 Zie ook noot 13. Ortus medicinae, 1e druk 1648, blz. 106; in de 2e druk 1652 op blz. 86. Van
Helmont bedacht het woord gas dat geïnspireerd is op het Griekse ‘chaos’, dat sinds Paracelsus (ca. 1490-1541) gebruikt werd voor lucht.
18 Deze zin moet luiden: Verderop zegt hij in Progym nasma meteori, 29, tegenover blz. 69.
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tuurlijk voor ieder van hen aan verschillende voorwaarden moeten voldoen.
Samen zijn zij God en vormen zij de goddelijke Drie-eenheid die zich door ieder van hen op verschillende manier openbaart.
Diagram 11. De 1, 3, 7 en 10 aspecten van God

Er zit niets tegenstrijdigs in door aan God verschillende getallen toe te schrijven. Wij doen niet te kort aan de eenheid van het licht omdat wij drie primaire kleuren onderscheiden waarin het zich verdeelt. Het witte licht van de zon
bevat de zeven kleuren van het spectrum. De occultist onderscheidt zelfs
twaalf kleuren en zegt dat er behalve rood, oranje, geel, groen, enzovoort van
het zichtbare spectrum, nog vijf kleuren liggen tussen rood en violet. Vier kleuren zijn absoluut niet te beschrijven, maar de middelste van de vijf, komt overeen met de tint van een pas geopende perzikbloesem, [zacht roze]. Dit is in
feite de kleur van het levenslichaam. Geschoolde helderzienden, die de kleur
beschrijven als blauwachtig-grijs of roodachtig-grijs, proberen een kleur te
beschrijven die in de stoffelijke wereld haar gelijke niet heeft en daarom zijn zij
genoodzaakt dit in termen te doen die er het dichtst bij komen.
Misschien kan kleur ons in staat stellen de eenheid van God met de Zeven
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Geesten voor de Troon beter te beseffen dan iets anders dat kan doen. Daarom gaan wij naar diagram 11.
Hier zien wij een witte driehoek op een zwarte achtergrond. Wit is een synthese en bevat alle kleuren, zoals God alle dingen in het zonnestelsel bevat.
In de witte driehoek bevinden zich een blauwe, een rode en een gele cirkel.
Alle andere kleuren zijn eenvoudig combinaties van deze drie primaire kleuren. Deze cirkels zijn te vergelijken met de drie aanzichten van God. Zij zijn
zonder begin, en eindigen in God, hoewel ze tijdens actieve openbaring alleen
maar tot de wereld van de verschijnselen behoren.
Als deze drie kleuren gemengd worden, zoals men op diagram 11 kan zien,
ontstaan er nog vier kleuren namelijk drie secundaire kleuren, die elk ontstaan
zijn uit het mengen van twee primaire kleuren, plus de kleur indigo, die het
hele gamma aan kleuren in zich bevat en die met alle zeven kleuren het spectrum vormt. Deze kleuren stellen de Zeven Geesten voor de Troon voor. De
kleuren zijn verschillend, evenals de Zeven Geesten die ieder een verschillende
opdracht in het koninkrijk van God - ons zonnestelsel - te vervullen hebben.
De zeven planeten die om de zon draaien, zijn de stoffelijke lichamen van
de zeven planeetgeesten. Zij heten 19: Uranus met een satelliet, Saturnus met
acht manen, Jupiter met vier manen, Mars met twee manen, de aarde met haar
maan, Venus en Mercurius.
Men ziet altijd dat lichamen beantwoorden aan het doel waarvoor zij bestemd zijn. Daarom zijn de stoffelijke lichamen van de zeven planeetgeesten
bolvormig, omdat die vorm zich het best leent voor de reusachtige snelheid
waarmee zij zich door de ruimte bewegen. De aarde bijvoorbeeld, legt in haar
baan ongeveer 106.000 km per uur af.
De vorm van het menselijk lichaam in het verleden verschilt van die van nu
en ook van die in de toekomst. Tijdens de involutie was de vorm nagenoeg
bolvormig, zoals ook nog in het leven voor de geboorte het geval is, omdat
de ontwikkeling in de baarmoeder een herhaling is van vroegere ontwikkelingsstadia. In dat stadium ontwikkelde het organisme de bolvorm, omdat de
krachten van de mens tijdens de involutie naar binnen gericht waren op de
bouw van zijn eigen voertuigen, zoals het embryo zich in de bolvormige baarmoeder ontwikkelt.
19 Volgens de astronomische gegevens in 2020 heeft: Pluto 5 manen; Neptunus 13 manen;
Uranus 27 manen; Saturnus 82 manen; Jupiter 79 manen; Mars heeft 2 manen; de Aarde
heeft 1 maan; Venus en Mercurius hebben geen manen.
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Diagram 11a. Tabel van de trillingsverhoudingen. 20

Het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam van de mens hebben de verticale stand aangenomen, maar zijn geestelijke voertuigen hebben nog de eivorm
20 Ontleend aan de voordracht van prof. William Crookes als voorzitter van de Britse Vereniging ter bevordering van de wetenschap.
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behouden. In het grofstoffelijk lichaam zetelen de coördinerende, besturende
hersenen aan het ene uiteinde. Dat is de ongunstigste positie voor een dergelijk orgaan. Het kost de impulsen of prikkels veel te veel tijd om zich van het
ene eind naar het andere te gaan, van de hersenen naar de voeten of omgekeerd. Aangetoond is dat bij brandwonden veel kostbare tijd verloren gaat
voordat de huid blaren krijgt en dus voordat het bericht van de zere plek naar
de hersenen en weer terug kan worden overgebracht.
Diagram 12 De vorm van het menselijk lichaam in verleden, heden en toekomst

Deze omslachtigheid zou aanmerkelijk verbeteren, als de hersenen zich in
het midden van het lichaam zouden bevinden. Dan zouden gewaarwordingen
en de reacties daarop veel sneller ontvangen en overgebracht kunnen worden.
In de bolvormige planeten bestuurt de planeetgeest vanuit het middelpunt de bewegingen van zijn voertuig. In de toekomst zal de menselijke gestalte zich naar
buiten gekeerd ombuigen, zoals men op diagram 12 kan zien. De mens zal de
bolvorm aannemen en zijn kracht van binnen naar buiten richten, omdat de
bolvorm de beste vorm is voor beweging in alle richtingen en ook voor een
combinatie van gelijktijdige bewegingen.
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De wereldbeschouwing der Rozenkruisers leert, dat er voor de planeten een verdere ontwikkeling verwacht wordt.
Wanneer de wezens op een planeet zich tot voldoende hoogte ontwikkeld
hebben wordt die planeet een zon, het vaste middelpunt van een zonnestelsel.
Wanneer de wezens daarop zich nog hoger ontwikkeld hebben en zij daardoor hun maximale luister bereikt hebben, valt zij uiteen tot een zodiak en
worden bij wijze van spreken de baarmoeder voor een nieuw zonnestelsel.
Daardoor krijgen de grote goddelijke wezens, die tot die tijd binnen die zon
begrensd waren, vrijheid van handeling op een groot aantal sterren, vanwaar
zij op verschillende manieren het stelsel, dat binnen hun invloedssfeer zich
ontwikkelt, kunnen beïnvloeden. De planeten of mensdragende werelden binnen de zodiak worden voortdurend door deze krachten bewerkt; maar op
verschillende manieren, in overeenstemming met het niveau dat zij in hun
ontwikkeling bereikt hebben.
Onze zon kon geen zon worden voordat zij uit zichzelf alle wezens uitgeworpen had die niet voldoende ontwikkeld waren om de hoge trillingssnelheid
en de grote lichtsterkte van de wezens die aan die ontwikkeling wel konden beantwoorden, te verdragen. Alle wezens op de verschillende planeten zouden
verbrand zijn als zij in de zon hadden moeten blijven.
De zichtbare zon is echter, ook al is zij het ontwikkelingsveld van wezens die
ver boven de mens verheven zijn, is helemaal niet de vader van de andere planeten, zoals de wetenschap denkt. Integendeel, zij is zelf voortgekomen uit de
centrale zon, die de onzichtbare bron is van alles wat in ons zonnestelsel bestaat. Onze zichtbare zon is alleen maar de spiegel, waarin de stralen van kracht
van de geestelijke zon weerkaatst worden. De werkelijke zon is even onzichtbaar als de werkelijke mens.
De eerste planeet die van de nevelvlek afgestoten werd, toen bij de dageraad
van de Aardeperiode de afscheiding in de Chaos begon, was Uranus. Er was
geen ander licht dan het flauwe licht van de zodiak. Het leven dat met Uranus
de zon verliet, staat op een vrij laag niveau en het schijnt dat het zich erg langzaam ontwikkelt.
De volgende planeet die afgestoten werd, was Saturnus. Hij is het werkterrein voor het leven dat zich op een ontwikkelingsniveau bevindt dat overeenkomt met de Saturnusperiode. Deze planeet werd afgestoten vóór de ontbranding van de nevelvlek, en was - evenals alle nevelvlekken wanneer zij hun Saturnusperiode van ontwikkeling doormaken - geen lichtbron maar een reflector.
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Nadat de nevelvlek gloeiend was geworden werd kort daarna Jupiter afgescheiden. De hitte van Jupiter is niet zo groot als die van de zon, Venus of
Mercurius, maar door zijn enorme omvang is Jupiter in staat zijn warmte vast
te houden en blijft daarom toch een geschikt ontwikkelingsveld voor zeer vergevorderde wezens. Het ontwikkelingsniveau komt overeen met dat wat de
aarde zelf in de Jupiterperiode zal bereiken.
Mars is een mysterie en er mag maar een beperkte hoeveelheid kennis over
gepubliceerd worden. Wij mogen echter zeggen dat het leven op Mars erg onderontwikkeld is en dat de zogenaamde ‘kanalen’ geen uithollingen in de oppervlakte van de planeet zijn, maar stromen, zoals die zich in het Atlantische
tijdvak over onze planeet verspreidden, en waarvan de overblijfselen nog in
het noorder- en zuiderlicht kunnen worden waargenomen. Het van plaats
veranderen van de ‘kanalen’ op Mars, wat door astronomen geconstateerd is,
wordt hierdoor dus verklaard. Als het echt kanalen waren, konden zij onmogelijk van plaats veranderen, maar stromingen, die uit de beide polen van Mars
voortkomen, kunnen dat wel.
Vervolgens werden de aarde en de maan de zon uit gestuurd, en later Venus
en Mercurius. In verband met de ontwikkeling van de mens op aarde komen
wij later nog terug op deze planeten en op Mars, zodat wij er nu niet langer bij
stil hoeven te staan.
Als een planeet manen heeft wil dat zeggen dat er, in de zich ontwikkelende
levensgolf op die planeet, wezens zijn die te ver achtergebleven zijn om aan
de ontwikkeling van de grote levensgolf te kunnen deelnemen. Daarom werden zij van de planeet verwijderd om geen hinderpaal te vormen voor de vooruitgang van de voorlopers. Dat is ook het geval met de wezens die onze maan
bewonen. In het geval van Jupiter acht men het waarschijnlijk dat de bewoners op drie van de vier manen uiteindelijk in staat zullen zijn zich weer te
verenigen met het leven op de ouderplaneet, maar men denkt dat één van de
andere een achtste sfeer is, zoals onze eigen maan, waar terugval en ontbinding van het al verworven voertuig het lot is van de zich ontwikkelende wezens die zich, door te grote aanhankelijkheid aan een stoffelijk bestaan, dit
betreurenswaardig einde op hun hals hebben gehaald.
Neptunus en zijn satellieten behoren eigenlijk niet tot ons zonnestelsel 21. De
andere planeten - of juister, de geesten ervan - beïnvloeden de hele mensheid,
maar de invloed van Neptunus beperkt zich hoofdzakelijk tot een bepaalde ca21

Volgens de wet van Bode; maar die blijkt helemaal geen wet te zijn.
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tegorie, de astrologen. De schrijver heeft zijn onweerstaanbare invloed herhaaldelijk op treffende manier ondervonden.
Als achterblijvers, die een maan bewonen, hun positie heroverd hebben en
tot de ouderplaneet zijn teruggekeerd, of als voortgezette terugval het totale
uiteenvallen van hun voertuigen tot gevolg had, begint de verlaten maan eveneens te ontbinden. De stuwkracht van een geestelijke impuls die haar al die tijd
in een vaste baan voortbewoog, kan nog onnoemelijke tijden nadat de maan
ontruimd is, voortduren. Vanuit stoffelijk oogpunt bezien, schijnt zij nog een
satelliet te zijn van de planeet waar ze omheen cirkelt. Naar mate de tijd echter verstrijkt en de aantrekkingskracht door de moederplaneet uitgeoefend
afneemt, gaat haar omloop grotere cirkels beschrijven tot zij de uiterste grens
van ons zonnestelsel bereikt. Ze wordt dan uitgestoten in de ruimte tussen
de sterren, en in de Chaos ontbonden. De verbanning van deze sintelachtige,
dode werelden, komt overeen met de manier waarop harde en vreemde voorwerpen, die niet in het menselijk lichaam thuishoren, hun weg door het vlees
naar de huid banen. Een voorbeeld hiervan zijn de astroïden. Zij zijn fragmenten van manen die eens rond Venus en Mercurius cirkelden. De wezens die
aanvankelijk naar deze manen verbannen waren, worden in esoterische terminologie de Heren van Venus en de Heren van Mercurius genoemd. Zij
heroverden hun verloren positie grotendeels door onze mensheid te helpen,
zoals later nader zal worden toegelicht. Zij zijn nu veilig op hun moederplaneet, terwijl de manen waarop zij verbleven, gedeeltelijk vernietigd zijn en
zich al ver buiten de aardbaan bevinden. In ons zonnestelsel zijn nog andere
‘schijnbare’ manen, maar De wereldbeschouwing der Rozenkruisers houdt zich hier
niet mee bezig, omdat zij zich buiten het gebied van ons ontwikkelingsveld
bevinden.
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12
DE ONTWIKKELING OP AARDE

Het Polaire tijdvak
Toen het materiaal, dat nu onze aarde vormt, nog deel van de zon was, bevond
zij zich natuurlijk in vurige toestand. Maar omdat vuur de geest niet verbrandt,
kon onze menselijke ontwikkeling meteen beginnen, die zich vooral tot de
poolstreek van de zon bepaalde.
De hoogst ontwikkelde wezens die mensachtig moesten worden, verschenen
het eerst. De bestanddelen die nu onze aarde vormen bestonden allemaal in
gesmolten toestand en de atmosfeer was gasachtig; toch maakte de mens zijn
mineraalstadium opnieuw door.
Uit die ijle, scheikundige substantie van de zon bouwde de mens, geholpen
door de Heren van Vorm, zelf zijn eerste minerale lichaam. Indien men hier
tegen inbrengt dat de mens niet onbewust kon bouwen, kan hier als antwoord het geval van de moeder worden aangevoerd. Is zij zich bewust van
het opbouwen van het jonge lichaam in haar schoot? Toch zal beslist niemand
beweren, dat zij er niets mee van doen heeft! Het enige verschil is, dat de moeder onbewust bouwt voor het kind, terwijl de mens onbewust bouwt voor
zichzelf.
Het eerste stoffelijk lichaam van de mens lijkt niet in de verste verte op zijn
tegenwoordige, schitterend georganiseerde voertuig. Dat heeft zich pas in de
loop van ontelbare jaren zo ontwikkeld. Het eerste stoffelijk lichaam was een
groot, plomp ding in de vorm van een zak met een opening aan het boveneinde waaruit een orgaan stak. Dit was een soort orgaan om te oriënteren en
richting aan te geven. In de loop der tijden trok het stoffelijk lichaam zich meer
samen en condenseerde het zich. Als het te dicht bij plaatsen van grotere hitte kwam dan het verdragen kon, dan viel het uiteen. Langzamerhand werd het
orgaan gevoelig voor de toestand die het met vernietiging bedreigde en zocht
het stoffelijk lichaam vanzelf een veiliger plaats op.
Dit orgaan is nu gedegenereerd tot wat de epifyse of pijnappelklier genoemd
wordt. Soms noemt men het ‘het derde oog’, maar dat is een verkeerde bena202

ming, omdat het nooit een oog was, maar eerder een plaatselijk orgaan voor
het gewaarworden van warmte en kou, een vermogen dat nu over het hele
grofstoffelijke lichaam verspreid is. In het polaire tijdvak was dit zintuig op die
manier geplaatst zo als nu het zien in het oog, en het gehoor in het oor zetelt.
De uitbreiding van het gevoel sinds die tijd geeft de manier aan waarop het
hele lichaam volmaakter zal worden, zodat op een toekomstig tijdstip elk deel
van het lichaam in staat is alles waar te nemen. Het gezicht en gehoor zullen
zich over het hele lichaam uitstrekken, zoals nu met het gevoel het geval is.
De mens zal één en al oog en oor zijn. Aparte zintuigen zijn een kenmerk van
beperking. Zintuiglijke waarneming over het gehele lichaam is betrekkelijke
volmaaktheid.
In het vroege ontwikkelingsstadium waarover wij nu spreken, was er een
soort voortplanting. Deze kolossale, plompe schepsels verdeelden zich in
tweeën op een manier die overeenkomt met de verdeling van cellen door splitsing. De gesplitste delen wilden echter niet groeien en bleven maar half zo
groot als de oorspronkelijke vorm.
Het Hyperborese tijdvak
Op de duur begon er op verschillende plaatsen van de vurige bol zich een formatie van korsteilanden in een zee van vuur te vormen. De Heren van Vorm
verschenen met de engelen - de mensachtigen uit de Maanperiode - en bekleedden de stoffelijke vorm van de mens met een levenslichaam. Door materiaal van buitenaf - als het ware door osmose of wederzijdse doordringing - tot
zich te trekken, begonnen deze plompe lichamen in grootte toe te nemen. Bij
de voortplanting verdeelden zij zich niet langer in twee helften, maar in twee
ongelijke delen. Beide delen groeiden totdat zij de oorspronkelijke omvang bereikten.
Omdat het Polaire tijdvak in wezen een samenvatting van de Saturnusperiode was, kan men zeggen dat de mens in die tijd de mineraaltoestand doormaakte. Hij had hetzelfde voertuig - het stoffelijk lichaam - en een toestand van bewustzijn gelijk aan de trancetoestand. Overeenkomstig werd in het Hyperborese tijdvak de plantachtige toestand doorgemaakt, daar de mens een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam bezat naast een droomloos slaapbewustzijn.
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De mens begon zijn ontwikkeling op aarde nadat Mars van de centrale massa
was afgestoten. Dat gebeurde toen datgene, wat nu de aarde is, nog aan de zon
vastzat. Aan het einde van het Hyperborese tijdvak echter, was de korstvorming zo ver gevorderd dat die een hinderpaal was voor de vooruitgang van
de hoger ontwikkelde wezens in de zon. De vurige toestand belemmerde ook
de vooruitgang van enkele lagere categorieën schepselen, zoals de mens, die
voor zijn verdere ontwikkeling in die fase een dichtere wereld nodig had.
Daarom werd het deel dat nu onze aarde is, aan het eind van het Hyperborese tijdvak van de zon afgestoten en begon om de moederplaneet heen te wentelen in een baan die enigszins verschilde van de tegenwoordige. Kort daarna
werden Venus en Mercurius om soortgelijke redenen afgestoten.
Kristallisatie begint altijd aan de pool van een planeet, waar de beweging
langzaam is. Het vast geworden deel werkt zich als gevolg van de middelpuntvliedende kracht geleidedijk naar buiten in de richting van de evenaar. Is
die kracht sterker dan de neiging tot samenhang, dan wordt het verharde deel
naar buiten in de ruimte afgestoten.
Op het tijdstip dat de aardbol van de moederplaneet gescheiden werd, ging
het gedeelte, dat nu onze maan is, mee. Op deze grote bol was de levensgolf,
die nu door het mensenrijk loopt, bezig zich te ontwikkelen, naast de levensgolven die in de Zonne- Maan- en Aardeperioden hun ontwikkeling begonnen en nu bezig zijn zich in het dieren-, planten- en mineralenrijk te ontwikkelen.
Wij hebben al melding gemaakt van achterblijvers uit de verschillende perioden, die in latere perioden in de gelegenheid gesteld werden om in hun ontwikkeling een stap vooruit te zetten. Sommige deden echter die stap niet. Zij
ontwikkelden zich niet en bleven daardoor steeds meer achter, tot zij een hinderpaal vormden voor hen die vooruitstrevend waren. Zij moesten onvermijdelijk aan de kant worden gezet, zodat de ontwikkeling van de andere geen
vertraging zou ondervinden.
In het begin van het Lemurische tijdvak hadden deze ‘mislukkelingen’ - en
niet alleen maar achterblijvers - het door hen bewoonde gedeelte van de aarde zo gekristalliseerd, dat het een kolossaal brok uitgedoofde steen leek in de
anders zo zachte en vurige aarde. De wezens daarop waren een hinderpaal,
een belemmering en daarom werden zij met het door hen gekristalliseerde
gedeelte van de aarde onherroepelijk in de ruimte geworpen. Zo ontstond de
maan.
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De maan, de achtste sfeer
De zeven bollen, van A tot en met G, vormen het ontwikkelingsgebied; de
maan vormt het gebied van ontbinding.
Als de aarde niet van de oorspronkelijke bol, die nu de zon is, was afgescheiden dan zou de snelheid van de trillingen de voertuigen van de mens uiteen hebben doen vallen. Hij zou zo snel gegroeid zijn, dat de groei van de
paddestoel daarbij vergeleken langzaam is. Hij zou oud geworden zijn, voordat hij tijd had gehad om jong te zijn. Dat teveel zon een dergelijke uitwerking heeft, blijkt uit de snelle groei in de tropen, waar de mensen veel sneller
volwassen en oud zijn dan in de noordelijke streken. Daar staat tegenover
dat als de maan bij de aarde gebleven was, de mens tot een standbeeld gekristalliseerd zou zijn. De scheiding van de aarde van de zon, die nu haar stralen
van verre toezendt, stelt de mens in staat volgens de juiste trillingssnelheid te
leven en zich langzaam te ontwikkelen. De maankrachten bereiken de mens
van de juiste afstand om hem in staat te stellen een lichaam van behoorlijke
dichtheid op te bouwen. Maar hoewel deze krachten meewerken aan het opbouwen van de vorm, veroorzaken zij ook de dood, omdat zij op de lange duur
de weefsels van het lichaam verharden.
De zon werkt in het levenslichaam, en is de kracht die levend maakt en de
strijd aanbindt met de tot de dood leidende maankracht.
Het Lemurische tijdvak
In dit tijdvak verschenen de aartsengelen, de mensheid uit de Zonneperiode,
en de Heren van het Verstand, de mensheid uit de Saturnusperiode. Deze hierarchieën werden bijgestaan door de Heren van Vorm, die speciaal met de
zorg voor de Aardeperiode belast werden. Zij hielpen de mens om zijn begeertelichaam op te bouwen. Volgens de classificatie in diagram 10 gaven de
Heren van Verstand de kiem van het verstand aan de meerderheid van de pioniers uit klasse één.
De Heren van Vorm verlevendigden de menselijke geest in dié achterblijvers
uit de Maanperiode, die in de drie en een halve rondte die sinds het begin van
de Aardeperiode verlopen waren, het nodige vooruit waren gegaan. Maar op
dat tijdstip konden de Heren van het Verstand hun de kiem van het verstand
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niet geven. Zo bleef een groot gedeelte van de groeiende mensheid zonder deze schakel tussen de drievoudige geest en het drievoudige lichaam.
De Heren van het Verstand zorgden voor het hogere deel van het begeertelichaam en voor het ontkiemende verstand en legden daarin de eigenschap naar afgescheiden bestaan vast. Zonder dat zouden geen afgescheiden,
onafhankelijke wezens zoals wij nu zijn, mogelijk zijn.
Aan de Heren van Verstand danken wij de afgescheiden persoonlijkheid met
al zijn mogelijkheden van ervaring en groei. Op dit punt had de geboorte van
het individu plaats.
De geboorte van het individu
Diagram 1 maakt ons duidelijk dat de persoonlijkheid een weerkaatsing is van
de geest, terwijl het verstand de rol van spiegel of brandpunt vervult.
Zoals bomen, die in een vijver weerspiegelen, ondersteboven lijken, zodat
het gebladerte het diepst in het water schijnt te liggen, zo vindt het hoogste
aanzicht van de geest, de goddelijke geest, zijn tegenhanger in het laagste van
de drie lichamen, het grofstoffelijk lichaam. Het volgende aanzicht van de
geest, de levensgeest, wordt weerkaatst in het op één na laagste lichaam, het
levenslichaam. De derde geest, de menselijke geest, en zijn weerkaatsing, het
derde lichaam, het begeertelichaam, staan het dichtst bij de spiegel, het verstand dat overeenkomt met het wateroppervlak van de vijver, de weerkaatsende middenstof in onze analogie.
De geest daalde tijdens de involutie uit de geestelijke werelden neer en tegelijkertijd werden de lichamen van beneden af opgebouwd. Het samenkomen van deze twee stromen in het verstand als brandpunt, geeft het tijdstip aan
waarop het individu, het menselijk wezen, het ego, geboren wordt, waarop de
geest bezit neemt van zijn voertuigen.
Wij moeten echter niet denken dat de mens hierdoor plotseling zijn tegenwoordige hoogte in zijn ontwikkeling bereikte, en het zelfbewuste, denkende
wezen werd dat hij nu is. Voordat hij zover was, moest er een lange, moeilijke weg worden afgelegd, want op het tijdstip dat wij nu bekijken, waren de
organen nog alleen maar rudimentair en bestonden er geen hersenen die als
instrument voor uitdrukking konden worden gebruikt. Vandaar dat het bewustzijn uiterst vaag was. Kortom: de mens uit die tijd was lang niet zo intelligent als onze dieren nu. De eerste stap op de weg van vooruitgang was het
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opbouwen van hersenen, die in de stoffelijke wereld als instrument van het
verstand konden dienen. Dit werd bereikt door de mensheid in geslachten te
scheiden.
De scheiding van de geslachten
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, is het ego tweeslachtig. Was
het ego geslachtloos, dan moest het lichaam natuurlijk ook geslachtloos zijn,
want het lichaam is alleen maar het uiterlijke symbool van de inwonende geest.
Het geslacht van het ego drukt zich natuurlijk in de geestelijke werelden niet
als zodanig uit. Het openbaart zich daar als twee afzonderlijke eigenschappen
namelijk wil en verbeeldingskracht. De wil is het mannelijk vermogen en staat
in verband met de krachten van de zon. De verbeeldingskracht is het vrouwelijk vermogen en is altijd verbonden met de krachten van de maan. Dit verklaart het vermogen tot verbeelding bij de vrouw en de specifieke invloed die
de maan op het vrouwelijk organisme uitoefent.
Toen de stof, waaruit de aarde en de maan later gevormd werden, nog deel
uitmaakte van de zon, was het lichaam van de wordende mens nog plastisch
en de krachten van het deel dat later zon werd zowel als van het deel dat nu
onze maan is, werkten samen in alle lichamen, zodat de mens uit het Hyperborese tijdvak hermafrodiet was, in staat een ander wezen uit zichzelf voort te
brengen zonder geslachtsgemeenschap met een ander te hebben.
Toen de aarde van de zon gescheiden werd en kort daarna de maan afwierp,
konden de krachten van de beide hemellichamen zich niet meer zoals vroeger,
overal hetzelfde in uitdrukken. Sommige lichamen werden meer ontvankelijk
voor de krachten van de zon, andere voor die van de maan.
De invloed van Mars
In de tijd van de Aardeperiode die voorafging aan de scheiding van de geslachten - tijdens de drie en een halve rondte die verliepen tussen het ogenblik dat
Mars ontstond en het begin van het Lemurische tijdvak - beschreef Mars een
andere baan dan nu. En zijn aura, dat deel van zijn ijlere voertuigen dat buiten
de stoffelijke planeet uitsteekt, doordrong het lichaam van de centrale planeet
en polariseerde daarin het ijzer.
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Aangezien ijzer onontbeerlijk is voor het voortbrengen van warm, rood
bloed, waren alle schepselen koudbloedig of juister uitgedrukt, de vloeibare
delen van het lichaam waren niet warmer dan de omringende atmosfeer.
Toen de aarde van de centrale zon bevrijd werd, veroorzaakte die gebeurtenis een verandering in de banen van de planeten en zodoende werd de invloed
van Mars op het ijzer in de aarde, tot een minimum beperkt. Ten slotte onttrok de planeetgeest van Mars nog het laatste overblijfsel van die invloed.
Hoewel de begeertelichamen van de aarde en Mars elkaar nog steeds doordringen, heeft de dynamische macht van Mars over het ijzer - dat een Marsmetaal is - opgehouden te bestaan en is ijzer nu voor het gebruik op onze planeet vrijgekomen.
IJzer is in feite de basis van afzonderlijk bestaan. Zonder ijzer zou rood,
warm bloed een onmogelijkheid zijn en zou het ego geen vat op zijn lichaam
kunnen hebben. Toen in het laatste gedeelte van het Lemurische tijdvak het
rode bloed zich ontwikkelde, nam het lichaam een verticale stand aan en was
het ogenblik gekomen dat het ego in zijn lichaam kon gaan wonen en het besturen.
Het wonen in het lichaam is echter niet het einddoel van de ontwikkeling.
Het is alleen maar een middel waardoor het ego zich beter door zijn instrument
kan uitdrukken voor openbaring in de stoffelijke wereld. Daarom moesten de
zintuigen, het strottenhoofd en vooral de hersenen opgebouwd en geperfectioneerd worden.
Tijdens het eerste gedeelte van het Hyperborese tijdvak, toen de aarde nog
met de zon verenigd was, voorzagen de zonnekrachten de mens van alles wat
hij voor zijn onderhoud nodig had en straalde hij onbewust het overtollige uit
in dienst van de voortplanting.
Toen het ego in het bezit kwam van zijn voertuigen, moest het een gedeelte
van deze kracht voor het opbouwen van de hersenen en het strottenhoofd gebruiken, die oorspronkelijk deel uitmaakte van het voortplantingsorgaan. Het
strottenhoofd werd opgebouwd toen het stoffelijk lichaam nog in de vorm
van een zak was opgevouwen, zoals de vorm van het menselijk embryo nog
steeds is. Toen het stoffelijk lichaam zich langzamerhand strekte en de verticale stand aannam, bleef een gedeelte van het voortplantingsorgaan bij het bovengedeelte van het stoffelijk lichaam en werd later het strottenhoofd.
Zo werd de tweevoudige, scheppende kracht - die tot nu toe maar in één
richting gewerkt had - gesplitst, met het doel een nieuw wezen te scheppen.
Eén gedeelte werd naar boven gericht om de hersenen en het strottenhoofd
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op te bouwen, waardoor het ego in staat zou zijn te denken en gedachten aan
andere wezens mee te delen.
Als gevolg van deze verandering stond alleen maar een deel van de kracht,
die nodig was voor de schepping van een nieuw wezen, ter beschikking van
één persoon. Daarom was het nodig dat elk individu de samenwerking van een
ander zocht, die dat gedeelte van de voortbrengende kracht bezat dat de eerste
miste.
Zo kreeg de zich ontwikkelende mens het hersenbewustzijn van de uiterlijke
wereld ten koste van de helft van zijn scheppend vermogen. Vóór die tijd
gebruikte men in zichzelf beide delen van die kracht om een nieuw wezen
voort te brengen. Als gevolg van deze verandering heeft men echter het vermogen ontwikkeld om te scheppen en gedachten uit te drukken. Vóór die tijd
was men dus alleen schepper in de stoffelijke wereld; sindsdien kan men in
de drie werelden scheppen.
De rassen en hun leiders
Voor wij de ontwikkeling van de Lemuriërs uitvoerig gaan bestuderen, is het
goed eerst een algemeen overzicht van de rassen en hun leiders te geven.
Enige zeer waardevolle werken over occultisme die het publiek in aanraking brengen met de leer van de oosterse wijsheid, bevatten echter enkele
fouten, wat komt door het feit dat zij, die het geluk hadden die leer te ontvangen, ze soms verkeerd begrepen. Alle boeken die niet rechtstreeks door
de Oudere Broeders zelf geschreven zijn, kunnen dergelijke fouten bevatten.
De enorme ingewikkeldheid en de veelzijdigheid van het onderwerp in aanmerking genomen, is het geen wonder dat vergissingen voorkomen. Het is
eerder een wonder dat zij nog niet veel méér voorkomen. Daarom waagt de
schrijver zich niet aan kritiek, omdat hij ervan overtuigd is dat er als gevolg van
zijn eigen gebrek aan begrip in dit werk nog veel meer en veel grotere fouten
kunnen schuilen. Hij zet eenvoudig in de volgende bladzijden uiteen hoe de
verschillende - en ogenschijnlijk tegenstrijdige - leer in twee zulke onschatbare
werken als De geheime leer van H. P. Blavatsky en Esoterisch Boeddhisme van A. P.
Sinnett in overeenstemming gebracht kunnen worden.
Dat gedeelte van de menselijke ontwikkeling dat tijdens het tegenwoordige
verblijf van de levensgolf op onze aarde voltooid moet worden, kan in zeven
grote fasen of tijdvakken verdeeld worden, maar deze kunnen eigenlijk niet
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met de naam rassen bestempeld worden. Pas aan het einde van het Lemurische tijdvak zien wij iets dat die naam verdient. Vanaf die tijd volgen verschillende rassen elkaar door het Atlantische en Arische tijdvak op en zullen langzaamaan in het zesde, grote tijdvak, uitsterven.
Het totale aantal rassen voor ons ontwikkelingsplan in verleden, heden en
toekomst, bedraagt zestien. Eén aan het eind van het Lemurische tijdvak, zeven tijdens het Atlantische tijdvak, nog zeven in ons tegenwoordige, Arische
tijdvak en één in het begin van het zesde tijdvak. Daarna zal er niet meer zoiets zijn wat wij eigenlijk een ras kunnen noemen.
In de perioden die aan de Aardeperiode voorafgingen, bestonden er geen rassen en zij zullen in de perioden na de Aardeperiode evenmin bestaan. Alleen
hier, in het dieptepunt van stoffelijk bestaan, is het verschil tussen de ene of de
andere mens zo groot, dat scheiding in rassen reden van bestaan heeft.
De dichtstbijzijnde leiders van de mensheid - afgezien van de scheppende hiërarchieën - die de mens hielpen om de eerste wankele stappen op het pad van
ontwikkeling te zetten nadat de involutie hem van voertuigen voorzien had waren wezens die de mens op het pad van ontwikkeling een heel eind vooruit
waren. Om dit liefdewerk te doen, kwamen zij van de twee planeten die tussen de aarde en de zon liggen, namelijk Venus en Mercurius.
De wezens die Venus en Mercurius bewonen, zijn niet zo ver als zij, van wie
tegenwoordig het ontwikkelingsveld de zon is, maar zij zijn veel verder dan
onze mensheid. Daardoor bleven zij iets langer bij de centrale massa dan de
bewoners van de aarde. Op een bepaald punt echter, waren voor hun ontwikkeling afzonderlijke gebieden nodig, zodat de beide planeten verwijderd werden: eerst Venus en daarna Mercurius. Elke planeet bleef zo dicht bij de centrale bol als de trillingssnelheid, die voor hun ontwikkeling nodig was, met
zich meebracht. De bewoners van Mercurius zijn het verst ontwikkeld en zijn
daarom dichter bij de zon.
Van beide planeten werden bewoners naar de aarde gezonden om de wordende mensheid te helpen en zij staan in het occultisme bekend als de Heren
van Venus en de Heren van Mercurius.
De Heren van Venus waren de leiders van de meerderheid van onze mensheid. Zij, die onder de mensen verschenen en bekend stonden als de ‘boodschappers van de goden’ behoorden tot de minder ontwikkelden van de Venusontwikkeling. Zij waren voor onze mensheid een zegen, en leidden die
stap voor stap. Niemand verzette zich tegen hun gezag, omdat de mens nog
geen onafhankelijke wil ontwikkeld had. Zij leidden hem juist om hem tot een
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punt te brengen vanwaar hij in staat zou zijn om zelf wil en onderscheidingsvermogen te tonen en zichzelf te leiden.
Het was bekend, dat deze boodschappers met de goden in contact stonden.
Men koesterde een diepe verering voor hen en hun bevelen werden onvoorwaardelijk opgevolgd.
Toen de mensheid onder toezicht van deze wezens een zekere mate van
vooruitgang bereikt had, werden de verst gevorderden onder leiding van de
Heren van Mercurius geplaatst, die hen in de geestelijke waarheden inwijdden met het doel hen de leiders van het volk te maken. Deze ingewijden werden daarom tot het koningschap verheven en waren de stichters van de dynastieën van goddelijke heersers, die in feite koningen bij de gratie van God
waren, dat wil zeggen bij de gratie van de Heren van Venus en Mercurius, die
voor de kindmensheid als goden waren. Zij leidden en onderwezen de koningen voor het welzijn van het volk en niet voor zelfverheerlijking of toeeigening van rechten ten koste van het volk.
In die tijd beschouwde een heerser het als zijn heilige plicht om zijn volk te
ontwikkelen en te helpen, leed te verzachten en rechtvaardigheid en welzijn
te bevorderen. Hij bezat Gods licht om hem wijsheid te geven en zijn oordeel te leiden. Vandaar dat onder de regering van deze koningen alles bloeide
en het echt een Gouden Eeuw was. Toch zullen wij zien dat, als wij de ontwikkeling van de mens in detail volgen, de hedendaagse fase van ontwikkeling - al kan die behalve in materiële zin geen Gouden Eeuw genoemd worden - toch noodzakelijk is om de mens op een punt te brengen vanwaar hij in
staat is zichzelf te regeren, want zelfbeheersing is het enige doel van elk gezag. Alleen
iemand die geleerd heeft zichzelf te besturen, kan veilig onbestuurd blijven en op het tegenwoordige niveau van ontwikkeling is dit de zwaarste taak die men de mens
op kan leggen. Het is gemakkelijk om anderen te bevelen; het is moeilijk om
van zichzelf gehoorzaamheid te eisen.
De invloed van Mercurius
Het doel van de Heren van Mercurius toen, en sindsdien van alle hiërofanten van de mysteriën, als van alle hedendaagse occulte scholen, was en is om
de kandidaat de kunst van zelfbeheersing te leren. Naarmate een mens zichzelf overwonnen heeft en alleen in die mate, is hij bevoegd anderen te besturen.
Als de tegenwoordige heersers van het volk in staat waren om zichzelf te be211

sturen, dan zouden wij weer een duizendjarig rijk of een Gouden Eeuw hebben.
Zoals de Heren van Venus op het volk uit lang vervlogen eeuwen inwerkten, zo werken de Heren van Mercurius nu in op het individu, terwijl zij hem
gereedmaken voor meesterschap over zichzelf en - waar dit nodig mocht zijn,
hoewel niet in de eerste plaats - voor meesterschap over anderen. Dit werk is
van hun kant nog maar een begin van wat men tijdens de overblijvende drie en
een halve rondte van de Aardeperiode een steeds groter wordende Mercurius
invloed zou kunnen noemen.
In de eerste drieëneenhalve rondte was de invloed van Mars overheersend,
waardoor het ijzer gepolariseerd werd, de vorming van rood bloed tegengegaan werd en het ego weerhouden werd zich in zijn lichaam op te sluiten,
voordat het lichaam de vereiste hoogte van ontwikkeling bereikt had.
Tijdens de laatste drieënhalve rondte zal Mercurius meewerken om het ego
door middel van inwijding uit zijn grofstoffelijk voertuig los te maken.
Zoals Mars het ijzer polariseerde, zo heeft Mercurius het metaal gepolariseerd, dat zijn naam 22 draagt. Uit de werking van dat metaal blijkt duidelijk de
neiging het stoffelijk lichaam van de geest los te maken, de geest van het lichaam te bevrijden.
De vreeslijke ziekte syfilis is een voorbeeld van een toestand, waar het ego
op een zeer krampachtige manier in zijn lichaam gekluisterd en opgesloten zit.
Een voldoende hoeveelheid kwik heft die toestand op, vermindert de greep
van het lichaam op het ego, en geeft het ego die betrekkelijke vrijheid in het
lichaam terug waarin de normale mens zich verheugt. Aan de andere kant echter veroorzaakt een te grote dosis kwik verlamming, zodat het lichaam op de
verkeerde manier aan de mens onttrokken wordt.
De Heren van Mercurius leerden de mens om zijn lichaam naar keuze te verlaten en weer binnen te treden en in zijn geestelijke voertuigen, onafhankelijk
van het grofstoffelijk lichaam, te werken zodat dit laatste een geriefelijke woning wordt in plaats van een vergrendelde gevangenis; een nuttig instrument
in plaats van een belemmerende keten.
Daarom noemt de occultist de Aardeperiode Mars-Mercurius en dus is het
waar wat in één 23 van de zojuist aangehaalde occulte boeken geleerd wordt,
dat wij in Mars geweest zijn en nu naar Mercurius toe gaan. Dit neemt echter
22 Mercury is: kwik(zilver).
23 De geheime leer, Mevr. H. P. Blavatsky.
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niet weg, dat wij nooit op de planeet Mars gewoond hebben, noch dat wij in de
toekomst de aarde zullen verlaten om de planeet Mercurius te gaan bewonen,
zoals het andere24, aangehaalde boek vermeldt met de bedoeling een dwaling in
het eerste te verbeteren.
Omdat Mercurius nu een toestand van duisternis doormaakt, oefent hij heel
weinig invloed op ons uit, maar hij is bezig uit een planetaire rustperiode te
ontwaken en langzamerhand zal zijn invloed zich steeds meer als een element
in onze ontwikkeling doen gelden. De komende rassen zullen veel hulp van de
bewoners van Mercurius ondervinden en de mensen uit nog latere tijdvakken
en rassen zullen hier nog meer van genieten.
Het Lemurische ras
Wij zijn nu in staat de volgende gegevens in verband met de mensen die in het
laatste gedeelte van het Lemurische tijdvak leefden en die wij het Lemurische
ras noemen, te begrijpen.
De atmosfeer van Lemurië was nog zeer dicht, zoiets als de vuurnevel uit
de Maanperiode, maar dichter. De aardkorst begon net op sommige plaatsen
tamelijk hard en vasts te worden terwijl zij op andere plaatsen nog vurig was
zodat zich tussen eilanden van korst een kokende, ziedende watermassa bevond. Vulkanische uitbarstingen en overstromingen waren aan de orde van de
dag daar de onderste vuurlagen zich sterk verzetten tegen de vorming van de
begrenzende muur, die gevangenschap voor hen betekende.
Op de vastere en betrekkelijk koele plaatsen leefden de mens te midden van
reusachtige varenwouden en dieren van enorme afmeting. De vormen van
mens en dier waren nog zeer plastisch. Het geraamte had zich gevormd, maar
de mens zelf bezat een sterk vermogen om het vlees van zijn eigen lichaam
en dat van de dieren om hem heen te kneden. Bij zijn geboorte kon hij horen
en voelen, maar zijn vermogen om te zien kwam pas later. Wij zien iets dergelijks bij dieren, bijvoorbeeld bij katten en honden waarvan de jongen pas
enige tijd na de geboorte kunnen zien. De Lemuriër had geen ogen. Hij had
twee gevoelige plekken die door het zonlicht beschenen werden. Door de vurige atmosfeer van het oude Lemurië scheen het zonlicht flauw. Pas tegen
het einde van het Atlantische tijdvak was de mens in het bezit van een ge24 Esoterisch Boeddhisme, A. P. Sinnet.
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zichtsvermogen, zoals wij dit nu kennen. Tot die tijd was het oog in ontwikkeling. Toen de zon zich binnenin bevond, en de aarde dus nog deel uitmaakte van de lichtgevende massa, had de mens geen uitwendige lichtbron nodig;
hij was zelf lichtgevend. Maar toen de duistere aarde echter van de zon gescheiden werd, was het noodzakelijk dat het licht waargenomen werd. Zodra
de lichtstralen de mens van buitenaf raakten, nam hij ze ook waar. De natuur
bouwt het oog als lichtwaarnemer, als reactie op de behoefte van de al bestaande functie. Dit is steeds het geval, zoals professor Huxley zo knap heeft
aangetoond. De amoebe heeft geen maag, toch verteert hij voedsel. Hij is één
en al maag. De noodzaak voor het verteren van voedsel bouwt de maag in de
loop van de tijd op, maar de spijsvertering had plaats voordat het voedingskanaal gevormd werd. Op een dergelijke manier riep de waarneming van het
licht het oog te voorschijn. Het licht bouwt zelf het oog en houdt het in stand.
Waar geen licht is, kan ook geen oog zijn. In gevallen waarin dieren zich terugtrokken om in holen te leven en aldus het licht schuwend, zijn de ogen ontaard en weggekwijnd, omdat er geen lichtstralen waren om ze in stand te houden en er in de donkere holen geen ogen nodig waren. De Lemuriër had ogen
nodig; hij kreeg een lichtindruk en onmiddellijk begon het licht, in antwoord
op zijn behoefte, het oog op te bouwen.
Zijn taal bestond uit geluiden zoals die in de natuur voorkomen: het zuchten
van de wind in de onmetelijke wouden die weelderig in dat meer dan tropische
klimaat groeiden, het kabbelen van de beek, het bulderen van de storm, want
Lemurië werd telkens door stormen geteisterd. Het gebulder van de waterval
en het gerommel van de vulkaan, dit alles waren voor de Lemuriër stemmen
van de Goden, van wie hij wist dat hij afstamde.
Van de geboorte van zijn lichaam wist hij niets. Hij kon het ook niet zien, net
als iets anders, maar hij werd zijn medeschepselen gewaar. Dit was echter een
geestelijke gewaarwording zoals wij mensen en dingen in onze dromen zien,
met dit belangrijke verschil echter, dat zijn droomgewaarwording helder en logisch was.
Hij wist dus niets van zijn lichaam af en zelfs niet eens dat hij een lichaam
had, zoals wij niet weten dat wij een maag hebben als dat orgaan in goede gezondheid verkeert. Wij worden alleen maar aan zijn bestaan herinnerd wanneer
wij, door verkeerd gebruik, daar pijn voelen. Onder normale omstandigheden
zijn wij totaal onbewust van zijn werking. Zo bewees ook het lichaam uitstekende diensten aan de Lemuriër, hoewel hij zich van het bestaan ervan niet
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bewust was. Pijn was het enige middel om hem op zijn lichaam en de buitenwereld opmerkzaam te maken.
Alles wat in verband stond met de voortplanting van het ras en het geboorteproces werd door de engelen - onder toezicht van Jehova, de regent van de
maan - verricht. De functie van de voortplanting vond op bepaalde tijden van
het jaar plaats, wanneer de krachtlijnen, die van de ene planeet naar de andere
lopen, volgens juiste hoeken [of harmonische aspecten] gericht waren. Zodoende ondervond de scheppende kracht geen enkele hinderpaal en was de
bevalling pijnloos. De mens was zich niet bewust van de geboorte, omdat hij
toen even onbewust was van de stoffelijke wereld als nu tijdens de slaap. Alleen tijdens de geslachtsgemeenschap werd de geest zich van het lichaam bewust en kende de man zijn vrouw. Dit wordt ook aangetoond in sommige bijbel passages, als: ‘Adam bekende Eva en zij baarde Seth’; ‘Elkana bekende Hanna en zij baarde Samuel’, naast de vraag van Maria: ‘Hoe kan dit gebeuren,
terwijl ik geen man beken?’ Lucas 1:34. Hier ligt ook de sleutel van de betekenis
van de ‘boom der kennis’, waarvan de vruchten de ogen van Adam en Eva
openden, zodat zij zowel goed als kwaad leerden kennen. Tot die tijd hadden
zij alleen maar het goede gekend, maar toen zij de scheppende functie zelfstandig begonnen uit te oefenen, waren zij, evenals hun nakomelingen, onbekend met planeetinvloeden. De zogenaamde vervloeking van Jehova was eigenlijk helemaal geen vervloeking, maar eenvoudig het constateren van een
feit dat onvermijdelijk volgen zou op het gebruik van de scheppingskracht,
zonder dat er rekening gehouden werd met de uitwerking van de planeetinvloeden op de geboorte van het kind.
Zo is dus het onkundig gebruik van de scheppingskracht de hoofdoorzaak
van pijn, ziekte en verdriet.
De Lemuriër kende geen dood, want als na verloop van vele eeuwen zijn
lichaam wegviel, trad hij een nieuw lichaam binnen, terwijl hij zich helemaal
niet bewust was van die verandering. Zijn bewustzijn was niet op de stoffelijke wereld gericht en daarom betekende voor hem het afleggen van het ene
lichaam en het aannemen van een nieuw lichaam niet meer dan dat een blad
of twijg verschrompelt, van de boom valt en door een nieuw wordt vervangen.
Voor de Lemuriërs was hun taal iets heiligs. Het was geen dode taal zoals de
onze, die niet veel meer is dan een rangschikking van klanken. Elke klank die
door de Lemuriër geuit werd had macht over zijn medemensen, over de dieren en zelfs over de natuur om hem heen. Daarom werd het vermogen van
de spraak onder leiding van de Heren van Venus - die de boodschappers van
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God waren, de afgezanten van de scheppende hiërarchieën - met de grootste
eerbied, als iets buitengewoon heiligs beschouwd.
De opvoeding van de jongens was totaal verschillend van die van de meisjes. De opvoedingsmethoden van de Lemuriërs komen ons, met onze verfijndere gevoelens, stuitend voor. Om de gevoelens van de lezer te sparen,
zullen wij alleen maar de minst wrede aanroeren. Hoe overdreven hard ze
ook schijnen te zijn, wij moeten niet vergeten dat het lichaam van de Lemuriër lang niet zo fijn besnaard was als het menselijke lichaam uit onze tijd en
ook dat het uiterst flauwe bewustzijn alleen maar door de scherpste middelen
enigszins aangedaan kon worden. Naarmate de tijd verliep en het bewustzijn
steeds meer ontwaakte, waren zulke krasse maatregelen niet meer nodig en
verdwenen ze. Maar in die tijd waren ze onvermijdelijk om de sluimerende
krachten van de geest bewust te doen worden van de wereld daarbuiten.
De opvoeding van de jongens was hoofdzakelijk gericht op de ontwikkeling
van zijn wil. Zij moesten met elkaar vechten en deze gevechten waren erg ruw.
Zij werden aan een spit geregen en hoewel zij de macht hadden om zichzelf
te bevrijden, moesten zij, ondanks de pijn, aan het spit blijven om hun wilskracht te oefenen. Zij leerden hun spieren spannen, en door het uitoefenen van
hun wil ontzaglijke lasten te dragen.
De opvoeding van de meisjes had tot doel de ontwikkeling van de verbeeldingskracht te bevorderen. Zij werden ook aan een inspannende, strenge training onderworpen. Zij werden naar de grote wouden gestuurd om te luisteren naar het geluid van de wind in de boomtoppen of naar de woedende vlagen van regen en storm. Zo leerden zij niet bang te zijn voor deze uitbarstingen van de natuur en alleen de grootsheid van de tegen elkaar strijdende elementen te beseffen. De talloze vulkanische uitbarstingen golden als een uitstekend opvoedingsmiddel en droegen er speciaal toe bij om het geheugen te laten ontwaken.
Dergelijke opvoedingsmethoden zouden nu absoluut misplaatst zijn, maar
zij maakten de Lemuriër niet van streek, omdat hij geen geheugen had. Wat
voor pijnlijke of ontzettende ervaringen hij ook doormaakte, alles was vergeten zodra het achter de rug was. De bovengenoemde inspannende ervaringen
dienden om het geheugen te ontwikkelen door hevige, steeds herhaalde schokken van buitenaf op de hersenen in te prenten, omdat geheugen noodzakelijk
is om de ervaringen uit het verleden als leidraad tot handeling te laten dienen.
De opvoeding van de meisjes deed de eerste kiem, het eerste sprankje geheugen ontwaken. Het eerste begrip van goed en kwaad werd door hen gevormd door
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het doormaken van ervaringen, die hoofdzakelijk op de verbeeldingskracht
werkten. Die ervaringen, die hoogstwaarschijnlijk een herinnering zouden achterlaten, werden als goed beschouwd, terwijl de ervaringen die dat gewenste
resultaat niet hadden, voor kwaad gehouden werden.
Zo werd de vrouw de pionierster van de beschaving daar zij de eerste was
die het begrip van een goed leven ontwikkelde, waarvan zij bij de ouden de hooggewaardeerde draagster werd en in dit opzicht heeft zij altijd aan de spits gestaan. Daar alle ego's beurtelings als man en vrouw geboren worden, is er natuurlijk in werkelijkheid van geen voorrang sprake. Het wil gewoon zeggen
dat zij die op een bepaald moment in een stoffelijk lichaam van het vrouwelijk geslacht zijn, een positief levenslichaam hebben en daardoor ontvankelijker zijn voor geestelijke impulsen dan wanneer het levenslichaam negatief is,
zoals bij de man.
Zoals wij gezien hebben, was de Lemuriër een geboren magiër. Hij voelde
zich een afstammeling van de Goden, een geestelijk wezen, en daarom lag de
lijn van zijn vooruitgang niet in het verkrijgen van geestelijke, maar van materiële kennis.
De inwijdingtempels voor de verst gevorderden behoefden de mens zijn
verheven oorsprong niet meer te leren, noch hem op te leiden in het uitvoeren van magische kunsten, noch hem te onderrichten hoe hij in de begeertewereld en op de geestelijke gebieden moest functioneren. Een dergelijk onderricht is in onze tijd nodig, omdat de gewone mens nu geen kennis bezit van
de geestelijke wereld, noch in bovenstoffelijke gebieden kan functioneren. De
Lemuriër bezat echter op zijn manier die kennis en kon die vermogens uitoefenen, maar aan de andere kant was hij onbekend met de wetten van de kosmos en met feiten wat de stoffelijke wereld betreft, waarmee wij vertrouwd
zijn. Daarom leerde hij in de school van inwijding kunst, de wetten van de natuur, en feiten over het stoffelijk heelal. Zijn wil werd gesterkt en zijn geheugen wakker geschud, zodat hij zijn ervaringen met elkaar in verband kon brengen en plannen en manieren van handelen kon overwegen als zijn ervaringen
uit het verleden tekortschoten om hem de juiste richting te wijzen. Zodoende
waren de inwijdingstempels tijdens de Lemuriërs middelbare scholen voor het
aankweken van wilskracht en verbeeldingskracht, met cursussen voor gevorderden in kunst en wetenschap.
Hoewel de Lemuriër een geboren magiër was, misbruikte hij zijn vermogens
nooit, omdat hij zich met de goden verwant voelde. Onder leiding van bovengenoemde boodschappers van de goden, werden zijn krachten gericht op het
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kneden van vormen in de dieren- en plantenwereld. De materialist kan er zich
misschien heel moeilijk een begrip van vormen hoe hij dergelijk werk kon
doen, zonder dat hij de wereld om zich heen zag. Weliswaar kon de mens
niet zien zoals wat wij onder dit woord verstaan, namelijk het zien van voorwerpen buiten in de ruimte met onze stoffelijke ogen. Toch, zoals de reinste
van onze kinderen in onze tijd helderziend zijn zolang zij in een toestand van
zondeloze onschuld blijven, zo bezaten de Lemuriërs die nog zuiver en onschuldig waren, een geestelijke waarneming die hun alleen maar een vaag begrip van de uiterlijke vorm van een voorwerp gaf, maar een des te helderder indruk van de geestelijke aard - de geestelijke eigenschap ervan - kregen zij door
een soort van geestelijke bewustwording uit onschuldige reinheid geboren.
Onschuld is echter niet synoniem met deugd. Onschuld is het kind van de
onwetendheid en kan niet in een heelal bewaard blijven, waarvan het doel van
ontwikkeling het verkrijgen van wijsheid is. Om dat te bereiken is kennis van
goed en kwaad onmisbaar, evenals keuze van handeling.
Als de mens die in het bezit is van kennis en vrijheid van keus, zich aan de
kant van goedheid en rechtvaardigheid schaart, dan kweekt hij deugd en wijsheid aan. Bezwijkt hij voor verleiding en doet hij bewust kwaad, dan voedt
hij de slechtheid.
Gods plan kan echter niet tot mislukking worden gebracht. Elke handeling
is een zaadbodem voor de wet van oorzaak en gevolg. Wij oogsten wat wij
zaaien. Het onkruid van verkeerde handeling draagt bloemen van smart en
lijden, maar zodra de zaden ervan in een gelouterd hart vallen en besproeid zijn
door de tranen van berouw, dan zal de deugd opbloeien. Wat een gezegende
geruststelling dat uit elk kwaad dat wij doen ten slotte het goede zal voortkomen; want in het koninkrijk van onze Vader kan alleen het goede standhouden.
Daarom is de zondeval, met zijn gevolgen van pijn en lijden, maar een tijdelijke
toestand waarin wij door een beslagen ruit kijken. Maar spoedig zal de tijd aanbreken, dat wij opnieuw rechtstreeks de God binnenin ons, als daarbuiten,
zullen aanschouwen, zoals de reinen van hart dit altijd kunnen doen.
De zondeval
De zondeval wordt kabbalistisch beschreven als de ervaring van één paar mensen, dat natuurlijk de mensheid voorstelt. De sleutel wordt in het vers gegeven
waarin de boodschapper van de goden tot de vrouw zegt: ‘Met smart zult u
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kinderen baren.’ Ook kan men een leidraad vinden in de zinsnede over de
dood, die tegelijkertijd werd uitgesproken.
Men moet in gedachte houden dat vóór de zondeval het bewustzijn niet duidelijk in de stoffelijke wereld gericht was. De mens was zich niet bewust van
voortplanting, geboorte en dood. De engelen, die belast zijn met de zorg voor
het levenslichaam, de middenstof voor de voortplanting, en er in werken, regelden de voortplantingsfunctie en brachten de geslachten op bepaalde tijden
van het jaar bij elkaar, en maakten daarbij gebruik van de krachten van zon en
maan op een moment dat zij de gunstigste voorwaarden voor de bevruchting
opleverden. In het begin waren de betrokkenen zich niet bewust van de geslachtsgemeenschap, maar later ondervonden zij daardoor een korte, stoffelijke bewustwording. Toen veroorzaakte de periode van zwangerschap geen
ongemak en was de bevalling pijnloos, omdat de moeder in een diepe slaap gedompeld was. Geboorte en dood brachten geen onderbreking van het bewustzijn mee en bestonden daarom niet voor de Lemuriërs. Hun bewustzijn
was naar binnen gericht. Zij namen stoffelijke dingen op geestelijke manier
waar, zoals wij ze in een droom waarnemen wanneer alles wat wij zien, binnenin onszelf is.
Toen hun ogen geopend werden en hun bewustzijn naar buiten gericht werd,
op de feiten van de stoffelijke wereld, veranderden de omstandigheden. De
voortplanting werd niet langer door de engelen geleid, maar door de mens zelf
die onbekend was met de werking van de krachten van zon en maan. Ook
maakte hij misbruik van de geslachtsfunctie door die voor zinnelijk genot te
gebruiken, met het gevolg dat het geboorteproces voortaan wél met pijn gepaard ging. Vervolgens ging zijn bewustzijn zich op de stoffelijke wereld concentreren, hoewel hij pas tegen het einde van het Atlantische tijdvak alle dingen scherp omlijnd waarnam. Langzamerhand leerde hij ook de dood kennen,
omdat er telkens, wanneer hij bij de dood op de geestelijke werelden werd
gericht en bij elke wedergeboorte weer op de stoffelijke wereld, een onderbreking in zijn bewustzijn plaats had.
Het openen van de ogen werd als volgt tot stand gebracht. Wij weten dat toen
de scheiding van de geslachten plaats vond, de man de uitdrukking werd van
de wil, het ene aanzicht van de tweevoudige zielenkracht, terwijl de vrouw het
andere aanzicht, verbeelding uitdrukte. Als de vrouw geen verbeeldingskracht
had, zou zij het nieuwe lichaam in de baarmoeder niet kunnen opbouwen, en
als de zaadcel geen belichaming was van de geconcentreerde menselijke wil,
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dan zou het geen bevruchting kunnen veroorzaken en zo de ontkieming te
voorschijn roepen die zich in de voortdurende splitsing van de eicel uit.
Deze tweelingkrachten, wil en verbeeldingskracht, zijn beide nodig voor het
voortbrengen van lichamen. Sinds de scheiding van de geslachten blijft echter één van deze krachten binnenin ieder mens en alleen maar dat gedeelte
dat uitgereikt wordt is voor de voortplanting beschikbaar. Vandaar de noodzaak voor het eenslachtige wezen, dat maar één aanzicht van de zielenkracht
uitdrukt, om zich met een ander te verenigen, dat de aanvullende zielenkracht
weergeeft. Dit werd al eerder toegelicht; eveneens dat ook het gedeelte van
de zielenkracht dat niet voor de voortplanting gebruikt wordt, beschikbaar
komt voor geestelijke groei. Zolang de mens de volledige, tweevoudige scheppingskracht voor de voortplanting uitstraalde, kon hij niets voor de groei van
zijn ziel doen. Maar daarna heeft de inwonende geest het gedeelte, dat niet
door de geslachtsorganen gebruikt werd, bestemd om de hersenen en het
strottenhoofd op te bouwen om zich te kunnen uitdrukken.
Zo bouwde de mens voort door het hele, laatste gedeelte van het Lemurische tijdvak en het eerste tweederde gedeelte van het Atlantische tijdvak, totdat
hij door het bovengenoemde gebruik van de helft van zijn scheppingskracht
een volledig bewust, denkend, redenerend wezen werd.
De hersenen in de mens zijn de schakel tussen de geest en de uiterlijke wereld. Hij kan van de buitenwereld alleen iets te weten komen door middel van
de hersenen. De zintuigen zijn alleen de overbrengers van impulsen van buitenaf naar de hersenen. De hersenen zijn het instrument dat die impulsen uitdrukt en ordent.
De engelen behoorden tot een andere ontwikkeling en zijn nooit in een grofstoffelijk en hinderlijk, traag lichaam als het onze, opgesloten geweest. Zij hadden kennis leren opdoen zonder stoffelijke hersenen. Hun laagste voertuig is
het levenslichaam. Wijsheid kwam tot hen als een gave, zonder dat zij die door
moeizaam uitdenken door middel van stoffelijke hersenen moesten veroveren.
De mens echter moest vallen en hard werken voor zijn kennis. Door middel
van de ene helft van de scheppingskracht, die binnenwaarts gericht werd,
bouwde de geest de hersenen om kennis uit de stoffelijke wereld op te doen en
diezelfde kracht voedt en onderhoudt ook nu de hersenen. De kracht is van
richting veranderd daar hij voor de voortplanting naar buiten bestemd was,
maar de mens houdt hem vast voor egoïstische bedoelingen. Anders was het
met de engelen. Zij hadden geen splitsing van hun zielenkracht ondervonden
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en daarom konden zij de tweevoudige zielenkracht zonder egoïstisch voorbehoud
uitzenden.
De kracht die naar buiten treedt met het doel een ander wezen te scheppen,
is liefde. De engelen zonden hun hele liefde, vrij van egoïsme of begeerte uit en in
antwoord daarop stroomde de kosmische wijsheid in hen.
De mens zendt maar één deel van zijn liefde uit; de rest houdt hij voor zichzelf en gebruikt hij om zijn geestelijke uitdrukkingsorganen op te bouwen om
zichzelf dus te verbeteren; zodoende is zijn liefde zelfzuchtig en zinnelijk. Met
de ene helft van zijn scheppende zielenkracht houdt hij zelfzuchtig van een ander wezen, omdat hij samenwerking in het voortplantingsproces verlangt. Met
de andere helft van zijn scheppende zielenkracht denkt hij, ook om zelfzuchtige redenen, omdat hij kennis verlangt.
De engelen hebben zonder begeerte lief, maar de mens moest egoïsme door
maken. Hij moest begeren en zelfzuchtig hard werken om wijsheid te veroveren om op een hoger niveau onbaatzuchtigheid te kunnen bereiken. De engelen hielpen hem bij de voortplanting, zelfs na de omkering van een gedeelte
van de zielenkracht. Zij hielpen hem bij het opbouwen van stoffelijke hersenen, maar zij hadden geen kennis die er door overgebracht kon worden, omdat zij niet wisten hoe zij een dergelijk instrument moesten gebruiken en niet
rechtstreeks konden spreken tot een wezen dat in het bezit was van stoffelijke hersenen. Zij konden niets anders doen dan de stoffelijke uitdrukking van
liefde van de mens te beteugelen en hem op liefdevolle, onschuldige manier
door de emoties heen geleiden. Op die manier bespaarden zij de mens het
verdriet en de moeilijkheden die het gevolg zijn van de uitoefening van de geslachtsfunctie zonder wijsheid.
Als dat bewind had voortgeduurd, dan zou de mens eenvoudig een door God
geleide automaat gebleven zijn en nooit een persoonlijkheid, een individu zijn
geworden. Dat hij dat geworden is, heeft hij te danken aan een veel boosaardiger categorie wezens, genaamd de luciferische geesten.
De luciferische geesten
Deze geesten vormden een bepaalde categorie achterblijvers in de levensgolf
van de engelen. In de Maanperiode spanden zij zich zo in, dat zij al diegenen,
die nu de verst gevorderden van onze mensheid zijn, ver vooruit waren. Zij
staan echter niet op dezelfde hoogte als de engelen die de pioniers van de
mensheid van de maanperiode waren, maar zij waren op onze tegenwoordige
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mensheid zo ver vooruit, dat zij onmogelijk een stoffelijk lichaam konden aannemen, zoals wij. Toch konden zij geen kennis opdoen zonder het bezit van
een inwendig orgaan, stoffelijke hersenen. Zij stonden tussen de mens die hersenen heeft, en de engelen die er geen nodig hebben, in, kortom zij waren halfgoden.
Zij bevonden zich dus in een ernstige situatie. De enige manier waarop zij
zich zouden kunnen uitdrukken en kennis opdoen, was door het gebruik van
de stoffelijke hersenen van de mens, waardoor zij zich aan een stoffelijk wezen in het bezit van hersenen, verstaanbaar konden maken, wat de engelen niet
konden.
Zoals al werd opgemerkt, zag de mens op het einde van het Lemurische tijdvak de stoffelijke wereld niet zoals wij die nu zien. Voor hem was de begeertewereld veel werkelijker. Hij bezat het droombewustzijn dat eigen was aan de
Maanperiode, namelijk een geestelijk beeldbewustzijn; hij was zich niet bewust
van de wereld om hem heen. Het kostte de luciferische geesten niet veel moeite om zich aan het geestelijk bewustzijn van de mens kenbaar te maken en
hem attent te maken op zijn lichamelijke gestalte, die hij tot nu toe niet had
waargenomen. Zij leerden hem hoe hij niet langer eenvoudig de dienaar van
de uiterlijke krachten behoefde te zijn en hoe hij zijn eigen meester, en aan de
goden gelijk kon worden, en dat hij ‘goed en kwaad zou kennen’. Ook maakten
zij hem duidelijk dat hij niet bang hoefde te zijn als zijn lichaam stierf, omdat
hij in zichzelf het scheppende vermogen bezat om, zonder tussenkomst van
de engelen, nieuwe lichamen te vormen. Al deze kennis werd gegeven met het
doel om zijn bewustzijn buitenwaarts te keren voor het opdoen van kennis.
De luciferische geesten deden dit om er zelf van te profiteren en tegelijk met
de mens kennis op te doen. Zij brachten verdriet en lijden over hem waar dit er
voorheen niet was, maar tegelijk brachten zij hem de onschatbare zegen van
de vrijmaking van beïnvloeding en leiding van buitenaf, waardoor hij de eerste
stappen zette op het pad van ontwikkeling van zijn eigen, geestelijke vermogens; een ontwikkeling die hem eindelijk in staat zou stellen zichzelf met
dezelfde wijsheid op te voeden als waarmee de engelen en andere wezens
hem leidden voordat hij over zijn vrije wil beschikte.
Voordat de luciferische geesten de mens inzicht gaven, had hij ziekte, noch
pijn, en dood gekend. Dit alles is het gevolg van het onverstandige gebruik van
het voortplantingsvermogen en het misbruik ervan voor de bevrediging van
zinnelijke lusten. In het wild levende dieren zijn vrij van ziekte en pijn, omdat
op bepaalde tijden van het jaar, die daarvoor gunstig zijn, het voortplantings222

proces onder de zorg en leiding van de wijze groepsgeest plaatsvindt. De geslachtsfunctie is alleen voor de instandhouding van de soort bedoeld en nooit
voor de bevrediging van zinnelijke begeerte.
Als de mens een door God geleide automaat was gebleven, dan zou hij tot
op de dag van vandaag nooit ziekte, pijn of dood gekend hebben. Maar eveneens zou hij hersenbewustzijn en onafhankelijkheid hebben gemist die het gevolg zijn van zijn verstandelijke verlichting door de luciferische geesten, de
lichtdragers die hem de ogen openden en hem leerden om zijn toen nog vaag gezichtsvermogen te gebruiken om kennis van de stoffelijke wereld op te doen
die hij moest zien te veroveren.
Vanaf die tijd zijn er twee krachten in de mens aan het werk. De ene is die
van de engelen, die nieuwe wezens in de schoot opbouwen door middel van
de liefde die naar beneden gericht wordt voor de voortplanting; zij zijn dus de
instandhouders van het ras. De andere kracht is die van de luciferische geesten die de aanspoorders zijn tot alle verstandelijke activiteit door middel van de
andere helft van de scheppingskracht, die naar boven gestuurd wordt voor hersenarbeid.
De luciferianen worden ook wel slangen genoemd, en in verscheidene mythologieën verschillend voorgesteld. Wanneer wij aan de bespreking van Genesis toe zijn, zullen wij hier dieper op ingaan. Voor het moment is genoeg gezegd om ons in staat te stellen de hoofdlijn van het onderzoek vast te houden,
waardoor wij de loop van de menselijke ontwikkeling nog verder door het
Atlantische en het Arische tijdvak kunnen volgen.
Wat wij over de verstandelijke verlichting van de Lemuriërs gezegd hebben,
is alleen maar van toepassing op een klein gedeelte van hen die in het laatste
gedeelte van dat tijdvak leefden en die het zaad voor de zeven Atlantische rassen werden. De meerderheid van de Lemuriërs was dierachtig en de door hen
bewoonde vormen zijn ontaard in onze hedendaagse primitieve mensen en antropoïden of mensapen.
U dient goed in gedachten te houden dat het de vormen waren die ontaardden.
Men moet steeds zorgvuldig onderscheid maken tussen de lichamen of vormen van een ras en het ego, of leven, dat in de lichamen van dat ras wedergeboren wordt.
Wanneer een ras geboren wordt, worden de vormen door een bepaalde groep
geesten bezield. Zij hebben een aangeboren vatbaarheid om zich tot een bepaald niveau van volmaaktheid te ontwikkelen en niet verder. Er kan geen stilstand in de natuur bestaan; als dus de uiterste grens bereikt is, dan beginnen
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de lichamen of vormen van dat ras te ontaarden en steeds lager te zinken, tot
het ras ten slotte uitsterft.
De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Nieuwe raslichamen zijn bijzonder
buigzaam en plastisch, waardoor zij de ego’s, die erin geboren worden, alle
gelegenheid geven om die voertuigen te verbeteren en daardoor vooruit te
komen. De verst gevorderde ego’s worden in dergelijke lichamen geboren en
verbeteren die zoveel als in hun vermogen ligt. Toch zijn deze ego’s ook nog
maar leerlingen in hun vak, zodat zij de lichamen langzamerhand laten kristalliseren en verharden tot de uiterste grens van bruikbaarheid van dit specifieke lichaam bereikt is. Vervolgens worden er vormen voor een ander, nieuw
ras geschapen om de voortschrijdende ego’s verdere mogelijkheden te bieden om meer ervaring op te doen en om zich beter te kunnen ontwikkelen.
Zij danken hun oude raslichamen af voor de nieuwe, terwijl hun afgedankte
lichaam minder gevorderde ego’s tot woning dient, die ze op hun beurt als
hulp op het pad van ontwikkeling gebruiken. Zodoende worden de oude raslichamen door steeds lagerstaande ego’s gebruikt, wat langzamerhand tot gevolg
heeft dat er ten slotte geen ego’s meer zijn die laag genoeg staan, om bij wedergeboorte van een dergelijk lichaam, te profiteren. De vrouwen worden dan
onvruchtbaar en de rasvormen sterven uit.
Dit proces kan eenvoudig met bepaalde voorbeelden worden toegelicht. Het
Germaans-Angelsaksische ras, voornamelijk de Amerikaanse tak, heeft een
gevoeliger, buigzamer lichaam en een fijner besnaard zenuwstelsel dan een
ander, momenteel bestaand ras. De indiaan en de neger hebben veel grovere
lichamen en zijn door hun grover zenuwstelsel veel minder gevoelig voor verwondingen. Een indiaan zal doorgaan met vechten al is hij zo erg gewond
dat een blanke aan de verwonding zou sterven, terwijl de indiaan zich sneller
herstelt. De Australische inboorlingen of Aboriginals leveren het voorbeeld
van een ras dat uitsterft door onvruchtbaarheid, ondanks alles wat de regering
doet om het ras in stand te houden.
Blanken hebben als bezwaar tegen het blanke ras ingebracht, dat waar het
ook komt, de andere rassen uitsterven. De blanken hebben zich tegenover die
andere rassen schuldig gemaakt aan vreselijke onderdrukking en in veel gevallen een menigte weerloze, argeloze inheemsen afgemaakt, getuige het gedrag
van de Spanjaarden tegenover de oude Peruanen en Mexicanen, om maar een
voorbeeld te noemen. De verplichtingen die voortvloeien uit een dergelijke
schending van vertrouwen, en uit misbruik van meer verstand en grotere
macht, moeten allemaal tot de laatste cent, door hen die het aangaat, afbetaald
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worden. Toch is het een feit, dat als de blanken die oudere rassen niet uitgemoord, uitgezogen, tot slaven gemaakt, verbannen en op andere manieren
mishandeld hadden, deze oudere rassen toch evengoed, hoewel langzamer,
uitgestorven zouden zijn, omdat dit het gevolg is van de wet van de evolutie,
de natuurlijke orde. Tegen de tijd dat de blanke raslichamen bewoond zullen
worden door ego’s die nu in rode, zwarte, gele of bruine lichamen wonen, zullen die zo erg ontaard zijn, dat zij ook zullen verdwijnen om voor andere, betere voertuigen, plaats te maken.
De wetenschap spreekt alleen van evolutie. Zij houdt geen rekening met de
werking van de degeneratie die langzaam maar zeker die lichamen opbreekt, die zo
gekristalliseerd zijn dat er geen verbeteren aan is.
Het Atlantische tijdvak
Vulkanische uitbarstingen verwoestten het grootste gedeelte van het Lemurische vasteland en in zijn plaats verrees het Atlantische vasteland, waar zich nu
de Atlantische Oceaan bevindt.
De wetenschap, door het verhaal van Plato aangespoord om een onderzoek
naar Atlantis in te stellen, heeft aangetoond dat er veel redenen zijn om te geloven dat een dergelijk vasteland bestaan heeft. De occultist weet dat het bestaan heeft en wel onder de volgende omstandigheden.
Het oude Atlantis verschilde in veel opzichten van onze tegenwoordige wereld. Maar het grootste verschil bestond in de samenstelling van de atmosfeer
en het water uit dat tijdvak.
Uit het zuiden van de planeet kwam de hete, vurige adem van de vulkanen
die nog hevig in werking waren. Uit het noorden kwamen de ijzige luchtstromen van de poolstreek. Het vasteland Atlantis was het gebied waar deze twee
stromen elkaar ontmoetten; vandaar dat de atmosfeer er altijd met een dichte
mist gevuld was. Het water was niet zo dicht als nu, maar bevatte een grotere
hoeveelheid lucht. Ook bevatte de zware, mistige atmosfeer van Atlantis veel
water.
Door deze atmosfeer scheen de zon nooit helder. Het leek of zij omgeven
was door een aura van lichtnevel, zoals de straatlantaarns vertonen wanneer
zij in dichte mist gehuld zijn. Men kon alleen maar een paar meter om zich
heen zien. De omtrek van voorwerpen die niet vlak bij waren, schenen flauw,
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nevelig en onbestemd te zijn. De mens werd meer door geestelijke waarneming dan door zijn gezichtsvermogen geleid.
Niet alleen het landschap maar ook de mens uit die tijd was sterk verschillend van wat er nu op aarde bestaat. Hij had een hoofd, maar nagenoeg geen
voorhoofd; de hersenen waren van voren niet ontwikkeld; het hoofd liep van
een punt even boven de ogen, plotseling schuin naar achteren. In vergelijking met de mensheid van nu was hij een reus; zijn armen en benen waren in
verhouding tot zijn lichaam veel langer dan de onze. In plaats van te lopen,
bewoog hij zich voort door vliegende sprongen, ongeveer op de manier zoals
een kangoeroe zich voortbeweegt. Hij had smalle, glurende ogen en zijn haar
was rond in doorsnede. Deze laatste eigenschap kenmerkt, meer dan enige andere, de afstammelingen van de Atlantische rassen, die nu nog onder ons zijn.
Hun haar was sluik, glanzend, zwart en rond in doorsnede. Dat van de Ariër
is altijd ovaal in doorsnede en verschillend van kleur. De oren van de Atlantiër zaten veel meer achter op het hoofd dan die van de Ariër.
De geestelijke voertuigen van de oude Atlantiërs hadden geen gemeenschappelijk middelpunt ten opzichte van het stoffelijk lichaam, zoals bij ons. De
geest was nog niet helmaal inwonend, hij stond gedeeltelijk buiten het grofstoffelijk lichaam. Daarom kon hij zijn voertuigen niet zo gemakkelijk besturen als wanneer hij er geheel in zou wonen. Het hoofd van het levenslichaam
stond buiten en ver boven het stoffelijke hoofd. Tussen de wenkbrauwen, ongeveer anderhalve centimeter onder het huidoppervlak, ligt een punt dat correspondeert met een punt in het levenslichaam. Dit punt is niet de hypofyse,
want die ligt veel dieper in het stoffelijke hoofd. Wij zouden het de neuswortel 25
kunnen noemen. Wanneer die twee punten in het stoffelijk lichaam en het levenslichaam samenvallen, zoals bij de tegenwoordige mens het geval is, dan
ziet de geoefende helderziende ze als een zwarte vlek of juister als een lege
ruimte, zoals de onzichtbare kern in een gasvlam. Dit is de zetel van de inwonende geest in de mens: het allerheiligste in de tempel van het menselijk lichaam, ontoegankelijk voor iedereen, behalve het inwonende, menselijk ego,
wiens thuis het is. De geoefende helderziende kan min of meer duidelijk, afhankelijk van zijn bekwaamheid en training, alle verschillende lichamen zien
die de aura van de mens vormen. Alleen deze plek is voor hem verborgen. Dit
is de Isis, waarvan niemand de sluier kan oplichten. Zelfs het hoogst ontwikkelde wezen op aarde is niet in staat het ego van het nederigste, minst ont25 Sinus frontalis of voorhoofdsholte.
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wikkelde schepsel te ontsluieren. Dat en alleen dat op aarde is zo heilig, dat het
absoluut veilig is tegen binnendringing.
Deze beide punten - het ene in het stoffelijk lichaam en zijn tegenhanger in
het levenslichaam - stonden bij de mensen uit de vroeg Atlantische tijden even
ver van elkaar als bij onze tegenwoordige dieren. Het hoofd van het levenslichaam van het paard steekt ver buiten zijn stoffelijk hoofd uit. De twee punten liggen bij een hond dichter bij elkaar dan bij een ander dier, behalve misschien bij de olifant. Zodra deze punten met elkaar in contact komen, krijgen
wij een wonderdier dat kan rekenen, spellen en dergelijke.
Als gevolg van de afstand tussen deze twee punten, was het waarnemingsvermogen of het zien van de Atlantiër veel scherper in de geestelijke werelden dan in de dichte, stoffelijke wereld, die door haar atmosfeer van dichte,
zware mist verduisterd was. Uiteindelijk werd echter de atmosfeer langzamerhand helderder. Tegelijkertijd kwam het bovengenoemde punt in het levenslichaam steeds dichter bij het punt dat overeenkomst vertoont met dat van het
stoffelijk lichaam. Naarmate die twee elkaar naderden verloor de mens geleidelijk aan zijn contact met de geestelijke werelden. Zij werden vager naarmate de
grofstoffelijke wereld zich scherper aftekende. In het laatste derde gedeelte
van het Atlantische tijdvak viel eindelijk het punt in het levenslichaam met het
corresponderende punt in het stoffelijk lichaam samen. Toen pas kwam de
mens tot volledig ontwaken in de grofstoffelijke wereld. Maar in dezelfde tijd
dat volledig gezicht en waarnemingsvermogen in de stoffelijke wereld bereikt
werden, ging het vermogen om de geestelijke werelden waar te nemen, bij de
meeste mensen geleidelijk aan verloren.
In vroeger tijden kon de Atlantiër de omtrek van een voorwerp of een persoon niet duidelijk onderscheiden, maar hij zag de geest en kende meteen de
eigenschappen daarvan of ze hem gunstig gezind waren of niet. Hij wist of de
mens of het dier dat hij aankeek, hem vriendschappelijk of vijandig gezind was.
Zijn geestelijk waarnemingsvermogen leerde hem precies hoe hij met anderen moest omgaan en hoe hij onheil kon vermijden, zodat zijn verdriet over
dit verlies groot was, toen de geestelijke wereld zich langzamerhand aan zijn
bewustzijn onttrok.
De Rmoahals waren het eerste Atlantische ras. Zij hadden heel weinig geheugen en dit weinige hield hoofdzakelijk verband met gevoelens. Zij herinnerden zich kleuren en tonen, zodat zij tot op zekere hoogte gevoel ontwikkelden. De Lemuriër had absoluut geen gevoel in de geestelijke betekenis van
het woord. Hij bezat het gevoelszintuig, kon de fysieke gewaarwordingen van
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pijn, gemak en welbehagen voelen, maar hij kon niet de verstandelijke en geestelijke gewaarwordingen van vreugde, verdriet, sympathie en antipathie voelen.
Tegelijk met het geheugen ontstonden onder de Atlantiërs de eerste beginselen van een taal. Zij vormden woorden en zij maakten niet langer gebruik
van klanken, zoals de Lemuriërs deden. De Rmoahals begonnen de dingen te
benoemen. Zij waren nog een geestelijk ras en daar hun krachten gelijk waren aan natuurkrachten, gaven zij niet alleen namen aan de dingen om hen
heen, maar er lag ook macht in hun woorden over de dingen die zij benoemden. Evenals de laatste Lemuriërs, inspireerden hun gevoelens hen als geesten en zij deden elkaar geen kwaad. Voor hen was de taal heilig, als de hoogste, rechtstreekse uitdrukking van de geest. Dat vermogen werd nooit misbruikt of verlaagd voor roddel of geklets. Door het gebruik van een welomschreven taal was de ziel in dit ras voor het eerst in staat in aanraking te komen met de ziel van de dingen in de buitenwereld.
De Tlavatlis vormden het tweede Atlantische ras. Zij begonnen al hun waardigheid als afgescheiden, menselijke wezens te voelen. Zij werden eerzuchtig
en wilden dat hun werk in de herinnering zou blijven voortleven. In het leven van de gemeenschap werd het geheugen een feit. De herinnering aan daden die door bepaalde personen verricht waren, maakte dat een groep zo iemand, die grote dingen verricht had, tot hun leider koos. Hier ligt de oorsprong
van het koningschap.
Deze herinnering aan de verdienstelijke daden van grote mannen, bleef zelfs
na hun dood bewaard. De mensen begonnen de nagedachtenis aan hun voorouders te vereren en hen en anderen, die zich zeer verdienstelijk gemaakt hadden, te aanbidden. Dit was het begin van een bepaalde vorm van verering die
nu nog bij sommige Aziatische volken in zwang is.
De Tolteken waren het derde Atlantische ras. Zij voerden de ideeën van hun
voorgangers nog verder door en voerden de monarchie en de erfopvolging
in. De Tolteken voerden de gewoonte in om mensen voor de daden van hun
voorouders te vereren en zij hadden daar toen een zeer goede reden voor.
Door de typische training in die tijd had de vader het vermogen om zijn eigen
vaardigheden op zijn zoon over te dragen, een vermogen dat buiten het bereik
van onze mensheid valt.
De opvoeding bestond daarin, dat voor de geest van het kind beelden van
de verschillende fasen uit het leven werden opgeroepen. Het bewustzijn van
de eerste Atlantiërs was tot nu toe hoofdzakelijk een geestelijk beeldend bewustzijn. Het vermogen van de opvoeder om deze beelden voor de geest van
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het kind op te roepen, was de beslissende factor waarvan de zielseigenschappen afhingen, die het kind als volwassene zou bezitten. Men deed een beroep
op het instinct dat werd opgewekt en niet op de rede. Door deze manier van
opvoeden nam in de meeste gevallen de zoon de eigenschappen van de vader in zich op. Hieruit blijkt dus, dat men in die tijd alle reden had om de afstammelingen van grote mannen te eren, omdat de zoon bijna altijd de meeste
goede eigenschappen van zijn vader erfde. Helaas is dat in onze tijd niet het geval, hoewel wij de zonen van grote mannen nog altijd eer bewijzen. Bij ons
bestaat hier echter geen enkele reden voor.
Onder de Tolteken werd ervaring zeer gewaardeerd. De persoon die de
meeste ervaring had, was het meest geëerd en gezocht. Het geheugen was toen
zo goed en nauwkeurig, dat ons tegenwoordig geheugen daarbij vergeleken,
in het niet valt. In geval van nood zou een Tolteek met een grote, praktische ervaring zeer waarschijnlijk zich soortgelijke gevallen in het verleden herinneren en kunnen aangeven hoe te moeten handelen. Zodoende werd hij voor
de gemeenschap een waardevolle raadgever wanneer zich omstandigheden
voordeden, waarin geen van de leden vroeger ooit verkeerd had en zij dus
niet in staat waren om door analogie af te leiden hoe zij zich uit die moeilijkheid moesten redden. Als een dergelijk raadsman niet bij de hand was, moesten zij zelf door ervaring leren hoe zij het best konden handelen.
In het middelste van het driedelige Atlantische tijdvak zien wij het begin van
afzonderlijke volkeren. Groepen mensen die dezelfde zeden en gewoonten
hadden, verlieten hun oude woonplaatsen om een nieuwe kolonie te stichten.
Zij namen de herinnering aan de oude gewoonten mee en leefden daarnaar
voor zover die in hun nieuwe woonplaats pasten, terwijl ze nieuwe gewoonten aannamen om aan hun nieuwe specifieke ideeën en behoeften tegemoet
te komen.
De leiders van de mensheid wijdden in die tijd verheven koningen in om het
volk, waarover zij grote macht kregen, te regeren. Het volk eerde deze koningen met al de eerbied die men verschuldigd was aan hen, die dus inderdaad
koningen bij de gratie Gods waren. In deze gelukkige toestand lag echter de kiem
van het verval, want langzamerhand raakten de koningen door hun macht in
een roes. Zij vergaten dat deze taak in hun handen was neergelegd bij de gratie van God, als een heilig goed. Dat zij koning waren met de bedoeling het
volk rechtvaardig te behandelen en te helpen. Zij begonnen hun macht te misbruiken voor egoïstische doeleinden en persoonlijke verheerlijking in plaats
van voor het algemeen welzijn, terwijl zij zich onrechtmatig allerlei gezag en
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voorrechten toe-eigenden. Eerzucht en egoïsme maakten zich van hen meester en zij misbruikten hun verheven, van God ontvangen vermogens voor
onderdrukking en wraak. Dit gold niet alleen de koningen, maar ook de edelen en de hogere klasse. Als men bedenkt wat voor macht zij over hun medemensen van de minder ontwikkelde klasse bezaten, dan is het niet moeilijk
voor te stellen dat het misbruik ervan verschrikkelijke gevolgen moest veroorzaken.
De oorspronkelijke Turaniërs waren het vierde Atlantische ras. Zij waren al
erg laag in hun afschuwelijk egoïsme. Zij bouwden tempels waar de koningen
als goden werden aanbeden en onderdrukten de weerloze, lagere klasse tot het
uiterste. Zwarte magie van de laagste en walgelijkste soort bloeide en zij richtten al hun streven op de bevrediging van ijdelheid en uiterlijk vertoon.
De oorspronkelijke Semieten waren het vijfde en belangrijkste ras van de zeven Atlantische rassen, want in hen vinden wij de eerste kiem van de corrigerende eigenschap van het denken. Daarom werden de oorspronkelijke Semieten het zaadras voor de zeven rassen van ons tegenwoordige Arische tijdvak.
In het Polaire tijdvak kreeg de mens het grofstoffelijk lichaam als werktuig
tot handeling. In het Hyperborese tijdvak werd het levenslichaam toegevoegd
om hem beweegkracht te geven, die noodzakelijk is voor handeling. In het Lemurische tijdvak verschafte het begeertelichaam de aansporing tot handeling.
In het Atlantische tijdvak kreeg de mens een verstand om aan zijn handelingen zin te geven. Daar het ego echter uiterst zwak en de begeertenatuur krachtig was, verenigde het jonge verstand zich met het begeertelichaam. Hieruit
ontsproot de eigenschap van listigheid en die was de oorzaak van alle verdorvenheid uit het middelste gedeelte van het driedelige Atlantische tijdvak.
In het Arische tijdvak moest - door het werk van het ego - in het verstand gedachte en rede ontwikkeld worden om de begeerte in kanalen te leiden, die tot
het bereiken van geestelijke volmaaktheid zou leiden, wat het doel is van de
evolutie. Dit vermogen om te denken en begrippen te vormen, werd door de
mens verworven ten koste van het verlies van de beheersing over de levengevende krachten, dat wil zeggen de macht over de natuur.
Met behulp van de gedachte en het verstand kan de mens nu alleen maar
macht uitoefenen over de chemicaliën en mineralen, want zijn verstand is nu
in het eerste of minerale ontwikkelingsstadium, zoals zijn stoffelijk lichaam in
de Saturnusperiode was. Hij heeft geen macht over plantaardig of dierlijk leven.
Hout, andere plantaardige bestanddelen, en verschillende onderdelen van dieren, worden door de mens in allerlei takken van industrie gebruikt. Ten slotte
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blijken deze bestanddelen bij ontleding alle met mineraalleven bezielde scheikundige stof te zijn, waaruit - zoals eerder duidelijk werd gemaakt - de lichamen
in alle natuurrijken bestaan. Over al deze verscheidenheid van chemische minerale verbindingen mag de mens op zijn tegenwoordig niveau macht uitoefenen. Maar totdat hij de Jupiterperiode zal hebben bereikt zal deze macht niet
worden uitgebreid, zodat hij met leven kan werken. Dit zal echter pas het
geval zijn als hij de Jupiterperiode bereikt heeft. Pas dan zal die macht zo
groot zijn dat hij het leven kan hanteren. In die periode echter zal hij het vermogen hebben om het plantaardig leven te hanteren, zoals de engelen nu in
onze Aardeperiode doen.
De wetenschap heeft jaren lang pogingen in het werk gesteld om leven te
scheppen, maar zij zullen er niet in slagen voordat zij geleerd hebben de laboratoriumtafel met de diepste eerbied te naderen, zoals zij het altaar in een tempel zouden benaderen namelijk met een rein hart en heilige handen, los van begeerte en egoïstische eerzucht.
Zo is de wijze beslissing van de Oudere Broeders die dit, en alle andere diepe
geheimen van de natuur, beschermen totdat de mens rijp zal zijn ze te gebruiken voor de verheffing van het ras als een lofzang aan God en niet voor persoonlijk gewin of zelfverheerlijking.
Het was juist dit verlies van macht over de levenskrachten, dat de Atlantiërs
te doorstaan hadden, wat het mogelijk maakte dat de mens zich verder kon
ontwikkelen. In het vervolg kon zijn zelfzucht, hoe groot die ook werd, niet
zo noodlottig worden voor hemzelf en de natuur als het geval geweest zou
zijn wanneer zijn groeiend egoïsme gepaard was gegaan met dat verheven
vermogen dat de mens in zijn vroegere, onschuldige toestand bezat. Gedachte, die alleen maar in de mens werkt, staat machteloos om de natuur te bevelen en kan nooit de mensheid in gevaar brengen, zoals mogelijk zou zijn als de
natuurkrachten onder het gezag van de mens stonden.
Door hun verstand hielden de oorspronkelijke Semieten hun begeerten, tot
op zekere hoogte, onder controle. In plaats van louter begeerte, traden listigheid en sluwheid op de voorgrond, de middelen waardoor deze mensen hun
egoïstische doeleinden probeerden te bereiken. Hoewel zij een erg oproerig
volk waren, leerden zij hun hartstochten tot op grote hoogte te bedwingen
en hun voornemens ten uitvoer te brengen door listigheid, een eigenschap die
subtieler en sterker is dan brute kracht. Zij waren de eerste mensen die ontdekten dat hersenen meer waard zijn dan spieren.
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Tijdens het bestaan van dit ras begon de atmosfeer van Atlantis duidelijk op
te klaren, en het bovengenoemde punt in het levenslichaam kwam in contact
met zijn tegenhanger in het grofstoffelijk lichaam. Door dit samenvallen ontwikkelde de mens het vermogen om de voorwerpen duidelijk en scherpomlijnd waar te nemen, maar het gaf ook aanleiding tot verlies van het gezicht dat
deel uitmaakt van de geestelijke werelden. Zo zien wij dus - en wij mogen het
wel als een wet vermelden - dat er alleen enige vooruitgang wordt geboekt ten
koste van een vroegere eigenschap die dan later, in een hogere vorm, wordt
herwonnen.
De mens bouwde zijn hersenen op ten koste van het tijdelijke verlies van het
vermogen om uit zichzelf alleen, nageslacht voort te brengen. Om het middel te verkrijgen waarmee hij zijn stoffelijk lichaam kon besturen, werd hij
onderworpen aan alle moeite, verdriet en lijden, die de samenwerking tot instandhouding van het ras met zich brengt. Hij verkreeg zijn redenerend vermogen ten koste van het tijdelijk verlies van zijn geestelijk inzicht.
Hoewel de rede voor hem in vele opzichten een zegen was, sloot diezelfde
rede zijn ogen voor de ziel van de dingen die vroeger voor hem had open gelegen. Het intellect, dat nu het kostbaarste bezit van de mens is, was in het
begin voor de Atlantiër een bron van verdriet daar die het daarmee gepaard
gaande verlies van geestelijk gezicht en geestelijke vermogens betreurde.
De ruil van geestelijke vermogens voor stoffelijke eigenschappen was echter noodzakelijk zodat de mens zich, vrij van leiding van buitenaf, in de stoffelijke wereld die hij veroveren moest, kon bewegen. Na verloop van tijd zal
hij zijn geestelijke vermogens terugkrijgen, wanneer hij door zijn ervaringen
op zijn reis door de dichte, stoffelijke wereld geleerd heeft ze op de juiste manier te gebruiken. Toen hij ze bezat, kende hij het eigenlijke nut er niet van
en zij waren te kostbaar en te gevaarlijk om alleen maar als speelgoed, waarmee men allerlei proeven kan doen, te gebruiken.
Onder leiding van een machtig wezen werd het oorspronkelijke Semitische
ras van het vasteland Atlantis, in oostelijke richting geleid, over Europa naar
het grote, braakliggende land, bekend als de Gobi woestijn, in Midden-Azië.
Daar bereidde dit wezen hen voor om het zaad te worden voor de zeven rassen van het Arische tijdvak en legde in hen in aanleg, de eigenschappen vast die
door hun nakomelingen ontwikkeld moesten worden.
Tijdens alle voorbijgegane eeuwen - vanaf het begin van de Saturnusperiode, door de Zonne- en de Maanperiode; het Polaire, Hyperborese, Lemurische
en de eerste helft van het Atlantische tijdvak - werd de mens, zonder de min232

ste eigen keus, door geestelijke wezens geleid en bestuurd. In die dagen was
hij niet in staat zichzelf te besturen, omdat hij nog geen eigen verstand ontwikkeld had; nu was echter eindelijk het ogenblik aangebroken dat het voor
zijn verdere ontwikkeling nodig was dat hij moest beginnen om zichzelf te leiden. Hij moest leren wat onafhankelijkheid was en leren de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden op zich te nemen. Tot nu toe was hij gedwongen
om de bevelen van zijn heerser te gehoorzamen; nu moesten zijn gedachten
van de zichtbare leiders, de Heren van Venus die hij als boodschappers van
de goden vereerde, afgewend worden naar het begrip van de ware God, de
onzichtbare Schepper van het stelsel. De mens moest leren de bevelen van een
God, die hij niet zag, te gehoorzamen en die God te aanbidden.
Daarom riep hun leider de mensen bijeen en hield een bewogen redevoering,
waarvan de inhoud ongeveer de volgende was: ‘Tot nu toe hebt u hen, die u
leidden, gezien, maar er zijn leiders van verschillende graden van luister, die
hoger zijn dan u, maar die hebt u nooit gezien. Zij hebben steeds uw wankelende schreden naar de ontwikkeling van bewustzijn geleid. Hoog verheven
boven al deze stralende wezens staat de onzichtbare God die de hemel en de
aarde waarop u woont geschapen heeft. Het is zijn wil u gezag over al dit land
te geven, zodat u vruchtbaar zult zijn en u daarin zult vermenigvuldigen. Alleen deze onzichtbare God moet u aanbidden, maar u moet dit doen in geest
en in waarheid en geen gesneden beeld van hem maken, noch enige gelijkenis gebruiken om hem af te beelden, omdat hij overal aanwezig is en alle vergelijking of voorstelling te boven gaat. Als u zijn voorschriften volgt, zal hij u
overvloedig zegenen. Als u van zijn wegen afdwaalt, dan is ellende het gevolg.
De keus is aan u. U bent vrij, maar u moet de gevolgen van uw eigen daden dragen.’
De opvoeding van de mens is te verdelen in vier grote stadia. Eerst wordt er
van buitenaf, onbewust, op hem ingewerkt. Dan wordt hij onder het gezag
van goddelijke boodschappers en koningen geplaatst, die hij ziet en van wie
hij de bevelen moet opvolgen. Vervolgens wordt hem geleerd de bevelen van
een God, die hij niet ziet, te eerbiedigen. Ten slotte leert hij boven bevelen te
staan, zichzelf tot wet te worden, en door zich uit eigen vrije wil te overwinnen, in harmonie te leven met de orde van de natuur die de wet van God is.
Langs vier treden klimt de mens ook op tot God. Eerst aanbidt hij de God
die hij vaag begint te beseffen, en uit vrees offert hij om hem gunstig te stemmen, zoals de fetisjvereerders 26 doen.
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Fetisj: houten beeldje waaraan magische eigenschappen worden toegeschreven.
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Dan leert hij God te zien als de gever van alle dingen en hoopt hij hier en nu
stoffelijk voordeel van hem te ontvangen. Hij offert uit hebzucht, terwijl hij
verwacht dat de Heer het hem honderdvoudig zal vergoeden, of hij offert
om snelle straf te ontlopen zoals epidemieën en oorlogen.
Vervolgens leert hij God door gebed te aanbidden, hem te eren door een
goed leven te leiden, geloof aan te kweken in een hemel waar hij in de toekomst
beloond zal worden en hij zich van kwaad zal onthouden om een toekomstige
straf in de hel te ontlopen.
Ten slotte bereikt hij het punt waarop hij het goede doet zonder enige gedachte aan beloning, omkoperij of straf, enkel en alleen omdat ‘het goed is om
goed te doen’. Hij heeft het goede lief om de wil van het goede en probeert
zijn gedragslijn daar naar te regelen, onverschillig voor voor- of nadeel in het
heden, of voor onaangename gevolgen in de toekomst.
De oorspronkelijke Semieten hadden het tweede stadium bereikt. Men leerde hen een onzichtbare God te aanbidden en te verwachten dat zij door stoffelijke voordelen beloond of door verschrikkelijke rampspoed getroffen
zouden worden.
Het alledaagse christendom staat op het derde niveau. Volgelingen van het esoterisch christendom, en de leerlingen van alle occulte scholen, proberen het
hoogste niveau te bereiken. De hele mensheid zal het vierde niveau in het zesde tijdvak bereiken, het Nieuwe Galilea, wanneer de eenmakende christelijke
godsdienst de harten van de mensen zal openen, zoals hun verstand nu geopend wordt.
De Akkadiërs waren het zesde en de Mongolen het zevende Atlantische ras.
Zij ontwikkelden het vermogen tot denken nog verder, maar volgden lijnen
van redenering die hoe langer hoe meer van de hoofdrichting van het zich
ontwikkelende leven afweken. De Chinese Mongolen houden tot op heden vol
dat de oude wegen de beste zijn. De vooruitgang vereist steeds nieuwe methoden en een voortdurend aanpassingsvermogen, waardoor de ideeën nooit vastroesten. Daarom bleven die rassen achter en zijn ze bezig met de rest van de
Atlantische rassen te ontaarden.
Toen de dichte mist boven Atlantis zich steeds meer verdichtte, stroomde de
vergrootte hoeveelheid water langzamerhand over het vasteland en verwoestte
het grootste deel van de bevolking en daarmee de kenmerken van zijn beschaving.
Massa’s mensen werden door de overstromingen van het ten ondergang gedoemde vasteland verdreven en zwierven door Europa. De Mongoolse rassen
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zijn afstammelingen van die Atlantische vluchtelingen. De negers en de primitieve stammen met krullend haar zijn de laatst overgeblevenen van de Lemuriers.
Het Arische tijdvak
Midden-Azië was de bakermat van de Arische rassen die van de oorspronkelijke Semieten afstamden. Van daar hebben de verschillende rassen zich verspreid. Wij hoeven ze hier niet te beschrijven, daar historisch onderzoek hun
voornaamste kenmerken voldoende aangeeft.
In het tegenwoordige - het vijfde of Arische - tijdvak leerde de mens het gebruik van vuur en andere krachten kennen, waarvan de goddelijke oorsprong
opzettelijk voor hem verborgen was gehouden, zodat hij vrij zou zijn om ze
voor geestelijke doeleinden of voor zijn eigen ontwikkeling te gebruiken. Daardoor zien wij in ons tegenwoordig tijdvak twee soorten mensen: de ene beschouwt deze aarde en de mens als zijnde van goddelijke oorsprong; de andere beschouwt alle dingen vanuit een zuiver nuttigheidsstandpunt.
De verst gevorderden onder de mensen kregen bij het begin van het Arische
tijdvak de hogere inwijdingen, met het doel dat zij de plaats van de boodschappers van God, dat wil zeggen van de Heren van Venus, konden innemen. Dergelijke menselijke ingewijden waren vanaf dat ogenblik de enige bemiddelaars
tussen God en mens. Zij traden niet in de openbaarheid en lieten ook geen tekenen zien of deden wonderen om aan te tonen dat ze leider en leraar waren.
De mens werd geheel vrijgelaten hen al dan niet te zoeken, al naarmate hij dit
wenste.
Aan het einde van ons tegenwoordige tijdvak zal de hoogste ingwijde in het
openbaar verschijnen, wanneer een voldoende aantal gewone mensen een
dergelijke leider wenst en zich vrijwillig aan hem wil onderwerpen. Zij zullen
aldus de kern voor het laatste ras vormen, dat in het begin van het zesde tijdvak zijn intrede zal doen. Na die tijd zullen rassen en volken ophouden te bestaan. De mensheid zal één geestelijke gemeenschap vormen, zoals vóór het
einde van het Lemurische tijdvak.
De namen van de rassen die zich tijdens het vijfde tijdvak tot nu toe over de
aarde verspreid hebben, zijn de volgende:

235

1. Het Arische dat zuidwaarts ging naar India.
2. Het Babylonisch-Assyrisch-Chaldese.
3. Het Perzisch-Grieks-Latijnse.
4. Het Keltische.
5. Het Germaans-Angelsaksische, waartoe wij

behoren.

Uit de vermenging van de verschillende volken zoals die nu in de Verenigde
Staten van Amerika plaatsvindt, zal het zaad voor het laatste ras, in het begin
van het zesde tijdvak, voortkomen.
In ons tegenwoordige tijdvak zullen nog twee rassen ontstaan; het ene is het
Slavische. Wanneer over een paar honderd jaar [ca. 2664], de zon door de precessie van de equinoxen het teken Aquarius zal zijn binnengetreden, zullen het
Russische volk, en de Slavische rassen in het algemeen, een hoogte van geestelijke ontwikkeling bereiken, die hen ver boven hun tegenwoordig niveau zal
doen uitstijgen. Hiertoe zal muziek het voornaamste element zijn, want op de
vleugelen van de muziek kan de harmonisch gestemde geest tot voor de
troon van God opstijgen, een hoogte die het intellect alleen niet kan bereiken. De ontwikkeling die op die manier verkregen wordt, is echter niet blijvend, omdat die eenzijdig is en daardoor niet in harmonie met de wet van de
evolutie die eist dat ontwikkeling, wil die blijvend zijn, ook evenwichtig moet
zijn. Met andere woorden, dat geestelijkheid zich door, of ten minste gelijk
met het intellect moet ontwikkelen. Daarom zal de Slavische beschaving ook
maar van korte duur zijn, maar zolang zij bloeit, zal zij groots en vreugdevol
zijn. Want de Slavische beschaving is geboren uit diepe smart en onnoemelijk lijden en de rechtvaardige wet zal daarvoor de vergoeding brengen op de
tijd dat het haar past. Uit de Slaven zal een volk geboren worden dat het laatste
van de zeven rassen van het Arische tijdvak zal vormen, terwijl uit de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika het laatste van alle rassen in dit
ontwikkelingsplan zal opbloeien, dat in het begin van het zesde tijdvak zijn
normale verloop zal moeten hebben.
De zestien paden naar vernietiging
De zestien rassen worden ‘de zestien paden naar vernietiging’ genoemd, omdat er altijd, in elk ras, gevaar bestaat dat de geest zich te veel aan het ras zal
hechten, zodat de geest zo verstrikt raakt in raskenmerken, dat hij niet boven
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het rasbegrip uit kan stijgen en daardoor stil zal blijven staan; dat hij zogezegd
in dat ras zal kristalliseren en als gevolg daarvan aan de raslichamen blijven
vastzitten als die beginnen te ontaarden, zoals met de joden het geval was.
In perioden, rondten en tijdvakken waarin er geen rassen zijn, is er veel meer
tijd en is de kans om te verstarren en achter te blijven niet zo groot, en komt
niet zo vaak voor. De zestien rassen worden echter geboren en sterven in zo’n
betrekkelijk korte tijd uit, dat er groot gevaar bestaat dat degen die zich te veel
aan de omstandigheden hecht, kans loopt achter te blijven.
Christus is de grote eenmakende leider van het zesde tijdvak, en hij wees op
deze wet toen hij deze weinig begrepen woorden uitte: ‘Wie mij volgt maar zijn
vader, moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven
meer liefheeft, kan niet mijn leerling zijn.’ ‘Wie niet zijn kruis draagt en mij op
mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.’ ‘Wie geen afstand doet van al zijn
bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.’ Luc. 14:26, 27, 33.
Niet dat wij onze familiebanden in de steek moeten laten of te laag moeten
waarderen, maar wij moeten er bovenuit stijgen. Vader en moeder zijn lichamen. Alle verwanten maken deel uit van het ras dat tot de vormzijde behoort.
De geesten moeten beseffen dat zij noch lichamen, noch rassen zijn, maar
ego’s die naar volmaaktheid streven. Als de mens dit vergeet, zich met zijn
ras vereenzelvigt en er zich met fanatieke vaderlandsliefde aan vastklampt,
loopt hij gevaar erin verstrikt te raken en er aan te gronde te gaan, wanneer
zijn metgezellen op het pad dat naar het einddoel voert, tot grotere hoogten
gestegen zijn.
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13
TERUG NAAR DE BIJBEL

In onze tijd heerst een sterke zendingsgeest. De westerse kerken sturen zendelingen over de hele wereld om de mensen van alle volken tot hun geloof te
bekeren, maar zij staan niet alleen in hun pogingen om bekeerlingen te maken.
Het Oosten is begonnen om met zijn leer het Westen te overstromen. Veel
christenen, niet tevreden met de door de geestelijkheid geleerde geloofsleer
en dogma's, die toch naar waarheid snakkend om aan de behoeften van het
intellect te voldoen dat om een bevredigende oplossing van de raadsels van
het leven vraagt, hebben die Oosterse leer van het boeddhisme of hindoeïsme bestudeerd en ze in veel gevallen ook aangenomen.
Vanuit occult standpunt bezien is dit zendingsstreven, hetzij van Oost naar
West of omgekeerd, ongewenst, omdat het tegen de richting van onze ontwikkeling indruist. De grote leiders van de mensheid, die de zorg voor onze ontwikkeling op zich genomen hebben, geven ons daartoe alle nodige hulp. Eén
van deze hulpmiddelen is de godsdienst en er bestaan grondige redenen waarom de Bijbel, die zowel de joodse als de christelijke godsdienst bevat, aan het
Westen werd gegeven. Als wij serieus naar licht zoeken, zullen wij de verheven wijsheid beseffen die deze dubbele godsdienst ons geeft en inzien hoe
geen andere bestaande godsdienst in onze specifieke behoeften kan voorzien.
Om dit aan te tonen, zullen wij in dit hoofdstuk nog eens enkele punten aanroeren die wij al eerder op verscheidene plaatsen, en in verschillend verband,
hebben behandeld.
In het Polaire, Hyperborese en Lemurische tijdvak was de taak om de mensheid te leiden betrekkelijk gemakkelijk, omdat de mens toen nog geen verstand
bezat. Toen dat lastige element echter in het begin van het Atlantische tijdvak
zijn intrede deed, ontwikkelde hij listigheid, met het gevolg dat het verstand
niet door de geest gecontroleerd werd. Listigheid is een hulpmiddel voor begeerte, ongeacht of de begeerte goed of slecht is, of zij vreugde dan wel verdriet
meebrengt.
In het midden van het Atlantische tijdvak had de geest volledig bezit genomen van zijn voertuigen en begon hij in zijn verstand te werken om gedachte
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en rede voort te brengen: de gave om van een gegeven oorzaak het onvermijdelijke gevolg af te leiden en een gegeven gevolg tot zijn oorzaak terug te brengen. Dit vermogen om te redeneren of logisch te denken, moest in het Arische tijdvak vollediger ontwikkeld worden, en de oorspronkelijke Semieten,
het vijfde ras van het Atlantische tijdvak, waren het uitverkoren volk om dit
groeiende vermogen tot zo’n hoogte te voeren, dat het in iedere vezel van hun
nakomelingen zou worden ingeprent en zij zo het nieuwe ras konden vormen.
Het omzetten van listigheid in logisch denken bleek geen gemakkelijke taak.
De vroegere veranderingen in de aard van de mens waren gemakkelijk tot
stand gekomen. Hij kon toen zonder veel moeite geleid worden daar hij noch
bewuste begeerten, noch verstand had om hem in de een of andere richting
te sturen. Maar tijdens de oorspronkelijke Semieten was hij listig genoeg geworden om tegen alle beperkingen van zijn vrijheid te protesteren en telkens
de maatregelen te ontduiken die genomen werden om hem in een bepaald
spoor te houden. De taak om hem te leiden was des te moeilijker, omdat het
noodzakelijk was dat hij enige keuze vrijheid moest hebben om op de duur
zelfbeheersing te leren. Daarom werd er een wet ingesteld, die onmiddellijke beloning in geval van gehoorzaamheid en onmiddellijke straf bij overtreding van
haar regels voorschreef. Zo werd de mens geleerd, gevleid en gedwongen in
beperkte mate te redeneren dat de weg van de overtreder moeilijk is en dat
hij God moest vrezen of de leider die hem bestuurde.
Van al degenen die als zaad voor het nieuwe ras bestemd waren, bleven er
maar weinig trouw. De meesten waren opstandig en stuurden van hun kant
het plan van hun leider volkomen in de war, door zich met de andere Atlantische rassen te kruisen, waardoor er minderwaardig bloed in hun nakomelingen kwam. Hierop wordt in de Bijbel gedoeld als er gezegd wordt dat de zonen van de goden de dochters van de mensen tot vrouw namen. Gen. 6:2. Als
straf voor deze ongehoorzaamheid werden zij in de steek gelaten en gingen
zij verloren. Zelfs zij die trouw waren, stierven voor wat het lichaam betreft,
in de woestijn, de Gobi woestijn in Midden-Azië, de bakermat van ons tegenwoordige ras. Zij werden natuurlijk als hun eigen afstammelingen wedergeboren en erfden dus het beloofde land, de aarde zoals die nu is. Dit zijn de
Arische rassen, waarin het logisch denken bezig is zich te vervolmaken.
Zij die opstandig waren en aan hun lot werden overgelaten, zijn de joden,
van wie de meesten zich nog altijd meer laten leiden door de Atlantische listigheid dan door logisch denken. Bij hen is het rasgevoel zo sterk dat zij maar
twee soorten mensen erkennen namelijk joden en heidenen. Zij kijken neer op
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andere volken, die op hun beurt op hen neerkijken. Het valt niet te ontkennen
dat zij veel aan liefdadigheid doen, maar vooral onder elkaar en zelden internationaal, zoals het geval was bij de grote aardbeving in Italië, toen alle drempels
van geloof, ras en nationaliteit tegenover het menselijke gevoel van sympathie
wegvielen.
In gevallen als deze en de ramp in San Francisco komt de ware geestelijke
aard van de mens meer naar boven dan onder welke andere omstandigheden
dan ook, en een goed waarnemer kan dan de richting van de evolutie bespeuren. Dan openbaart zich het feit dat wij diep in ons hart weten dat wij broeders zijn en dat letsel toegebracht aan één, in werkelijkheid door iedereen gevoeld wordt, ook al schijnen wij het onder de druk van het dagelijkse leven te
ontkennen. Dergelijke incidenten geven dus de richting van de evolutie aan.
De beheersing van de mens door zijn verstand moet gevolgd worden door die
van de liefde; de liefde die op dit ogenblik nog onafhankelijk van, en soms
zelfs in strijd met de voorschriften van het verstand handelt. Deze afwijking
is het gevolg van het feit dat in onze tijd liefde zelden helemaal onzelfzuchtig
is. Ons logisch denken is ook niet altijd betrouwbaar. In het Nieuwe Galilea,
het komende zesde tijdvak, zal de liefde niet langer zelfzuchtig zijn en zal logisch denken met haar bevelen instemmen. Universele broederschap zal dan
helemaal verwezenlijkt worden, omdat iedereen voor het algemene welzijn
werkt en egoïsme tot het verleden behoort.
Om dit zozeer gewenste doel te bereiken moet opnieuw een uitverkoren volk
uit het tegenwoordige mensengeslacht gekozen worden om als kern voor het
nieuwe ras te dienen. Deze keuze gaat niet buiten de wil om van de gekozene. Ieder moet voor zichzelf kiezen en vrijwillig in de gelederen plaats nemen.
In onze ontwikkeling zijn rassen alleen maar voorbijgaande karakteristieken.
Vóór het einde van het Lemurische tijdvak was er een uitverkoren volk, dat
van de gewone mensheid in die tijd verschilde en de voorouders van de Atlantische rassen werd. Uit het vijfde Atlantische ras werd opnieuw een uitverkoren volk afgezonderd, waarvan de Arische rassen - de vijf die geweest zijn en
de twee die nog moeten komen - afstammen. Voordat er een nieuw tijdvak ingeluid zal worden, moet er echter een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Het stoffelijke uiterlijk van de aarde zal veranderen en haar dichtheid zal
afnemen. Bij het begin van het volgende tijdvak zal er nog één ras komen, maar
daarna zal elke rasgedachte en elk rasgevoel verdwijnen. De mensheid zal opnieuw één grote gemeenschap vormen en er zal geen sprake meer zijn van onderscheid of verdeling. Rassen zijn eenvoudig sporten op de ladder van onze
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ontwikkeling die betreden moeten worden, anders is er voor de geesten, die
erin wedergeboren worden, geen vooruitgang mogelijk. Hoewel het dus noodzakelijke stappen zijn, zijn het ook uiterst gevaarlijke stappen en daarom geven zij de leiders van de mensheid reden tot ernstige bezorgdheid. Zij noemen deze zestien rassen ‘de zestien paden naar vernietiging’. In de voorafgaande tijdvakken voltrokken de veranderingen zich namelijk met zulke grote
tussenruimten, dat het gemakkelijker was de meerderheid van de wezens in
aanmerking te doen komen voor een verdere ontwikkeling. Bij de rassen is
dit echter heel anders. Zij komen en gaan betrekkelijk snel; daarom moet er
speciaal voor gewaakt worden, dat zo weinig mogelijk geesten in de netten
van het ras verstrikt raken. Dit was nu precies wat er gebeurde met de geesten
die in de joodse raslichamen wedergeboren werden. Zij klampten zich zo stevig aan het ras vast, dat zij er de ene geboorte na de andere in teruggetrokken
worden. Zij hebben hun geestelijke aard en hun roemrijke afkomst geheel vergeten. Daarom hebben zij geen deel aan de ontwikkeling van het Arische ras.
Toch staan zij boven de achterblijvers van de Lemurische en Atlantische rassen die nog onder ons voortleven.
Door hun gebondenheid aan het rasidee was hun voormalige leider gedwongen hen te verlaten, en raakten zij verloren. Opdat zij zullen ophouden zich niet
meer als afgescheiden van andere volken te bezien, werden op verschillende
tijden door de leiders van de mensheid andere volken tegen hen opgezet en
werden zij als krijgsgevangenen weggevoerd uit het land waar zij gevestigd
waren, maar tevergeefs. Hardnekkig weigerden zij zich met anderen te vermengen. Steeds weer keerden zij in een nieuw lichaam naar hun dorre grond
terug. Profeten van hun eigen ras stonden op en lazen hun meedogenloos de
les en voorspelden vreselijk onheil; maar zonder resultaat.
Als laatste poging hen te bewegen de boeien van het ras af te werpen, zien
wij de schijnbare tegenstrijdigheid, dat de leider van het komende ras, de grote
leraar Christus, onder de joden verscheen. Dit is opnieuw een bewijs van het
mededogen en de wijsheid van de grote Wezens die onze ontwikkeling leiden.
Van alle rassen op aarde was er geen in die zin verloren als de joden; geen enkel ander ras had zo’n grote behoefte aan hulp. Het zou beslist nutteloos geweest zijn hen een vreemdeling te zenden, dus iemand niet van hun eigen ras.
Het was een uitgemaakte zaak dat zij die zouden afwijzen. Zoals de grote geest,
die bekend staat als Booker T. Washington, [1856-1915] onder de negers geboren werd om door hen als een van de hunnen ontvangen te worden en hen
zo te kunnen opheffen als geen blanke dat had kunnen doen. Zo hoopten de
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grote Leiders dat de verschijning van Christus onder de joden als één van
hun, hen ertoe zou brengen hem en zijn leer aan te nemen en zich aldus uit de
greep van de raslichamen los te rukken. Droevig is het echter om te zien, hoe
menselijk vooroordeel kan zegevieren. ‘Hij kwam naar wat van hem was …’
Joh. 1:11, en ‘zij kozen Barabbas.’ Matt. 27:21. Hij beriep zich niet op Abraham
of één uit hun oude overleveringen. Hij sprak van een andere wereld, van een
nieuwe aarde, van liefde en vergevensgezindheid en verwierp de leerstelling:
oog om oog, en tand om tand. Hij riep hen niet op tegen Caesar te strijden.
Als hij dat had gedaan zouden zij hem als hun bevrijder begroet hebben. In
dat opzicht werd hij zelfs door zijn leerlingen niet begrepen, die hun vervlogen hoop op een aards koninkrijk eveneens betreurden als de vriend die door
Romeinse hand geveld werd.
De verwerping van Christus door de joden was het beste bewijs van hun
slaafse gebondenheid aan hun ras. Vanaf die tijd werden alle pogingen gestaakt
om hen - door hun speciale leraren en profeten te geven - als geheel te redden.
Omdat gebleken was dat het nutteloos was hen als lichaam te verbannen, was
het laatste redmiddel, hen over alle volken van de aarde te verspreiden. Ondanks alles echter heeft de buitengewone vasthoudendheid van dit volk, zelfs
tot op heden, standgehouden, daar de meerderheid nog altijd orthodox is. In
Amerika echter valt nu een lichte kentering waar te nemen: de jongere generatie begint buiten het ras te huwen. Voor de geesten van de joden uit het verleden, die opnieuw geboren willen worden, zal er op de duur dus een steeds
groter wordend aantal lichamen met steeds minder sprekende raskenmerken
beschikbaar zijn. Op die manier zullen zij, tegen wil en dank, verlost worden.
Zij gingen verloren door onder de lagere rassen te huwen; zij zullen verlost
worden door zich met verder gevorderden te vermengen.
Daar de tegenwoordige Arische rassen logisch denkende mensen zijn die in
staat zijn hun voordeel te doen uit ervaringen uit het verleden, kunnen zij het
best geholpen worden door hen te vertellen over vroegere fasen van groei en
over het lot dat de opstandige joden wachtten. Deze weerspannigen bezaten
een geschreven getuigenis van de manier waarop hun leiders met hun gehandeld hadden. Daaruit bleek hoe zij uitverkoren waren en hoe zij zich verzet
hadden, hoe zij gestraft werden en toch hoop hadden op uiteindelijke verlossing. Die getuigenis kan ons van groot nut zijn om ons te leren hoe wij niet
moeten handelen. Het doet er niet toe dat die getuigenis in de loop der eeuwen
verminkt is en dat de joden van onze tijd nog altijd het idee koesteren een uitverkoren volk te zijn. De les die uit hun ervaring getrokken kan worden, is toch
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van kracht. Wij kunnen eruit leren, hoe een uitverkoren volk het zijn leider
moeilijk kan maken, zijn plannen kan dwarsbomen en eeuwenlang aan een
ras gebonden kan blijven. Hun ervaring zou een waarschuwing moeten zijn
voor elk uitverkoren volk in de toekomst. Paulus zegt in niet mis te verstane
woorden, Hebr. 2:2-4: ‘Want als het door engelen gesproken woord al zoveel
rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we
geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met
de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze
woorden hebben gehoord.’ Paulus sprak hier tot de christenen, want de Hebreeën, aan wie hij dit schreef, waren bekeerd, hadden Christus aangenomen
en waren mensen van wie hij verwachtte dat ze bij een toekomstige wedergeboorte tot het nieuwe uitverkoren volk zouden behoren, die vrijwillig een leider
zouden volgen en de eigenschap van liefde en geestelijk inzicht zouden ontwikkelen; intuïtie die egoïsme en beredeneren zal opvolgen.
De christelijke leer van het Nieuwe Testament behoort specifiek bij de
baanbrekende rassen van de westerse wereld. Zij heeft vooral wortel geschoten
onder de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika. Want omdat het
nieuwe ras van het zesde tijdvak de eenmaking van alle rassen tot doel heeft,
zijn de Verenigde Staten van Amerika bezig de smeltkroes te vormen waarin alle volken van de aarde vermengd worden. Uit deze vermenging zal ten slotte
het volgende uitverkoren volk, de kern, voortkomen.
De geesten uit alle oorden van de wereld, die er bewust of onbewust naar gestreefd hebben de leer van Christus na te volgen, zullen hier opnieuw geboren worden om hen in de voor die ontwikkeling geschikte omstandigheden, te
plaatsen. Daarom verschilt de in Amerika geboren jood van de jood uit andere
landen. Het feit alleen al dat hij in de westerse wereld geboren is, wijst erop
dat hij bezig is zich vrij te maken van de rasgeest. Als gevolg daarvan is hij de
vastgeroeste, orthodoxe jood uit de oude wereld, ver vooruit; zoals zijn ouders
dit trouwens ook al waren, anders zouden zij nooit het plan hebben opgevat de
oude banden te verbreken en naar Amerika te gaan. Daarom is de Amerikaanse jood de pionier die de weg zal voorbereiden die zijn volksgenoten later zullen volgen.
Zo zien wij dus dat de Bijbel de leer bevat die vooral de westerlingen nodig
hebben; dat zij een les mogen leren uit het voorbeeld van het joodse ras, zoals dat in het Oude Testament beschreven wordt, terwijl zij uit het Nieuwe
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Testament kunnen leren te leven volgens de leer van Christus, hun lichamen
vrijwillig offerend als een levend offer op het altaar van vriendschap en liefde.
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14
OCCULTE ANALYSE VAN GENESIS

Beperkingen van de Bijbel
In de studie van ons onderwerp hebben wij vóór hoofdstuk 13 betrekkelijk
weinig naar de Bijbel verwezen; nu zullen wij er echter enige tijd onze aandacht
aan schenken. Het ligt niet in de bedoeling te proberen de Bijbel te rechtvaardigen in de vorm waarin wij er in onze tijd meestal van horen, namelijk als het
enige ware, ingegeven Woord van God. Maar toch is het een feit dat de Bijbel veel waardevolle occulte kennis bevat. Deze kennis is voor een groot deel
onder allerlei toevoegingen verborgen en verduisterd door de willekeurige
weglating van bepaalde gedeelten die als apocrief, niet authentiek, gelden. De
occultist die de bedoelde betekenis kent, kan natuurlijk gemakkelijk zien welke
stukken oorspronkelijk en welke ingelast zijn. Als wij nu het eerste hoofdstuk
van Genesis in de beste vertaling die wij hebben nemen, dan zullen wij zien
dat dit hetzelfde ontwikkelingsplan ontvouwt als in het eerste gedeelte van
dit boek is uiteengezet en dat het volledig overeenstemt met de occulte leer
met betrekking tot tijdperken, rondten, rassen enzovoort. Het spreekt vanzelf dat de hoofdpunten uiterst kort en beknopt weergegeven zijn - een heel
tijdperk wordt bijvoorbeeld met enkele woorden afgedaan - maar de hoofdpunten zijn aanwezig.
Voordat wij met een analyse beginnen, is het nodig er op te wijzen dat de
woorden in het Hebreeuws, vooral die in de oude stijl, aan elkaar geschreven
zijn en niet afzonderlijk geschreven zijn zoals de woorden in onze taal. Voeg
hier de gewoonte aan toe om de klinkers weg te laten, zodat het er bij het lezen van afhangt waar en hoe zij ingelast worden, dan zult u begrijpen met welke grote moeilijkheden men bij het vaststellen van de oorspronkelijke betekenis te kampen heeft. Een kleine verandering kan de betekenis van een hele zin
veranderen.
Behalve deze moeilijkheden dient u niet te vergeten, dat van de 47 vertalers
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van de Koning Jacobus 27 vertaling - de meest gebruikelijke in Engeland en
Amerika - er maar drie thuis waren in het Hebreeuws en van die drie stierven er
twee voordat de Psalmen vertaald waren! U dient verder rekening te houden
met het feit dat de wet, waarbij de vertaling geautoriseerd was, de vertalers elke weergave verbood die sterk van het bestaande geloof afweek en hiermee in
tegenspraak was. Het spreekt vanzelf dat de kans op een juiste vertaling erg
klein was.
In Duitsland waren de omstandigheden al niet veel beter, want daar was
Maarten Luther de enige vertaler, en hij vertaalde niet eens uit het oorspronkelijke Hebreeuws [en Grieks], maar alleen uit een Latijnse tekst. De meeste
vertalingen die nu nog in protestantse landen op het vasteland van Europa
gebruikt worden, zijn eenvoudig vertalingen in de verschillende talen van Luthers vertaling. 28
Wel hebben er herzieningen plaatsgevonden, maar daardoor is de zaak niet
veel verbeterd. Bovendien is er een groot aantal mensen in dit land 29 dat beweert dat de Engelse tekst van de Koning Jacobus vertaling van het begin tot
het eind letterlijk juist is, alsof de Bijbel oorspronkelijk in het Engels is geschreven en de Koning Jacobus vertaling een echt afschrift van dit oorspronkelijke manuscript is. De oude fouten bestaan dus nog, ondanks de pogingen
om ze uit te roeien.
Ook dient u te bedenken, dat het niet in de bedoeling lag van de oorspronkelijke schrijvers van de Bijbel om de waarheid in zo’n duidelijke vorm weer
te geven, dat de oppervlakkigste lezer die maar meteen kon begrijpen. Zij
peinsden er niet over om een ‘open boek van God’ te schrijven. De grote occultisten die de Zohar 30 schreven, leggen sterk de nadruk op dit punt. De geheimen van de Thora waren niet bestemd om door iedereen begrepen te worden, zoals uit de volgende aanhaling blijkt:
‘Wee hij die in de Thora, de wet, alleen maar eenvoudige verhalen en gewone
woorden ziet! Als zij echt niets méér bevatte, dan zouden wij immers zelfs in
onze tijd in staat zijn een Thora samen te stellen, die veel meer bewondering
verdiende. Dat is echter niet zo. Achter elk woord in de Thora schuilt een ver27 King James Version. James I, koning van Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland 1566 –
1625. Deze bijbelvertaling werd in 1611 voor het eerst gepubliceerd.
28 Dit is onjuist en geldt zeker niet voor Nederland.
29 Bedoeld is Noord Amerika.
30 De Zohar is een deel van de Kabbala en een commentaar op de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, in het Oude Testament.
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heven betekenis en een machtig mysterie. De verhalen van de Thora zijn het
gewaad van de Thora. Wee hem die dit gewaad van de Thora voor de Thora
zelf houdt! ... De onnozelen schenken hun aandacht alleen aan de uiterlijke inkleding en de verhalen van de Thora. Zij weten niet beter. Zij zien niet dat wat
er onder het gewaad verborgen ligt. De mensen die meer weten, wijden hun aandacht
niet aan het gewaad, maar aan het lichaam dat het omhult.’
In deze woorden wordt duidelijk op de allegorische betekenis gedoeld. Ook
Paulus zegt op ondubbelzinnige manier, dat de geschiedenis van Abraham en
de twee zonen die hij bij Sarah en Hagar had zuiver allegorisch is. Gal. 4:22-26.
Veel passages zijn gesluierd, andere moeten letterlijk opgevat worden. Alleen
iemand die de sleutel van het occultisme bezit, is in staat de diepzinnige waarheid achter het vaak afstotelijke omhulsel te vinden.
De geheimhouding van deze diepzinnige onderwerpen en het onveranderlijk gebruikmaken van allegorieën zodra het gewone volk in aanraking met occulte waarheden kwam, blijkt ook duidelijk uit het optreden van Christus die
altijd tot de menigte in vergelijkingen sprak, terwijl hij de daarin verborgen,
diepere betekenis later in het geheim aan zijn leerlingen verklaarde. Bij verscheidene gelegenheden legde hij hun met betrekking tot zulke vertrouwelijke leringen, geheimhouding op.
Ook Paulus’ manier van werken stemt hiermee overeen, want hij geeft
melk, dat wil zeggen de meer elementaire leer aan de jonge kinderen in het geloof, terwijl hij vast voedsel of de diepere leer voor de sterken bewaart, voor
hen die geschikt zijn die te begrijpen en te ontvangen.
Het Oude Testament werd oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven,
maar wij bezitten geen enkele regel meer van het oorspronkelijke handschrift.
Al omstreeks het jaar 280 v. Chr. ontstond de Septuaginta, een Griekse vertaling
van het Oude Testament. Zelfs in de tijd van Christus heerste er al de grootste verwarring en rezen er de meest uiteenlopende meningen over de vraag
wat als oorspronkelijk aangenomen kon worden en wat er ingelast was.
Pas na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap begonnen de schriftgeleerden de verschillende geschriften samen te voegen en pas in 500 n. Chr.
verscheen de Talmud, de eerste die op onze tegenwoordige tekst lijkt en die,
zoals uit het voorafgaande blijkt, verre van volmaakt is.
De Talmud werd daarop door de Masoretische School ter hand genomen,
die van 590 tot omstreeks 800 n. Chr. hoofdzakelijk in Tiberias zetelde. Na inspannende en nauwgezette arbeid werd een Hebreeuws Oud Testament samengesteld dat van alle nu bestaande het oorspronkelijke het meest benadert.
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Bij de volgende verklaring van Genesis werd deze Masoretische tekst gebruikt. Om niet op het werk van één vertaler af te gaan, werd ook een Duitse
vertaling geraadpleegd, het werk van drie uitnemende kenners van het Hebreeuws namelijk H. Arnheim, M. Sachs en Jul. Furst die samen met een vierde, dr. Zunz, die eveneens als uitgever optrad, dit werk uitvoerden.
In het begin
De aanhef van Genesis geeft een uitstekend voorbeeld van wat wij al over de
uitleg van de Hebreeuwse tekst geconstateerd hebben namelijk dat er een grote
verandering kan ontstaan door de klinkers om te zetten en de woorden anders
te verdelen.
Deze zin kan op twee manieren gelezen worden, die beide recht van bestaan
hebben. De ene luidt: ‘In het begin schiep God de hemelen en de aarde.’ De
andere luidt: ‘Uit de eeuwig bestaande essence (van de ruimte) vormde de
tweevoudige energie de dubbele hemel.’
Er is veel gezegd en geschreven over welke van deze twee vertolkingen de
juiste is. De moeilijkheid is dat de mensen altijd iets vaststaands en bepaalds
willen hebben. Zij vinden dat als een bepaalde verklaring waar is, alle andere
verkeerd moeten zijn. Er kan echter niet genoeg de nadruk opgelegd worden,
dat dit niet de manier is om tot de waarheid te komen, omdat die complex en
veelzijdig is. Elke occulte waarheid moet van allerlei kanten bekeken worden;
elk gezichtspunt geeft een bepaalde fase van de waarheid en ze zijn allemaal
nodig om een volledig, vast omlijnd begrip van het betreffende onderwerp te
krijgen.
Het feit alleen al dat deze zin en vele andere uit het omhulsel van de Thora,
dus veel betekenissen voor ons kunnen ontvouwen is, hoewel verwarrend
voor de oningewijde, juist verlichtend voor hen die de sleutel bezitten. Daaruit blijkt ook de voortreffelijke wijsheid van de bewonderenswaardige wezens die de Thora inspireerden. Als de klinkers wel ingevoegd waren en er een
verdeling in de woorden was aangebracht, dan hadden zij maar op één manier gelezen kunnen worden en had men er deze grote, verheven mysteriën
niet in kunnen verbergen. Dat zou de juiste methode geweest zijn als de schrijvers een ‘open boek van God’ hadden willen schrijven, maar dat was niet
hun bedoeling. Het was alleen voor ingewijden bestemd en kan alleen maar
door hen met begrip gelezen worden. Om het boek duidelijk te schrijven zou
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er veel minder deskundigheid voor nodig zijn geweest, dan om zijn betekenis
te moeten versluieren. Er wordt echter nooit moeite gespaard om de kennis
op het juiste moment bij hen te brengen die er recht op hebben, terwijl die
verborgen blijft voor hen die nog niet het recht verworven hebben die kennis te bezitten.
De nevelvlektheorie
Bezien in het licht dat op het ontstaan en ontwikkeling van ons stelsel geworpen wordt, blijkt het dat beide weergaven van de aanhef van het boek Genesis voor een juist begrip van het onderwerp nodig zijn. De eerste vertolking
zegt dat er een begin was aan onze ontwikkeling waarin de hemelen geschapen werden; de andere vult de eerste bewering aan door toe te voegen, dat
de hemelen en de aarde uit de ‘eeuwig bestaande essence’ geschapen werden,
dus niet uit niets, zoals de materialist beweert. De kosmische oerstof wordt
verzameld en in beweging gebracht. De ringen die door de traagheid van de
wentelende massa gevormd zijn, scheuren zich los van het centrale gedeelte
en vormen de planeten enzovoort, zoals de wetenschapper met bewonderenswaardige vindingrijkheid beredeneerd heeft. Het occultisme en de wetenschap zijn het, wat de werkwijze betreft, volledig eens. Er is in deze beweringen niets wat niet met beide theorieën klopt, zoals wij dadelijk zullen zien.
Het occultisme leert dat God de impuls gaf tot het ontstaan, en steeds bezig
is het stelsel in een bepaalde richting te leiden. De geleerde neemt om te weerleggen van wat hij een ongerijmdheid noemt, en om aan te tonen dat een godsbegrip niet noodzakelijk is, een bak water en giet daarin een beetje olie. Het
water en de olie stellen de ruimte en de vuurnevel voor. Nu begint hij met
een breinaald de olie rond te draaien, zodat die de vorm van een bol aanneemt. Dit stelt de centrale zon voor. Wanneer hij nu deze bol van olie steeds
sneller ronddraait, zet de bol aan de equator uit en werpt een ring af; de ring
breekt en de stukken verenigen zich tot een kleinere bol, die rondom de centrale massa blijft draaien, zoals een planeet om de zon. Dan vraagt hij aan de
occultist: ‘Ziet u hoe het gaat? Wij hebben geen God of een andere bovennatuurlijke kracht nodig.’
De occultist geeft toe dat een zonnestelsel ongeveer op de bovenbeschreven
manier gevormd kan worden. Hij is echter erg verbaasd dat iemand die zo'n
helder inzicht vertoont, waardoor hij het kosmische verloop zo nauwkeurig
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kan volgen en zo'n uitstekend intellect heeft dat hij deze schitterende demonstratie van zijn indrukwekkende theorie kan uitdenken, tegelijkertijd niet
ij machte is om in te zien dat hij in zijn demonstratie zelf de rol van God vervult.
Hij was de van buitenaf werkende kracht die de olie in het water bracht, waar
die in alle eeuwigheid bewegingloos en vormloos gebleven zou zijn als hij
niet de kracht geleverd had die hem in gang moest brengen, waardoor hij
zich een beeld van de zon en de planeten in miniatuur moest vormen. Hij
was het die het experiment ontwierp, de olie, het water en de kracht gebruikte en zo de drie-enige God in beeld bracht, die werkt in kosmische oerstof
om een zonnestelsel te vormen.
De attributen van God zijn: wil, wijsheid en werkzaamheid. Zie diagram 6.
Let goed op wat de naam ‘God’ in deze terminologie betekent. De wetenschapper heeft de wil om de proef te doen. Hij heeft vindingrijkheid om plannen te maken en middelen uit te denken voor het uitvoeren van de demonstratie. Deze vindingrijkheid komt overeen met wijsheid, het tweede attribuut
van God. Ook heeft hij de nodige spierkracht om de handeling uit te voeren,
wat overeenkomt met werkzaamheid, het derde attribuut van God.
Bovendien is het heelal geen groot perpetuum mobile dat, eenmaal aan de
gang gebracht, zonder enige innerlijke oorzaak of leidende kracht door blijft
lopen. Dat blijkt ook uit de proef van de wetenschapper, want zodra hij ophoudt met het ronddraaien van de bol, houdt ook de geregelde beweging van
zijn miniatuur planeten op en keert alles tot een vormloze massa olie die op
het water drijft, terug. Op dezelfde manier zou, als God voor maar een ogenblik ophield zijn alomvattende zorg en krachtdadige activiteit te blijven doen,
het heelal onmiddellijk tot een lege ruimte vervallen.
De tweede vertolking van Genesis is wonderlijk juist in zijn beschrijving van
een tweevoudige, vormende kracht. Er wordt niet speciaal gezegd dat God
een Drie-eenheid is. De kennis van de lezer wat dit gegeven betreft, wordt als
een feit beschouwd. De bewering, dat maar twee krachten bij de vorming
van een heelal werkzaam zijn, is volkomen juist.
Wanneer het eerste aanzicht van de drie-enige God zich openbaart als de
wil tot scheppen, roept dit het tweede aanzicht - wijsheid - te voorschijn om
een plan voor het toekomstige heelal te ontwerpen. Deze eerste openbaring
van kracht is verbeelding. Nadat deze oorspronkelijke verbeeldingskracht het
idee van een heelal gevormd heeft, brengt het derde aanzicht - werkzaamheid die in de kosmische oerstof werkt, beweging voort. Dit is de tweede krachtsopenbaring. Beweging alleen is echter niet voldoende. Om een stelsel van we250

relden te vormen, moet er ordelijke beweging zijn. Wijsheid is daarom noodzakelijk om beweging op redelijke manier bepaalde resultaten te laten veroorzaken.
Zo leert de aanhef van het boek Genesis ons dat ordelijke, ritmische beweging in de kosmische oerstof in het begin het heelal vormde.
De scheppende hiërarchieën
De tweede vertolking van de beginwoorden geeft ons ook een vollediger begrip van God, waar zij spreekt van de ‘tweevoudige kracht’ en hiermee doelt
op het positieve en negatieve aanzicht van de ene goddelijke geest in openbaring. In overeenstemming met de occulte leer wordt God als een samengesteld wezen voorgesteld. Dit komt in de latere verzen van het hoofdstuk duidelijk naar voren.
Behalve de scheppende hiërarchieën, die vrijwillig aan onze ontwikkeling
meewerkten, zijn er zeven andere die tot onze ontwikkeling behoren en medewerkers van God zijn bij de vorming van het heelal. In het eerste hoofdstuk van Genesis worden deze hiërarchieën ‘Elohim’ genoemd. De naam duidt
een menigte tweevoudige of tweeslachtige wezens aan. Het eerste gedeelte van
het woord is Eloh, een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, waarvan de letter
h het geslacht aanduidt. Als er enkel een vrouwelijk wezen bedoeld was, dan
zou het woord Eloh gebruikt zijn. Het vrouwelijk meervoud is oth, zodat, als
het de bedoeling geweest was een aantal Goden van het vrouwelijke geslacht
aan te duiden, het juiste woord Elooth geweest zou zijn. In plaats van één
van deze twee vormen vinden wij echter de mannelijke meervoudsuitgang im
toegevoegd aan het vrouwelijke zelfstandige naamwoord Eloh, zodat hiermee
een menigte manvrouwelijke, tweeslachtige wezens wordt bedoeld, die uitdrukking zijn van de tweevoudige, positief-negatieve, scheppende kracht.
Dat er van een menigte scheppers sprake is, blijkt ook uit het laatste gedeelte
van het hoofdstuk, waar deze woorden aan de Elohim worden toegeschreven:
‘Laten wij mensen maken die naar ons evenbeeld zijn, die op ons lijken’ Gen.
1:26, waarop volgt, ‘als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’ Gen. 1:27.
De vertalers hebben hier het raadselachtige woord ‘Elohim’, dat ongetwijfeld niet alleen een meervoudig woord, maar tegelijk een mannelijk en een vrouwelijk woord was, weergegeven door het enkelvoudige, geslachtloze woord
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God. Konden zij wel anders doen, zelfs al hadden zij kennis gehad? Men had
hun verboden af te wijken van bestaande ideeën. Koning Jacobus wilde niet
voor alles de waarheid, maar voor alles vrede en zijn enige verlangen was om
elk geschil dat strijd in zijn rijk kon doen ontbranden, te vermijden.
De meervoudsvorm ‘hen’ wordt ook gebruikt als er van de schepping van
de mens sprake is, wat duidelijk aantoont dat hier op de schepping van A D M,
het menselijk geslacht gedoeld wordt en niet op die van Adam, het individu.
Wij hebben aangetoond dat zes scheppende hiërarchieën - behalve de Heren van de Vlam, de cherubijnen, de serafijnen en de twee naamloze hiërarchieën, die de bevrijding ingegaan zijn - optraden bij het helpen van de
maagdelijke geesten die zelf een zevende hiërarchie vormen.
De cherubijnen en de serafijnen hadden niets te maken met de schepping
van de vorm en daarom worden zij in het bedoelde hoofdstuk, dat hoofdzakelijk over de vormzijde van de schepping handelt, niet genoemd. Hier vinden
wij alleen de zeven scheppende hiërarchieën vermeld, die de eigenlijke taak
hadden om de mens daar te brengen waar hij een grofstoffelijke vorm kreeg,
waardoor de inwonende geest kon werken.
Na elke beschrijving van een gedeelte van het scheppingswerk wordt gezegd: ‘en de Elohim zagen dat het goed was.’ Dit wordt zeven maal herhaald,
de laatste keer op de zesde dag toen de menselijke vorm geschapen was.
Er wordt gezegd dat ‘de Elohim op de zevende dag rustten.’ Dit is in overeenstemming met onze occulte leer over het aandeel dat elke scheppende hierarchie tot aan ons tegenwoordige tijdperk in het ontwikkelingswerk heeft
aangenomen. Ook wordt geleerd dat in het tegenwoordige tijdvak de goden
en de scheppende hiërarchieën niet meer actief meewerken aan de ontwikkeling, opdat de mens zijn eigen redding zal uitwerken, terwijl de noodzakelijke
leiding van de gewone mensheid aan de Oudere Broeders wordt overgelaten,
die nu de bemiddelaars zijn tussen de mens en de Goden.
De Saturnusperiode
Na ons ervan overtuigd te hebben dat het begin van ons stelsel en het werk
van de scheppende hiërarchieën, zoals dit door de occulte wetenschap gegeven wordt, overeenkomen met de leer in de Bijbel, zullen wij nu het bijbelse
verhaal over de verschillende scheppingsdagen nagaan en zien hoe die overeenstemmen met de occulte leer over de Saturnus-, Zonne- en Maanperiode;
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de drieënhalve rondte van het Aardeperiode en het Polaire, het Hyperborese,
het Lemurische en het Atlantische tijdvak, die aan ons tegenwoordige Arische tijdvak zijn voorafgegaan.
Natuurlijk kon een gedetailleerd verslag niet in een paar regels gegeven worden zoals het eerste hoofdstuk van Genesis, maar de voornaamste punten zijn
in een ordelijke opeenvolging weergegeven, wat veel lijkt op een algebraïsche
scheppingsformule.
Het tweede vers vervolgt: ‘De aarde was nog woest en doods, en duisternis
lag over de oervloed, maar Gods geest [de Elohim] zweefde over het water.’
In het begin van de openbaring was dat, wat nu de aarde is, in de Saturnusperiode, en wel precies in dezelfde toestand als hier beschreven wordt,
zoals wij kunnen zien uit onze beschrijving van die periode. De aarde was
niet ‘woest en doods, zoals in de nieuwe vertaling staat. Zij was heet en dus
welbegrensd en afgescheiden van de afgrond van de ruimte, die koud was.
Het was juist dat er duisternis heerste, maar het kon er best duister en tegelijkertijd heet zijn, want duistere hitte gaat onvermijdelijk aan gloeiende of
zichtbare hitte vooraf. Boven deze donkere aarde uit de Saturnusperiode,
zweefden de scheppende hiërarchieën. Zij werkten er van buitenaf op in en
vormden haar. De Bijbel betitelt hen als de ‘geesten van de Elohim’.
De Zonneperiode
De Zonneperiode wordt heel juist beschreven in het derde vers dat luidt: ‘En
God [de Elohim] zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Deze passage
heeft men wel eens voor de belachelijkste onzin gehouden en men vroeg zich
dan smalend af hoe er licht kon zijn op de aarde als de zon pas op de vierde
dag gemaakt werd? De bijbelvertaler spreekt echter niet van de aarde alleen.
Hij heeft het over de centrale vuurnevel’ waaruit de planeten van ons stelsel, de
aarde inbegrepen, gevormd werden. Toen de nevelvlek dus in de Zonneperiode een toestand van gloeiende hitte bereikte, was er geen uitwendige lichtbron nodig; het licht was binnenin.
In het vierde vers lezen wij: ‘… hij scheidde het licht van de duisternis.’ Natuurlijk, want de ruimte daar buiten was duister, in tegenstelling tot de gloeiende nevelvlek, zoals die tijdens de Zonneperiode bestond.
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De Maanperiode
De Maanperiode wordt in het zesde vers als volgt beschreven: ‘[de Elohim]
God zei: Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ Dit geeft precies de toestand van de Maanperiode
weer, toen zich door de hitte van de gloeiende vuurnevel en de koude van de
ruimte daar buiten, een massa water om de vurige kern gevormd had. Door
het contact van vuur met water ontstond stoom en deze stoom is, zoals ons
vers aangeeft, water in een toestand van uitzetting. Het verschilde van het
betrekkelijk koude water, dat voortdurend naar de hete, vurige kern toestroomde, om de buitenwaarts gedreven stoom te vervangen. Zo was er een
voortdurende circulatie van het water dat in reserve gehouden werd en bovendien een uitzetting, wanneer de stoom, die van de vurige kern naar buiten
drong, een atmosfeer van vuurmist vormde, door aanraking met de ruimte daarbuiten condenseerde, en opnieuw naar de kern terugkeerde om weer verhit te
worden en een nieuwe kringloop te beginnen. Zo waren er twee soorten water en was er een scheiding tussen, zoals in de Bijbel staat. Het dichte water
was het dichtst bij de vurige kern; het uitgezette water of de stoom bevond
zich meer aan de buitenkant.
Dit stemt ook overeen met de theorie van de wetenschap: eerst de duistere
hitte, daarna de gloeiende nevelvlek; later vochtigheid van buiten en de hitte
van binnen; ten slotte de korstvorming.
De Aardeperiode
Dan volgt een beschrijving van de Aardeperiode. Voor wij ons echter met de
beschrijving daarvan bezighouden, moeten wij eerst de herhalingstijdperken
nagaan. De aangehaalde verzen en de gegeven beschrijvingen komen ook overeen met de herhalingstijdperken. Wat dus over de Saturnusperiode gezegd
is betreft ook de toestand van het stelsel wanneer het uit één van de rustperioden ontwaakt. De beschrijvingen van de Saturnus-, Zonne- en Maanperioden zouden dus overeenkomen met de eerste drie rondten van onze tegenwoordige Aardeperiode en het volgende zou met de toestand op aarde in de
tegenwoordige rondte overeenkomen.
In het negende vers lezen wij: ‘[De Elohim] God zei: Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.... het dro254

ge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee.’ Dit heeft
betrekking op de eerste vaste aardkorst. Door hitte en vochtigheid was het
vaste lichaam van onze tegenwoordige bol ontstaan.
Het Polaire tijdvak: Het negende vers dat de Aardeperiode in deze vierde rondte beschrijft - waar het eigenlijke werk van de Aardeperiode begint - ook de
vorming van het mineralenrijk en de herhaling van de mineraaltoestand door
de mens in het Polaire tijdvak. Elk tijdvak is ook een herhaling van het voorgaande stadium. Evenals er herhalingen zijn van bollen, rondten en tijdperken,
zo zijn er op iedere bol herhalingen van alles wat voorafgegaan is. Deze herhalingen zijn eindeloos. Er is altijd een spiraal in een spiraal in het atoom, in de
bol en in alle andere ontwikkelingsstadia.
Hoe ingewikkeld en verwarrend dit op het eerste gezicht ook mag schijnen,
toch is het niet zo moeilijk te begrijpen. Er zit systeem in en na verloop van
tijd is men in staat om het verloop van het systeem te zien en te volgen, als
een draad door het doolhof. Analogie is één van de beste hulpmiddelen om
de ontwikkeling te begrijpen.
Het Hyperborese tijdvak wordt in de verzen 11 tot 19 beschreven als het werk
van de vierde dag. Hierin wordt vermeld dat [De Elohim] God het plantenrijk, de zon, de maan en de sterren maakten.
De Bijbel stemt overeen met de opvattingen van de wetenschap dat de planten op de mineralen volgden. Het verschil tussen de beide opvattingen ligt in
het tijdstip waarop de aarde van de centrale massa verwijderd werd. De wetenschap beweert dat dit gebeurde voor de vorming van enige verharding,
die als mineraal of plant bestempeld kon worden. Verstaan wij daaronder zulke mineralen en planten zoals wij die nu kennen, dan is die bewering juist. Er
was geen sprake van een grofstoffelijke substantie, maar toch was de eerste
korstvorming, die in de centrale zon plaats vond, mineraalachtig. De bijbelhistoricus geeft alleen de voornaamste gebeurtenissen weer. Er staat niet
vermeld dat de korst smolt, toen die van de centrale massa werd verwijderd
als een ring die breekt, terwijl de stukken zich later samenvoegden. Bij zo’n
klein lichaam als onze aarde was de tijd die nodig was voor een nieuwe kristallisatie zo betrekkelijk kort, dat de geschiedschrijver er geen melding van
maakt, evenmin als van het latere ondergeschikte feit dat het smeltproces nog
eens plaats vond, toen de maan van de aarde afgestoten werd. Hij veronderstelt waarschijnlijk, dat iemand die op occulte kennis aanspraak maakt, al van
dergelijke kleinere details op de hoogte is.
De planten op de korstvorming in de centrale vuurnevel waren etherisch;
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daardoor werden zij door het smeltproces niet vernietigd. Zoals de krachtlijnen waarlangs de ijskristallen zich vormen, in het water aanwezig zijn, zo waren deze etherische plantenvormen in de aarde aanwezig toen die zich kristalliseerde. Zij waren de gietvormen die het dichte materiaal tot zich trokken
dat de plantenlichamen uit het heden vormden evenals de plantenvormen uit
het verleden die in de geologische lagen van onze aardbol bedolven liggen.
Deze etherische plantenvormen werden bij hun vorming geholpen toen na
de scheiding van de aarde van zon en maan de hitte van buitenaf kwam. Die
warmte gaf hun de levenskracht om de dichtere substantie tot zich te trekken.
Het Lemurische tijdvak wordt in het werk van de vijfde dag beschreven. Daar
dit tijdvak het derde is, is het in zekere zin een herhaling van de Maanperiode. In het bijbelverhaal vinden wij die omstandigheden beschreven, die in de
Maanperiode voorkwamen namelijk: water, vuurnevel en de eerste pogingen
tot bewegend, ademend leven.
De verzen 20 en 21 leren ons dat [De Elohim] God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens... en vogels ...; En hij schiep de grote zeemonsters
en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook
alles wat vleugels heeft.’ Dit komt ook overeen met de leer van de wetenschap
dat de amfibieën er waren vóór de vogels.
U moet vooral goed begrijpen, dat de wezens die geschapen werden, niet het leven
zelf was. Er wordt niet gezegd, dat het leven geschapen werd, maar ‘wezens die
ademen of leven inademen’. Het Hebreeuwse woord voor inademen, is nephesh. Wij
moeten dit goed onthouden, omdat wij het later in een andere vorm zullen tegenkomen.
Het Atlantische tijdvak wordt in het werk van de zesde dag behandeld. In
vers 24 wordt de schepping van zoogdieren vermeld en daar vinden wij het
woord nephesh opnieuw wat erop duidt dat de zoogdieren leven ademden’. [De
Elohim] God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee
…’ en in vers 27: ‘De Elohim] God schiep de mens als zijn evenbeeld …
mannelijk en vrouwelijk schiepen hij de mensen.’
De bijbelse geschiedschrijver laat hier de geslachtloze en hermafrodite of
tweeslachtige stadia van de mens onvermeld en komt meteen tot de beide afzonderlijke geslachten, zoals wij die nu kennen. Hij kon echter niet anders
doen, omdat hij bezig is het Atlantische tijdvak te beschrijven. In dat stadium
van ontwikkeling waren er geen geslachtloze mensen, noch hermafrodieten,
omdat de scheiding van de geslachten al eerder - in het Lemurische tijdvak 256

had plaatsgevonden. Dat wat later de mens werd, kon in de vroegere stadia
van zijn ontwikkeling nauwelijks als mens bestempeld worden, daar hij maar
weinig van de dieren verschilde. Daarom doet de bijbelhistoricus de feiten
geen geweld aan wanneer hij constateert dat de mens in het Atlantische tijdvak gevormd werd.
In vers 28 vindt men het heel kleine voorvoegsel ‘her’ dat van zeer grote betekenis is: ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk [HERvul 31] de aarde …’
Dit toont duidelijk aan dat de schrijver bekend was met de occulte leer, dat de
levensgolf hier, op bol D van de Aardeperiode, zich in voorgaande rondten
al ontwikkeld had.
Het Arische tijdvak komt met de zevende scheppingsdag overeen, toen de
Elohim van hun arbeid als scheppers en leiders uitrustten, en de mensheid de
wereld ingezonden, was om haar eigen weg te gaan.
Hier eindigt het verhaal van de manier waarop de vormen voortgebracht werden. In het volgende gedeelte wordt het verhaal vanuit een ander gezichtspunt
behandeld, wat ons iets meer te zien geeft van de levenszijde.
Jehova en zijn opdracht
Er zijn heel wat discussies onder geleerden gevoerd over het verschil tussen, en
speciaal over het auteurschap van het scheppingsverhaal uit het eerste hoofdstuk en dat wat bij het vierde vers van het tweede hoofdstuk begint. Er wordt
beweerd dat de twee verslagen van verschillende schrijvers afkomstig moeten
zijn, omdat het wezen of de wezens in de Engelse [en ook Nederlandse] vertaling zowel in het eerste als in het tweede hoofdstuk door ‘God’ vertaald wordt
terwijl ze in het eerste hoofdstuk van de Hebreeuwse tekst ‘Elohim’ genoemd
worden en in het tweede ‘Jehova’ [Jahweh]. Men voert aan dat dezelfde verteller God niet twee keer een andere naam zou hebben gegeven.
Waarschijnlijk zou hij dit ook niet gedaan hebben als hij in beide gevallen
dezelfde God bedoeld had, maar hij was geen monotheïst. Hij had een te
juist begrip van God om hem uitsluitend te zien als een verheven mens die
het hemelgewelf als troon en de aarde als voetenbankje gebruikt. Als hij over
31

In de koning Jacobus vertaling staat ‘replenish’ = weer vullen; hervullen’. In o.a. de nieuwe
Statenvertaling van 2010 staat: ‘vervul’. In de hier gebruikte vertaling van het Nederlands
Bijbelgenootschap 2004-2007, 4e druk 2010 staat ‘bevolk’. Het Hebreeuws woord mil’u is
hervul.
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Jehova schreef, bedoelde hij de leider die belast was met dat specifieke gedeelte
van het scheppingswerk dat hij aan het beschrijven was. Jehova was en is één
van de Elohim. Hij is de leider van de engelen die de mensheid van de Maanperiode waren en de Regent van onze tegenwoordige maan. U wordt verwezen
naar diagram 14 voor een juist begrip van de positie en de aard van Jehova.
Als regent van onze maan heeft hij de gedegenereerde, slechte wezens daar
onder zijn hoede en hij heerst ook over de engelen. Hij wordt bijgestaan door
enkele aartsengelen, die de mensheid van de Zonneperiode waren. Zij worden rasgeesten genoemd.
Het is de taak van Jehova om door middel van de verhardende, kristalliserende krachten van de maan, stoffelijke lichamen of vormen op te bouwen.
Daarom is hij de gever van kinderen. De engelen zijn zijn boodschappers bij
dit werk. Het is bij fysiologen bekend dat de maan in verband staat met zwangerschap; zij hebben geconstateerd dat de maan de levensperiode in de baarmoeder en andere fysiologische functies regelt.
Van de aartsengelen, als geesten en leiders van een ras, is bekend dat zij - als
de behoefte van de ontwikkeling van dat ras dat vereist - voor of tegen een volk
strijden.
In Daniël 10:20 zegt een aartsengel tegen Daniël: ‘Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik hem overwonnen
heb, wacht mij de vorst van Griekenland.’
De aartsengel Michaël is de rasgeest van de joden (Daniël 12:1), maar Jehova
is niet de God van de joden alleen, hij is de maker van alle rasgodsdiensten die tot het christendom geleid hebben. Ondanks dat is het een feit dat hij speciale belangstelling
aan de dag legde voor de voorvaderen van de tegenwoordige joden, de oorspronkelijke Semieten, het zaadras voor de zeven rassen van het Arische tijdvak. Het spreekt vanzelf dat Jehova extra zorg wijdt aan een zaadras waarin
de vermogens van de mensheid van een nieuw tijdvak in de kiem gelegd worden. Daarom had hij een speciale binding met de oorspronkelijke Semieten.
Zij waren zijn uitverkoren volk, uitverkoren om het zaad voor een nieuw ras te
zijn, een ras dat het beloofde land zou moeten erven. Hiermee werd niet alleen
Palestina bedoeld, maar de hele aarde zoals ze nu is.
Hij leidde hen niet uit Egypte. Dat verhaal ontstond onder hun nakomelingen en is een verward verslag van hun reis naar het oosten tijdens overstromingen en rampen uit het tot ondergang gedoemde Atlantis naar de woestijn - de
Gobi Woestijn in Midden-Azië - waar zij tijdens de kabbalistische veertig jaren moesten rondzwerven, totdat zij het beloofde land konden betreden. Er
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moet in dit verband een dubbele en specifieke betekenis aan het woord ‘beloofde land’ gehecht worden. Het land heette het beloofde land, omdat het
tijdens de periode dat het uitverkoren volk in de woestijn geleid werd, niet
bestond in die zin dat het geschikt was om door mensen bewoond te worden. Een deel van de aarde was overstroomd, een ander deel was veranderd
door vulkanische uitbarstingen, zodat er een bepaalde tijd moest verstrijken
voordat de nieuwe aarde geschikt was om door het Arische ras in bezit te worden genomen.
De oorspronkelijke Semieten werden afgezonderd en men verbood hen zich
met andere stammen of volken te vermengen. Maar het waren echter eigenzinnige en moeilijke mensen die bijna uitsluitend door begeerte en listigheid
geleid werden, en daarom dit bevel niet opvolgden. In de Bijbel staat, dat de
zonen van God de dochters van de mensheid - de minder gevorderde geesten
onder hun Atlantische landgenoten - huwden. Op die manier bedierven zij de
plannen van Jehova en werden ze uitgestoten, omdat de vrucht van een dergelijke kruising als zaad voor het komende ras, waardeloos was.
Deze gekruiste rassen waren de verwekkers van de tegenwoordige joden die
nu nog over verloren stammen spreken. Zij weten dat sommigen van het oorspronkelijke aantal hen verlieten en een andere weg insloegen, maar zij weten
niet dat dit de weinigen waren die trouw bleven. Het verhaal van de tien stammen die verloren gingen, is een fabel. De meesten van hen kwamen om, maar
die trouw waren bleven en van die trouw gebleven rest, stammen de tegenwoordige Arische rassen af.
De bewering van de tegenstanders van de Bijbel, dat hij niets meer is dan
een verminking van de oorspronkelijke geschriften, wordt volmondig door
de occultist beaamd. Hele stukken eruit zijn zelfs pure verzinsels en er wordt
hier dan ook geen poging gedaan om de echtheid ervan als geheel, in de vorm
zoals wij die nu kennen, te bewijzen. Onze bedoeling is om alleen maar te proberen een paar zaden van occulte waarheid uit de verbijsterende massa dwaalbegrippen en onjuistheden op te diepen, waaronder die door de verschillende
vertalers en herzieners zijn begraven.
Involutie, evolutie en epigenesis
Nu wij in de voorafgaande bladzijden uit de algemene verwarring de identiteit
en opdracht van Jehova hebben ontward, kunnen wij misschien de overeen259

komst in de twee ogenschijnlijk tegenstrijdige verhalen wat de schepping van
de mens betreft, zien zoals die in het eerste en tweede hoofdstuk van Genesis beschreven staat, waarvan in het eerste hoofdstuk gezegd wordt dat de
mens van alle levende dingen het laatst en in het tweede hoofdstuk, dat hij
het eerst geschapen werd.
Wij moeten bedenken dat het eerste hoofdstuk hoofdzakelijk de schepping
van de vorm behandelt, het tweede aan een beschouwing van het leven gewijd is, terwijl het vijfde hoofdstuk over het bewustzijn handelt. De sleutel
tot de oplossing ligt hierin dat wij een duidelijk onderscheid moeten maken
tussen de stoffelijke vorm, en het leven dat die vorm voor zijn uitdrukking opbouwt. Hoewel de schepping van de andere natuurrijken in het tweede hoofdstuk niet in zo'n juiste volgorde gegeven is als in het eerste, is het een feit dat
als wij de mens van de levenszijde bezien hij het eerst geschapen werd, terwijl
als wij hem van de vormzijde bezien, zoals in het eerste hoofdstuk gedaan
wordt, hij het laatst geschapen werd.
Door de hele gang van de ontwikkeling heen - door tijdperken, bollen, rondten en rassen - worden zij die geen nieuwe kenmerken ontwikkelen, teruggehouden en beginnen onmiddellijk te ontaarden. Alleen wat plastisch en plooibaar
is blijft, en vatbaar om tot nieuwe vormen gekneed te worden, die voor de
uitdrukking van het groeiend bewustzijn passen; alleen het leven dat in staat
is boven de mogelijkheden tot groei, die in de vorm die het bezielt besloten
liggen uit te stijgen, kan met de pioniers van een levensgolf meegaan. Alle anderen moeten achterblijven.
Dat is de kern van de occulte leer. Vooruitgang is niet enkel een ontvouwing,
niet alleen maar involutie en evolutie. Er hoort nog een derde factor bij om
de drie-eenheid naast involutie en evolutie te voltooien namelijk epigenesis.
De twee eerste woorden zijn aan iedereen die studie gemaakt heeft van leven en vorm bekend, maar terwijl men meestal aanneemt dat de ontwikkeling van de geest in de stof plaats vindt om een vorm op te bouwen, wordt
niet algemeen erkend dat de involutie van de geest hand in hand gaat met de evolutie
van de vorm.
Vanaf het allereerste begin van de Saturnusperiode tot aan het tijdstip in
het Atlantische tijdvak waar door de luciferische geesten de ogen van de
mens geopend werden en als gevolg daarvan de activiteit van de mens - of de
levenskracht die mens geworden was - hoofdzakelijk naar binnen gericht was,
werd diezelfde kracht, die hij nu uitzendt om bijvoorbeeld spoorwegen en
schepen te bouwen, geestelijk gebruikt om een voertuig op te bouwen, waar260

door hij zich kon openbaren. Dit voertuig is drievoudig, evenals de geest die
het bouwde.
Dezelfde kracht waardoor de mens nu de uiterlijke omstandigheden verbetert, werd tijdens de involutie voor doeleinden van geestelijke groei gebruikt.
De vorm werd door evolutie opgebouwd; de geest bouwde hem en trad er in
door middel van de involutie, maar het middel om verbeteringen uit te denken
is epigenesis.
Er bestaat een sterke neiging om alles wat bestaat te zien als het gevolg van
iets dat bestaan heeft; alle verbeteringen aan vroeger bestaande vormen beschouwt men als latente eigenschappen in die vormen en de evolutie beschouwt men niet meer dan een ontvouwing van ontkiemende vermogens.
Een dergelijke opvatting sluit epigenesis van het plan der dingen uit. Zo’n opvatting laat geen mogelijkheid open voor het opbouwen van iets nieuws en
laat geen ruimte voor oorspronkelijkheid.
De occultist meent dat de evolutie tot doel heeft de mens van een statische
tot een dynamische god - een schepper - te ontwikkelen. Als de ontwikkeling
die hij nu doormaakt, zijn leerschool is en hij al die tijd niets anders doet dan
latente mogelijkheden ontvouwen, waar leert hij dan ooit SCHEPPEN?
Als de menselijke ontwikkeling alleen maar daarin bestaat, dat hij moet leren om steeds betere vormen op te bouwen volgens modellen die al in het verstand van zijn Schepper bestaan, dan kan hij hoogstens een goede kopiist worden, maar nooit een schepper.
Als hij ooit een zelfstandige, oorspronkelijke schepper wil worden, dan is
het noodzakelijk dat zijn opleiding voldoende gelegenheid biedt voor de uitoefening van de individuele oorspronkelijkheid die schepping van nabootsing
onderscheidt. Zolang bepaalde kenmerken van de oude vorm nog aan de eisen van de vooruitgang voldoen, blijven zij behouden, maar bij iedere wedergeboorte voegt het ontwikkelend leven dusdanig oorspronkelijke verbeteringen toe als voor zijn verdere uitdrukking nodig zijn.
De pioniers op wetenschappelijk gebied worden voortduren met het feit
van de epigenesis in alle afdelingen van de natuur geconfronteerd. Al in 1759
gaf Caspar Wolff 32 zijn Theoria Generationis uit, waarin hij aantoont dat er in
de menselijke eicel absoluut geen spoor van het komende organisme te vinden

32 Caspar Friedrich Wolff, 1733-1794. De Duitse vertaling, Theorie der Generation, verscheen in 1794 te Berlijn.
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is; dat zijn ontwikkeling bestaat in de toevoeging van nieuwe structuren, de
bouw van iets wat niet latent in de eicel bestaat.
Haeckel - de grote, onversaagde natuurvorser die wat de evolutie betreft zeer
dicht bij de waarheid is - zegt over de Theoria Generationis: ‘Ondanks zijn geringe
omvang en moeilijke woordkeus is het een van de meest gewaardeerde werken
in de hele literatuur van de biologie.’
Haeckels eigen mening vinden wij in zijn Anthropogenie als volgt uitgedrukt:
‘Tegenwoordig is het bijna niet gerechtvaardigd epigenesis een hypothese te
noemen, daar wij er volkomen van overtuigd zijn dat het een FEIT is en wij
kunnen, wanneer wij dat maar willen, dat met behulp van de microscoop aantonen.’
Een aannemer zou maar een armzalige vakman zijn als zijn bekwaamheid in
het bouwen van huizen alleen maar beperkt was tot het ene model dat zijn
leermeester hem tijdens zijn opleiding had leren namaken, maar dat hij niet
kan veranderen om aan nieuwe eisen te voldoen. Om succes te hebben moet
hij steeds nieuwe en betere huizen kunnen ontwerpen en datgene verbeteren
wat niet praktisch is, wat hij weer door ervaring geleerd heeft die hij heeft
opgedaan bij het bouwen van voorgaande gebouwen. Dezelfde kracht die de
bouwer nu buitenwaarts richt om huizen te bouwen die zich beter aan nieuwe
eisen aanpassen, werd in voorgaande tijdperken gebruikt om nieuwe, betere
voertuigen voor de ontwikkeling van het ego op te bouwen.
Beginnend met de eenvoudigste organismen bouwde het leven, dat nu mens
is, de vorm op om aan zijn behoeften tegemoet te komen. Na verloop van
tijd bleek dat, naarmate het wezen groeide, nieuwe verbeteringen moesten
worden aangebracht die van de aanvankelijk gevolgde richting afweken. Het
leven moest in de gelegenheid worden gesteld opnieuw te beginnen in een
nieuwe soort, waar het alle vroegere fouten kon verbeteren die, zoals de ervaring geleerd had, verdere ontwikkeling uitsloten als de oude richting werd
voortgezet. Zo werd het ontwikkelend leven in staat gesteld zich in een nieuwe soort verder te ontwikkelen. Wanneer uit latere ervaring bleek dat de nieuwe vorm ook niet deugde, omdat hij zich niet aan de verbeteringen die voor
de vooruitgang van het ontwikkelend leven nodig waren kon aanpassen, dan
werd hij ook afgedankt en werd er weer een nieuwe poging gewaagd in een
vorm die aan de nodige verbetering kon beantwoorden.
Zo verbetert het ontwikkelend leven geleidelijk zijn voertuigen, en die verbetering gaat nog steeds door. De mens die aan de voorhoede van de vooruitgang staat, heeft zijn lichamen opgebouwd vanaf het moment dat hij
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overeenkomst met de amoebe [of eencellige slijmdiertjes] vertoonde, tot de
menselijke vorm van de natuurvolken, en vanaf daar steeds hoger via de verschillende niveaus tot aan de verst gevorderde rassen toe die nu de beste en
hoogst georganiseerde lichamen op aarde bezitten. Tussen dood en wedergeboorte in zijn wij steeds bezig lichamen op te bouwen, waarin wij tijdens
onze levens op aarde kunnen werken. In de toekomst zal een veel hogere
graad van doelmatigheid bereikt worden dan nu het geval is. Als wij bij het
bouwen tussen twee geboorten in fouten maken, dan komen die aan het licht
wanneer wij het lichaam tijdens het leven op aarde gebruiken. Het is in ons
eigen belang als wij in staat zijn onze fouten te onderkennen zodat wij niet
de kans lopen ze leven na leven te herhalen.
Zoals een aannemer, zakelijk bezien, geen opdrachten zal krijgen als hij zijn
werkwijze niet voortdurend verbetert om aan de eisen van zijn beroep tegemoet te komen zo zullen zij, die hardnekkig aan de oude vormen vasthouden,
er niet in slagen boven hun soort uit te stijgen en achterblijven. Deze achterblijvers gebruiken de vormen waaraan de pioniers ontgroeid zijn - zoals eerder uitgelegd is - en zij vormen de lagere rassen en soorten in het natuurrijk
waarin zij bezig zijn zich te ontwikkelen. Terwijl het leven dat nu mens is
voortschreed door stadia analoog aan het mineralen-, planten- en dierenrijk en
door de lagere mensenrassen, waren er langs de hele weg achterblijvers die
verzuimd hadden zich aan de spits van de evolutie te handhaven. Zij namen
bezit van de vormen die door de pioniers waren afgedankt en gebruikten die
als hulpmiddel om de anderen in te halen, maar de verder gevorderde vormen
stonden ook niet stil. Bij het voortschrijden van de evolutie bestaan geen rustplaatsen. In het zich ontwikkelend leven, evenals in de handel, bestaat er niet
zoiets als blijven wie je bent. Vooruitgang of achteruitgang is de wet. De vorm
die zich niet tot verdere verbetering leent, moet ontaarden.
Daarom is er één lijn van vooruitgaande vormen, bezield door de pioniers
van het zich ontwikkelend leven, en een tweede lijn van ontaardende vormen,
waaraan de pioniers ontgroeid zijn maar die door de achterblijvers bezield
worden zolang er in die bepaalde levensgolf waartoe deze vormen oorspronkelijk behoorden nog achterblijvers zijn.
Als er geen achterblijvers meer zijn, dan sterft de soort langzamerhand uit.
De vormen zijn dan zozeer gekristalliseerd, dat het voor de steeds ongeschiktere bewoners onmogelijk is om ze te verbeteren. Daarom keren zij tot het
mineralenrijk terug, verstenen, en worden één met de verschillende lagen van
de aardkorst.
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De bewering van de wetenschap dat de mens door het planten- en dierenrijk
zoals wij die nu om ons heen zien, opgeklommen is tot de antropoïde en vandaar tot de mens, is niet helemaal juist. De mens heeft nooit vormen bewoond
die identiek zijn met die van onze tegenwoordige dieren, noch met die van
onze tegenwoordige antropoïden of mensapen; hij heeft echter wel vormen
bewoond, die gelijkenis vertoonden met de tegenwoordige antropoïden, maar
ze stonden hoger.
De geleerde ziet dat er anatomische gelijkenis bestaat tussen de mens en aap.
Daar de impuls van de evolutie altijd op verbetering aanstuurt, maakt hij daaruit op dat de mens van de aap moet afstammen. Maar hij wordt steeds weer teleurgesteld in zijn pogingen om de ontbrekende schakel tussen die twee te vinden.
Vanaf het punt waarop de pioniers van onze levensgolf - de Arische rassen aapachtige vormen bewoonden, zijn zij voortgeschreden tot hun tegenwoordige
staat van ontwikkeling, terwijl de vormen - die de ontbrekende schakel waren ontaard zijn en nu door de laatste achterblijvers uit de Saturnusperiode bezield
worden.
De lagere aapsoorten zijn dus niet de voorvaderen van de hogere soorten,
maar achterblijvers, die de meest ontaarde overblijfselen van wat eens de menselijke vorm was, bewonen. In plaats dus dat de mens opgeklommen is uit de
antropoïden, is het omgekeerde waar; de antropoïden zijn ontaardingen van
de mens. De wetenschap, die zich alleen maar met de vorm bezighoudt, heeft
zichzelf daardoor op een dwaalspoor gebracht en verkeerde conclusies getrokken.
Hetzelfde zien wij in het dierenrijk. De pioniers van de levensgolf die in de
Zonneperiode hun ontwikkeling begon, zijn onze tegenwoordige zoogdieren.
De verschillende klassen komen overeen met de niveaus waarlangs eens de
mens omhoog klom, maar de vormen zijn alle bezig onder beheer van de achterblijvers
te ontaarden.
Zo treft men ook pioniers uit de levensgolf die in de Maanperiode hun ontwikkeling begon bij de vruchtbomen aan, terwijl de achterblijvers uit die levensgolf alle andere plantenvormen bezielen.
Toch blijft iedere levensgolf beslist binnen haar eigen grenzen. De antropoïden of mensapen kunnen ons misschien inhalen en mensachtige wezens
worden, maar geen van de andere dieren kan ons bijzonder punt van ontwikkeling bereiken. Zij zullen in de Jupiterperiode, maar onder andere omstandigheden, een dergelijk niveau bereiken. De tegenwoordige planten zullen de
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mensheid van de Venusperiode worden onder veel afwijkender omstandigheden, terwijl onze mineralen het mensachtige niveau tijdens de Vulcanusperiode zullen bereiken.
Het is eigenaardig om te zien dat de evolutieleer, speciaal die van Haeckel, in
bijna volmaakte overeenstemming met de uitkomsten van het occultisme zou
zijn, wanneer zij precies omgekeerd werd.
De aap is een ontaarding van de mens.
De poliepen 33 zijn de laatste degeneratie die de zoogdieren hebben achtergelaten.
De mossen zijn de laagste ontaardingen uit het plantenrijk.
Het mineralenrijk is de eindbestemming van alle vormen uit al de natuurrijken, wanneer zij het toppunt van degeneratie bereikt hebben.
Een bevestiging hiervan vindt men in steenkool dat ooit tot de plantaardige vormen behoorde; ook in versteend hout en fossiele resten van verschillende diervormen. Gewone steen of rots, waarvan geen enkele geleerde ooit
zou aannemen dat het zijn oorsprong in een ander natuurrijk had, is voor de
occultist evengoed gemineraliseerde plant, evenals steenkool. De mineraloog
zal u geleerd uitleggen, dat het een samenstelling is van horenblende, veldspaat en mica, maar de geoefende helderziende, die het spoor ervan miljoenen jaren terug in het geheugen der natuur kan volgen, kan daaraan toevoegen:
ja, maar wat u horenblende en veldspaat noemt, zijn de bladeren en stengels
van prehistorische bloemen en het mica is alles wat er van haar bloembladen is
overgebleven.
De occulte evolutieleer wordt ook bevestigd door de embryologie in de herhaling van alle vroegere ontwikkelingsstadia voor de geboorte. Het verschil
tussen de eicel van een menslijk wezen en dat van sommige hogere zoogdieren en zelfs dat van de hoogste ontwikkelingen in het plantenrijk, is zelfs onder de microscoop niet te onderscheiden. Deskundigen kunnen ons niet zeggen welk dierlijk en welk menselijk is. Zelfs nadat verscheidene prenatale beginstadia voorbij zijn, kunnen de experts nog geen onderscheid zien tussen
het dierlijk en het menselijk embryo. Bestudeert men de dierlijke eicel echter
tijdens het hele verloop van de dracht, dan zal men zien dat het alleen maar
de minerale en plantenstadia doormaakt en geboren wordt als het het dierlijke niveau bereikt. Dat komt omdat het leven, dat een dergelijk eicel bezielt, zijn
minerale ontwikkeling in de Zonneperiode en zijn plantaardig leven in de
33

Poliepen zijn neteldieren, zoals kwallen
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Maanperiode doormaakte en in de Aardeperiode gedwongen is op het dierlijke niveau stil te blijven staan.
Het leven daarentegen dat de menselijke eicel gebruikt, maakte zijn minerale bestaan door in de Saturnusperiode, zijn plantaardig bestaan in de Zonneperiode en het dierlijke niveau in de Maanperiode. Nu heeft het echter nog
enige vrijheid voor epigenesis en gaat daarom door naar het menselijke niveau en dit is nog niet het eind. De vader en moeder geven de genen van hun
lichaam voor de bouw van het kinderlichaam, maar vooral in de hogere rassen maakt epigenesis het mogelijk om iets toe te voegen wat het kind van zijn
ouders onderscheidt.
Waar epigenesis in het individu, de familie, het volk of het ras ophoudt te
werken, houdt de evolutie op en begint de degeneratie.
Een levende ziel?
De beide scheppingsverhalen gaan dus zeer goed samen. Het ene behandelt de
vorm die door het mineralen-, planten- en dierenrijk werd opgebouwd en de
mens het laatst bereikte. Het andere leert ons dat het leven, dat nu de menselijke vormen bezielt, vóór het leven, dat de vormen van de andere natuurrijken bezielt, geopenbaard werd.
Eén van beide scheppingsverslagen zou niet voldoende zijn geweest. Achter
het verhaal van de schepping van de mens in het tweede hoofdstuk zijn belangrijke details verborgen. Het 7e vers luidt: ‘Toen maakte God, de HEER [Jehova], de mens. Hij vormde hem uit stof uit aarde, en blies hem levensadem,
nephesh, in de neus. Zo werd de mens een levend wezen [ademend schepsel,
nephesh chayim].’
Op andere plaatsen in de Koning Jacobus [en de Nederlandse] vertaling is
nephesh vertaald door leven, maar in dit specifieke geval - Gen. 2:7, is het vertaald door levend wezen. Dus werd er onderscheid gemaakt tussen het leven dat
de menselijke vorm, en dat wat de lagerstaande scheppingen bezielde. Er bestaat echter geen enkele reden voor dit verschil in vertaling, dat zuiver willekeurig is. De levensadem - nephesh - is dezelfde in mens en dier. Dit moeten
zelfs zij toegeven, die zich op de Bijbel als autoriteit beroepen, want zelfs in
de Koning Jacobus vertaling staat heel duidelijk in Prediker 3:19, 20: ‘... gelijk
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dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben dezelfde soort adem, nephesh,
waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren: Alles gaat naar één plaats.’ 34
De dieren zijn alleen maar onze ‘jongere broeders’. En al zijn zij nu niet zo
fijn georganiseerd, toch zullen zij uiteindelijk dezelfde hoogte bereiken als wij
nu, terwijl wij dan nog hoger gestegen zullen zijn.
Als beweerd wordt dat de man zijn ziel kreeg op een manier zoals in het zevende vers van het tweede hoofdstuk van Genesis beschreven wordt, en dat
hij die op geen andere manier had kunnen krijgen, dan hebben wij het volste
recht om te vragen, waar en hoe de vrouw haar ziel kreeg. 35
Wanneer wij de occulte sleutel gebruiken, is de betekenis van het hoofdstuk
en van het inblazen van de levensadem door Jehova zeer eenvoudig en duidelijk, en zij heeft verder het geweldige voordeel logisch te zijn.
Het feit dat de regent van de maan, Jehova, met zijn engelen en aartsengelen de hoofdpersonen waren van deze handeling, stelt het tijdstip vast waarop deze schepping plaats vond. Dit gebeurde tussen het begin en midden van
het Lemurische tijdvak, en moet gebeurd zijn nadat de maan uit de aarde verwijderd was. Want voordat de maan verwijderd was, had Jehova met de voortbrenging van lichamen niets van doen. De vormen waren toen etherischer. Er
waren geen grove, vaste lichamen. Dergelijke lichamen kunnen alleen maar
gemaakt worden met behulp van de verhardende, kristalliserende krachten van
de maan. Het moet dus in de eerste helft van het Lemurische tijdvak hebben
plaatsgevonden, omdat de scheiding van de geslachten, die verderop vermeld
wordt, in het midden van dat tijdvak plaats had.
Op dat tijdstip ademde de wordende mens nog niet door middel van longen. Hij had het kieuwachtige orgaan dat wij nu nog in het menselijk embryo
aantreffen wanneer het tijdens het leven voor de geboorte, de toestand van dat
tijdvak doormaakt. Hij had geen warm, rood bloed, want in dat stadium was er
geen individuele geest; de hele vorm was zacht en buigzaam en het geraamte
was zacht als kraakbeen. Tegen de tijd dat het noodzakelijk was de mensheid in
geslachten te scheiden, was het geraamte hard en stevig geworden.

Nieuwe vertaling: ‘… want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft,
zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, … Alles gaat naar dezelfde plaats..’
35 In de Koning Jacobus vertaling staat ‘man’ dat als man en als mens vertaald kan worden, zoals in de Nederlandse vertalingen het geval is.
34
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Het was Jehovas taak om compacte, harde beensubstantie in de al bestaande
zachte lichamen in te bouwen. Vóór die tijd, dat wil zeggen tijdens het Polaire en het Hyperborese tijdvak, hadden mens noch dier botten.
De rib van Adam
De zonderlinge en onmogelijke manier, waarop de scheiding van de geslachten
tot stand gekomen zou zijn - zoals in de gewone bijbelvertalingen en in dit bepaalde geval ook in de Masoretische tekst beschreven wordt - is weer een
voorbeeld van wat er als gevolg van een verwisseling van klinkers in de oud
Hebreeuwse tekst gebeuren kan.
Op de ene manier gelezen, luidt het woord rib, maar op een andere manier
echter, die evengoed op overweging aanspraak maakt en bovendien nog het
voordeel heeft dat zij het gezond verstand geen geweld aandoet, staat er zijde.
Als wij dit zo uitleggen dat de mens man-vrouwelijk was en dat Jehova er voor
zorgde dat in elk wezen één zijde of geslacht latent bleef, dan doen wij ons verstand geen geweld aan, zoals dat wel het geval is wanneer wij het ribverhaal
aannemen.
Wanneer wij deze verandering aanbrengen, dan stemt de occulte leer, zoals
uiteengezet, overeen met die in de Bijbel en stemmen beide overeen met wat
de wetenschap leert, namelijk dat de mens ooit tweeslachtig was voordat hij
één geslacht ten koste van het andere ontwikkelde. Als bevestiging hiervan
wordt aangetoond dat de foetus tot aan een bepaald punt tweeslachtig is;
daarna begint één geslacht te overheersen terwijl het andere stil blijft staan,
zodat elk mens de tegenovergestelde geslachtsorganen nog steeds rudimentair
bezit en daarom eigenlijk, evenals de oorspronkelijke mens, tweeslachtig is.
Blijkbaar wil de verteller van het bijbelverhaal in dit tweede scheppingsverhaal geen nauwkeurig beeld van de hele ontwikkeling geven, maar liever iets
meer in details uitweiden over wat in het eerste hoofdstuk gezegd werd. Hij
vertelt ons dat de mens niet altijd ademhaalde zoals hij nu doet; dat er een
tijd was dat er geen scheiding tussen de geslachten bestond en dat Jehova
hierin verandering bracht; waarmee hij eveneens het tijdstip van de gebeurtenis
vaststelt. Als wij verder gaan, zullen wij zien dat er nog veel meer informatie
wordt gegeven.

268

Beschermengelen
Tijdens de eerste tijdvakken en perioden hadden de grote scheppende hiërarchieën op de zich onbewust ontwikkelende mensheid ingewerkt. Er was maar
één gemeenschappelijk bewustzijn onder ALLE menselijke wezens, één groepsgeest
als het ware voor de gezamenlijke mensheid.
In het Lemurische tijdvak werd een nieuwe stap gezet. De lichamen waren
volledig gevormd, maar zij moesten warm, rood bloed hebben voordat zij bezield konden worden en de verblijfplaats konden worden van inwonende geesten.
In de natuur heeft geen enkele ontwikkeling plotseling plaats. We zouden
een heel verkeerd begrip krijgen als wij ons zouden voorstellen, dat het blazen
van wat lucht in de neusgaten een ziel kon leggen in een beeld van klei en dit
verlevendigen tot een voelend, denkend wezen.
De individuele geest was erg zwak en machteloos, en totaal ongeschikt voor
de taak zijn grofstoffelijk lichaam te besturen. In dat opzicht is hij nog niet
erg sterk. Iedere bevoegde waarnemer kan zien, dat zelfs op ons tegenwoordig ontwikkelingsniveau, het begeertelichaam de persoonlijkheid meer beheerst dan de geest dit doet. Maar in het midden van het Lemurische tijdvak,
toen de lagere persoonlijkheid - het drievoudige lichaam - met het licht van
het ego begiftigd moest worden, zou het ego, als het aan zichzelf overgelaten
werd, absoluut machteloos geweest zijn om zijn instrument te besturen.
Daarom was het nodig dat een veel hoger ontwikkeld wezen de individuele
geest te hulp kwam en langzamerhand de weg bereidde voor een volledige
vereniging van die geest met zijn voertuigen. Het is te vergelijken met een
nieuwe natie waarover een sterkere mogendheid een regent benoemt en dat
volk zodoende behoedt tegen gevaren van buitenaf, als tegen dwaasheden
door de nieuwe natie zelf begaan, totdat het land in staat is zelf een krachtig
bewind te voeren. Een dergelijk bescherming werd en wordt nog steeds door
de rasgeesten over de groeiende mensheid uitgeoefend, hoewel op een wat andere manier dan door de groepsgeest over de dieren.
Jehova is de Allerhoogste. Hij is als het ware de rasgod die alle vormen onder
zijn gezag heeft. Hij is de voornaamste heerser en de hoogste macht voor het
in stand houden van de vorm en het ordelijk besturen daarvan. De aartsengelen zijn de rasgeesten die elk over een bepaalde groep mensen gezag hebben.
Ook beheersen zij de dieren, terwijl de engelen gezag hebben over de planten.

269

De aartsengelen hebben gezag over rassen of groepen mensen en ook over
de dieren, want deze beide natuurrijken hebben begeertelichamen. De aartsengelen zijn bij uitstek bedreven bouwmeesters in begeertestof, omdat in de
Zonneperiode de dichtste bol uit dat materiaal was samengesteld en de mensheid uit die periode - nu de aartsengelen - leerde zijn stoffelijk lichaam uit begeertestof op te bouwen, zoals wij nu leren om onze lichamen op te bouwen
uit de scheikundige bestanddelen waaruit onze aardbol is samengesteld. Dus
zal men begrijpen dat de aartsengelen vooral geschikt zijn om latere levensgolven door dat stadium heen te helpen waarin zij een begeertelichaam leren opbouwen en beheersen.
Om dezelfde redenen werken de engelen in de levenslichamen van mensen, dieren en planten. Hun dichtste lichamen bestaan uit ether, zoals dat het
geval was met bol D in de Maanperiode, toen zij mensachtig waren.
Jehova en zijn aartsengelen staan dus in een gelijksoortige betrekking tot de
rassen als de groepsgeest tot de dieren. Zodra de individuele leden van een
ras volledige zelfbeheersing en zelfbestuur ontwikkeld hebben, zijn zij aan de
invloed van de rasgeest en van aanverwante geesten ontgroeid.
Zoals wij gezien hebben, ligt de grootste kracht van de groepsgeest, als van
elk ego in een stoffelijk lichaam, in het bloed. Uit de Masoretische tekst blijkt,
dat de schrijver van Leviticus dit ook wist. In het veertiende vers van het zeventiende hoofdstuk werd de joden verboden bloed te eten, want ‘... de ziel
van alle vlees is in het bloed ...’ en in het elfde vers van hetzelfde hoofdstuk
lezen wij deze woorden: ‘... want de ziel van het vlees is in het bloed ... het
bloed zelf is de bemiddelaar voor de ziel’. Hieruit blijkt dat dit zowel op de
mens als op het dier slaat, want het Hebreeuwse woord luidt neshamah en betekent ziel, niet leven, zoals in de Koning Jacobus vertaling staat.
Het ego werkt rechtstreeks door het bloed. De rasgeest leidt de rassen door
op het bloed in te werken. Zoals de groepsgeest de dieren van zijn soort door
het bloed bestuurt, zo beheerst ook het ego zijn eigen voertuig, hoewel met
een verschil.
Het ego werkt door middel van de warmte van het bloed, terwijl de geest van
het ras, stam of familie, door middel van de lucht werkt, zoals die door de longen wordt geïnhaleerd. Daarom bliezen Jehova of zijn boodschappers ‘de
adem in de neusgaten van de mens’, waardoor zij de weg vrijmaakten voor de
rasgeest, de gemeenschap, enzovoort.
De verschillende categorieën rasgeesten leidden hun volken naar verschillende soorten klimaat en verschillende delen van de aarde. Voor de geoefen270

de helderziende vertoont een stamgeest zich als een wolk die de atmosfeer
van de hele streek waar zijn volk woont, omhult en doordringt. Zo komen
de verschillende stammen en volken tot stand. Paulus sprak van ‘de Overste
van de Macht van de lucht’, van ‘Overheden en Machten’ enzovoort, waaruit
blijkt dat hij van de rasgeesten afwist, maar zelfs nu wordt er geen enkele poging ondernomen om te begrijpen wat ze betekenen, hoewel hun invloed
nog sterk gevoeld wordt. Vaderlandsliefde is één van die gevoelens die van hen
uitgaan en die zij aanmoedigen. Het heeft nu niet zoveel macht meer over de
mensen als vroeger. Er zijn er die bezig zijn zich van de rasgeest vrij te maken en met Thomas Paine kunnen zeggen: ‘De wereld is mijn vaderland.’
Dan zijn er ook die hun ouders kunnen verlaten en alle mensen als broeders
te zien. Zij hebben zich losgemaakt van de familiegeest of van de stamgeest,
een etherisch wezen dat van de rasgeest verschilt. Andere mensen, die nog
verstrikt zitten in de netten van de ras- of familiegeest, zullen aan de vreselijkste neerslachtigheid ten prooi vallen zodra zij hun huis of hun land verlaten en de lucht van een andere ras- of familiegeest inademen.
Op het moment dat de rasgeest menselijke lichamen binnentrad, begon het
geïndividualiseerde ego een beetje beheersing over zijn voertuigen te krijgen.
Elk mens werd er zich steeds meer van bewust afgescheiden en anders dan
andere mensen te zijn; toch beschouwde men zich eeuwen lang niet in de eerste plaats als een individu, maar behorende tot een stam of familie. Het achtervoegsel zoon in vele familienamen van tegenwoordig is een overblijfsel van
dit gevoel. Iemand heette niet alleen maar Jan of Maarten, maar Jan Pietersen
of Maarten Janssen. In sommige streken heette een vrouw niet Marie of Martha, maar Marie Marthasdochter of Martha Mariesdochter. Deze gewoonte werd
in sommige Europese landen tot halverwege de negentiende eeuw gevolgd; het
achtervoegsel sen [zoon] komt nog veel voor en de familienaam speelt nog
altijd een grote rol.
Onder de joden was zelfs tot aan de komst van Christus, de rasgeest sterker dan de individuele geest. Elke jood beschouwde zich in de eerste plaats als
behorende tot een bepaalde stam of familie. Zijn grootste trots was dat hij tot
Abrahams zaad behoorde. Dit alles was het werk van de rasgeest.
Vóór de komst van Jehova, toen de aarde nog deel uitmaakte van de zon,
was er één gemeenschappelijke groepsgeest die bestond uit alle scheppende
hiërarchieën die de hele menselijke familie bestuurde. De bedoeling was echter, dat elk lichaam de tempel en het gewillige werktuig van een inwonende
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geest zou worden en dat betekende een oneindige splitsing van het heerserschap.
Toen kwam Jehova met zijn engelen en aartsengelen en bracht de eerste
grote verdeling in rassen tot stand en gaf daarbij aan elke groep de leidende
invloed van een rasgeest, een aartsengel. Aan elk ego wees hij een engel toe
om als beschermer op te treden, totdat de individuele geest sterk genoeg zou
zijn om zich van elke invloed van buitenaf los te maken.
Gemengd bloed in het huwelijk
Christus kwam om de weg te bereiden, waardoor de mensheid zich langzamerhand aan de leiding van de scheidingbrengende ras- en familiegeest kon onttrekken, en om de hele menselijke familie in één universele broederschap te
verenigen.
Hij leerde dat Abrahams zaad alleen betrekking had op de lichamen en vestigde de aandacht op het feit dat vóór Abraham leefde, het ik - het ego - bestond.
De drievoudige, individuele geest bestond vóór alle stammen en rassen en zal
blijven bestaan, wanneer zij voorbijgegaan zijn en zelfs de herinnering eraan
vervlogen is.
De drievoudige geest in de mens, het ego, is de innerlijke god die de persoonlijke, lichamelijke mens moet leren volgen. Daarom zei Christus dat een
mens alles moest opgeven wat hij had om zijn leerling te kunnen worden.
Zijn leer wijst op de vrijmaking van de innerlijke god. Hij doet een beroep
op de mens om van zijn voorrecht als individu gebruik te maken en uit te
stijgen boven familie, stam en volk. Niet dat hij banden van bloedverwantschap of banden met zijn land moet verwaarlozen. Hij moet al zijn plichten
nakomen, maar moet ophouden zich met een deel te vereenzelvigen en een gelijke verwantschap met de hele wereld erkennen. Dat is het ideaal door Christus aan de mensheid gegeven.
Onder het gezag van de rasgeest kwam de natie, het volk of de familie op
de eerste plaats, en het individu daarna. De familie moest in stand gehouden
worden. Wanneer een man overleed zonder kinderen na te laten die zijn naam
konden voortzetten, moest zijn broeder ‘zaad geven’ aan de weduwe, opdat
de naam niet zou uitsterven. Deut. 25: 5-10. In vroeger tijden werd een huwelijk buiten de familie met afschuw beschouwd. Een lid van de ene stam kon
geen band met een andere stam aangaan, zonder zijn stamrecht te verliezen.
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Het was niet gemakkelijk om als lid in een andere familie te worden opgenomen. Niet alleen onder de joden en andere oude volken werd op instandhouding van de familie aangedrongen, maar men vindt dit ook nog terug in
moderner tijden. Zoals al werd opgemerkt hingen de Schotten, nog niet zo
lang geleden, sterk aan hun clan. De oude Noorse Vikingen wilden niemand in
hun familie opnemen, zonder eerst ‘bloed met hem gemengd’ te hebben, want
de geestelijke gevolgen van hemolyse36, onbekend aan de wetenschap, waren
vanouds bekend.
Al deze gewoonten kwamen voort uit de werking van de ras- en stamgeest in
het gemeenschappelijke bloed. Liet men dus iemand als lid toe in wie dit gemeenschappelijke bloed niet vloeide, dan zou dit een verstoring van de kaste
tot gevolg hebben. Hoe grondiger de inteelt, des te groter de macht van de
rasgeest en hoe vaster ook de banden die het individu aan de stam bonden,
want de levenskracht van de mens is in zijn bloed. Het geheugen is nauw verbonden met het bloed dat de hoogste uitdrukking van het levenslichaam is.
De hersenen en het zenuwstelsel zijn de hoogste uitdrukking van het begeertelichaam. Zij roepen beelden van de buitenwereld op, maar bij het vormen van verstandelijke beelden - dat wil zeggen verbeeldingskracht - levert het
bloed het materiaal voor de beelden; daarom stroomt het bloed naar het hoofd
als de gedachten aan het werk zijn.
Wanneer dezelfde onvermengde bloedstroom generaties lang door de aderen van een familie vloeit, worden dezelfde verstandelijke beelden die door
overgrootvader, grootvader en vader gevormd zijn, door de familiegeest, die
in de hemoglobine 37 van het bloed leeft, opgewekt in de zoon. Hij beschouwt
zichzelf als de voortzetting van een lange reeks voorouders die in hem leven.
Hij ziet alle gebeurtenissen uit de vroegere levens van de familie alsof hij er
bij was geweest, maar daardoor voelt hij zich ook niet werkelijk als een ego.
Hij is niet gewoon David, maar de zoon van Abraham; niet Jozef, maar de zoon
van David.
Als gevolg van dit gemeenschappelijke bloed wordt gezegd dat men vele
generaties lang leefde, want door het bloed hadden hun nakomelingen toegang
36 Haemolysis, bloedontleding, scheiding van de kleurstof en het weefsel van de rode bloedlichaampjes, waardoor de kleurstof in de bloedwei komt. Coëlho, Zakwoordenboek der Geneeskunde, Doetinchem 2006.
37 Hemoglobine: bloedkleurstof, de ijzerhoudende kleurstof van de rode bloedcellen; verbindt zich met zuurstof en vormt aldus de verbinding oxyhemoglobine, die via de bloedstroom de verschillende weefsels bereikt. Coëlho.
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tot het geheugen van de natuur, waarin de verslagen van de levens van hun
voorvaderen bewaard lagen. Daarom wordt in het vijfde hoofdstuk van Genesis gezegd dat de aartsvaders eeuwen lang leefden. Adam, Methusalem en
de andere aartsvaders bereikten niet persoonlijk zo'n hoge leeftijd, maar zij leefden in het bewustzijn van hun nakomelingen, die de levens van hun stamvaders aanschouwden alsof zij die zelf geleefd hadden. Toen dit bepaalde tijdperk verstreken was, zagen de afstammelingen zich niet langer als Adam of
Methusalem. De herinnering aan deze stamvaders vervaagde en daarom zei
men dat die gestorven waren.
Het ‘tweede gezicht’ van de Schotse Hooglanders toont aan dat als gevolg
van huwelijk onder de leden van dezelfde stam het bewustzijn van de geestelijke werelden behouden blijft. Tot voor kort huwden zij altijd onder elkaar,
evenals de zigeuners. Hoe kleiner de stam en hoe nauwer de verwantschap, des
te krachtiger is het gezicht.
De vroegere rassen zouden het bevel van hun stamgod, om niet buiten de
stam te huwen, niet in de wind hebben durven slaan; zij hadden er ook helemaal de behoefte niet toe, omdat zij geen eigen verstand bezaten.
De oorspronkelijke Semieten waren de eerste mensen die hun wil ontwikkelden. En meteen huwden zij de dochters uit andere stammen, waarmee zij
tijdelijk het plan van hun rasgeest dwarsboomden en onmiddellijk als boosdoeners werden uitgestoten die vreemde goden overspelig naliepen. Hierdoor waren zij niet langer geschikt om het zaad voor de zeven rassen van
ons tegenwoordige Arische tijdvak te leveren. De oorspronkelijke Semieten
waren destijds het laatste ras dat de rasgeest afgescheiden probeerde te houden.
Later kreeg de mens een vrije wil. De tijd was aangebroken dat hij voorbereid
moest worden op individualisatie. Het vroegere gemeenschappelijke bewustzijn,
de onwillekeurige helderziendheid of het tweede gezicht waardoor elk lid van
een stam voortdurend de beelden uit de levens van zijn voorvaderen voor
zich had, zodat hij zich nauw met zijn stam of zijn familie verbonden voelde,
moest tijdelijk vervangen worden door een zuiver individueel bewustzijn dat
beperkt was tot de stoffelijke wereld, zodat de volken in individuen verdeeld
konden worden, opdat de broederschap van de mens, ongeacht uiterlijke omstandigheden, een feit mag worden. Dit berust op hetzelfde principe dat als
wij een aantal gebouwen tot een groot bouwwerk willen samenvoegen, wij die
eerst tot afzonderlijke stenen moeten afbreken. Pas dan kan het grote gebouw
tot stand komen.
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Om deze splitsing van de volkeren in individuen mogelijk te maken, werden
er wetten uitgevaardigd waarbij huwen onder de leden van eenzelfde stam of
eenzelfde familie verboden werd. Voortaan werden bloedschennige huwelijken steeds meer met afschuw beschouwd. Zodoende kwam er vreemd bloed
in alle gezinnen op aarde. En dit verdreef langzamerhand de onwillekeurige
helderziendheid die het stamgevoel bevorderde en de mensheid in groepen
verdeelde. Altruïsme is bezig de vaderlandsliefde te vervangen terwijl familiebanden verdwijnen als gevolg van bloedvermenging.
Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat hemolyse het gevolg is van
transfusie van bloed van een persoon met bloed van iemand van een andere
soort, waardoor het laagste van de twee sterft. Elk dier dat dus met het bloed
van een mens ingespoten wordt, sterft. Het bloed van een hond dat in de aderen van een vogel wordt ingebracht, doodt de vogel. Maar het zal de hond geen
kwaad doen als hij met het bloed van de vogel ingespoten wordt. De wetenschap constateert alleen maar het feit; het occultisme geeft de reden waarom.
Het bloed is de waarnemingspost van de geest, zoals wij op een andere plaats
hebben aangetoond. Het ego in de mens werkt in zijn eigen voertuigen door
middel van de bloedwarmte; de ras-, familie- of stamgeest krijgt toegang tot het
bloed door middel van de lucht die wij inademen. In de dieren zijn zowel de
afzonderlijke geest van het dier als de groepsgeest van de soort waartoe het
behoort, aanwezig. Maar de geest van het dier is niet geïndividualiseerd en
werkt niet zelfbewust met zijn voertuigen, zoals het ego; vandaar dat hij helemaal beheerst wordt door de groepsgeest die in zijn bloed werkt.
Als nu het bloed van een hoger dier in de aderen van een dier van een lagere soort overgebracht wordt, is de geest in het bloed van het hogere dier natuurlijk krachtiger dan de geest van het minder ontwikkelde dier. Zodra hij
dus zichzelf probeert te laten gelden, doodt hij de belemmerende vorm en
maakt hij zich vrij. Wordt daarentegen een hoger dier met het bloed van een
lagere soort ingespoten, dan is de hogere geest in staat de minder ontwikkelde geest in het vreemde bloed uit te stoten en het bloed voor zijn eigen doeleinden te assimileren, waardoor dus geen zichtbare schade ontstaat.
De groepsgeest streeft er altijd naar om zijn gezag in het bloed van de hem
toevertrouwde soort ongeschonden te bewaren. Evenals de rasgod van de
mens is hij ontstemd over het huwelijk van zijn onderdanen met die van andere soorten - en ‘de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat
boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ Ex. 34:7 - zoals wij bij de bastaardvormen zien. Waar een paard en een ezel bijvoorbeeld een muilezel
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voortbrengen, vernietigt de vermenging van het vreemde bloed het voortplantingsvermogen, zodat de bastaardvorm niet kan voorttelen. Vanuit het standpunt van de groepsgeest is de bastaardvorm iets walgelijks. De muilezel staat
niet duidelijk onder het gezag van de groepsgeest van de paarden noch onder
die van de ezels zoals de zuivere afstammeling, maar toch is hij er niet zo ver
vanaf dat hij helemaal aan zijn invloed onttrokken is. Als twee muilezels konden paren, zou hun afstammeling nog minder onder het gezag van één van
de groepsgeesten staan en zo zou er een nieuwe soort ontstaan zonder groepsgeest. Dat zou een afwijking in de natuur zijn, een onmogelijkheid, tenzij de afgescheiden geesten van de dieren voldoende ontwikkeld zijn om op zichzelf te
kunnen staan. Een dergelijke soort, als het al voortgebracht kon worden, zou
het zogenoemde leidende instinct missen, dat in werkelijkheid de stem van de
groepsgeest is. Men kan het vergelijken met jonge katjes die men, meteen na de
geboorte, bij de moeder weghaalt. Zij kunnen onmogelijk voor zichzelf zorgen en zijn gedoemd te sterven.
Daar het de groepsgeest van de dieren is die de afzonderlijke diergeesten tot
geboorte brengt, houdt hij eenvoudig het bevruchtende zaadatoom achter als
dieren van ver uiteenlopende soort paren. Wanneer twee dieren van ongeveer gelijke soort paren, staat hij één van zijn pupillen toe van de gelegenheid
geboren te worden gebruik te maken, maar hij verhindert de bastaard zich
voort te planten. Zo zien wij dat de inmenging van vreemd bloed de grip van
de groepsgeest verzwakt en dat hij daarom of de vorm of het voortbrengende
vermogen vernietigt, waartoe hij de macht heeft.
De menselijke geest is geïndividualiseerd; hij is een ego, bezig zijn vrije wil
en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Hij wordt door de onweerstaanbare
wet van oorzaak en gevolg tot wedergeboorte gedreven, zodat het niet in de
macht van de ras- stam- of familiegeest ligt om hem op het tegenwoordige niveau van menselijke ontwikkeling geboorte te ontzeggen. Door de vermenging van vreemd bloed door huwelijken tussen personen van verschillende
stammen of volken, helpen de leiders van de mensheid hem om geleidelijk
de familie-, stam- of nationale geest uit het bloed te verdrijven. Maar daarmee
is onvermijdelijk de willekeurige helderziendheid verloren gegaan, die aan de
werking van die geest in het bloed te danken was en waardoor hij de familietradities, die aan zijn zorg waren toevertrouwd, in stand hield. Zo zien wij dus
dat ook bij de mens een vermogen, als gevolg van bloedvermenging, verloren ging. Dit verlies
was echter een aanwinst, want daardoor werd de wilskracht van de mens op de
stoffelijke wereld geconcentreerd en was hij beter in staat zich haar lessen eigen
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te maken dan toen hij nog door de visioenen van de geestelijke regionen afgeleid werd.
Naarmate de mens zich vrij maakt, houdt hij langzamerhand op zich als ‘het
zaad van Abraham’ of een lid van de ‘Stewart clan’, als een brahmaan of een
leviet te zien. Hij leert zichzelf te zien als een individu, een Ik. Hoe meer hij
dat zelf aankweekt, des te meer maakt hij zich van de familie- of volksgeest in
het bloed los en wordt hij een zelfbewuste wereldburger.
Er bestaan veel dwaze en zelfs gevaarlijke ideeën over het opgeven van het
zelf aan het niet-zelf. Pas wanneer wij een zelf hebben ontwikkeld, kunnen wij
onszelf opofferen en het zelf opgeven voor het GEHEEL. Zolang wij alleen
maar onze eigen familie of ons eigen volk kunnen liefhebben, zijn wij niet in
staat anderen lief te hebben. Zolang zijn wij gebonden door banden van bloedverwantschap en van het vaderland. Als wij de bloedband ontgroeid zijn, onszelf weten te handhaven en zelfbewust geworden zijn, kunnen wij pas onbaatzuchtige helpers van de mensheid worden. Wanneer iemand dat stadium bereikt
heeft, zal hij inzien dat hij in plaats van zijn eigen familie verloren te hebben,
alle families van de wereld tot die van hem heeft gemaakt, want zij zullen zijn
zusters en broeders, zijn vaders en moeders geworden zijn waarom hij zich zal
bekommeren en die hij zal helpen.
Dan zal hij weer zijn zien in de geestelijke wereld, dat hij door vermenging
van het bloed verloor, terugkrijgen. Maar dan zal het een hoger vermogen
zijn, een bewuste, willekeurige helderziendheid waardoor hij zien kan wat hij
wil en niet alleen maar het negatieve, door de familiegeest in zijn bloed gelegde vermogen dat hem aan die familie bond, met uitsluiting van alle andere families. Zijn zien zal universeel zijn, te gebruiken voor algemeen welzijn.
Uit het voorafgaande blijkt dus dat het trouwen tussen de leden van verschillende stammen en later ook tussen verschillende volken, langzamerhand als
gewenst beschouwd werd en te verkiezen boven huwelijken tussen verwanten.
Toen de mens deze stadia doormaakte en geleidelijk het contact met de geestelijke wereld verloor, betreurde hij dit verlies en verlangde naar het terugkrijgen van het geestelijk gezicht. Maar langzamerhand vergat hij het en doemde
de stoffelijke wereld steeds meer voor zijn geest op als de enige werkelijkheid, totdat hij ten slotte zo ver kwam dat hij het bestaan van dergelijke geestelijke werelden verwierp en het geloof erin als dwaas bijgeloof beschouwde.
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De vier oorzaken van dit verschijnsel waren:
1. Het
2. Het

opklaren van de nevelige atmosfeer van het Atlantische vasteland.
erbij trekken van het levenslichaam, zodat een bepaald punt bij de
neuswortel met een overeenkomstig punt in het levenslichaam samenvalt.
3. Het afschaffen van inteelt en in plaats daarvan huwelijken buiten de familie of de stam.
4. Het gebruik van bedwelmende middelen.
De rasgeesten zijn nog altijd in de mens en werken met hem, maar hoe hoger
een volk gevorderd is, des te meer vrijheid er aan het individu wordt gegeven. In landen waar de mensen de minste vrijheid hebben, is de rasgeest het
sterkst. Hoe meer de mens in harmonie is met de wet van liefde en hoe hoger zijn idealen zijn, des te meer maakt hij zich van de rasgeest los.
Vaderlandsliefde, hoewel op zichzelf goed, is een band door de rasgeest opgelegd. Het ideaal van universele broederschap die zich noch tot een bepaald
land, noch tot een ras beperkt, is de enige weg die tot vrijmaking leidt.
Christus kwam om de afgescheiden rassen weer door een band van vrede en
goedwillendheid te verenigen, waarin iedereen vrijwillig en bewust de wet van
liefde zal volgen.
Het tegenwoordige christendom is nog niet eens een schaduw van de ware
godsdienst van Christus. Die laat op zich wachten tot elk rasgevoel overwonnen is. In het zesde tijdvak zal er maar één universele broederschap zijn onder leiding van de weergekeerde Christus, maar niemand weet dag noch uur, want
die zijn niet vastgesteld, maar hangt er van af hoe gauw er een voldoende aantal mensen het leven van vriendschap en liefde zal gaan leven, want dat zal het
kenmerk zijn van de nieuwe bedeling.
De zondeval
In aansluiting op de analyse van Genesis moet iets meer gezegd worden over
de zondeval die de kern en het samenbindende element van het populaire
Christendom is. Als er geen zondeval was geweest, dan was er ook geen verlossingsplan nodig.
Toen in het midden van het Lemurische tijdvak de scheiding van de geslachten plaats vond, waarbij Jehova en zijn engelen betrokken waren, begon het
ego langzaam aan in zijn grofstoffelijk lichaam te werken en er organen in te
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bouwen. De mens was toen nog niet het klaarwakkere, bewuste wezen dat hij
nu is. Maar met behulp van de helft van de scheppingskracht bouwde hij, op de
al beschreven manier, hersenen op voor de uitdrukking van zijn denken. Hij
was meer bewust in de geestelijke wereld dan in de stoffelijke, zag zijn eigen
lichaam nauwelijks, en was zich van de voortplantingsdaad niet bewust. De
vermelding in de Bijbel dat Jehova de mens in slaap liet vallen als hij baren
moest, is juist. Aan het geboorteproces was pijn noch moeite verbonden; ook
was de mens - ten gevolge van zijn zeer vage bewustheid van zijn stoffelijke
omgeving - zich helemaal niet bewust van het verlies van zijn grofstoffelijk lichaam bij de dood, of van zijn intrede in een nieuw grofstoffelijk voertuig bij
de geboorte.
Men zal zich herinneren dat de luciferische geesten deel uitmaakten van de
mensheid van de Maanperiode. Zij zijn de achterblijvers uit de levensgolf van
de engelen; te ver ontwikkeld om een grofstoffelijk lichaam aan te nemen en
toch behoefte te hebben aan een geestelijk orgaan voor het opdoen van kennis.
Bovendien konden zij door stoffelijke hersenen werken, wat de engelen of Jehova niet konden.
Deze geesten traden het ruggenmerg en de hersenen binnen en spraken tot
de vrouw, van wie de verbeeldingskracht, zoals wij ergens anders verklaard
hebben, door bepaalde oefeningen in het Lemurische ras, wakker geschud
was. Omdat haar bewustzijn hoofdzakelijk een geestelijk bewustzijn was, kreeg
zij van deze geesten een bewustzijnsbeeld en zag hen als slangen, want zij hadden zich door het slangachtig, gekronkelde ruggenmerg toegang tot haar hersenen verschaft.
Tot de training van vrouwen, voor het ontwikkelen van hun wil, behoorde
ook het toekijken bij gevaarlijke oefeningen en gevechten van mannen. Tijdens die gevechten werden dikwijls, onvermijdelijk, lichamen gedood. Het vage bewustzijn van iets ongewoons bracht de verbeelding van de vrouw er toe
zich er over te verbazen waarom zij deze vreemde dingen zag. Zij was zich bewust van de geesten van hen die hun lichamen verloren hadden, maar haar
onvolmaakte gewaarwording van de stoffelijke wereld was er de oorzaak van
dat zij deze vrienden, van wie de stoffelijke lichamen vernietigd waren, niet kon
thuisbrengen.
De luciferische geesten losten het probleem voor haar op door haar ogen te
openen. Zij lieten haar haar eigen lichaam en dat van de man zien en leerden
haar hoe zij samen de dood konden overwinnen door nieuwe lichamen te
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scheppen. Zodoende kon de dood hen niet treffen, want zij konden, evenals
Jehova, naar willekeur scheppen.
Lucifer opende de ogen van de vrouw. Zij zocht de hulp van de man en zij
opende zijn ogen. Toen kenden zij elkaar pas werkelijk hoewel vaag, en werden
zich van elkaar en ook van de stoffelijke wereld bewust. Zij werden zich bewust van dood en pijn. Door deze kennis leerden ze onderscheid te maken tussen de geestelijke mens en het uiterlijke gewaad dat hij draagt, en dat hij telkens vernieuwt wanneer hij een volgende stap in zijn ontwikkeling moet doen.
Zij hielden op automaten te zijn en werden vrije, denkende wezens ten koste
van de onbekendheid met pijn, ziekte en dood.
Dat de uitleg van het eten van de vrucht als symbool van de voortplantingsdaad niet ver gezocht is, blijkt uit de bekendmaking van Jehova - die helemaal
geen vervloeking, maar eenvoudig een constateren van de gevolgen van hun
daad is - dat zij zullen sterven en dat de vrouw in smart en lijden kinderen zal
baren. Hij wist, dat nu de aandacht van de mens op zijn stoffelijk omhulsel
gericht was, hij ook het verlies ervan bij de dood zou leren kennen. Hij wist
ook dat de mens nog geen wijsheid bezat om zijn hartstocht te beteugelen en
seksuele omgang naar de stand van de planeten te regelen; daarom moest bij
de geboorte pijn volgen, vanwege het onwetende misbruik van de seksuele
omgang.
Het is voor de bijbeluitleggers altijd een onoplosbaar raadsel geweest, wat
voor verband er toch wel kon bestaan tussen het eten van een vrucht en het
baren van kinderen. Maar de oplossing ligt voor de hand als wij begrijpen dat
het eten van de vrucht, het symbool is van de scheppingsdaad, waardoor de
mens aan God gelijk wordt, aangezien hij zijn geslacht kent en dus in staat is
nieuwe wezens te scheppen.
In het laatste gedeelte van het Lemurische tijdvak, toen de mens zich het
recht aanmatigde de scheppingsdaad te verrichten wanneer hij dat verkoos,
was dit aan zijn in die tijd krachtige wil te danken. Door ‘van de boom van de
kennis te eten’, Gen. 2:16, was hij steeds in staat om een nieuw lichaam te
scheppen als hij een oud voertuig verloor.
Wij denken meestal aan de dood als iets dat men vrezen moet. Als de mens
ook van de boom van het leven gegeten had en daardoor het geheim had geleerd hoe zijn lichaam steeds weer met leven te bezielen, dan zouden wij in een
veel ernstiger situatie verkeren. Wij weten dat onze lichamen op het ogenblik
verre van volmaakt zijn, en vroeger waren zij buitengewoon primitief. Daarom
was de angst van de scheppende hiërarchieën, dat de mens ook van de boom
280

van het leven zou eten en dus in staat zou zijn zijn levenslichaam te vernieuwen, volkomen gegrond. Als hij dat gedaan had dan zou hij wel onsterfelijk
geweest zijn, maar nooit in staat tot vooruitgang. De ontwikkeling van het ego
is afhankelijk van zijn voertuigen. Als het die niet steeds door geboorte en
dood kon vernieuwen en verbeteren, zou er stilstand zijn. Het is een occulte
stelling dat hoe vaker wij sterven, des te beter wij in staat zijn om te leven,
want elke geboorte geeft ons een nieuwe kans.
Wij hebben gezien dat verstandelijke kennis met zijn metgezel, de zelfzucht
door de mens verkregen werd ten koste van het vermogen om uit zichzelf alleen te scheppen. Hij kreeg zijn vrije wil ten koste van lijden en dood. Wanneer de mens echter zijn verstand tot zegen van de mensheid leert gebruiken,
zal hij geestelijke macht over het leven krijgen en bovendien zal hij door een
ingeboren kennis geleid worden, die zoveel hoger dan het tegenwoordige hersenbewustzijn staat, als dit hoger is dan het laagste dierlijke bewustzijn.
De zondeval was nodig om de hersenen op te bouwen, maar dat is op zijn
best alleen maar een indirecte manier om kennis op te doen en zal vervangen
worden door rechtstreeks contact met de wijsheid van de natuur, die de mens
dan zonder enige hulp voor de schepping van nieuwe lichamen zal kunnen gebruiken. Het strottenhoofd zal weer het verloren woord spreken, het scheppende bevel, dat onder leiding van grote leraren in het oude Lemurië bij de
schepping van planten en dieren gebruikt werd.
De mens zal dan echt een schepper zijn. Niet op de langzame, moeizame
manier van tegenwoordig, maar door het gebruiken van het juiste woord, of
magische formule, zal hij in staat zijn een lichaam te scheppen.
Alles wat tijdens de neergaande periode van de involutie tot uiting kwam,
blijft bestaan tot het overeenkomstige punt op de opgaande periode van de
evolutie bereikt is. De tegenwoordige voortplantingsorganen zullen degenereren en wegkwijnen. Het eerst ontstond, als een zelfstandig onderdeel, het
vrouwelijk geslachtsorgaan en zal overeenkomstig de wet dat de eersten de
laatsten zullen zijn ook het laatst verdwijnen. Het mannelijk orgaan werd het
laatst ontwikkeld en begint zich nu al van het lichaam te scheiden. Diagram
13 verduidelijkt dit.

281

Diagram 13. Het begin en einde van de geslachtsorganen
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D E E L III
De toekomstige ontwikkeling van de mens
en inwijding
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Diagram 13a De zeven scheppingsdagen
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15
CHRISTUS EN ZIJN OPDRACHT

De ontwikkeling van de godsdienst
In het voorgaande deel van dit werk bent u vertrouwd gemaakt met de manier
waarop onze tegenwoordige, uiterlijke wereld ontstond en hoe de mens het gecompliceerde organisme ontwikkelde waarmee hij met de hem omringende
wereld in verbinding staat. Tot op zekere hoogte hebben wij ook de joodse
rasgodsdienst bestudeerd. Nu zullen wij de laatste en geweldigste van de goddelijke maatregelen ter verheffing van de mensheid bezien, namelijk het christendom dat de universele godsdienst van de toekomst is.
Het is een bekend feit dat de mens en zijn godsdiensten zich hand in hand
ontwikkeld hebben en even snel vooruit zijn gekomen. De oudste godsdienst
van een ras blijkt even barbaars te zijn als het volk dat er door geleid werd.
Naarmate de mensen beschaafder worden, worden ook hun godsdiensten
menselijker en meer in harmonie met geestelijke idealen.
Uit dit feit hebben materialisten de gevolgtrekking gemaakt dat geen godsdienst een hogere oorsprong heeft dan de mens zelf. Hun onderzoek van de
geschiedenis van de oudheid hebben hen tot de overtuiging gebracht dat,
naarmate de mens voortschreed, hij zijn godsbegrip steeds beschaafder maakte en naar zijn eigen maatstaf vormde.
Deze redenering gaat niet op, omdat zij er geen rekening mee houdt dat de
mens niet het lichaam is, maar een inwonende geest, een ego, die naarmate de
evolutie voortschrijdt zijn lichaam met steeds groter gemak gebruikt.
Zonder twijfel is natuurlijke selectie, de wet die voor het lichaam geldt. De wet
voor de ontwikkeling van de geest eist opoffering. Zolang de mens gelooft dat
macht boven recht gaat, bloeit de vorm en neemt die in kracht toe, omdat alle
hinderpalen, zonder te letten op de persoon, uit de weg geruimd worden. Als
het lichaam alles was, dan zou die manier van leven de enig mogelijke voor de
mens zijn. Hij zou dan absoluut niet vatbaar zijn om ontzag te hebben voor
anderen en zou elke poging tot inbreuk op zijn veronderstelde recht - het recht
van de sterkste dat de enige richtlijn onder de wet van natuurlijke selectie is 286

krachtig weerstaan. Hij zou absoluut onverschillig zijn tegenover zijn medemensen, totaal ongevoelig voor elke dwang van buitenaf die hem in een richting wil sturen, strijdig met zijn eigen kortstondig genot.
Het spreekt dus vanzelf dat alles wat de mens tot een hogere gedragslijn in
zijn omgang met anderen drijft, van binnen uit moet komen, uit een bron die
niet met het lichaam identiek is, anders zou het niet zo vaak met het lichaam
in strijd komen en zich tegen zijn onmiskenbare belangen verzetten. Bovendien moet het een grotere kracht zijn dan die van het lichaam, anders zal het
onmogelijk de begeerten van het lichaam kunnen overwinnen en het dwingen zich voor de lichamelijk zwakkeren op te offeren.
Dat een dergelijke kracht bestaat zal zeker niemand ontkennen. Wij hebben
dat niveau van ontwikkeling bereikt, waarop wij, in plaats van in lichamelijke
zwakte een gelegenheid te zien waarvan wij gemakkelijk kunnen profiteren, erkennen dat de zwakheid van een ander juist aanspraak op onze bescherming
maakt. Egoïsme wordt langzaam maar zeker door altruïsme verdrongen.
De natuur bereikt vast en zeker haar doel. Hoewel langzaam, gaat zij ordelijk en samenhangend te werk. In het hart van ieder mens werkt deze kracht
van het altruïsme als zuurdesem of gist. Zij verandert de primitieve in een beschaafd mens en die zal na verloop van tijd in een god veranderen.
Hoewel niets dat echt geestelijk is in zijn hele omvang begrepen kan worden,
kunnen wij dat misschien toch bij benadering, door een voorbeeld te geven.
Als men één van twee stemvorken van precies dezelfde toonhoogte aanslaat, dan zal het geluid daarvan dezelfde trilling in de andere opwekken; eerst
zwak, maar wanneer men er mee doorgaat, zal de tweede stemvork een steeds
krachtiger toon laten horen, totdat het klankvolume gelijk is aan dat van het
eerste. Dit zal ook gebeuren als de stemvorken enkele meters van elkaar af
staan, en zelfs als er één onder een glazen stolp geplaatst wordt. Het geluid
van de eerste stemvork zal door het glas heendringen en aan het opgesloten
instrument een antwoord ontlokken.
Deze onzichtbare geluidstrillingen hebben een grote macht over vaste stof.
Zij kunnen zowel opbouwen als vernietigen. Als men een klein beetje heel fijn
poeder op een koperen of glazen plaat strooit en men strijkt daarna met een
strijkstok over de rand, dan zal het poeder door de opgewekte trillingen fraaie,
geometrische figuren vormen. Ook de menselijke stem is in staat deze figuren
voort te brengen, steeds dezelfde figuur voor dezelfde toon.
Slaat men op een muziekinstrument - een piano of beter een viool, omdat
daar meer gradaties van toon aan ontlokt kunnen worden - een toon of ak287

koord aan, dan zal men ten slotte aan een toon komen die bij de luisteraar
achter, onder aan het hoofd, een bepaalde trilling veroorzaakt. Telkens als die
toon aangeslagen wordt, zal hij de trilling voelen. Die toon is de grondtoon van
die bepaalde persoon. Slaat men hem langzaam en zachtjes aan, dan zal hij het
lichaam opbouwen en tot rust brengen, de zenuwen kalmeren en de gezondheid herstellen. Laat men de toon echter lang en hard klinken, dan zal hij even
zeker doden als een kogel uit een pistool.
Als wij nu datgene toepassen over wat wij over muziek of geluid gezegd hebben op de vraag hoe deze geestelijke kracht opgewekt en versterkt kan worden,
dan zullen wij dit alles misschien beter begrijpen.
Laten wij in de eerste plaats stilstaan bij het feit dat de twee stemvorken van
gelijke toonhoogte waren. Was dit niet het geval, dan had het niets uitgehaald, al
hadden wij de ene ook tot in het oneindige aangeslagen: de andere zou niet
gereageerd hebben. Het is heel belangrijk dat we weten dat trilling in een
stemvork alleen door een andere stemvork van gelijke toonhoogte opgewekt kan
worden. Iets of iemand kan door geen enkel geluid op de hierboven aangegeven manier beroerd worden, dan door zijn eigen grondtoon.
Wij weten dat altruïsme als kracht bestaat. Wij weten ook dat het onder onbeschaafde volken minder sterk naar voren komt dan onder mensen met een
hogere ontwikkeling; bij de allerlaagste rassen ontbreekt het nagenoeg geheel.
Een logische gevolgtrekking is dat er eens een tijd geweest is dat altruïsme helemaal niet bestond. Uit deze gevolgtrekking volgt vanzelf de natuurlijke vraag:
waardoor werd het opgewekt?
De stoffelijke persoonlijkheid had er ongetwijfeld niets mee te maken; integendeel, dat gedeelte van de menselijke aard was er veel beter aan toe, toen het
er niet was, dan ooit daarna. De mens moet de kracht van altruïsme latent in
zich hebben gehad, anders had het niet opgewekt kunnen worden. Sterker nog,
het moet door een kracht van dezelfde soort opgewekt zijn - een soortgelijke
kracht die al in werking was - evenals de tweede stemvork door de eerste in
trilling werd gebracht, nadat men die had aangeslagen.
Ook hebben wij gezien dat de trillingen in de tweede vork onder de voortdurende geluidsinwerking van de eerste, steeds sterker werden en dat zelfs een
glazen stolp de opwekking van het geluid niet belette. Onder de voortdurende
inwerking van een kracht, die gelijk is aan die binnen in hem, heeft de liefde
van God voor de mens de kracht van het altruïsme wakker geroepen en is
steeds bezig haar in kracht te doen toenemen.
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Men kan dus logischerwijze de gevolgtrekking maken, dat het eerst noodzakelijk was om de mens een godsdienst te geven die evenredig was aan zijn
onwetendheid. Het zou op dat niveau nutteloos geweest zijn hem te vertellen
van een God die één en al tederheid en liefde was. Vanuit zijn standpunt gezien, waren die eigenschappen zwakheid en hij zou onmogelijk een God hebben kunnen aanbidden die bezat wat hem minderwaardig toescheen. De God
aan wie hij gehoorzaamde, moest een sterke God zijn, een God om te vrezen, een God die de donder deed rollen en de bliksem flitsen. Zo werd de mens
er eerst toe gedreven om God te vrezen en kreeg hij godsdiensten die zijn geestelijk welzijn onder de zweepslagen van de vrees bevorderden.
De volgende stap was om in hem een soort onbaatzuchtigheid op te wekken,
door hem een gedeelte van zijn wereldse goederen te laten afstaan als offer.
Dit werd bereikt door hem de stam- of rasgod te geven, een god die jaloers is
en de strengste onderdanigheid eiste naast het offeren van weelde, waaraan de
groeiende mens zoveel waarde hechtte. Op zijn beurt echter was deze rasgod
een vriend en machtig bondgenoot van de mens, die voor hem op de slagvelden streed en hem honderdvoudig de schapen, ossen en het graan vergoedde
die de mens hem offerde. Hij had nog steeds niet het niveau bereikt waarop hij
zou kunnen begrijpen dat alle schepselen met elkaar verwant zijn, maar de
god van de stam leerde hem dat hij ten minste barmhartig moest zijn tegenover
zijn broeder stamgenoot en gaf wetten die tot rechtvaardigheid en een rechtvaardige behandeling tussen mensen van hetzelfde ras leidden.
Men moet niet denken dat deze achtereenvolgende stappen gemakkelijk of
zonder opstand en afdwalingen van de kant van de kindmens gedaan werden.
In de lagere aard wortelt zelfs nu nog hebzucht; er zal heel wat afdwaling en
terugval nodig zijn geweest. Het Oude Testament bevat talloze voorbeelden,
hoe de mens in herhaling viel en steeds maar weer met volharding en geduld
door de stamgod aangespoord werd. Alleen maar de beproevingen waarmee
de toegevende rasgeest de overtreders strafte, waren soms in staat hen tot de
wet terug te brengen, dezelfde wet die zeer weinig mensen nu nog geleerd hebben te gehoorzamen.
Er zijn echter altijd pioniers die iets hogers nodig hebben. Zodra zij talrijk
genoeg zijn, wordt er een nieuwe stap in de ontwikkeling gedaan, zodat er altijd verschillende gradaties bestaan. Er kwam een tijd - bijna twee duizend jaar
geleden - dat de verst gevorderden van onze mensheid klaar waren om een
nieuwe stap voorwaarts te doen en de godsdienst te aanvaarden die inhield
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dat men een goed leven moest leiden ter wille van een toekomstige beloning
in een bestaanstoestand, waarin zij moesten geloven.
Dat was een moeilijke stap. Het was betrekkelijk gemakkelijk om een schaap
of een os naar de tempel te brengen en daar te offeren. Als een man de eerste vruchten uit zijn korenschuur of wijngaard, of het beste van zijn vee
wegbracht, hield hij nog altijd over en hij wist dat de stamgod zijn voorraadschuur zou aanvullen en het geofferde ruimschoots zou vergoeden. Maar bij
het inslaan van deze nieuwe weg ging het niet om het offeren van zijn goederen. De eis was dat hij zichzelf zou offeren. Niet een offer gebracht als een uiterste poging tot martelaarschap; ook dat zou nog betrekkelijk gemakkelijk
geweest zijn. Nee, er werd van hem gevraagd dat hij dag na dag, van de vroege
morgen tot de late avond, tegenover iedereen liefdevol zou handelen. Hij
moest breken met de zelfzucht en zijn naaste liefhebben, zoals hij gewoon
was zichzelf lief te hebben. Bovendien beloofde men hem geen onmiddellijke tastbare beloning, maar hij moest in een toekomstig geluk geloven.
Is het vreemd dat het de mens moeilijk valt om dit verheven ideaal van
voortdurend goeddoen te verwezenlijken, dat dubbel zwaar is door het feit
dat met eigenbelang absoluut geen rekening wordt gehouden? Er wordt opoffering gevraagd zonder zekerheid op welke beloning ook. Het strekt de mensheid
dan ook tot eer, dat er zoveel altruïsme in praktijk wordt gebracht en dat dit
steeds toeneemt. De wijze leiders, die de zwakheid van de geest in zijn strijd
met de zelfzuchtige neigingen van het lichaam en het grote gevaar van moedeloosheid tegenover een dergelijke verheven gedragslijn kenden, gaven een
nieuwe, krachtige stoot in de goede richting, toen zij in de nieuwe godsdienst
de leerstelling van het plaatsvervangend zoenoffer vastlegden.
Sommige vooraanstaande wijsgeren hebben erg op dit idee afgegeven en de
wet van oorzaak en gevolg oppermachtig verklaard. Mocht de lezer het met deze
wijsgeren eens zijn, dan zou ik hem willen aanraden eerst de hier gegeven uitleg af te wachten, waaruit blijkt dat beide deel uitmaken van het plan tot verheffing van de mens. Laten wij nu volstaan met de opmerking, dat deze leer van
het zoenoffer aan menige, ernstige geest de kracht geeft om te strijden en om,
ondanks herhaalde mislukkingen, de lagere aard te onderwerpen. Laten wij
niet vergeten dat de westerse mens praktisch zo goed als niets afwist van de
wet van wedergeboorte en die van oorzaak en gevolg, zoals wij zagen toen
wij deze wetten bespraken. Zou het met zulk een machtig ideaal voor ogen
als de Christus, en in de overtuiging dat zij maar enkele luttele jaren hadden
waarin zij een dergelijke hoog niveau van ontwikkeling konden bereiken, niet
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de grootst denkbare wreedheid geweest zijn om hen zonder hulp te laten?
Daarom werd het GROTE OFFER op de Calvarieberg - hoewel het ook nog andere doeleinden diende, zoals wij later zullen zien - terecht het baken voor elke ernstige ziel is die worstelt om het onmogelijke te volbrengen, namelijk om
in één kort leven de door de christelijke godsdienst vereiste volmaaktheid te
bereiken.
Jezus en Jezus Christus
Om inzicht in het grote mysterie van Golgota te verkrijgen en de opdracht
van Christus als de stichter van de universele godsdienst van de toekomst te
begrijpen, is het noodzakelijk dat wij in de eerste plaats vertrouwd raken met
zijn ware aard en in de tweede plaats met die van Jehova, die het hoofd is van
rasgodsdiensten als taoïsme, boeddhisme, hindoeïsme, judaïsme; ook met de
identiteit van de Vader, aan wie Christus te zijner tijd het koninkrijk zal afstaan.
In de christelijke geloofsbelijdenis komt de volgende zinsnede voor: ‘Jezus
Christus, de eniggeboren Zoon van God.’ Meestal verstaat men hieronder dat
een bepaald persoon, die ongeveer 2000 jaar geleden in Palestina optrad en van
wie gesproken wordt als Jezus Christus, een afzonderlijk individu, dus de eniggeboren Zoon van God was.
Dat is een grote vergissing. Er worden in deze zin drie bepaalde en geheel
verschillende wezens bedoeld. Het is van het grootste belang dat u de juiste
aard goed begrijpt van deze drie grote, verheven wezens van absoluut verschillende heerlijkheid, die elk op onze diepste, oprechtste verering aanspraak
maken.
U wordt verzocht diagram 6 er nog eens op na te slaan, waaruit u kunt opmaken dat de eniggeboren Zoon, het Woord waarvan in Johannes gesproken
wordt, het tweede aanzicht van het Opperwezen is.
Dit Woord, en dit alleen, is geboren uit de Vader het eerste aanzicht, voor alle
werelden. ‘Zonder dit Woord is niets ontstaan van wat bestaat’, zelfs niet het
derde aanzicht van het Opperwezen dat uit de twee voorafgaande aanzichten
voortkomt. Daarom is de eniggeboren Zoon het verheven wezen dat boven al
het andere in het heelal troont, behalve het Krachtaanzicht dat het schiep.
Het eerste aanzicht van het Opperwezen beeldt of denkt, voor het begin van
actieve openbaring, het heelal uit, met inbegrip van de miljoenen zonnestelsels
en de grote scheppende hiërarchieën die de kosmische gebieden van bestaan
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boven het zevende, dat het veld van onze ontwikkeling uitmaakt, bewonen.
Zie diagram 6. Dit is ook de Kracht die alles, wat zo gekristalliseerd is dat het
verdere groei onmogelijk maakt, oplost en die ten slotte, wanneer het einde
van actieve openbaring is aangebroken, alles wat bestaat weer in zichzelf opneemt tot er een nieuwe periode van openbaring aanbreekt.
Het tweede aanzicht van het Opperwezen openbaart zich in de stof als de
kracht van aantrekking en onderlinge samenhang en legt er zo de mogelijkheid
in vast zich tot allerlei verschillende vormen te verbinden. Dat is het Woord, het
scheppende Fiat dat de oorspronkelijke kosmische oerstof modelleert op een manier die overeenkomt met de bovengenoemde vorming van figuren door geluidstrillingen, waarbij dezelfde toon altijd dezelfde figuur doet ontstaan. Zo
bracht of riep dit machtige, oorspronkelijke WOORD in de ijlste stof alle verschillende werelden met al haar ontelbare vormen tot bestaan, die sindsdien
door de talloze scheppende hiërarchieën gekopieerd zijn en in detail zijn uitgewerkt.
Het Woord kon dit echter niet gedaan hebben, als het derde aanzicht van het
Opperwezen niet vooraf de kosmische oerstof klaargemaakt had, door haar
uit haar normale toestand van traagheid op te wekken en de ontelbare onscheidbare atomen om hun assen te doen wentelen die ten opzichte van elkaar onder
verschillende hoeken stonden, zodat elke soort een bepaald trillingsgetal kreeg.
Deze verschillende standen van de assen en de verschillende trillingsgetallen
stelden de kosmische oerstof in staat verschillende verbindingen te vormen,
die de grondslag van de zeven grote kosmische gebieden zijn. Op elk gebied
zijn de stand van de assen, en ook de trillingsmaat, verschillend. Als gevolg
daarvan zijn, dank zij de activiteit van de eniggeboren Zoon, de toestanden en
verbindingen op elk gebied verschillend van die op één van de andere gebieden. Diagram 14 laat ons zien dat:
De Vader, de hoogste ingewijde van de mensheid uit de Saturnusperiode is.
De gewone mensheid uit die periode zijn nu de Heren van het Verstand.
De Zoon, Christus, is de hoogste ingewijde uit de Zonneperiode. De gewone mensheid uit die periode zijn nu de aartsengelen.
De heilige Geest, Jehova, is de hoogste ingewijde uit de Maanperiode. De
gewone mensheid uit die periode zijn nu de engelen.
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Uit dit diagram maken wij ook op wat de voertuigen van deze verschillende orden van wezens zijn. Uit een vergelijking met diagram 8 blijkt, dat hun lichamen of voertuigen, op diagram 14 door langwerpige figuren aangegeven,
met de bollen uit de periode, waarin zij het mensachtige niveau doormaakten,
overeenkomen. Dit is altijd het geval wat de gewone mensheden betreft, want
aan het einde van de periode waarin een bepaalde levensgolf tot mensachtige
wezens geïndividualiseerd wordt, bezitten die wezens lichamen die overeenkomen met de bollen waarop zij gefunctioneerd hebben.
De ingewijden zijn echter vooruitgegaan en hebben voor zichzelf geestelijke
voertuigen ontwikkeld. Zodra zij het vermogen om een nieuw, hoger voertuig te gebruiken verkregen hebben, houden zij op nog langer in hun laagste
voertuig te functioneren. Meestal is het laagste voertuig van een aartsengel het
begeertelichaam, maar Christus, die de hoogste ingewijde uit de Zonneperiode
is, gebruikt meestal de levensgeest als laagste voertuig, die even bewust in de
wereld van de levensgeest werkt als wij in de stoffelijke wereld. U dient dit
punt vooral goed in u op te nemen, omdat de wereld van de levensgeest de
eerste universele wereld is, zoals wij in het hoofdstuk over de werelden uitgelegd hebben. Het is de wereld waarin afsplitsing ophoudt te bestaan en eenheid als werkelijkheid beseft gaat worden, ten minste voor wat ons zonnestelsel
betreft.
Christus heeft het vermogen een begeertelichaam, zoals de aartsengelen gebruiken, als laagste voertuig op te bouwen en daarin te functioneren, maar hij
kan niet lager afdalen. Wat dit betekent zullen wij dadelijk zien.
Jezus behoort tot onze mensheid. Wanneer wij de mens Jezus door middel
van het geheugen der natuur bestuderen, kan hij leven na leven nagegaan worden, overal waar hij leefde onder verschillende omstandigheden, onder verschillende namen, in verschillende levens. In dit opzicht is hij dus net als ieder ander mens. Dit kan met het Wezen dat wij Christus noemen, niet gedaan worden.
In zijn geval vinden wij maar één leven.
Toch moeten wij niet denken, dat Jezus een gewoon mens was. Hij was een
bijzonder reine geest, ver verheven boven de meeste mensen van onze tegenwoordige mensheid. Tijdens verscheidene levens had hij het pad van heiligheid
betreden en zich geschikt gemaakt voor de grootste eer die ooit aan een mens
verleend werd.
Zijn moeder, de maagd Maria, was ook een voorbeeld van de hoogste menselijke reinheid en werd daarom uitverkoren om de moeder van Jezus te wor-
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den. Zijn vader was een hoge ingewijde, rein en in staat de bevruchting als een
heilige daad, zonder persoonlijke begeerte of hartstocht, te volbrengen.
Zo werd de prachtige, reine en liefdevolle geest, die wij als Jezus van Nazaret kennen, in een rein, hartstochtloos lichaam geboren. Dit was het beste lichaam dat op aarde voortgebracht kon worden. Op Jezus rustte in dat leven
de taak hier voor te zorgen en het tot de hoogst mogelijke graad van volmaaktheid te ontwikkelen, als voorbereiding op het grootse doel waartoe het zou
dienen.
Jezus van Nazaret werd ongeveer op het tijdstip geboren dat in de historische verslagen opgegeven wordt en niet in 105 v. Chr., zoals in sommige occulte werken gezegd wordt. In het Middenoosten is de naam Jezus komt erg veel
voor, en er leefde in 105 v. Chr. ook een ingewijde, genaamd Jezus, maar hij
volgde de Egyptische lijn van inwijding en was niet de Jezus van Nazaret die
wij bedoelen.
De persoon die later onder de naam van Christian Rosencreutz werd geboren, leefde al een verheven leven toen Jezus van Nazaret geboren werd en
leeft ook in onze tijd. Zijn getuigenis, evenals de resultaten van eerstehands
onderzoek door latere Rozenkruisers, stemmen alle overeen, dat de geboorte
van Jezus van Nazaret plaatsvond aan het begin van de christelijke jaartelling,
omstreeks de tijd die meestal aan die gebeurtenis wordt toegeschreven.
Jezus werd bij de Essenen opgevoed en bereikte tijdens de dertig jaar waarin
hij zijn lichaam gebruikte, een zeer hoog niveau van geestelijke ontwikkeling.
Wij kunnen hier aan toevoegen, dat de Essenen een derde sekte in Palestina vormden, naast de twee die in het Nieuwe Testament genoemd worden:
de Farizeeën en de Sadduceeën. De Essenen vormden een erg vrome orde,
sterk verschillend van de materialistische Sadduceeën en absoluut het tegenovergestelde van de schijnheilige, naar uiterlijk vertoon neigende Farizeeën. Zij
meden iedere vermelding, zowel van zichzelf als van hun methoden van studie
en eredienst. Aan dit laatste is te wijten dat er bijna niets over hen bekend is
en dat zij in het Nieuwe Testament niet genoemd worden.
Het is een kosmische wet dat geen wezen, hoe verheven ook, in een wereld
kan functioneren zonder een voertuig dat uit materiaal van die wereld is opgebouwd. Zie de diagrammen 8 en 14. Daarom was het begeertelichaam het
laagste voertuig van die groep geesten die in de Zonneperiode het menselijk
niveau hadden bereikt.
Christus was één van die geesten en was daarom niet in staat om voor zichzelf een levenslichaam en een grofstoffelijk lichaam op te bouwen. Hij had in
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een begeertelichaam op de mensheid kunnen inwerken zoals zijn jongere broeders, de aartsengelen, als rasgeesten deden. Jehova had hun toegang verschaft
tot het grofstoffelijk lichaam van de mens, door middel van de lucht die hij inademde. Alle rasgodsdiensten waren godsdiensten van wet, en scheppers van
zonde door ongehoorzaamheid aan die wet. Zij stonden onder het toezicht
van Jehova, van wie het laagste voertuig de menselijke geest is, en bracht hem
met het gebied van de abstracte gedachte in verband, waar elk ding op zichzelf
staat en daardoor tot egoïsme leidt.
Dat is precies de reden waarom de tussenkomst van Christus nodig was.
Onder het bestel van Jehova is eenheid een onmogelijkheid. Daarom moest
Christus, wiens laagste voertuig de eenmakende levensgeest is, het grofstoffelijk lichaam van een mens binnentreden. Hij moest als een mens onder de
mensen verschijnen en in een menselijk lichaam wonen, omdat het alleen van
binnenuit mogelijk is de rasgodsdienst, die de mens van buitenaf beïnvloedt, te
overwinnen.
Christus kon niet in een grofstoffelijk lichaam geboren worden, omdat hij
nooit een dergelijke ontwikkeling als de Aardeperiode had doorgemaakt en dus
eerst een grofstoffelijk lichaam zoals het onze, had moeten leren opbouwen.
Maar als hij zelfs die kunst had verstaan, dan zou het niet raadzaam geweest
zijn voor zo’n verheven wezen om daarvoor de energie, die nodig is voor het
opbouwen van een lichaam tijdens de zwangerschap, kleutertijd en jeugd te
verspillen om het pas bij volwassenheid te kunnen gaan gebruiken. Meestal gebruikte hij geen voertuigen meer overeenkomend met onze menselijke geest,
ons verstand en ons begeertelichaam, hoewel hij die in de Zonneperiode had
leren opbouwen en ook het vermogen had behouden om ze op te bouwen en
erin te werken als hij dit wilde of nodig achtte. Hij gebruikte dus al zijn eigen
voertuigen, en nam alleen het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam van
Jezus. Toen Jezus 30 jaar oud was, trad Christus deze lichamen binnen en gebruikte ze tot aan het hoogtepunt van zijn opdracht op Golgota. Na de vernietiging van het stoffelijk lichaam verscheen Christus onder zijn leerlingen in
het levenslichaam en werkte daarin enige tijd. Wanneer hij terugkeert, zal hij
een levenslichaam als voertuig gebruiken, want hij zal nooit meer een stoffelijk lichaam aannemen.
Wij lopen hier eigenlijk vooruit op ons onderwerp als wij er op wijzen dat het
eigenlijke doel van alle esoterische training is om zo op het levenslichaam in te
werken dat de levensgeest wordt opgebouwd en de groei ervan wordt versneld.
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Wanneer wij inwijding behandelen, kunnen wij misschien iets meer in bijzonderheden treden, maar nu kunnen wij niet verder op dit onderwerp ingaan.
Bij het nagaan van de gebeurtenissen die aan het bestaan na de dood eigen zijn,
hebben wij dit onderwerp al gedeeltelijk behandeld. U dient te bedenken, dat
verondersteld wordt dat hij zijn begeertelichaam tot op grote hoogte overwonnen heeft, voor hij esoterische kennis nastreeft. Zijn esoterische training
en de eerste inwijdingen zijn op het levenslichaam gericht en hebben de bouw
van de levensgeest tot resultaat. Toen Christus het lichaam van Jezus binnentrad, was Jezus een leerling van hoge graad. Als gevolg daarvan was zijn levensgeest goed georganiseerd. Zodoende waren het laagste voertuig waarin
Christus werkte, en het best georganiseerde voertuig van de geestelijke voertuigen van Jezus, gelijkwaardig, zodat Christus, toen hij het levenslichaam en
het grofstoffelijk lichaam van Jezus aannam, in het bezit kwam van een volledige reeks voertuigen die de kloof tussen de wereld van de levensgeest en
de grofstoffelijke wereld overbrugden.
De betekenis van het feit dat Jezus verscheidene inwijdingen had doorgemaakt, ligt in de gevolgen daarvan op het levenslichaam. Het levenslichaam
van Jezus was al op de hoge trillingen van de levensgeest afgestemd. Het levenslichaam van een gewoon mens zou onder de hevige trillingen van de
machtige geest die het lichaam van Jezus binnentrad, onmiddellijk ingestort
zijn. Zelfs zijn lichaam, rein en fijnbesnaard als het was, kon die enorme inwerking niet jaren lang verdragen. Als wij lezen hoe Christus zich soms tijdelijk van zijn leerlingen terugtrok en hoe hij later over de zee wandelde om zich
weer bij hen te voegen, dan weet de esotericus dat hij zich uit de voertuigen
van Jezus terugtrok om die een korte rust te gunnen onder behandeling van de
Esseense broeders die beter met dergelijke voertuigen wisten om te gaan dan
Christus.
Deze verandering had de volledige en vrijwillige instemming van Jezus, die
tijdens zijn hele leven wist dat hij bezig was om een voertuig voor Christus
voor te bereiden. Hij onderwierp er zich met vreugde aan, zodat de mensheid
die reusachtige impuls voor haar ontwikkeling mocht ontvangen, in het geheimzinnige offer op Golgota.
Zoals men op diagram 14 kan zien, bezat Jezus Christus dus de twaalf voertuigen die een aaneengesloten keten van de stoffelijke wereld tot voor de troon
van God vormden. Daarom is hij het enige wezen in het heelal, dat zowel
met God als met de mens in verbinding staat, en in staat is als bemiddelaar
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op te treden omdat hij in eigen persoon alle omstandigheden ervaren heeft
en elke beperking kent die aan het stoffelijk bestaan eigen is.
Onder alle wezens, in alle zeven werelden, is Christus uniek. Hij alleen is in
het bezit van de twaalf voertuigen. Niemand, behalve hij, is in staat zo’n mededogen te voelen en zo volkomen de omstandigheden en wat de mensheid
nodig heeft te begrijpen. Niemand behalve hij is bevoegd om de hulp te brengen die geheel aan onze behoeften tegemoet komt.
Nu kennen wij dus de eigenschappen van Christus. Hij is de hoogste ingewijde uit de Zonneperiode en hij gebruikte het grofstoffelijk lichaam en het
levenslichaam van Jezus om rechtstreeks in de stoffelijke wereld te kunnen
werken en als mens onder de mensen te verschijnen. Als hij op wonderbaarlijke wijze was verschenen, dan zou dit in strijd met het evolutieplan zijn geweest, omdat de mensheid aan het einde van het Atlantische tijdvak de vrijheid gekregen had om goed of kwaad te doen. Daar de mensen zichzelf
moesten leren besturen, kon geen enkele dwang toegepast worden. Zij moesten goed en kwaad door ervaring leren kennen. Tot die tijd had men hen tegen wil en dank geleid, maar sindsdien liet men hen alle vrijheid onder de verschillende rasgodsdiensten die ieder afzonderlijk in de behoeften van een bepaalde stam of volk voorzagen.
Geen vrede, maar het zwaard
Alle rasgodsdiensten komen voort uit de heilige Geest. Zij zijn niet voldoende,
omdat zij op de wet gebaseerd zijn, waarvan het gevolg is dat zij tot zonde leiden en dood, verdriet, en pijn brengen.
Alle rasgeesten weten dit en beseffen dat hun godsdiensten alleen maar treden zijn naar iets beters. Dit blijkt uit het feit dat alle rasgodsdiensten, zonder
uitzondering, wijzen op één die komen moet. De Perzische godsdienst wees op
Mithra(s) 38, de Chaldeeuwse op Tammouz39. De oude Noorse goden voorza38 Mithra(s), Perzische lichtgod. Hij werd uit een rots geboren, streed met de zon, en maakte
een stier buit die hij doodde. Toen ontsproot er aan zijn staart een korenaar, dat het vrijmaken van het vruchtbare leven betekent. Ahriman, de heerser van de duisternis, probeerde het bloed en het sperma van de stier buit te maken, wat Mithra(s) wist te verhinderen.
Bartelink, Mythologisch woordenboek.
39 Tammoez, Tammuz. Babylonisch-Assyrische natuurgod. Symbool van het jaarlijkse afsterven van de natuur. Ieder jaar begaf Isjtar zich naar de onderwereld op zoek naar Tam-
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gen de nadering van de godenschemering wanneer Sutr 40, de lichtende zonnegeest, hen zou vervangen en een nieuwe, heerlijker beschaving op Gimle41,
de wedergeboren aarde ingesteld zou worden. De Egyptenaren keken uit naar
Horus 42, de nieuw geboren zon. Mithras en Tammuz worden ook door een
zonneschijf gesymboliseerd en alle hoofdtempels waren naar het oosten gericht, zodat de stralen van de opkomende zon rechtstreeks door de open deuren zouden vallen; zelfs de Sint Pieter in Rome is zo geplaatst. Uit dit alles
blijkt dat het algemeen bekend was dat hij, die komen zou, een zonnegeest
was die de mensheid van de scheiding brengende invloeden, die onvermijdelijk alle rasgodsdiensten kenmerkten, zou verlossen.
Deze godsdiensten waren overgangsstadia die de mensheid moest doorlopen om zich op de komst van Christus voor te bereiden. De mens moet eerst
een zelf aankweken, voordat hij in waarheid onzelfzuchtig kan worden en het
hogere stadium van universele broederschap - eenheid van doel en belangen kan begrijpen, waarvoor Christus bij zijn eerste optreden de grondslag legde
en die hij bij zijn terugkeer tot levende werkelijkheid zal maken.
Omdat het fundamentele beginsel in een rasgodsdienst afgescheidenheid is,
met het kenmerk van zelfverwezenlijking ten koste van andere mensen en
volken, spreekt het vanzelf dat wanneer dit beginsel tot het uiterste wordt
doorgevoerd, het onvermijdelijk een steeds groeiende neiging tot vernietiging
zal vertonen en ten slotte ontwikkeling zal beletten, tenzij hij door een opbouwender godsdienst vervangen wordt.
Daarom moeten de scheidingbrengende godsdiensten van de heilige Geest
vervangen worden door de eenmakende godsdienst van de Zoon, de christelijke godsdienst dus. Wet moet plaats maken voor liefde en de afgescheiden
rassen en volken moeten tot een universele broederschap verenigd worden,
met Christus als Oudste Broeder.
mouz, die ze bij het begin van de lente weer naar boven geleidde. Bartelink, Mythologisch
woordenboek.
40 Sutr, Sutur. Zwarte reus die Muspelheim met een flammend zwaard bewaakte. Hij was de
doodsvijand van Asen en rukte bij de godenschemering met het schip Naglfar tegen hen
op. Hij stak de wereld-es Yggdrasil in brand. Bartelink, Mythologisch woordenboek.
41 Gimle, Gimel. De eeuwige gouden zaal waarin, na de godenschemering, een nieuw heldengeslacht in volmaakt geluk leefde. Bartelink, Mythologisch woordenboek.
42 Horus, Egyptische zonnegod. Hij werd als havik afgebeeld. Aanvankelijk werd hij beschouwd als zoon van Re, later van Isis. Zijn vader was Osiris, de beschermer van de
vruchtbaarheid van Egypte en het Nijldal; naderhand ook van de doden. Bartelink, Mythologisch woordenboek.
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De christelijke godsdienst heeft nog niet de tijd gehad om dit grootse doel te
verwezenlijken. De mens zit nog steeds in de strikken van de overheersende
rasgeest vast, en de idealen van het christendom zijn nog te hoog voor hem.
Het verstand kan enkele juweeltjes waarnemen en stemt er graag mee in dat
wij onze vijanden moeten liefhebben, maar de hartstochten van het begeertelichaam zijn nog te sterk. Omdat de wet van de rasgeest oog om oog voorschrijft, zegt het gevoel ‘Ik zal het hem betaald zetten!’ Het hart bidt om liefde; het begeertelichaam hoopt op wraak. Het intellect ziet, abstract beschouwd, het mooie ervan in om onze vijand lief te hebben, maar in concrete
gevallen reikt het de hand aan het wraakzuchtige gevoel van het begeertelichaam en betoogt als excuus voor het betaald zetten dat de gemeenschap toch
beschermd moet worden.
Toch is het een felicitatie waard dat de maatschappij zich hoe langer hoe
meer gedwongen voelt om tegen de in zwang zijnde vergeldingsmethoden
op te komen. In de wetgeving spelen barmhartigheid en methoden tot verbetering steeds meer een rol, zoals blijkt uit de gunstige ontvangst die de ‘kinderrechtspraak’ genoten heeft. Dit streven openbaart zich verder in de vele gevallen dat het vonnis wordt opgeschort en de gevangene op proef wordt vrijgelaten. Ook in de humanere manier waarop krijgsgevangenen de laatste jaren behandeld worden. Dit zijn de voorlopers van het gevoel van universele
broederschap, dat langzaam maar zeker zijn invloed doet gelden.
Maar hoewel de wereld dus vooruitgaat, en de schrijver bijvoorbeeld betrekkelijk gemakkelijk in de verschillende steden waarin hij lezingen gehouden
heeft voor zijn ideeën een gehoor heeft kunnen vinden, terwijl de dagbladen
soms hele pagina’s, zelfs hoofdartikelen, aan het gesprokene wijdden zolang
hij zich tot een bespreking over de geestelijke werelden en de toestanden na
de dood bepaalde, is het heel merkwaardig dat, zodra het onderwerp universele broederschap ter sprake kwam, zijn artikelen altijd naar de prullenmand
werden verwezen.
De wereld in het algemeen is niet erg geneigd om aan iets, wat volgens haar
ál te onzelfzuchtig is, aandacht te schenken. Er moet iets te halen zijn. Een gedragslijn te volgen waarbij men geen voordeel van zijn medemensen kan trekken, wordt als onnatuurlijk beschouwd. Commerciële ondernemingen berusten op dat beginsel. Het idee van universele broederschap laat in de hersenen
van iedereen die de slaaf is van zijn begeerte om nutteloze rijkdom te verzamelen, schrikaanjagende visioenen opdoemen van afschaffing van het kapitalisme en zijn onvermijdelijke metgezel, exploitatie van anderen, naast de onder300

gang van alle handelsbelangen. De uitdrukking ‘de slaaf zijn van’ geeft deze
toestand juist weer. Volgens de Bijbel kreeg de mens macht over de wereld,
maar in de meeste gevallen is juist het omgekeerde waar: heeft de wereld
macht over de mens. Ieder mens die eigendom bezit, zal in zijn heldere ogenblikken toegeven dat zij een eeuwige bron van zorg voor hem zijn. Dat hij
voortdurend aan het bedenken is hoe hij zijn bezittingen in stand kan houden of ten minste kan voorkomen dat hij ze door allerlei ‘intriges’ verliest,
omdat hij weet dat anderen er voortdurend op uit zijn dat voor hen gewenste
doel te bereiken. De mens is de slaaf van wat hij met onbewuste ironie ‘mijn
bezittingen’ noemt, terwijl in werkelijkheid die bezittingen hem in hun macht
hebben. Terecht zei de wijze van Concord 43, ‘Dingen zitten in het zadel en
berijden de mensen!’
Deze stand van zaken is het gevolg van de rasgodsdiensten met hun stelsel
van wet. Daarom ziet iedereen uit naar ‘Eén die komen zal.’ ALLEEN de christelijke godsdienst ziet niet uit naar Eén die komen zal, maar naar Eén die wederkomen zal. Het tijdstip van deze terugkeer hangt af of het lang zal duren,
voordat de Kerk zich van de Staat kan scheiden. De Kerk is, vooral in Europa, gebonden aan de triomfwagen van de Staat. De geestelijken zijn vanwege
financiële beweegredenen gebonden en durven de waarheden, die zij door studie verkregen, niet te verkondigen.
Iemand die onlangs Kopenhagen bezocht 44, woonde in de kerk een belijdenisdienst bij. Nu staat de Kerk daar onder staatstoezicht en alle geestelijken
worden door de wereldlijke macht aangesteld. De gemeenteleden zelf hebben er niets over te zeggen. Zij kunnen de kerk al of niet bezoeken, maar zij
zijn verplicht de belastingen te betalen die de instellingen in stand houden.
Behalve het feit dat de geestelijke van die kerk door de staat betaald werd,
was hij in het bezit van verscheidene ridderorden die hem door de koning verleend waren, waarvan de schitterende insignes een zwijgende maar welsprekende getuigenis aflegden van zijn grote afhankelijkheid van de staat. Tijdens
de dienst bad hij voor de koning en de ministers, opdat zij het land wijs mochten regeren. Een dergelijk gebed kan zeer geschikt zijn voor koningen en ministers, maar het was vrij ergerlijk hem er bij te horen voegen: ‘... en almachtige
God, bescherm en sterk ons leger en onze vloot!’

43 Ralph Waldo Emerson, 1803-1842. Amerikaans filosoof, theoloog, essayist en dichter.
44 Heindel zelf, toen hij in oktober 1907 zijn familie in Denemarken bezocht.
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Uit een dergelijk gebed blijkt duidelijk, dat de aanbeden God de stam- of nationale god is, de rasgeest, want de laatste daad van de zachtmoedige Jezus
Christus was het zwaard tegen te houden van de vriend die hem daarmee wilde beschermen. Hij zei dat hij niet gekomen was om vrede te brengen maar
het zwaard. Dat zei hij, omdat hij de stromen bloed voorzag die door de strijdlustige ‘christelijke’ volken, als gevolg van het verkeerd begrijpen van zijn leer,
zouden worden vergoten en omdat verheven idealen nooit onmiddellijk door
de mensheid bereikt kunnen worden. Het doden op grote schaal in oorlogstijd en dergelijke gruwelen zijn monsterachtig, maar het zijn duidelijke voorbeelden van wat de liefde zou kunnen afschaffen.
Ogenschijnlijk is er een lijnrechte tegenspraak tussen de woorden van Jezus
Christus: ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard’ en de
woorden van de hemelse zang die de geboorte van Jezus verkondigde: ‘Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Luc. 2:14.
Toch is hier alleen maar sprake van schijnbare tegenspraak. De woorden van
een vrouw die zegt: ‘Ik ga schoonmaken en de boel opknappen,’ zijn schijnbaar
in even overduidelijke tegenspraak met haar daden, als zij dan de kleden gaat
opnemen en stoelen op elkaar stapelt en zodoende grote wanorde veroorzaakt
in een daarvoor ordelijk huis. Iemand die alleen dit zag, zou zeer terecht kunnen zeggen: ‘Zij maakt de dingen eerder erger dan beter.’ Begrijpt men echter
de bedoeling van haar werk, dan zal men het nut van de tijdelijke wanorde inzien en uiteindelijk zal haar huis toch, na de voorbijgaande verstoring, er beter uitzien.
Zo moeten wij eveneens bedenken dat de tijd, die sinds de komst van Jezus
Christus verlopen is, niet meer dan een enkel moment is in vergelijking met
de duur van een dag van openbaring. Wij moeten zoals Whitman 45 deed, ‘de
grote omvang van de tijd leren beseffen’ en over de wreedheden en jaloezie
van de strijdende sekten in verleden en heden heen kijken naar de lichtende
eeuw van de universele broederschap, die de volgende grote stap voorwaarts
zal kenmerken op de lange, wonderbaarlijke reis van nietig schepsel tot God,
van protoplasma tot bewuste eenheid met de Vader, die ….
... ene, ver verwijderde, goddelijke gebeurtenis
waarheen de hele schepping zich begeeft.

45 Walt Whitman, 1819-1892, Amerikaans leraar en dichter.
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Wij kunnen hier nog aan toevoegen dat de bovengenoemde geestelijke, onder de ceremonie van het aannemen van zijn leerlingen tot lidmaten van de
kerk, hun leerde dat Jezus Christus een samengesteld wezen was; dat Jezus
het sterfelijke, menselijke deel was, terwijl Christus de goddelijke, onsterfelijke geest vertegenwoordigde. Vermoedelijk zou hij die verklaring niet volgehouden hebben als over dit punt nader van gedachte zou zijn gewisseld,
maar toen hij haar gaf constateerde hij evenwel een occult feit.
De ster van Betlehem
De eenmakende invloed van Christus is verzinnebeeld in de mooie legende
van de aanbidding van de drie magiërs of wijzen uit het Oosten, die door generaal Lew Wallace zo kunstig tot zijn bekoorlijke verhaal Ben Hur samengeweven zijn.
De drie wijzen: Caspar, Melchior en Baltasar, zijn de vertegenwoordigers van
het blanke, gele en zwarte ras en symboliseren de volken van Europa, Azië en
Afrika, die alle door de ster naar de redder van de wereld geleid worden, voor
wie uiteindelijk ‘iedere knie zal buigen’ en waarvan ‘elke tong zal getuigen’; die
alle verspreide volken onder de banier van vrede en liefde zal verenigen en zal
zorgen dat de mensen ‘hun zwaarden tot ploegijzers zullen omsmeden en
hun speren tot snoeimessen.’
Er wordt gezegd dat de ster van Betlehem op het tijdstip van de geboorte
van Jezus verscheen en de drie wijzen de weg naar de redder wees. Over de
aard van deze ster zijn heel wat veronderstellingen geopperd. De meeste materialisten hebben het voor een mythe gehouden, terwijl anderen beweerd hebben dat als het iets meer dan een mythe was, het misschien een ‘toevallige samenstand’ geweest kon zijn, twee uitgedoofde zonnen die misschien tegen
elkaar gebotst waren, waardoor een sterk lichtschijnsel ontstond. Iedere mysticus kent echter de ster en ook het kruis, niet alleen als symbool in verband
met het leven van Jezus en Jezus Christus, maar uit eigen persoonlijke ervaring. Paulus zegt: ‘Zolang Christus geen gestalte in u krijgt,’ Galaten 4:19, en
de mysticus Angelus Silesius herhaalt:
Werd Christus ook honderd maal in Betlehem geboren
en niet in uzelf, zo gaat uw ziel verloren;
vergeefs hebt u het kruis op Golgota aanschouwd
tenzij u in uzelf het weer hebt opgebouwd.
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Richard Wagner toont de intuïtie van de kunstenaar, als op de vraag van Parsifal: ‘Wat is de graal?’ Gurnemanz antwoordt:
Dat laat zich niet zeggen;
maar ben je zelf tot hem verkoren
dan heb je de kennis ...
Geen stoffelijke weg voert er heen.
En niemand kan hem bewandelen
die zelf niet tot die weg geworden is ...

Onder de ‘oude bedeling’ [Jehova] was het pad van inwijding niet voor iedereen toegankelijk. Inwijding was alleen voor enkele uitverkorenen weggelegd.
Een enkeling zocht misschien naar de weg, maar alleen zij die door de hiërofanten naar de tempels geleid werden kregen toegang. Vóór de komst van
Christus kende men een zo veelomvattende uitnodiging niet als: ‘Ieder die
wil, mag komen.’
Op het moment dat het bloed op Golgota vloeide, ‘scheurde het voorhangsel van de tempel’ - de reden hiervan zal spoedig duidelijk worden - en sinds
die tijd zal iedereen, die toegang verlangt, die ook zeker krijgen.
In de mysterietempels leerde de priester aan zijn leerlingen dat er in de zon
zowel een geestelijke als een stoffelijke kracht is. De stoffelijke kracht in de
zonnestralen is het vruchtbaarmakend beginsel in de natuur. Zij veroorzaakt
de groei van de plantenwereld en onderhoudt daarnaast het dieren- en mensenrijk. Zij is de opbouwende kracht die de bron is van alle fysieke kracht.
Deze fysieke zonne-energie bereikt haar hoogtepunt in het midden van de
zomer, wanneer de dagen het langst en de nachten het kortst zijn, omdat de
stralen van de zon dan rechtstreeks op het noordelijk halfrond vallen. Op dat
tijdstip zijn de geestelijke krachten het minst actief.
In december, tijdens de lange winternachten, slaapt de stoffelijke kracht van
de zon en bereiken de geestelijke krachten hun hoogste graad van activiteit.
De nacht tussen 24 en 25 december is in ‘t bijzonder de heilige nacht van
het hele jaar. Het teken van de onbevlekte, hemelse Maagd staat omstreeks
middernacht aan de oostelijke horizon. Dan wordt de zon van het nieuwe jaar
geboren en begint haar reis van het zuidelijkste punt naar het noordelijke halfrond om dat deel van de mensheid stoffelijk te redden van de duisternis en
hongersnood die onvermijdelijk zouden volgen als zij voortdurend ten zuiden
van de evenaar bleef.
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Voor de mensen van het noordelijk halfrond, waar alle hedendaagse godsdiensten ontstonden, staat de zon dan precies onder de aarde en de geestelijke
invloeden zijn op het uur van middernacht van de 24ste december in het Noorden het sterkst.
Omdat dit zo is, volgt daaruit dat zij, die een resolute stap wilden doen wat
betreft inwijding, dan het gemakkelijkst in bewuste aanraking konden komen
met de geestelijke zon, vooral voor de eerste keer.
Daarom werden de leerlingen die klaar waren voor inwijding, door de hogepriesters van de mysteriën bij de hand genomen en door middel van in de
tempel uitgevoerde ceremoniën tot een staat van geestvervoering gebracht,
waarin zij boven de stoffelijke omstandigheden uitstegen. Voor hun geestelijkt gezicht werd de aarde doorzichtig en zagen zij om middernacht de zon:
‘De ster!’ Het was niet de stoffelijke zon die zij met hun geestelijk oog aanschouwden, maar de geest in de zon, Christus, hun geestelijke redder, evenals
de stoffelijke zon hun stoffelijke redder was.
Dat is de ster die in die heilige nacht scheen en die nog altijd voor de mysticus in de duisternis van de nacht schijnt. Wanneer het rumoer en de bedrijvigheid van stoffelijke activiteit tot rust gekomen zijn, trekt hij zich in zijn
binnenste terug en zoekt de weg naar de vredevorst. De vlammende ster is er
altijd om hem de weg te wijzen. En zijn ziel hoort het profetische gezang:
‘Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Luc. 2:14.
Vrede en liefde voor allen, zonder uitzondering; geen plaats voor ook maar
een enkele vijand of verstotene! Is het verbazingwekkend dat het moeite kost
om de mensheid tot zulk een verheven ideaal op te voeden? Is er een betere
weg om de schoonheid en de noodzaak van vrede en liefde aan te tonen, dan
door op het contrast te wijzen van de bestaande toestand van oorlog, egoïsme en haat?
Hoe sterker het licht is, hoe dieper de schaduw. Hoe hoger onze idealen zijn,
des te duidelijker zien wij onze tekortkomingen.
Helaas wil de mensheid op haar tegenwoordig ontwikkelingsniveau alleen
maar door de hardste ervaringen leren. Als ras moet het door en door zelfzuchtig worden om de bittere folteringen, door het egoïsme van anderen aangedaan, te kunnen voelen, evenals men veel ziek moet zijn geweest om gezondheid echt te kunnen waarderen.
De godsdienst die zonder goede grond de naam christendom draagt, is daarom
de bloedigste van alle bekende godsdiensten geweest, de islam niet uitgezonderd, die in dit opzicht zowat gelijk staat met ons misbruikt christendom. Op
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het slagveld en tijdens de inquisitie zijn ontelbare, niet te beschrijven gruwelen in naam van de zachtaardige Nazarener bedreven. Het zwaard en de beker
- misbruikte symbolen van het kruis en de avondmaalsbeker - waren de middelen waardoor de machtigsten van de zogenoemde christelijke volken overwicht
kregen over de heidense volken en zelfs over andere, zwakkere volken die
hetzelfde geloof hadden als haar veroveraars. Zelfs een vluchtige bestudering
van de geschiedenis van de Grieks-Latijnse, Germaanse en Angelsaksische
rassen bevestigt dit.
Toen de mens volledig onder de invloed van de rasgodsdiensten stond, was
ieder volk een harmonieus geheel. Persoonlijk belang werd minder belangrijk
geacht dan het algemeen belang. Iedereen viel onder de wet. Iedereen was in
de eerste plaats lid van zijn stam en in de tweede plaats pas een individu.
Tegenwoordig is er een neiging naar het andere uiterste, om het zelf boven
al het andere te verheffen. De gevolgen daarvan zijn duidelijk in de economische en industriële problemen die we in elk land tegenkomen en om een oplossing vragen.
Het ontwikkelingsstadium waarop elk mens zich een absoluut afgescheiden
eenheid voelt, een ego, dat vrij zijn eigen weg gaat, is een noodzakelijk stadium. Aan de eenheid van volk, stam en familie moet eerst een eind komen voor
dat universele broederschap een feit kan worden. Het systeem van familiegezag is grotendeels door de overheersing van het individualisme verdrongen.
Naarmate onze beschaving voortgaat, leren wij de nadelen van dit individualisme steeds beter kennen. Onze onevenredige verdeling van arbeidsproductie, de hang naar winst van enkelen en de exploitatie van de massa, al deze sociale misstanden brengen gebrek, industriële slapte en stagnatie met zich en verstoren de innerlijke vrede. De tegenwoordige strijd op industrieel gebied heeft
veel grotere gevolgen en is veel verwoestender dan de militaire oorlogen tussen volken.
Het hart als uitzonderingsgeval
Geen enkele les is - ook al wordt de waarheid ervan oppervlakkig onderkend als actief levensbeginsel van werkelijke waarde, totdat het hart haar met angst
en beven geleerd heeft. De les die de mens op die manier leren moet is: dat
wat niet iedereen ten goede komt, nooit echt heilzaam voor iemand kan zijn.
Bijna 2000 jaar lang hebben wij grif met de mond ingestemd, dat wij ons leven
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moesten leiden volgens de stelregel ‘vergeld kwaad met goed’. Het hart dringt
aan op barmhartigheid en liefde, maar de rede drijft tot oorlogszuchtige en vergeldende maatregelen. Zo niet uit wraak dan toch als middel om herhaling van
vijandelijkheden te voorkomen. Het is deze scheiding van hoofd en hart die
de groei van het ware gevoel van universele broederschap en het aanvaarden
van de leer van Christus - de heer van Liefde - in de weg staat.
Het verstand is het brandpunt waardoor het ego zich van de stoffelijk wereld bewust wordt. Als instrument voor het opdoen van kennis op dat gebied, is het verstand onschatbaar. Maar zodra het zich de rol van dictator aanmatigt voor wat de gedragslijn van de ene mens ten opzichte van de andere
betreft, is dit even misplaatst als dat de lens tot een astronoom, die bezig was
met een telescoop de zon te fotograferen, zou zeggen: ‘U hebt mij verkeerd
gericht. U kijkt niet goed naar de zon. Ik geloof dat het niet goed is om de zon
zelfs te fotograferen, en ik wil liever dat u mij op Jupiter richt. De zonnestralen verhitten mij te veel en kunnen mij schaden.’
Als de astronoom zijn eigen zin doet en de telescoop richt zoals hij dat wil
en hem beveelt er voor te zorgen dat hij de stralen goed overbrengt en de rest
aan hem over moet laten, dan zal het werk goed gaan; maar als de lens de
baas is, en het mechanisme van de telescoop zich daarbij aansluit, dan zal de
astronoom ernstig door zijn weerspannig instrument belemmerd worden en
zullen vage beelden, van weinig of geen waarde, het gevolg zijn.
Zo is het ook met het ego. Het werkt met een drievoudig lichaam dat het bestuurt of liever dat het zou moeten besturen door middel van het verstand.
Dit lichaam heeft echter helaas zijn eigen wil en wordt dikwijls bijgestaan en
opgestookt door het verstand en verijdelt zodoende de plannen van het ego.
Deze tegenwerkende lagere wil is een uitdrukking van het hogere deel van
het begeertelichaam. Toen de scheiding van zon, maan en aarde in het begin
van het Lemurische tijdvak plaats vond, had bij de verst gevorderden van de
mens in wording een splitsing van het begeertelichaam in een hoger en een
lager deel plaats. Bij de rest van de mensheid was dit in het begin van het Atlantische tijdvak eveneens het geval. Dit hogere deel van het begeertelichaam
werd een soort van dierlijke ziel. Het bouwde het cerebrospinale zenuwstelsel
en de willekeurige spieren op, en bestuurde op die manier het lagere deel van
het drievoudige lichaam, tot de schakel van het verstand geschonken werd.
Daarop groeide het verstand samen met deze dierlijke ziel en werd medebestuurder.
Het verstand is dus nauw verbonden met begeerte en met de zelfzuchtige la307

gere aard verstrikt, wat het voor de geest erg moeilijk maakt om het lichaam te
besturen. Het richtinggevende verstand, dat de bondgenoot van de geestelijke
aard zou moeten zijn, wordt daarvan vervreemd door de lagere aard en is daarmee verbonden, ja, door begeerte tot slavernij gebracht.
De wet van de rasgodsdiensten werd gegeven om het intellect vrij van begeerte te maken. De vrees voor God werd tegenover de begeerten van het
vlees gesteld. Dit was echter niet voldoende om de mens in staat te stellen
meester over zijn lichaam te worden en dit tot zijn gewillige medewerker te maken. Het was nodig dat de geest in het lichaam een ander geschikt punt vond,
dat niet onder het gezag van de begeerteaard stond. Alle spieren zijn uitdrukking van het begeertelichaam en leiden rechtstreeks naar het centrum, waar het
verraderlijke verstand gehuwd is met begeerte, en ongestoord de scepter
zwaait.
Als Amerika met Frankrijk in oorlog zou zijn, zouden zij geen troepen in
Engeland laten landen in de hoop op die manier de Fransen aan zich te onderwerpen. Zij zouden de soldaten rechtstreeks in Frankrijk aan land zetten om
daar te vechten.
Als een wijs gezagvoerder volgde het ego een dergelijke tactiek. Het begon
zijn veldtocht niet met te proberen over één van de klieren macht te krijgen,
want zij zijn uitdrukking van het levenslichaam. Evenmin was het mogelijk
over de aan de wil onderworpen spieren gezag te krijgen, want die worden
maar al te goed door de vijand bewaakt. Het gedeelte van het onwillekeurige
spierstelsel dat door het sympathische zenuwstelsel beheerst wordt kon ook
niet voor dat doel dienen. Het moest meer rechtstreeks met het cerebrospinale
zenuwstelsel in contact zien te komen. Om dit te doen, en tegelijk vaste grond
op vijandelijk terrein te krijgen, moest het een onwillekeurige spier in zijn
macht krijgen, die ook met het cerebrospinale zenuwstelsel in verband staat.
Een dergelijke spier is het hart.
Wij hebben al gesproken over twee soorten spieren, de aan de wil onderworpene of willekeurige en de onwillekeurige. De onwillekeurige zijn in de lengte
gestreept en staan in verband met functies die niet onder de beheersing van de
wil vallen, zoals spijsvertering, ademhaling, uitscheiding en dergelijke. De willekeurige spieren worden door de wil bestuurd door middel van het cerebrospinale zenuwstelsel, zoals de spieren van hand en arm. Zij zijn zowel in de
lengte als dwars gestreept.
Het bovenstaande geldt voor alle spieren in het lichaam behalve het hart, dat
een onwillekeurige spier is. Meestal kunnen wij de bloedsomloop niet beheer308

sen. Onder normale omstandigheden heeft de hartslag een bepaald ritme, maar
tot grote verbazing van de fysiologen is het hart kruiselings gestreept evenals
een willekeurige spier. Het is het enige orgaan in het lichaam dat dit kenmerk
vertoont. Maar evenals de sfinx, weigert het aan de fysische wetenschap een
antwoord op dit raadsel te geven.
De occultist vindt in het geheugen der natuur het antwoord gemakkelijk terug. Uit die verslagen leert hij dat toen het ego voor het eerst een steunpunt
zocht in het hart, dit alleen in de lengte gestreept was, net zoals elke andere
onwillekeurige spier. Naarmate het ego het hart echter steeds meer onder zijn
gezag kreeg, ontwikkelden zich de dwarsstrepen. Zij zijn niet zo talrijk en ook
niet zo duidelijk als die op de spieren die volledig onder het gezag van het begeertelichaam staan. Maar naarmate de altruïstische beginselen van liefde en
broederschap in kracht toenemen, en langzamerhand de rede die in begeerte
geworteld is overstemmen, zullen deze dwarsstrepen ook talrijker en duidelijker worden.
Zoals gezegd, zetelt het zaadatoom van het grofstoffelijk lichaam tijdens het
leven in het hart en wordt pas bij de dood teruggetrokken. Het eigenlijke werk
van het ego is in het bloed. Met uitzondering van de longen is het hart het enige
orgaan in het lichaam waar al het bloed, bij elke rondgang, passeert.
Het bloed is de hoogste uitdrukking van het levenslichaam, want het voedt
het hele stoffelijke organisme. Het is ook in zekere zin het voertuig van het onderbewuste geheugen en staat in contact met het geheugen van de natuur 46 dat
in de hoogste sfeer van het etherisch gebied ligt. Het bloed brengt de levensbeelden, generatie na generatie, van de voorouders op de nakomelingen over,
wanneer er ten minste gemeenschappelijk bloed is, zoals bij huwelijken tussen
nauw verwante familieleden het geval is.
In het hoofd zijn drie punten die elk de specifieke zetel van één van de drie
aanzichten van de geest zijn - zie diagram 17 - terwijl het tweede en het derde
aanzicht bovendien, als bijkomstigheid, een gunstige ligging hebben.

46 Er zijn drie gebieden waar zich een geheugen van de natuur bevindt:
- In de 7e sfeer van de stoffelijke wereld, in de weerspiegelende ether. Hierin ‘zien’ aanvankelijk beginnelingen en mediums.
- In de 4e sfeer van het gebied van de concrete gedachte, waar zich de krachten van de oertypen bevinden. Hierin ‘zien’ de ingewijden.
- In de 7e sfeer van de wereld van de levensgeest. Hierin kunnen alleen de adepten en Oudere Broeders ‘zien’.
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Het begeertelichaam is de ontaarde uitdrukking van het ego. Het verandert
het zelfbewustzijn van de geest in zelfzucht. Zelfbewustzijn zoekt zichzelf niet ten
koste van anderen. Zelfzucht zoekt voordeel zonder zich om anderen te bekommeren. De zetel van de menselijke geest heerst op de eerste plaats in de
epifyse of pijnappelklier en op de tweede plaats in de hersenen en het cerebrospinale zenuwstelsel dat de willekeurige spieren bestuurt.
De liefde en eenheid in de wereld van de levensgeest vinden haar bedrieglijke
tegenhanger in het etherisch gebied waarmee wij, door het levenslichaam dat
de geslachtelijke liefde en de geslachtsgemeenschap bevordert, in verband
staan. De levensgeest zetelt in de hypofyse of het hersenaanhangsel, maar ook
in het hart, de poort voor het bloed dat de spieren voedt.
De onwerkzame goddelijke geest - de stille wachter - vindt zijn stoffelijke
uitdrukking in het passieve, bewegingloze, trage geraamte van het stoffelijk
lichaam, dat het gehoorzame instrument van de andere lichamen is, maar niet
in staat is op eigen initiatief te handelen. De goddelijke geest heeft zijn vesting in het ondoordringbare punt bij de neuswortel.
Eigenlijk is er maar één geest, het ego. Maar vanuit de stoffelijke wereld bezien splitst hij zich in de drie aanzichten die op de bovengenoemde manier
werken.
Terwijl het bloed het hele leven, kringloop na kringloop, uur na uur, door het
hart stroomt, grift het de beelden die het draagt in het zaadatoom terwijl zij
nog vers zijn. Zo maken zij een nauwkeurig verslag van het leven dat in het bestaan na de dood onuitwisbaar op de geest afgedrukt wordt. Het bloed staat altijd in zeer nauw contact met de levensgeest, de geest van liefde en eenheid,
en daarom is het hart het tehuis van de altruïstische liefde.
Wanneer deze beelden binnenwaarts naar de wereld van de levensgeest verder gaan, waarin het eigenlijke geheugen van de natuur zetelt, gaan zij niet via
de trage stoffelijke zintuigen, maar rechtstreeks via de vierde ether, een bestanddeel van de lucht die wij inademen. In de wereld van de levensgeest ziet
de levensgeest veel duidelijker dan in de grovere, dichtere werelden. In zijn
verheven tehuis is hij in contact met de kosmische wijsheid, weet hij in alle
omstandigheden onmiddellijk wat te doen en stuurt de boodschap wat de juiste
manier van handelen betreft, of de waarschuwing, meteen door naar het hart
dat haar even snel via de long-maagzenuw 47 naar de hersenen doorstuurt. Het
47 The pneumo-gastric nerv is de long-maagzenuw. Het is de nervus vagus of het 10e hersenzenuwpaar, ook zwervende of dwalende zenuw genoemd, die deelneemt aan vele functies
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gevolg hiervan is dat, wat men de ‘eerste opwelling’ zou kunnen noemen ofwel de impuls van de intuïtie, die altijd goed is omdat hij rechtstreeks uit de
bron van kosmische wijsheid en liefde ontstaat.
Dit alles gaat zo snel in zijn werk, dat het hart al gesproken heeft voordat de
tragere rede tijd heeft gehad om de situatie als het ware in zich op te nemen.
Dit is de gedachte die de mens in zijn hart denkt en het is juist dat hij zo is.
De mens is eigenlijk een maagdelijke geest, in elk opzicht goed, edel en waar.
Alles wat niet goed is, komt uit de lagere aard, de bedrieglijke weerkaatsing van
het ego. De maagdelijke geest geeft altijd wijze raad. Als wij maar altijd de ingevingen van ons hart - de eerste gedachte - konden volgen, dan zou universele
broederschap, hier en nu, een feit zijn.
Maar daar begint nu juist de moeilijkheid. Nadat de goede raad van de eerste
opwelling gegeven is, begint het verstand te redeneren, met als gevolg dat het
in de meeste gevallen het hart overheerst. De telescoop richt zich waarheen
hij wil en luistert niet naar de astronoom. Het verstand en het begeertelichaam
verijdelen de plannen van de geest door zelf de teugels in handen te nemen en
daar zij de wijsheid van de geest missen, lijden zowel geest als lichaam.
Fysiologen hebben geconstateerd dat sommige delen van de hersenen aan
bepaalde denkarbeid gewijd zijn en frenologen hebben deze wetenschap nog
verder doorgevoerd. Nu is bekend dat denken de zenuwweefsels afbreekt en
vernietigt. Dit, en elke andere vernieling van het lichaam, wordt door het bloed
hersteld. Wanneer door de ontwikkeling van het hart tot een willekeurige spier
de bloedsomloop uiteindelijk volledig onder de beheersing van de eenmakende levensgeest - de geest van liefde - komt, zal het ook in de macht van die geest
liggen het bloed van die bepaalde hersengedeelten, die aan egoïstische doeleinden gewijd zijn, te onthouden. Als gevolg daarvan zullen die bepaalde hersencentra langzamerhand wegkwijnen.
Aan de andere kant zal de geest de bloedtoevoer kunnen vermeerderen als de
verstandelijke activiteit altruïstisch is en daarmee die centra opbouwen die aan
altruïsme gewijd zijn, zodat de begeerteaard langzamerhand wordt overwonnen en het verstand door liefde vrij zal worden van zijn gebondenheid aan begeerte. Alleen maar door volledige vrijmaking door liefde, kan de mens boven
de wet staan en zichzelf tot wet worden. Als hij zichzelf overwonnen heeft, zal
hij de hele wereld overwonnen hebben.
van ademhaling, spijsvertering en hartwerking. Coëlho, Zakwoordenboek der geneeskunde, Den
Haag 2006.
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De dwarsstrepen over het hart kunnen door bepaalde occulte oefeningen
opgebouwd worden. Omdat sommige oefeningen echter gevaarlijk zijn, mogen zij alleen onder leiding van een bevoegd leraar gevolgd worden. Opdat
geen enkele lezer van dit boek zich zal laten beetnemen door bedriegers, die
zeggen de gave te bezitten en bereid te zijn kandidaten tegen vergoeding op die
manier te onderrichten, herhalen wij nog eens nadrukkelijk dat een echte occultist
nooit snoeft, zijn occulte vermogen aanprijst, of occult onderwijs of lessen tegen zoveel per les
of per cursus aanbiedt. Ook zal hij zich nooit voor een vertoning aan het publiek lenen.
Hij werkt met de grootst mogelijke bescheidenheid enkel met de wens anderen op gepaste
manier te helpen, zonder aan zijn eigen belang te denken.
Zoals in het begin van dit hoofdstuk gezegd is, kunnen alle mensen die serieus naar geestelijke kennis streven, ervan overtuigd zijn dat als zij zoeken
en volhouden, zij de weg open zullen vinden. Christus zelf bereidde de weg
voor ‘iedereen die wil’. Hij zal alle echte zoekers, die bereid zijn voor universele
broederschap te werken, helpen en welkom heten.
Het mysterie van Golgota
De laatste 2000 jaar is er heel wat gezegd over het reinigende bloed. Vanaf de
kansel is het bloed van Christus verheven tot hét geneesmiddel tegen de zonde,
ja, het enige middel tot verlossing en behoud.
Als echter de wet van wedergeboorte en die van oorzaak en gevolg op zo’n
manier werken dat de zich ontwikkelende wezens oogsten wat zij gezaaid hebben, en als de stuwkracht van de evolutie de mensheid steeds hoger brengt
tot zij ten slotte volmaakt wordt, hoe kan er dan behoefte bestaan aan verlossing en behoud? En al bestaat de behoefte eraan, hoe kan de dood van één
persoon de rest helpen? Is het niet veel eerlijker om iedereen de gevolgen van
zijn eigen daden te laten dragen dan om zich achter een ander te verschuilen?
Bij het bezien van de leerstelling van het zoenoffer en van de verlossing door
het bloed van Jezus Christus rijzen dergelijke bedenkingen. Wij zullen proberen die te beantwoorden, voordat wij de logische samenhang tussen de werking van de wet van oorzaak en gevolg en het zoenoffer van Christus aantonen.
In de eerste plaats is het absoluut juist dat de stuwkracht van de evolutie tot
doel heeft dat iedereen uiteindelijk volmaaktheid bereiken. Toch zijn er altijd
achterblijvers. Momenteel gaan wij door de zestien rassen en hebben juist het
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toppunt van stoffelijkheid achter de rug. Wij zijn bezig ‘de zestien paden naar
vernietiging’ te betreden en lopen dus groter gevaar om terug te vallen dan op
een ander punt van onze reis.
Abstract beschouwd is tijd niets. Sommige personen kunnen zo ver terugvallen dat zij moeten worden achtergelaten om hun verdere ontwikkeling in een
volgend ontwikkelingsplan - waarin zij hun reis naar volmaaktheid kunnen
voortzetten - weer op te nemen. Toch was dat niet de oorspronkelijk voor hen
bestemde ontwikkeling. Het is logisch te veronderstellen dat de verheven wezens die met onze ontwikkeling belast zijn, alles in het werk stellen om een zo
groot mogelijk aantal wezens dat aan hun zorg is toevertrouwd, in veiligheid te
brengen.
Bij de gewone ontwikkelingsgang zijn de wetten van wedergeboorte, en die
van oorzaak en gevolg, volstrekt toereikend om het grootste gedeelte van de
levensgolf tot volmaaktheid te brengen. Maar zij volstaan niet voor de achterblijvers die in de verschillende rassen achteraan komen. Tijdens het stadium
van individualisme, dat het hoogtepunt is van de begoocheling van de afgescheidenheid, hebben alle mensen extra hulp nodig, maar aan de achterblijvers moet bovendien nog speciale hulp gegeven worden.
Het was de opdracht van Christus om die speciale hulp tot verlossing van de
achterblijvers te geven. Hij zei dat hij gekomen was om te zoeken wat verloren was om dat te behouden. Hij opende voor iedereen die bereid is ernaar te
zoeken de weg tot inwijding.
Bestrijders van het plaatsvervangend zoenoffer beweren dat het laf is om
zich achter een ander te verschuilen; dat elk mens bereid moet zijn om de gevolgen van zijn daden te dragen.
Laten wij een analoog geval nemen. Het water van de grote meren versmalt
zich tot de Niagara Rivier. Dertig kilometer lang stroomt deze enorme hoeveelheid water naar de waterval. De bedding van de rivier is een en al rots. Als
een zwemmer, die voorbij een bepaald punt komt, zijn leven niet in de stroomversnelling boven de waterval verliest, dan zal dit toch zeker het geval zijn op
de plaats waar het water zich in de diepte stort.
Stel dat er iemand kwam, die uit medelijden met de slachtoffers van de rivier,
een touw boven de waterval spande, hoewel hij wist dat hij door dit te doen,
onmogelijk zelf de dood kon ontlopen. Met vreugde en uit eigen vrije wil offerde hij echter zijn leven en bracht het touw aan, met als gevolg dat zij die
anders reddeloos verloren zouden zijn nu door het touw te grijpen, gered zouden zijn, zodat voortaan niemand meer verloren behoefde te gaan.
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Wat zouden wij zeggen van een man die door eigen onvoorzichtigheid te water raakt en wanhopig worstelt om de oever te bereiken, als hij uitriep: ‘Wat!
Zal ik mijzelf redden en de straf voor mijn onvoorzichtigheid proberen te
ontlopen door mij achter de kracht van een ander te verschuilen die zelf geen
schuld had en zijn leven gaf opdat ik zou leven? Dat nooit! Dat zou niet mannelijk zijn. Ik moet mijn verdiende loon krijgen!’ Zouden wij niet allemaal zeggen
dat die man gek is?
Niet iedereen heeft die hulp nodig. Christus wist dat er een grote groep was
die niet op die manier gered hoefde te worden. Maar zoals negenennegentig
procent in goede handen is bij de wetten van wedergeboorte en die van oorzaak en gevolg, zodat zij op die manier volmaak zullen worden, zo zijn er
ook de zondaars die als het ware in de stof zijn weggezakt en zonder touw niet
kunnen ontkomen. Christus kwam om hen te redden en vrede en hartelijkheid te brengen door hen tot de vereiste hoogte van geestelijkheid op te heffen
en een verandering in hun begeertelichaam tot stand te brengen, waardoor de
invloed van de levensgeest in hun hart sterker wordt.
Zijn jongere broeders zonnegeesten, de aartsengelen, hadden als rasgeesten
op de begeertelichamen van de mens ingewerkt, maar hun werk werd van buitenaf gedaan. Het was eenvoudig een weerkaatsing van de geestelijke zonnekracht en kwam door de maan, evenals het maanlicht weerkaatst zonlicht is.
Christus, de hoofdingewijde van de zonnegeesten, drong rechtstreeks in het
stoffelijk lichaam van de aarde door en bracht de rechtstreekse zonnekracht,
waardoor hij in staat was onze begeertelichamen van binnenuit te beïnvloeden.
De mens kan niet lang in de zon kijken zonder blind te worden, omdat haar
trillingen zo snel zijn dat zij het netvlies van het oog beschadigen. Men kan
echter ongestraft naar de maan kijken, waarvan de trillingen veel langzamer
zijn. Toch is ook dat zonlicht. De maan heeft echter de hogere trillingen opgenomen en weerkaatst de rest naar ons toe.
Dit geldt ook voor de geestelijke impulsen die de mens helpen zich te ontwikkelen. De reden waarom de aarde uit de zon verwijderd werd, was dat onze mensheid de ontzaglijke stoffelijke en geestelijke impulsen van de zon niet
kon verdragen. Zelfs als er een enorme afstand tussen de aarde en de zon ontstaan was, zou de geestelijke impuls nog te sterk geweest zijn als die niet eerst
naar de maan gezonden was om door Jehova, de Regent over de maan, tot zegen van de mensheid te worden gebruikt. Een aantal aartsengelen - gewone
zonnegeesten - werden aan Jehova toegevoegd om hem te helpen deze geeste-
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lijke impulsen van de zon in de vorm van Jehovistische of rasgodsdiensten op
de mensheid op aarde te doen afstralen.
Het laagste voertuig van de aartsengelen is het begeertelichaam. Wij kregen
ons begeertelichaam in de Maanperiode toen in die tijd Jehova de hoogste ingewijde was. Daardoor is Jehova in staat op het begeertelichaam van de mens
invloed uit te oefenen. Het laagste voertuig van Jehova is de menselijke geest
- zie diagram 14 - en de tegenhanger daarvan is het begeertelichaam. De aartsengelen zijn zijn helpers omdat zij in staat zijn de geestelijke zonnekrachten te
hanteren; het begeertelichaam is hun laagste voertuig. Zodoende zijn zij in
staat met de mensheid mee te werken en die gereed te maken voor de tijd, dat
zij de geestelijke impuls rechtstreeks, zonder tussenkomst van de maan, van de
zonneschijf kan ontvangen.
Op Christus, als hoogste ingewijde van de Zonneperiode, rust de taak deze
impuls uit te zenden. De impuls die Jehova terugkaatste werd door Christus
uitgezonden, die op die manier zowel de aarde als de mensheid op zijn rechtstreekse binnentreden voorbereidde.
De uitdrukking ‘die de aarde voorbereidde’, betekent dat elke ontwikkeling
op een planeet met de ontwikkeling van die planeet zelf vergezelt gaat. Als een
waarnemer die toegerust was met geestelijk gezicht, de ontwikkeling van onze aarde vanaf de een of andere ver verwijderd gesternte had gadegeslagen, dan
zou hij een geleidelijke verandering in het begeertelichaam van de aarde hebben zien plaatsvinden.
Onder het oude bestel 48 werden verbeteringen in de begeertelichamen van
de mensheid in het algemeen door middel van de wet tot stand gebracht. Dit
gaat in de meeste mensen nog steeds zo door die aldus bezig zijn zich voor het
geestelijk leven voor te bereiden.
Het geestelijk leven - inwijding - begint echter pas als het werk aan het levenslichaam begint. Het vereiste middel om dat tot activiteit te prikkelen, is liefde,
of juister gezegd altruïsme. Het woord liefde is al zo misbruikt, dat het niet
langer de hier vereiste betekenis weergeeft.
Onder het oude bestel was het pad van inwijding alleen toegankelijk voor
enkele uitverkorenen. De hiërofanten van de mysteriën verzamelden bepaalde families rond de tempels en scheidden hen van alle andere mensen af. Deze
uitverkoren families werden daarop zeer streng beschermd voor wat bepaalde
48

Oude bestel, oude bedeling, oude verbond of oude testament, is het regiem onder Jehova.
De nieuwe bedeling of het nieuwe testament is het bestel onder Christus.
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riten en ceremoniën betrof. De huwelijken en de geslachtsgemeenschap van
de leden onderling, werden door de hiërofanten geregeld.
Het doel hiervan was een ras voort te brengen dat de vereiste losheid tussen
het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam bezat en ook om het begeertelichaam uit zijn toestand van lethargie tijdens de slaap te doen ontwaken.
Op die manier werden enkele speciale bevoorrechten voor inwijding gereed
gemaakt en kregen zij voordelen die niet aan iedereen gegeven konden worden. Wij zien voorbeelden van deze methode onder de joden, waar de stam
van Levi de uitverkoren tempeldienaars waren. Ook in de brahmanenkaste die
de enige priesterkaste onder de hindoes was.
De opdracht van Christus had niet alleen tot doel om zij die verloren waren
te redden, maar ook om inwijding voor iedereen mogelijk te maken. Daarom
was Jezus geen Leviet uit de kaste waarin het priesterschap erfelijk was, maar
een man uit het gewone volk. Hoewel hij dus niet tot de kaste van de leraren
behoorde was zijn leer hoger dan die van Mozes.
Jezus Christus ontkende noch Mozes, noch de wet, noch de profeten. Integendeel, hij erkende ze allen en wees het volk er op dat zij zijn getuigen waren,
daar zij allen wezen naar één die komen zou. Hij leerde het volk dat de oude
voorschriften hun taak volbracht hadden en dat voortaan liefde in de plaats
moest komen van de wet.
Jezus Christus werd gedood. In verband hiermee komen wij aan het grootste en fundamentele verschil tussen hem en de vroegere leraren waarin de rasgeesten geboren werden. Zij stierven allen en moesten steeds wedergeboren
worden om de mensen te helpen hun lot te dragen. De aartsengel Michaël de rasgeest van de joden - verheerlijkte Mozes. Die werd naar de berg Nebo
gebracht om te sterven. Hij, Mozes, werd wedergeboren als Elia. Elia keerde
terug als Johannes de Doper. Boeddha stierf en werd wedergeboren als Shankaracharya. Shri Krishna zegt: ‘Want telkens wanneer er verslapping van de
wet is, ... en toename van wetteloosheid, dan openbaar ik mij tot bescherming
van de goeden en tot vernietiging van de slechten; ter wille van het blijven
bestaan van de wet word ik geboren in tijdperk na tijdperk.’ Bhagavad Gita, 4:7.
Toen de dood over Mozes kwam, straalde zijn gezicht, en toen Boeddha overleed, werd zijn lichaam lichtgevend. Zij bereikten allen het stadium waarop de
geest van binnenuit begint te schijnen, maar toen stierven zij.
Jezus Christus bereikte dat stadium op de berg van de verheerlijking. Het is
van het grootste belang dat zijn eigenlijke werk pas na die gebeurtenis plaats vond.
Hij leed, werd gedood en stond op.
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Gedood te worden is heel iets anders dan sterven. Het bloed dat het voertuig
van de rasgeest was, moest vloeien en van die bezoedelde invloed gezuiverd
worden. De liefde voor vader en moeder, met uitsluiting van andere vaders
en moeders, moest verdwijnen, anders kon universele broederschap en een allesomvattende, altruïstische liefde nooit verwezenlijkt worden.
Het reinigende bloed.
Toen de redder, Jezus Christus, gekruisigd werd, werd zijn lichaam op vijf
plaatsen doorboord, in de vijf centra waardoor de stromen van het levenslichaam gaan en de druk van de doornenkroon verwekte ook een stroom van
bloed uit het zesde. Dit is een aanwijzing voor hen die deze stromen al kennen.
Een uitvoerige uiteenzetting van dit onderwerp kan op dit moment niet in het
openbaar gegeven worden.
Toen het bloed uit deze centra vloeide, werd de machtige zonnegeest Christus van het stoffelijk lichaam van Jezus bevrijd en bevond zich in de aarde met
zijn eigen voertuigen. Hij doordrong al de bestaande planetaire voertuigen met
de zijne en spreidde in een oogwenk zijn eigen begeertelichaam over de aarde
uit, waardoor hij vanaf dat ogenblik in staat werd gesteld op de aarde en haar
mensheid van binnenuit in te werken.
Op dat moment overspoelde een geweldige golf van geestelijk zonlicht de
aarde. Zij deed de sluier die de rasgeest voor de tempel gehangen had - om iedereen, behalve de enkele uitverkorenen, te weren - scheuren en maakte vanaf
dat ogenblik het pad van inwijding vrij voor iedereen die het wilde betreden.
Voor wat de geestelijke werelden betrof, veranderde deze golf de toestanden
op aarde bliksemsnel, maar de dichte, stoffelijke toestanden worden natuurlijk
veel langzamer beïnvloed.
Evenals alle snelle, hoge lichttrillingen, verblindde deze grote golf de mensen door haar verbijsterende schittering. Daarom wordt er gezegd dat ‘de zon
verduisterd werd’. In werkelijkheid gebeurde juist het omgekeerde; de zon
werd niet verduisterd, maar scheen met stralende pracht. Het buitengewone
licht verblindde de mensen en pas toen de hele aarde het begeertelichaam van
de schitterende zonnegeest in zich had opgenomen, keerde de normale trillingssnelheid terug.
De uitdrukking ‘het reinigend bloed van Jezus Christus’ betekent, dat toen
het bloed op Golgota stroomde, het de machtige zonnegeest Christus met zich
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meedroeg en zich daardoor toegang verschafte tot de aarde zelf en vanaf dat
ogenblik haar Regent was. Hij spreidde zijn eigen begeertelichaam over de
hele aarde uit en zuiverde haar daardoor van alle lage invloeden die onder het
regiem van de rasgeest wortel hadden geschoten.
Onder de wet zondigde iedereen; en wat erger is, zij konden niet anders.
Zij waren nog niet zover ontwikkeld dat zij het goede konden doen uit liefde.
De begeerteaard was zo sterk, dat zij die onmogelijk geheel konden beheersen. Daardoor nam hun schuldenlast, die onder de wet van oorzaak en gevolg aangegaan was, reusachtige afmetingen aan. De ontwikkeling zou ontzettend vertraagd zijn en velen zouden voor goed uit onze levensgolf weggevallen zijn, als er niet op de een of andere manier hulp gekomen was.
Daarom kwam Christus ‘om te zoeken en te behouden dat wat verloren was.’
Door zijn zuiverend bloed, dat hem toegang tot de aarde en haar mensheid
verschafte, nam hij de zonde van de wereld weg. Hij louterde de uiterlijke omstandigheden. En wij danken het aan hem, dat wij nu in staat zijn zuiverder begeertestof voor onze begeertelichamen te verzamelen dan voorheen. En hij
gaat nog steeds voort met zijn werk om ons te helpen, door onze uiterlijke
omgeving steeds zuiverder te maken.
Dat dit gedaan werd en nog steeds gedaan wordt ten koste van groot lijden
van zijn kant, kan niemand betwijfelen die zich ook maar een flauw idee kan
vormen van de beperkingen die door die verheven geest - bij het zich onderwerpen aan de belemmerende voorwaarden van stoffelijk bestaan, zelfs in het
beste en zuiverst mogelijke voertuig - doorstaan werden. Ook zijn tegenwoordige beperking als regent van de aarde is niet minder smartelijk. Weliswaar is
hij ook de regent van de zon en daardoor alleen maar gedeeltelijk tot de aarde
beperkt, maar de belemmeringen die door de beperkende, langzame trillingen
van onze grofstoffelijke planeet opgelegd zijn, moeten bijna onverdraaglijk
zijn.
Als Jezus Christus eenvoudig gestorven was, dan had hij dit werk onmogelijk kunnen doen, maar de Christenen hebben een redder die opgestaan is. Iemand die er altijd is om hen te helpen die zijn naam aanroepen; die geleden
heeft zoals wij, en volkomen op de hoogte is van wat wij nodig hebben en
onze fouten; en misslagen vergeeft zolang als wij ons best doen het ware leven te leiden. Wij moeten steeds in gedachte houden, dat de werkelijke fout is, op te
houden met proberen.
Bij de dood van het stoffelijk lichaam van Jezus Christus ging het zaadatoom naar de oorspronkelijke eigenaar, Jezus van Nazaret, terug die enige tijd
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later in een levenslichaam dat hij tijdelijk aannam, de kern van het nieuwe geloof dat Christus had achtergelaten, onderwees. Sinds die tijd heeft Jezus van
Nazaret de leiding van de esoterische afdelingen, die over heel Europa opbloeiden, op zich genomen.
Op veel plaatsen waren de ridders van de Tafelronde hoge ingewijden in de
nieuwe mysteriën. Zo ook de graalridders aan wie ten slotte de graalbeker van
Jozef van Arimatea, die door Jezus Christus bij de laatste maaltijd gebruikt
was, toevertrouwd werd. Later stelde men ook de speer waarmee zijn zijde
doorboord werd en de schaal waarin het bloed uit de wonde opgevangen
werd onder hun hoede.
De Druïden 49 in Ierland en de Trotten 50 in Noord-Rusland waren esoterische scholen, waardoor Jezus tijdens de zogenoemde ‘duistere eeuwen’ werkte. Maar hoe donker zij ook waren, toch verspreidde de geestelijke impuls zich.
En vanuit het standpunt van de occultist waren het ‘lichte eeuwen’ in vergelijking met het groeiend materialisme van de laatste 300 51 jaar, dat de kennis van
de stoffelijke wereld ontzettend vermeerderd heeft, maar het ‘licht van de
geest’ zo goed als heeft uitgedoofd.
Verhalen over de graal, de ridders van de Tafelronde en dergelijke, worden nu
voor bijgeloof uitgemaakt. Alles wat niet stoffelijk bewezen kan worden, wordt
als waardeloos over boord gegooid. Hoe schitterend de ontdekkingen van de
wetenschap ook mogen zijn, zij zijn gekocht tegen de ontzettend hoge prijs
van de vernietiging van de geestelijke intuïtie. Vanuit een geestelijk standpunt
bezien, zijn er nooit duisterder tijden geweest dan die van nu.
De Oudere Broeders, waartoe ook Jezus behoort, hebben hun best gedaan
en zijn nog steeds bezig om deze invloed, die even hypnotiserend werkt als
de ogen van de slang op zijn prooi, te bestrijden. Elke poging om de mensheid
licht te brengen en in haar de begeerte te doen ontwaken om de geestelijke kant
van het leven aan te kweken, wijst op de activiteit van de Oudere Broeders. Dat
hun pogingen met succes bekroond moge worden en de dag bespoedigen
waarop de wetenschap vergeestelijkt wordt en haar onderzoekingstocht van
49 De Druïden waren priesters bij de oude Kelten in Gallië en Brittannië die zich hoofdzakelijk in eikenbossen ophielden. Ze waren een aparte stand naast de ridders en speelden een
belangrijke rol in het leven van het volk. Bartelink, Mythologisch woordenboek.
50 De Trotten waren een weinig bekende, geheime mysterievereniging in West-Rusland en
Scandinavië.
51 Inmiddels 400 jaar; dus vanaf ongeveer 1600.

319

de materie vanuit het standpunt van de geest zal leiden. Want dan, en niet eerder, zal zij tot de ware kennis van de wereld komen.
Diagram 14a. Zo boven, zo beneden

De wereld, de mens en het atoom vallen onder dezelfde wet. Onze stoffelijke aarde
is nu in haar vierde fase van verdichting. Het verstand, het begeertelichaam en het
levenslichaam zijn minder dicht dan ons vierde voertuig, het grofstoffelijk lichaam.
In het atoomgewicht van de scheikundige elementen bestaat een dergelijke rangschikking. De vierde groep geeft de grootste dichtheid aan.
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16
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING EN INWIJDING

De zeven scheppingsdagen
De Rozenkruiser spreekt over de Aardeperiode als Mars-Mercurius. De grote
scheppende dag van openbaring is in de namen van de dagen van de week belichaamd, want onze weekdagen zijn genoemd naar de ontwikkelingsstadia die
de maagdelijke geesten op hun levensreis door de stof doormaken.
Diagram 14b. De zeven scheppingsdagen

De Vulcanusperiode is de laatste periode van ons ontwikkelingsplan. De essentie van alle voorafgaande perioden wordt door het spiraalvormige herhalingsproces eruit getrokken. In de allerlaatste rondte op de allerlaatste bol, en
dan nog pas in het zevende tijdvak, wordt er geen nieuw werk begonnen.
Daarom kan men zeggen dat de Vulcanusperiode overeenkomt met de hele
week die alle zeven dagen in zich sluit.
De bewering van astrologen, dat de dagen van de week beheerst worden
door de specifieke planeet waarnaar zij genoemd zijn, is juist. De oude Grieken
waren ook met deze occulte leer bekend, zoals uit hun mythologie blijkt, en
waarin de namen van de goden met de dagen van de week verbonden zijn. Zaterdag is de benaming voor de dag van Saturnus. Zondag staat in verband met
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de zon, en maandag met de maan. In het Latijn heet dinsdag dies Martis, dat
duidelijk op een verband met Mars, de god van de oorlog, wijst. De naam dinsdag is afgeleid van Tirsdag, waarin Tir of Tyr de naam van de Noorse oorlogsgod besloten ligt. Woensdag was Wodansdag, van Wodan, eveneens een
Noorse god. In het Latijn heet woensdag dies Mercurii, waaruit ook het verband met Mercurius blijkt. Donderdag of Torsdag heet naar Thor, de Noorse god van de donder en heet in het Latijn dies Jovis naar de god van de donder
Jovis of Jupiter. Vrijdag is genoemd naar de Noorse godin van de schoonheid
Freya en om gelijke redenen heet vrijdag in het Latijn dies Veneris of dag van
Venus.
De namen van de perioden hebben niets met de stoffelijke planeten uit te staan, maar
slaan op vroegere, tegenwoordige of toekomstige belichamingen van de aarde, want als wij
weer het hermetische axioma: zo boven zo beneden toepassen, dan moet de macrokosmos evenals de microkosmos, de mens, zijn belichamingen hebben.
Het occultisme leert dat er 777 belichamingen zijn; dit wil echter niet zeggen
dat de aarde 777 gedaanteverwisselingen ondergaat. Het wil zeggen dat het zich
ontwikkelende leven
7 rondten om de
7 bollen van de
7 wereldperioden maakt.
Deze levensreis van involutie en evolutie met inbegrip van de kortere weg
van inwijding, is belichaamd in de caduceus of mercuriusstaf - zie diagram 15 zo genoemd omdat dit occulte symbool wijst op het pad van inwijding, dat pas
sinds het begin van de mercuriushelft van de Aardeperiode voor de mens openstaat. Enkele kleine mysteriën werden aan de vroegere Lemuriërs en Atlantiërs verleend, maar niet de vier grote inwijdingen.
De zwarte slang in diagram 15 duidt de cyclische spiraal van het pad van de
involutie aan en omvat de Saturnus-, Zonne- en Maanperiode, en de Marshelft
van de Aardeperiode, waarin het zich ontwikkelende leven zijn voertuigen opbouwt, terwijl het niet vóór het laatste gedeelte van het Atlantische tijdvak
helemaal wakker wordt en zich van de buitenwereld helder bewust is.
De witte slang stelt het pad voor, dat de mensheid tijdens de Mercuriushelft
van de Aardeperiode, Jupiter- Venus- en Vulcanusperiode zal volgen en op
welke tocht het menselijk bewustzijn zich tot dat van een alwetend, scheppend
wezen zal uitbreiden.
De slangvormige weg is de weg van de meeste mensen; de mercuriusstaf
echter, waaromheen de slangen zich kronkelen, is het ‘rechte, smalle pad’, de
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weg van inwijding die de betreders in staat stelt in een paar korte levens dat tot
stand te brengen waarvoor de meeste mensen miljoenen jaren nodig hebben.
Onnodig te zeggen dat hier geen beschrijving van de inwijdingsceremoniën
gegeven kan worden, omdat de eerste gelofte van de ingewijde geheimhouding
is. Maar zelfs als het geoorloofd was, zou het niet belangrijk zijn. Het is ons
er alleen om te doen, bij het in vogelvlucht bezien van de weg van de evolutie, de resultaten van de ceremoniën na te gaan.
De bedoeling van inwijding is om degenen die geestelijk streven in de gelegenheid te stellen de geestelijke eigenschappen en vermogens in korte tijd en
door harde training te ontwikkelen, om daardoor de uitbreiding van bewustzijn
te krijgen, die de hele mensheid zeker ooit zal bereiken, maar die de meeste
mensen volgens het langzame proces van de gewone ontwikkeling wensen te
krijgen. Wij kunnen de toestanden van bewustzijn en de daarmee vergezeld
gaande vermogens die de kandidaat krijgt, naarmate hij achtereenvolgens de
grote inwijdingen doormaakt kennen, als wij weten wat die toekomstige toestanden en vermogens voor de hele mensheid zullen betekenen. Er zijn enige
aanwijzingen gegeven en de rest kunnen wij door toepassing van de wet van
analogie logisch afleiden, zodat wij een vrij afgerond beeld van de ontwikkeling die ons wacht kunnen geven, en van het belang van de grote inwijdingsniveaus. Een terugblik via de stappen waarlangs het menselijk bewustzijn zich
door de verschillende perioden heeft ontwikkeld, kan ons misschien helpen.
Wij zagen dat in de Saturnusperiode de onbewustheid van de mens overeenkwam met die van het stoffelijk lichaam in de diepste trance. Dit werd in de
Zonneperiode door een droomloos slaapbewustzijn gevolgd. In de Maanperiode openbaarden de eerste glimp van waakbewustzijn zich als geestelijke
beelden van dingen in de buitenwereld. Het hele bewustzijn bestond uit dergelijke geestelijke voorstellingen van uiterlijke voorwerpen, kleuren of geluiden. Ten slotte maakte dit beeldend bewustzijn in de laatste helft van het Atlantische tijdvak plaats voor het tegenwoordige, volledige waakbewustzijn,
waardoor voorwerpen in de buitenwereld helder en duidelijk omlijnd in de
ruimte konden worden waargenomen. Toen dit bewustzijn voor voorwerpen
werd bereikt, werd de mens zich van de buitenwereld bewust en besefte voor
het eerst duidelijk het verschil tussen zichzelf en anderen. Toen besefte hij zijn
afgescheidenheid, en vanaf dat moment voerde het ik-bewustzijn, egoïsme,
de boventoon. Daar er vóór die tijd gedachten noch ideeën in verband met een
uiterlijke wereld geweest waren, was er dus geen sprake van herinnering aan
gebeurtenissen.
323

Diagram 15. De zeven scheppingsdagen en de vier grote inwijdingen
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De verandering van het geestelijk, beeldend bewustzijn in een objectief zelfbewustzijn kwam door een zeer langzaam proces tot stand, evenredig aan
zijn belangrijkheid en duurde van het bestaan op bol C in de derde rondte
van de Maanperiode, tot aan het laatst gedeelte van het Atlantische tijdvak.
In die tijd doorliep het zich ontwikkelend leven vier grote stadia van dierachtige ontwikkeling, voordat het het mensachtige stadium bereikte. Deze niveaus
uit het verleden komen overeen met de vier stadia die wij nu nog moeten doormaken, en met de vier grote inwijdingen.
Die vier doorgemaakte bewustzijnsstadia omvatten samen dertien niveaus.
Van de tegenwoordige toestand van de mens tot aan de laatste van de grote inwijdingen zijn er ook dertien inwijdingen: de negen graden van de kleine mysteriën en de vier grote inwijdingen.
Van de vormzijde bezien, bestaat er bij onze tegenwoordige dieren ook een
dergelijke indeling. Omdat de vorm de uitdrukking van het leven is, betekent
iedere stap in zijn ontwikkeling een stap vooruit in bewustzijn.
Cuvier 52 was de eerste die het dierenrijk in vier hoofdklassen indeelde. Maar
het indelen van deze klassen in onderafdelingen was niet zo geslaagd. De
embryoloog Karel Ernst von Baer 53, professor Agassiz 54 en andere geleerden,
rangschikken het dierenrijk als volgt in vier hoofd- en dertien onderafdelingen:
De eerste drie afdelingen komen met de overblijvende drie rondten uit de
Mercuriushelft van de Aardeperiode overeen en de negen niveaus erin corresponderen met de negen graden van de kleine mysteriën die de meeste mensen tegen het midden van de laatste rondte van de Aardeperiode bereikt zal
hebben.
De vierde afdeling op de lijst van het zich ontwikkelende dierenrijk heeft vier
onderafdelingen: vissen, reptielen, vogels en zoogdieren. De hiermee aangegeven niveaus van bewustzijn komen overeen met dergelijke toestanden van
ontwikkeling, als de mensheid aan het einde van de Aarde-, Jupiter-, Venusen Vulcanusperiode bereikt zal hebben en die elke daarvoor geschikte persoon
nu door inwijding kan verkrijgen.
52 Georges Cuvier, 1769-1832, Frankrijk. Zoöloog, paleontoloog en anatoom. Hij had de
grootste anatomische verzameling van Europa.
53 Karl Ernst von Baer, 1792-1876. Duits zoöloog aanvankelijk (1822) professor in Königsberg
en later (1929) in St. Petersburg. Grondlegger van de moderne embryologie.
54 Ludwig Johann Rudolf Agassiz, 1807-1873, Massachusetts. Zoöloog en paleontoloog in
Cambridge, MA, waar hij een museum oprichtte.
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Diagram 15a. Klassenindeling van het dierenrijk

De eerste grote inwijding geeft het niveau van bewustzijn dat de gewone
mensheid aan het eind van de Aardeperiode zal hebben bereikt; de tweede
die iedereen aan het einde van de Jupiterperiode zal bereiken; de derde geeft
die uitbreiding van bewustzijn, die aan het einde van de Venusperiode verkregen zal worden, terwijl de laatste aan de ingewijde de macht en de alwetendheid verschaft die de meeste mensen pas aan het eind van de Vulcanusperiode zullen krijgen.
Het objectieve bewustzijn, waardoor wij kennis van de buitenwereld opdoen, is
afhankelijk van wat wij door middel van de zintuigen waarnemen. Dit noemen
wij werkelijk, in tegenstelling tot onze gedachten en ideeën die door ons geestelijk bewustzijn tot ons komen; deze schijnen ons niet even werkelijk toe als
een boek of een tafel of een ander zichtbaar of tastbaar voorwerp in de ruimte.
Gedachten en ideeën schijnen vaag en onwerkelijk; daarom spreken wij van
maar een gedachte of slechts een idee.
De ideeën en gedachten van onze tijd hebben echter een ontwikkeling vóór
zich. Zij zijn bestemd om even werkelijk, helder en tastbaar te worden als welk
voorwerp ook uit de buitenwereld dat wij nu door onze stoffelijke zintuigen
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waarnemen. Wanneer wij nu aan een ding of een kleur denken, is het beeld of
de kleur, die door het geheugen aan ons geestelijk bewustzijn getoond wordt,
maar vaag en wazig in vergelijking met het ding waaraan gedacht wordt.
Bij het aanbreken van de Jupiterperiode zal er in dit opzicht een merkbare
verandering komen. Dan zullen de droombeelden uit de Maanperiode terugkeren, maar zij zullen aan de oproep van de denker onderworpen zijn en niet
alleen maar reproducties van uiterlijke voorwerpen. Zo zal er tussen de beelden uit de Maanperiode en de bewust ontwikkelde gedachten en ideeën uit de
Aardeperiode een combinatie zijn, dat wil zeggen, het zal een zelfbewust beeldend bewustzijn zijn.
Wanneer een mens uit de Jupiterperiode ‘rood’ zegt of de naam van een ding
uitspreekt, dan zal zich een heldere, juiste reproductie van die specifieke kleur
rood waaraan hij denkt of van het voorwerp waarover hij spreekt, aan zijn
geestelijk gezicht voordoen en ook voor de luisteraar duidelijk zichtbaar zijn.
Er zal geen misverstand kunnen bestaan over de eigenlijke betekenis van de
gesproken woorden. Gedachten en ideeën zullen levend en zichtbaar zijn en
daardoor zullen huichelarij en vleierij voor goed verdwijnen. De mensen kunnen gezien worden precies zoals zij zijn. Er zal zowel goed als kwaad bestaan,
maar de twee eigenschappen zullen niet in dezelfde persoon verenigd zijn. Er
zullen alleen maar door en door goede mensen en volslagen slechte mensen
zijn. Een van de ernstigste problemen van die tijd zal zijn, hoe die laatste categorie aan te pakken. De Manicheeën 55, een orde van nog verhevener geestelijkheid dan de Rozenkruisers, zijn momenteel bezig dat probleem te bestuderen. Uit een kort overzicht van hun legende kan men zich een idee van die
toekomstige toestand vormen. Alle mystieke orden bezitten een legende, het
sym- bool van hun idealen en streven. In de legende van de Manicheeën is
sprake van twee natuurrijken: dat van de lichtelfen en dat van de nachtelfen.
De nachtelfen vallen de lichtelfen aan. De nachtelfen worden verslagen en
moeten gestraft worden. Omdat de lichtelfen echter evengoed zijn als de nachtelfen slecht, kunnen zij hun vijanden geen kwaad aandoen, zodat ze met goed
gestraft moeten worden. Daarom wordt een deel van het rijk van de lichtelfen bij
dat van de nachtelfen ingelijfd en op die manier wordt het kwaad na verloop
van tijd overwonnen. Haat, die zich niet aan haat wil onderwerpen, moet voor
lief- de zwichten.
55

Gesticht door Mani, een Perzische prins ca. 215-275. Een stroming binnen het christendom.
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De geestelijke beelden uit de Maanperiode waren tot op zekere hoogte een
uitdrukking van de uiterlijke omgeving van de mens. In de Jupiterperiode zullen de beelden van binnenuit gevormd worden; zij zullen de vrucht zijn van het
geestelijk leven van de mens. Bovendien zal hij het vermogen bezitten dat hij
in de Aardeperiode aankweekte, namelijk om dingen in de ruimte buiten zichzelf waar te nemen. In de Maanperiode zag hij niet het concrete ding, maar enkel de zieleneigenschappen ervan. In de Jupiterperiode zal hij beide zien en
zodoende zijn omgeving grondig waarnemen en begrijpen. In een later stadium in diezelfde periode zal dit waarnemingsvermogen door een nog hogere fase opgevolgd worden. Zijn vermogen om heldere, verstandelijke begrippen
van kleuren, voorwerpen of tonen te vormen, zal hem in staat stellen met bovenzinnelijke wezens, van uiteenlopende orde, in aanraking te komen, hen te
beïnvloeden, zich van hun gehoorzaamheid te verzekeren en hun krachten
naar wens te gebruiken. Hij zal echter niet in staat zijn om uit zichzelf de
krachten uit te zenden voor het ten uitvoer brengen van zijn ontwerpen en
zal van de hulp van deze bovenstoffelijke wezens, die dan voor hem klaar zullen staan, afhankelijk zijn.
Aan het eind van de Venusperiode zal hij in staat zijn om uit eigen kracht
zijn beelden levend te maken en ze uit zichzelf als voorwerpen in de ruimte
uit te zetten. Dan zal hij een objectief, zelfbewust, scheppend bewustzijn bezitten.
Er kan heel weinig over het hooggeestelijke bewustzijn dat aan het eind van
de Vulcanusperiode bereikt zal worden, worden gezegd; het gaat ons tegenwoordige bevattingsvermogen volledig te boven.
Spiralen in spiralen
Men moet niet denken dat deze bewustzijnstoestanden aan het begin van de
perioden waartoe zij behoren, beginnen en tot het einde ervan duren. Men
moet altijd rekening houden met het herhalingsproces en de daarmee vergezeld gaande overeenkomstige bewustzijnstoestanden op een hoger niveau. De
Saturnusrondte van elke periode, het verblijf op bol A en het eerste tijdvak
op elke bol, zijn herhalingen van de ontwikkelingstoestanden uit de Saturnusperiode. De Zonnerondte, het verblijf op bol B en het tweede tijdvak op
elke bol, zijn herhalingen van de ontwikkelingsstadia uit de Zonneperiode en
zo voort, de hele weg lang. Daaruit zal men zien dat het bewustzijn dat het
speciale, karakteristieke resultaat of product van een bepaalde periode is, zijn
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ontwikkeling niet begint voordat alle herhalingen achter de rug zijn. Het waakbewustzijn van de Aardeperiode begon zich pas te ontwikkelen na de vierde
rondte, toen de levensgolf op de vierde bol (D) beland was, en op die bol in
het vierde of Atlantische tijdvak was.
Het Jupiterbewustzijn zal in de Jupiterperiode pas in de vijfde rondte beginnen, wanneer de vijfde bol (E) bereikt is en het vijfde tijdvak op die bol
begint. Daaruit volgt dat het Venusbewustzijn niet beginnen zal voor de zesde rondte op de zesde bol het zesde tijdvak bereikt heeft; en zal het specifieke Vulcanuswerk tot de allerlaatste bol en het allerlaatste tijdvak beperkt zijn,
net voor het einde van de ‘dag van openbaring’.
Diagram 15b. Bewustzijnsniveau in de verschillende perioden

De tijd die voor het doormaken van al deze perioden afzonderlijk nodig is, is
zeer verschillend. Hoe dieper de maagdelijke geesten in de stof afdalen, des
te langzamer is hun vooruitgang en des te talrijker zijn de niveaus of stadia op
de weg van vooruitgang. Zodra het dieptepunt van stoffelijk bestaan voorbij
is en de levensgolf tot ijlere en beweeglijker toestanden opstijgt, wordt de
vooruitgang geleidelijk versneld. De Zonneperiode duurt iets langer dan de
Saturnusperiode en de Maanperiode is weer langer dan de Zonneperiode. De
Mars- of eerste helft van de Aardeperiode is de langste helft van alle perioden.
Daarna begint de duur weer af te nemen, zodat de Mercuriushelft van de
Aardeperiode - de overige drieëneenhalve rondten - minder tijd in beslag zal
nemen dan de Marshelft. De Jupiterperiode zal korter duren dan de Maanpe-
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riode. De Venusperiode weer korter dan de overeenkomstige Zonneperiode;
terwijl de Vulcanusperiode het kortst van alle is.
De bewustzijnstoestanden van de verschillende periode kunnen als volgt in
bovenstaande tabel gerangschikt worden.
Na dit algemeen overzicht van de bewustzijnstoestanden, die in de volgende drieënhalve rondten ontwikkeld moeten worden, zullen wij nu de middelen
bezien om dat doel te bereiken.
Alchemie en zielengroei
Het stoffelijk lichaam ontstond in de Saturnusperiode, maakte in de Zonne- en
Maanperiode verschillende gedaanteverwisselingen door en zal in de Aardeperiode zijn hoogste ontwikkeling bereiken.
Het levenslichaam ontstond in de tweede rondte van de Zonneperiode, werd
in de Maan- en Aardeperiode opnieuw gevormd en zal in de Jupiterperiode dat het vierde stadium ervan aanduidt, evenals de Aardeperiode het vierde
stadium voor het stoffelijk lichaam is - de volmaaktheid bereiken.
Het begeertelichaam ontstond in de Maanperiode, werd in de Aardeperiode opnieuw gevormd, zal in de Jupiterperiode verdere veranderingen ondergaan en in de Venusperiode de volmaaktheid bereiken.
Het verstand ontstond in de Aardeperiode, zal in de Jupiter- en de Venusperiode veranderingen ondergaan en in de Vulcanusperiode de volmaaktheid
bereiken.
Op diagram 8 is te zien, dat de laagste bol van de Jupiterperiode, in het etherisch gebied ligt. Men kan daar dus onmogelijk een grofstoffelijk lichaam gebruiken, omdat in het etherisch gebied alleen een levenslichaam te gebruiken
is. Toch moeten wij niet denken dat het stoffelijk lichaam, nadat er vanaf het
begin van de Saturnusperiode tot aan het eind van de Aardeperiode zoveel
tijd besteed is om het te voltooien en te vervolmaken, weggeworpen wordt,
zodat de mens in een hoger voertuig zal kunnen werken.
In de natuur wordt niets verspild. In de Jupiterperiode zullen de krachten
van het stoffelijk lichaam aan het voltooide levenslichaam toegevoegd worden.
Dat voertuig zal dan, behalve zijn eigen vermogen, ook nog de vermogens van
het stoffelijk lichaam bezitten en zal daardoor een veel waardevoller instrument voor de uitdrukking van de drievoudige geest zijn dan wanneer het alleen uit zijn eigen krachten was opgebouwd.
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In de Venusperiode ligt bol D in de begeertewereld (zie diagram 8), zodat
noch een stoffelijk lichaam, noch een levenslichaam als instrument van bewustzijn gebruikt kan worden. Daarom wordt de essentie van het volmaakte
stoffelijk lichaam en levenslichaam in het voltooide begeertelichaam ingeweven, zodat dit laatste een voortreffelijk voertuig wordt, een wonder van aanpassingsvermogen en op zo subtiele manier gehoor gevend aan de geringste
wens van de inwonende geest, dat wij, gebonden als wij zijn door beperkingen, er ons niet het flauwste idee van kunnen vormen.
Toch zal zelfs de nuttigheid van dit prachtige voertuig nog overtroffen worden, als in de Vulcanusperiode de essentie ervan, samen met de essentie van
het grofstoffelijk lichaam en het levenslichaam, toegevoegd worden aan het
verstand, dat het hoogste voertuig van de mens wordt en dat in zich de kern
van het beste uit alle voertuigen bevat. Omdat het voertuig uit de Venusperiode al ons begripsvermogen te boven gaat, hoeveel te meer het voertuig dat
door de goddelijke wezens van de Vulcanusperiode gebruikt zal worden.
Tijdens de involutie hielpen de scheppende hiërarchieën de mens om de
drievoudige geest, het ego, tot activiteit te prikkelen, het drievoudige lichaam
op te bouwen, en de schakel van het verstand te leggen. Nu echter, op de zevende dag, rust God, om met de woorden van de Bijbel te spreken. De mens
moet zichzelf weten te redden. De drievoudige geest moet de uitwerking van
het plan waarmee de goden begonnen zijn, afmaken.
Van de drie aspecten van de geest zal de menselijke geest - die tijdens de involutie in de Maanperiode tot ontwaken werd gebracht - tijdens de ontwikkeling van de Jupiterperiode het meest op de voorgrond treden, dat op de opwaartse boog van de spiraal overeenkomt met de Maanperiode. De levensgeest, die in de Zonneperiode zijn activiteit begon, zal in de overeenkomstige
Venusperiode zijn grootste activiteit vertonen, terwijl de specifieke invloeden
van de goddelijke geest het krachtigst zullen zijn in de Vulcanusperiode, omdat hij in de overeenkomstige Saturnusperiode belevendigd werd.
Tijdens de evolutie zijn alle drie de aanzichten van de geest steeds actief,
maar de voornaamste activiteit van elk aspect zal in die specifieke tijdperken
ontvouwd worden, omdat elk aspect het daar te verrichten werk tot specifieke taak heeft.
Toen de drievoudige geest het drievoudige lichaam ontwikkeld had, en het
door middel van het brandpunt van het verstand had leren beheersen, begon
hij door werk van binnenuit, de drievoudige ziel te ontwikkelen. De grootheid
of de kleinheid van de menselijke ziel hangt af van de hoeveelheid werk die de
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geest in de lichamen heeft verricht. Dit werd al in hoofdstuk 3 over de ervaringen na de dood uitgelegd.
Het gedeelte van het begeertelichaam dat het ego bewerkt heeft, wordt in de
aandoeningsziel omgezet en ten slotte door de menselijke geest, van wie het
speciale voertuig het begeertelichaam is, geassimileerd.
Het gedeelte van het levenslichaam dat de levensgeest bewerkt heeft, wordt
verstandsziel en bouwt de levensgeest op, omdat dat aanzicht van de drievoudige geest zijn tegenhanger in het levenslichaam heeft.
Het gedeelte van het stoffelijk lichaam dat de goddelijke geest heeft bewerkt, wordt de bewustzijnsziel genoemd en gaat ten slotte op in de goddelijke geest, omdat het grofstoffelijk lichaam zijn stoffelijke uitstraling is.
De bewustzijnsziel groeit door handeling, uiterlijke schokken en ervaring.
De aandoeningsziel groeit door gevoelens en emoties die door handelingen
en ervaring opgewekt worden.
De verstandsziel, als bemiddelaar tussen de beide andere, groeit door de oefening van het geheugen, waardoor zij ervaringen uit verleden en heden en de
daardoor opgewekte gevoelens aaneenschakelt en zodoende sympathie en antipathie in het leven roept, die zonder het geheugen niet konden bestaan, omdat de gevoelens, die alleen uit ervaring zijn geboren, alleen maar van voorbijgaande aard zouden zijn.
Tijdens de involutie ontwikkelde de geest zich door steeds groeiende lichamen. Evolutie is echter afhankelijk van zielengroei, de omzetting van de lichamen in een ziel. De ziel is om zo te zeggen de essentie, de macht of de kracht
van het lichaam. Wanneer een lichaam door alle stadia en perioden heen geheel en al opgebouwd is en tot volmaaktheid is gebracht - zoals hierboven
beschreven is - dan wordt de ziel daar volledig uit verwijderd en geabsorbeerd
door die van de drie aanzichten van de geest, die het lichaam aanvankelijk in
het leven riep.
De bewustzijnsziel zal dus in de zevende rondte van de Jupiterperiode door
de goddelijke geest geabsorbeerd worden.
De verstandsziel zal in de zesde rondte van de Venusperiode door de levensgeest
geabsorbeerd worden.
De aandoeningsziel zal in de vijfde rondte van de Vulcanusperiode door de
menselijke geest geabsorbeerd worden.
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Het scheppende Woord
Het verstand is het belangrijkste instrument dat de geest bezit en zijn speciale
hulpmiddel bij het scheppingswerk. Het vergeestelijkte, volmaakte strottenhoofd zal het scheppende Woord uitspreken, maar het volmaakte verstand zal
de bepaalde vorm en de trillingsomvang bepalen en dus de beslissende factor
zijn. Verbeeldingskracht zal het vergeestelijkte vermogen zijn, dat het scheppingswerk leidt.
Er is momenteel een sterke neiging om het vermogen van de verbeeldingskracht met geringschatting te bezien; toch is zij een van de belangrijkste factoren in onze beschaving. Als er geen verbeeldingskracht had bestaan, zouden
wij nog altijd niet veel meer dan naakte wilden zijn. De verbeeldingskracht
ontwierp onze huizen, onze kleding, alle gemakken op het gebied van
transport en verzending. Als de uitvinders van deze verbeteringen niet het verstand en de verbeeldingskracht bezeten hadden om verstandelijke beelden te
vormen, dan zouden die verbeteringen nooit tastbare werkelijkheid hebben
kunnen worden. In onze materialistische tijd wordt nauwelijks een poging gedaan om de verachting waarmee het vermogen van de verbeeldingskracht
over het algemeen bezien wordt, te verbergen. Geen mens voelt de gevolgen
daarvan pijnlijker dan de uitvinder. Meestal worden zij als zonderlingen bestempeld. Toch hebben zij de belangrijkste rol gespeeld bij de onderwerping van
de stoffelijke wereld, en onze sociale omgeving gemaakt tot wat die nu is.
Elke verbetering op geestelijk of stoffelijk gebied moet eerst als mogelijkheid
uitgebeeld worden, voor zij werkelijkheid kan worden.
Als u diagram 1 nog eens opslaat, wordt dit duidelijk. In de daar getrokken
vergelijking tussen de functies van de verschillende voertuigen van de mens
en de onderdelen van een projector, komt het verstand overeen met de lens.
Het is het scherpstellende hulpmiddel waardoor de ideeën, die door de verbeeldingskracht van de geest zijn voortgebracht, op het stoffelijk heelal geprojecteerd worden. Eerst zijn het alleen maar gedachtevormen, maar wanneer
de begeerte om de uitgebeelde mogelijkheden te verwezenlijken de mens tot
werk in de stoffelijke wereld drijft, worden zij wat wij tastbare werkelijkheid
noemen.
Op het ogenblik echter is het verstand niet zo afgesteld dat het een helder
en juist beeld geeft van wat de geest uitbeeldt. Het is niet gecentreerd. Het
geeft wazige en vertroebelde beelden. Vandaar de noodzaak om te experimenteren om de onvolmaaktheden van het eerste ontwerp aan te tonen en nieuwe
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voorstellingen en ideeën te scheppen, tot het beeld, dat door de geest in gedachtestof is omgezet, in fysieke stof is weergegeven.
Wij zijn hooguit in staat door het verstand dat soort van beelden te scheppen dat met vorm in verband staat, omdat wij, daar het verstand pas in de
Aardeperiode ontstond en dus nu het vorm- of mineraalstadium doormaakt
in onze handelingen tot vormen, tot mineralen beperkt zijn. Wij kunnen allerlei manieren en middelen uitdenken om de minerale vormen uit de drie lagere natuurrijken te bewerken, maar wij staan zo goed als machteloos tegenover levende lichamen. Wel kunnen wij een levende tak op een levende boom
enten of een levend deel van dier of mens op een ander levend deel, maar wij
werken dan niet met het leven, maar met de vorm. Wij veranderen de omstandigheden, maar het leven dat die vorm al bewoonde, blijft dit doen. Leven
zelf scheppen, gaat het vermogen van de mens te boven, totdat zijn verstand
zelf levend geworden is.
In de Jupiterperiode zal het verstand tot op zekere hoogte bezield zijn, zodat
de mens dan vormen kan uitbeelden die zullen leven en groeien als planten.
In de Venusperiode, wanneer zijn verstand gevoel gekregen heeft, kan de
mens levende, groeiende en voelende dingen scheppen.
Wanneer hij aan het einde van de Vulcanusperiode volmaakt geworden is,
zal hij in staat zijn door verbeeldingskracht wezens, die kunnen leven, groeien, voelen en denken, in het leven te roepen.
In de Saturnusperiode begon de levensgolf, die nu mens is, haar ontwikkeling. De Heren van het Verstand waren toen mensachtig. Zij werkten in die
periode op de mens in, die toen mineraalachtig was. Nu hebben zij niets meer
met de lagere natuurrijken te maken, en bemoeien zich uitsluitend met onze
menselijke ontwikkeling.
Onze tegenwoordige dieren begonnen hun mineraalachtig bestaan in de
Zonneperiode, toen de aartsengelen mensachtig waren. Daarom zijn de aartsengelen de heersers en begeleiders van het dierenrijk, maar hebben met planten of mineralen niets van doen.
De tegenwoordige planten maakten in de Maanperiode hun mineraalachtige
bestaan door. De engelen waren toen mensachtig; daarom hebben zij tot speciale taak het leven, dat nu in de planten woont, tot het mensachtige stadium
op te leiden; voor de mineralen hebben zij echter geen belangstelling.
Onze tegenwoordige mensheid zal met de nieuwe levensgolf, die hun ontwikkeling in de Aardeperiode begonnen en die nu de mineralen bezielt, moeten
werken. Wij zijn nu al bezig ze door middel van onze verbeeldingskracht te
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bewerken door er vorm aan te geven en ze tot schepen, bruggen, spoorwegen, huizen, en dergelijke te bouwen.
In de Jupiterperiode zullen wij de ontwikkeling van het plantenrijk leiden,
want dat wat nu mineraal is, zal dan een plantachtig bestaan doormaken, en
wij zullen er op moeten inwerken, zoals de engelen nu met ons plantenrijk
doen. Ons vermogen tot verbeelden zal dan zo ontwikkeld zijn, dat wij niet
alleen in staat zullen zijn vormen te scheppen, maar die vormen ook met levenskracht te bezielen.
In de Venusperiode zal onze tegenwoordige mineralen levensgolf een nieuwe stap voorwaarts gedaan hebben en zullen wij voor de dieren uit die periode hetzelfde doen wat de aartsengelen nu voor onze dieren doen namelijk hun
levende, voelende vormen geven.
Ten slotte zullen wij in de Vulcanusperiode het voorrecht hebben in hen de
kiem van een verstand te leggen, zoals de Heren van het Verstand bij ons deden. Onze tegenwoordige mineralen zullen dan de mensheid van de Vulcanusperiode geworden zijn en wij zullen dezelfde stadia doorgemaakt hebben,
zoals de engelen en aartsengelen nu doormaken. Wij zullen dan een punt in
onze ontwikkeling bereikt hebben, dat iets hoger is dan dat van de tegenwoordige Heren van het Verstand, want bedenk wel, er vindt dank zij de spiraal nooit ergens precies hetzelfde plaats, maar er valt altijd geleidelijke vooruitgang te constateren.
Aan het eind van de Jupiterperiode zal de goddelijke geest de menselijke
geest in zich opnemen, aan het eind van de Venusperiode de levensgeest, terwijl hij aan het eind van de Vulcanusperiode het volmaakte verstand met al
wat het op zijn levensreis door alle zeven perioden verzameld heeft, zal absorberen. Dit is niet in tegenspraak met de eerdere bewering dat de aandoeningsziel in de vijfde rondte van de Vulcanusperiode door de menselijke geest
geabsorbeerd zal worden, want de menselijke geest zal zich dan in de goddelijke geest bevinden.
Dan zal de lange tussentijd van ontledende en analyserende activiteit volgen,
waarin de maagdelijke geest alle vruchten van de zevenvoudige perioden van
actieve openbaring zal assimileren. Hij is dan opgegaan in God, van wie hij
kwam om aan de dageraad van een nieuwe grote dag als één van zijn stralende helpers weer te verrijzen. Tijdens zijn ontwikkeling in het verleden zijn al
zijn latente mogelijkheden in dynamische vermogens omgezet. Als vruchten
van zijn levensreis door de stof heeft hij zielenkracht en een scheppend verstand
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verkregen. Hij is van onmacht tot almacht, van onwetendheid tot alwetendheid opgeklommen.
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17
HET VERKRIJGEN VAN EERSTEHANDS KENNIS

De eerste schreden
Wij zijn nu het punt genaderd dat wij aanwijzingen kunnen geven, hoe iedereen zelf alle feiten waarmee wij ons tot nu toe in onze studie beziggehouden
hebben, kan onderzoeken. Zoals al in het begin gezegd werd, is er geen sprake van speciale gaven die aan de een of ander geschonken worden. Iedereen
kan zelf de waarheid over de levensreis van de ziel, de ontwikkeling in het
verleden en de toekomstige bestemming van de wereld leren kennen, zonder
van een ander afhankelijk te zijn. Er bestaat een methode waardoor dit waardevolle vermogen verkregen kan worden waardoor u zich geschikt kunt maken om die bovenstoffelijke gebieden te onderzoeken; een methode die, wanneer zij met volharding nagestreefd wordt, de vermogens van een god tot ontwikkeling brengt.
Een eenvoudig voorbeeld zal de eerste schreden duidelijk maken. De beste
werktuigkundige is zonder zijn specifieke gereedschap bijna machteloos. Het
is het kenmerk van een goed vakman, dat hij wat kwaliteit en goede staat betreft, heel kieskeurig is op het gereedschap dat hij gebruikt, omdat hij weet dat
het werk evengoed van hun bruikbaarheid als van zijn vaardigheid afhangt.
Het ego heeft verscheidene instrumenten: een stoffelijk lichaam, een levenslichaam, een begeertelichaam en een verstand. Zij vormen zijn gereedschap.
Van hun kwaliteit en goede staat hangt af hoeveel of hoe weinig hij van zijn
taak - het opdoen van ervaring - kan volbrengen. Als zijn gereedschap slecht en
bot is, dan zal er weinig geestelijke groei zijn en het leven, wat de geest betreft,
nutteloos zijn.
Meestal meten wij een geslaagd leven af naar de goede financiële omstandigheden, de maatschappelijke positie, of het geluk dat voortspruit uit een zorgeloos bestaan in een aangename omgeving.
Als wij het leven op die manier bezien, vergeten wij de voornaamste dingen
die tot iets blijvends leiden. Die persoon laat zich door het voorbijgaande en
het begoochelende verblinden. Een bankrekening schijnt zo'n wezenlijk suc337

ces te zijn, dat men vergeet dat zodra het ego het lichaam verlaat, het geen rechten kan doen gelden in goud of welke andere aardse schat ook. Misschien moet
men zelfs wel verantwoording afleggen van de middelen die men voor het
verzamelen van die hoeveelheid geld toepaste en hevig lijden bij het zien dat
anderen het verkwisten. Men vergeet, dat wanneer het zilveren koord losgemaakt wordt, een belangrijke maatschappelijke positie ook wegvalt. Zij die
eens vleiden, kunnen dan spottend lachen. Zelfs zij die in het leven oprecht
waren, zullen misschien rillen bij de gedachte dat er eens een moment aanbreekt waarin zij geen ander gezelschap zullen hebben dan de doden. Alles
wat alleen maar tot dit leven behoort is vergankelijk. Alleen datgene heeft echt
waarde, wat wij over de drempel heen, als schatten van de geest, kunnen meenemen.
De kasplant ziet er mooi uit, zoals zij daar opbloeit in haar beschut glazen
huisje. Maar zodra de verwarming stuk gaat, verdort zij en sterft, terwijl de
plant die opgegroeid is in regen en zonneschijn te midden van storm en windstilte, de winter zal overleven en elk jaar opnieuw bloemen zal dragen. Vanuit
het standpunt van de ziel bezien, zijn geluk en een onbezorgde omgeving
meestal ongunstige omstandigheden. Het vertroetelde, geliefkoosde schoothondje lijdt aan kwalen die de arme straathond, die voor een stukje keukenafval moet vechten, niet kent. Het leven van de straathond is hard, maar hij doet
ervaring op die hem waakzaam, vlug en vindingrijk maakt. Zijn leven is rijk
aan gebeurtenissen en hij doet een massa ondervinding op, terwijl de verwende schoothond zijn tijd in ontzettende eentonigheid verlummelt.
Voor de mens geldt hetzelfde. Het kan ontzettend zwaar zijn om tegen armoede en honger te vechten. Maar vanuit het standpunt van de ziel bezien, is
het veruit te verkiezen boven een leven van nutteloze weelde. Wanneer rijkdom niets anders is dan de dienaar van goed doordachte filantropie die de mens
werkelijk helpt te verheffen, dan kan hij een grote zegen en een middel tot
groei voor de bezitter zijn. Wanneer die rijkdom echter voor egoïstische doeleinden en onderdrukking gebruikt wordt, dan moet hij als een absolute vloek
worden beschouwd.
De ziel is hier om door middel van haar instrumenten ervaring op te doen.
Deze instrumenten zijn het gereedschap dat aan iedereen bij zijn geboorte
ter beschikking wordt gesteld. Zij zijn goed, slecht of middelmatig, naar mate
wij ze door ervaring in het verleden hebben leren opbouwen. Wij moeten er
mee werken zoals ze zijn, als wij ze ten minste gebruiken.
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Zodra wij uit onze gebruikelijke geestelijke onverschilligheid wakker zijn geschud en er naar verlangen om vooruit te komen, rijst vanzelf de vraag: wat
moet ik doen?
Zonder goed onderhouden gereedschap kan de technicus geen goede arbeid
verrichten. Zo moeten ook de instrumenten van het ego schoongemaakt en
geslepen zijn, voor het met enige kans van slagen aan het werk kan gaan.
Naarmate wij meer met deze prachtige instrumenten werken, verbeteren zij
zich door juist gebruik en worden hoe langer hoe meer voor het werk geschikt.
Het doel van dit werk is vereniging met het hoger zelf. De overwinning van de lagere aard gebeurt in drie stappen, maar zij worden niet precies na elkaar gezet. In
zekere zin gaan zij naast elkaar, zodat op het tegenwoordige niveau de eerste de
meeste aandacht vraagt, de tweede minder en de derde nog minder. Na verloop van tijd kan, nadat de eerste stap geheel gezet is, ook meer aandacht aan
de beide andere geschonken worden.
Om deze drie stadia te bereiken, zijn drie hulpmiddelen gegeven. Men kan
ze in de buitenwereld vinden, waar de grote leiders van de mensheid ze geplaatst hebben.
Het eerste hulpmiddel zijn de rasgodsdiensten, die de mensheid helpen het
begeertelichaam te overwinnen en haar op die manier voor vereniging met de heilige
Geest voor te bereiden. De volle werking van dit hulpmiddel bleek met
Pinksteren. Daar de heilige Geest de rasgod is, zijn alle talen uitdrukking van
hem. Daarom spraken de leerlingen, toen zij volkomen verenigd en vervuld
waren met de heilige Geest, in verschillende talen en waren zij in staat hun toehoorders te overtuigen. Hun begeertelichamen waren voldoende gelouterd
om de gewenste vereniging tot stand te brengen. Dit is een voorproefje van
wat de discipel eens zal bereiken: namelijk het vermogen om alle talen te spreken. Als voorbeeld uit de geschiedenis kunnen wij aanhalen dat de graaf de
St. Germain, een van de latere belichamingen van Christian Rosencreutz, de
stichter van onze heilige Orde, alle talen kende, zodat iedereen tot wie hij
sprak dacht dat hij tot hetzelfde land als zij behoorden. Hij had ook de vereniging met de heilige Geest bereikt.
In het Hyperborese tijdvak, de tijd voordat de mens een begeertelichaam bezat, was er maar één universele manier van communiceren. Zodra het begeertelichaam voldoende gelouterd is, zullen alle mensen weer in staat zijn elkaar te begrijpen, want dan zal het scheidingbrengende rasverschil weggevallen zijn.
Het tweede hulpmiddel dat de mensheid nu bezit, is de godsdienst van de
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Zoon, de christelijke godsdienst, waarvan het doel is vereniging met Christus, door
loutering en beheersing van het levenslichaam.
Paulus verwijst naar die toekomstige toestand als hij zegt: ‘Zolang Christus
geen gestalte in u krijgt …’ Gal. 4:19, en hij spoort zijn volgelingen aan zich van
alles te onthouden, evenals mannen die een wedloop houden.
Het fundamentele uitgangspunt bij het opbouwen van het levenslichaam is
herhaling. Herhaalde ervaringen werken er op in en vormen het geheugen. De
leiders van de mensheid, die ons door bepaalde oefeningen een onbewust
hulpmiddel wilden geven, stelden het gebed in als middel om zuivere, verheven gedachten op het levenslichaam te laten inwerken en spoorden ons aan:
‘bid zonder ophouden’. Spotters hebben vaak snerend gevraagd waarvoor al
dat bidden toch nodig is. Want als God alwetend is dan weet hij wat wij nodig hebben en als hij niet alwetend is, dan zullen onze gebeden hem waarschijnlijk nooit bereiken. Als hij niet alwetend is, dan kan hij ook niet almachtig zijn en zal daarom in geen geval op onze gebeden kunnen antwoorden. Ook
menig serieuze christen heeft zich misschien bezwaard gevoeld om voortdurend ‘de troon van de Genadigde’ Hebr.4:16, lastig te vallen.
Dergelijke gedachten berusten op een verkeerd begrip van de feiten. Zeker,
God is alwetend, en behoeft dus niet te worden herinnerd aan wat wij nodig
hebben. Maar als wij op de juiste manier bidden, heffen wij ons tot hem op,
zodat wij ons levenslichaam opbouwen en zuiveren. Als wij op de juiste manier
bidden; en dáár zit de grote moeilijkheid. Meestal zijn wij veel meer vervuld
met wereldse zaken dan met onze geestelijke verheffing. In de kerken worden
speciale samenkomsten gehouden om voor regen te bidden! De geestelijken
van de vijandelijke legers of vloten bidden zelfs vóórdat het gevecht begint,
opdat het succes aan hun kant mag zijn!
Dat is een gebed tot de rasgod die met zijn volk meestrijdt, hun kudden
schapen en rundvee vermeerdert, hun graanschuren vult en in hun stoffelijke
behoeften voorziet. Dergelijke gebeden zijn niet eens zuiverend. Zij rijzen op
uit het begeertelichaam, dat de situatie als volgt samenvat: ‘Heer, nu ik mij zo
goed mogelijk aan uw geboden houd, moet u op uw beurt daarvoor iets terugdoen.’
Christus gaf aan de mens een gebed dat, evenals hijzelf, enig en alles omvattend is. Het bestaat uit zeven afzonderlijke gebeden, één voor elk van de zeven
delen waaruit de mens bestaat: het drievoudige lichaam, de drievoudige geest
en de schakel van het verstand. Elk gebed is speciaal bedoeld om de vooruit-
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gang van dat deel van de samengestelde mens waarnaar het verwijst, te bevorderen.
Het doel van het gebed in verband met het drievoudige lichaam is de vergeestelijking van die voertuigen en het losmaken van de drievoudige ziel daaruit.
De gebeden in verband met de drievoudige geest maken hem geschikt om de
vrijgemaakte essentie, de drievoudige ziel, in zich op te nemen.
Het gebed voor de schakel van het verstand heeft tot doel het in zijn juiste
verband te houden, als een schakel tussen de geestelijke en de lagere aard.
Het derde hulpmiddel dat de mensheid geschonken zal worden, zal de godsdienst van de Vader zijn. Wij kunnen ons nauwelijks een begrip vormen van
wat dat zal zijn, behalve dan dat het ideaal zelfs hoger dan broederschap zal
staan en het stoffelijk lichaam erdoor vergeestelijkt zal worden.
De godsdiensten van de heilige Geest, de rasgodsdiensten, dienden voor de
verheffing van het menselijk ras door een gevoel van gehechtheid, dat beperkt
was tot een groep: familie, stam of volk.
Het doel van de godsdienst van de Zoon, Christus, is om de mensheid
verder te verheffen door haar in een universele broederschap van afzonderlijke
personen te verenigen.
Het ideaal van de godsdienst van de Vader zal zijn het verwijderen van alle
afgescheidenheid, het opgaan van allen in één, zodat er geen sprake meer is
van ik of jij, maar dat iedereen in feite één is. Dit zal niet gebeuren zolang wij
nog deze stoffelijke aarde bewonen, maar in een toekomstige toestand waarin wij onze ‘eenheid met allen’ zullen beseffen en iedereen in alle kennis zal
delen die door iedereen afzonderlijk verzameld is. Evenals één facet van een
diamant deelt in al het licht dat door de andere facetten valt en, hoewel begrensd door lijnen die er een bepaalde eigenheid zonder afgescheidenheid aan geven, toch met alle andere één is, zo zal de individuele geest de herinnering aan zijn
persoonlijke ervaringen bewaren, terwijl hij aan alle anderen de vruchten van zijn persoonlijk bestaan meedeelt.
Dit zijn de stappen en stadia waardoor de mensheid onbewust geleid wordt.
In vroeger eeuwen heerste alleen de rasgeest. De mens stelde zich tevreden
met een patriarchaal en bevoogdend bestuur waarin hij niets te zeggen had.
Nu zien wij over de hele wereld de sporen van het opbreken van het oude stelsel. Het kastenstelsel, dat het bolwerk van Engeland in India was, is bezig te
verbrokkelen. In plaats van zich in groepen af te zonderen, sluiten de mensen
zich aaneen in de hoop dat de onderdrukker zal weggaan en hen in vrijheid
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zal laten leven onder een bewind van het volk, is gekozen door het volk, en
werkt voor het volk. Rusland wordt verscheurd door conflicten om bevrijding van een dictatoriaal, autocratisch bewind. Turkije is wakker geschud en
heeft een grote stap voorwaarts gezet op de weg naar vrijheid. Zelfs hier, in
ons eigen land, waar wij een mate van vrijheid genieten zoals anderen zich tot
nu toe alleen maar als ideaal stellen of door oorlog willen bereiken, zijn wij
nog niet tevreden. Wij ontdekken dat er nog andere vormen van onderdrukking bestaan dan die van een autocratische monarchie. Wij zien in dat wij ook
nog vrijheid op industrieel gebied moeten krijgen. Wij zuchten onder het juk
van kartels en onder een ongezond stelsel van concurrentie. Wij neigen naar
samenwerking die nu door kartels binnen hun eigen grenzen en tot eigen
voordeel in praktijk wordt gebracht. Wij verlangen naar een maatschappelijke
toestand waar het gezegde waarheid zal worden: ‘Ieder zal zitten onder zijn
wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt.’ Micha 4:4.
Zo zijn alle oude, bevoogdende regeringsstelsels over de hele wereld aan het
veranderen. Volken, als zodanig, hebben hun tijd gehad en zijn nu onbewust
bezig in de richting van universele broederschap te werken, in harmonie met
het plan van onze onzichtbare leiders die ondanks dat, machtig zijn in het regelen van gebeurtenissen, al hebben zij niet officieel in de regeringen van volken zitting.
Dit zijn de langzame middelen waardoor de verschillende lichamen van de
mensheid als geheel gezuiverd worden. Maar de aspirant naar geestelijke
kennis streeft bewust naar dit doel, volgens vaste methoden, in overeenstemming met zijn aard.
Westerse methoden voor westerlingen
In India worden bepaalde methoden gebruikt die tot verschillende yogastelsels
behoren. Yoga betekent ‘vereniging’. Evenals in het westen is het doel van de
aspirant vereniging met zijn hogerzelf. Om effectief te zijn moeten de methoden voor het zoeken naar die vereniging verschillend zijn. De lichamen van
een hindoe zijn heel anders van samenstelling dan die van een blanke. De hindoes hebben duizenden jaren in een omgeving en klimaat geleefd, dat totaal
verschilt van het onze. Zij hebben een andere manier van denken gevolgd.
Hoewel hun beschaving van zeer hoge orde is, verschilt zij van de onze. Daarom heeft het voor ons geen nut hun methoden - die het resultaat van verhe342

ven occulte kennis zijn en bij hen uitstekend passen - over te nemen, omdat zij
voor de westerlingen even ongeschikt zijn als haver voor een leeuw.
In sommige stelsels wordt bijvoorbeeld voorgeschreven dat de yogi een bepaalde houding moet aannemen, zodat bepaalde kosmische stromen op een
bepaalde manier door zijn lichaam kunnen stromen en bepaalde resultaten
veroorzaken. Dat onderricht heeft absoluut geen zin voor een blanke, omdat
die door zijn manier van leven totaal ongevoelig is voor die stromen. Als hij
dan ook resultaat wil bereiken, moet hij in harmonie werken met de samenstelling van zijn voertuigen. Daarom werden tijdens de Middeleeuwen [5001500] in verschillende delen van Europa de mysteriën ingesteld. De alchemisten
waren serieuze onderzoekers van het hoger occultisme. Het volksgeloof, dat
hun studie en proeven de omzetting van onedele metalen in goud tot doel hadden, was omdat zij er voor kozen hun ware arbeid - de omzetting van de lagere
aard in geest - op die symbolische manier te beschrijven. Het werd op die manier omschreven om zonder een onwaarheid te zeggen, de argwaan van de
priesters in slaap te sussen. De bewering dat de Rozenkruisers een genootschap vormden, dat zich op de ontdekking en het gebruik van de formules
voor het maken van de steen der wijzen toelegde, is waar. Ook is het juist dat
de meeste mensen die wonderlijke steen gehanteerd hebben en hem nog vaak
hanteren. Hij is gemeenschappelijk bezit, maar alleen van nut als men hem
voor zichzelf maakt. De formule wordt tijdens de esoterische training gegeven en de Rozenkruiser verschilt in dit opzicht niet van een occultist uit een
andere school. Iedereen houdt zich bezig met het maken van die felbegeerde
steen. Iedereen gebruikt echter zijn eigen methode omdat er geen twee mensen gelijk zijn. Om die reden is echt vruchtbaar werk, tot op zekere hoogte, altijd individueel.
Evenals de stralen van het leven, de maagdelijke geesten, bestaan er zeven occulte scholen. Elke School of Orde behoort tot een van deze zeven stralen, zoals ook het geval is met elk onderdeel van onze mensheid. De persoon dus, die
zich bij een van deze occulte groepen probeert aan te sluiten zonder dat de
broeders tot zijn straal behoren, kan niet anders dan zichzelf benadelen. De leden van deze groepen zijn broeders in intiemere zin dan de rest van de
mensheid.
Als wij de zeven stralen met de zeven kleuren van het spectrum vergelijken,
kan hun onderlinge verband misschien beter begrepen worden. Als een rode
straal zich bijvoorbeeld met een groene straal verbindt, zal disharmonie het gevolg zijn. Hetzelfde principe geldt voor geesten. ledereen moet met de groep
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waartoe hij tijdens de openbaring 56 behoort, verdergaan, en toch zijn allen één.
Zoals alle kleuren in het witte licht zitten, maar de straalbreking in onze atmosfeer er de oorzaak van is dat het zich schijnbaar in zeven kleuren verdeelt,
zo zijn de bedrieglijke omstandigheden van het stoffelijke bestaan er de oorzaak van, dat de maagdelijke geesten in groepen verdeeld zijn. Deze schijnbare
groepering zal blijven bestaan zolang wij in deze toestand verkeren.
De Orde van het Rozenkruis werd speciaal gesticht voor hen waarvan hun
hoge graad van intellectuele ontwikkeling maakte dat zij hun hart negeerden.
Het intellect vraagt dringend om een logische verklaring van alles: het wereldmysterie; de vraagstukken van leven en dood. Door het priesterlijk gebod om
‘niet te proberen de mysteriën van God te weten te komen,’ werden niet de
redenen voor, en de vraag van het bestaan verklaard.
Voor elke man of vrouw die met zo’n onderzoekend verstand gezegend is, is
het van het grootste belang dat zij alle kennis waarnaar zij hunkeren, zullen
ontvangen, zodat wanneer het hoofd tevreden is, het hart kan spreken. Verstandelijke kennis is alleen maar een middel tot een doel, nooit het doel zelf.
Daarom probeert de Rozenkruiser op de allereerste plaats de aspirant naar
kennis te overtuigen dat alles in het heelal logisch is om zodoende het weerspannige intellect tot zwijgen te brengen. Zodra het verstand opgehouden
heeft om kritiek te leveren en bereid is om voorlopig verklaringen, die niet
meteen geverifieerd kunnen worden, als waarschijnlijk juist te aanvaarden, alleen dan zal esoterische training succes hebben bij het ontwikkelen van de
geestelijke vermogens, waardoor de mens van geloof tot eerstehands kennis
komt. Toch zal men zelfs dan ervaren dat, naarmate men vooruit gaat in eerstehands kennis en in staat is zelf te onderzoeken, men altijd op waarheden
zal stuiten waarvan men weet dat het waarheden zijn, maar die men nog niet
in staat is zelf te toetsen.
U dient te bedenken, dat alleen iets wat logisch is in het heelal bestaan kan en
dat logica de zekerste gids is in alle werelden. Maar u moet niet vergeten dat uw
vermogens beperkt zijn, en dat er misschien meer dan de eigen vermogens van
logisch redeneren nodig is om een gegeven probleem op te lossen. Toch kan
het best zo zijn dat een probleem voor een volledige uiteenzetting vatbaar is,
maar langs lijnen van redenering - op het niveau van uw ontwikkeling - uw
56 Manifestation is manifestatie, openbaring. Heindel spreekt ook van ‘A new day of manifestation’, een nieuwe dag van openbaring, een scheppingsperiode. Hiermee wordt bedoeld
een ontwikkelingscyclus vanaf het begin tot aan het einde van een scheppingsperiode.
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krachten te boven gaat. Een tweede belangrijk punt is, dat een onwankelbaar
vertrouwen in de Leraar absoluut noodzakelijk is.
Het voorgaande moet door iedereen, die de eerste stappen op de weg naar
geestelijke kennis wil zetten, goed overwogen worden. Als de gegeven voorschriften eenmaal gevolgd worden, moet men ook het volste vertrouwen
hebben dat zij een afdoend middel zijn om het doel te bereiken. Het heeft geen
enkele zin als men ze niet met volle overgave opvolgt. Ongeloof zal de mooiste
bloem van de geest doden.
Het werk aan de verschillende lichamen van de mens gebeurt gelijktijdig.
Eén lichaam kan niet beïnvloed worden zonder ook invloed op de andere te
hebben; maar men kan zich ook op één lichaam richten.
Als men let op hygiëne en voeding, wordt in de eerste plaats het grofstoffelijk lichaam beïnvloed, maar tegelijkertijd heeft het ook een bepaalde uitwerking op het levenslichaam en het begeertelichaam. Want naarmate er zuiverder en beter materiaal in het stoffelijk lichaam wordt ingebouwd, worden
de deeltjes in zuiverder planetaire ether en begeertestof gehuld en daardoor
worden de planetaire deeltjes van het levenslichaam en het begeertelichaam
ook zuiverder. Als men alleen maar aan voeding en hygiëne aandacht schenkt,
dan kunnen het individuele levens- en begeertelichaam even onzuiver blijven
als daarvoor, maar het gaat net iets gemakkelijker om met het goede in aanraking te komen dan wanneer weinig verfijnd voedsel gebruikt wordt.
Wanneer men anderzijds, ondanks allerlei hinderpalen, een gelijkmatig humeur en gevoel voor letterkunde en kunst aankweekt, dan zal het levenslichaam ook smaak en kieskeurigheid in stoffelijke dingen aan de dag leggen en
bovendien veredelende gevoelens in het begeertelichaam opwekken.
Een streven naar veredeling van de gevoelens heeft ook uitwerking op de
andere voertuigen en helpt mee om ze te verbeteren.
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Voedingsmiddelentabel
_____________________
VRUCHTEN
aardbeien
abrikozen
ananas
appel, zonder schil
avocado
banaan
bosbessen
bramen
citroen
cranberry’s
dadels, gedroogd, geconfijt
druiven, blauwe
frambozen
grapefruit
kersen
kiwi
mandarijn
mango
meloen, netmeloen, suiker
olijven in blik/glas
peer
perzik, zonder schil
pruim
rode bessen
rozijnen
sinaasappel
GROENTEN
aardappelen, gekookt
andijvie, rauw
andijvie, gekookt
artisjok, rauw
asperges, gekookt
aubergine, gekookt
biet, gekookt
bleekselderij, gekookt
bleekselderij, rauw
bonen, bruine/witte, gekookt
bonen, snij-, gekookt
bonen, soja, gekookt
bonen, sperzie-, gekookt
bonen, tuin-, gekookt
bloemkool, gekookt
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________________________________________________
energie eiwit koolh. vet vet cholesterol vezels water
totaal verz.
kcal
29
44
57
58
199
95
30
37
36
22
315
75
35
37
54
68
45
66
27
30
113
55
41
49
36
326
51

g
0,7
0,9
0,5
0,2
1,9
1,1
0,6
0,9
0,8
0,4
2
0,6
1,4
0,9
0,9
0,9
0,7
0,6
0,5
0,9
0,9
0,2
1
0,8
1,1
3,1
0,8

g
5
8
12
12,9
1,8
20,6
6
5,1
3
3,4
73
16,8
4,5
6,6
11,5
12,2
9,8
14,3
6
6,3
0,5
11,7
0
9,6
4,4
65
7,8

g
0
0,1
0
0
19,5
0,3
0
0,2
0,3
0
0
0,1
0
0
0
0,8
0,1
0
0
0
11
0,3
0
0
0
0,5
1

mg
0
0
0
0
2,2
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
1,6
0,1
0
0
0
0,2
0,2

mg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

g
1,1
1,7
1,6
1,6
4,3
1,9
1,8
3,1
2
3
7,5
2,1
2,5
0
0,9
3
0,9
1,6
1
0,6
4
2,2
1,4
2,2
3,4
3,7
2

g
91
87
86
86
72
75
92
87
94
87
20
80
88
90
86
84
88
83
94
89
76
85
89
84
90
17
88

86
17
23
49
18
21
29
14
14
126
23
251
25
45
23

1,7
1,3
1,4
2
1
1
1,2
1
1
8
1,8
21,5
1,8
5
1,8

17,9
1,2
2,3
9,5
3
3
4,6
2
2
17,7
1,9
9,5
2,2
4
1,9

0,4
0,4
0,5
0
0
0
0
0
0
0,9
0
11,2
0,4
0
0,4

0,1
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
1,7
0,1
0
0,1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,5
1,8
1,7
1,5
0,9
2,5
2,9
1,1
1,1
7,2
4,2
13,2
2,9
4,7
2,3

78
95
94
82
94
93
88
92
92
64
92
45
92
85
93

Uit: Nederlandse voedingsmiddelentabel, Voorlichtingsbureau voor de voeding, Den Haag, 2016
mineralen
vitaminen
_____________ _____________________________ ___________________________
VRUCHTEN
aardbeien
abrikozen
ananas
appel
avocado
banaan
bosbessen
bramen
citroen
cranberry’s
dadels, geconfijt
druiven, blauwe
frambozen
grapefruit
kersen
kiwi
mandarijn
mango
meloen, net
meloen, suiker
olijven, in blik/glas
peer, zonder schil
perzik, zon d. schil
pruim
rode bessen
rozijnen
sinaasappel

natrium
mg
3
0
0
1
3
0
1
2
1
1
10
5
3
1
1
3
1
1
15
20
2250
1
0
0
2
25
1

GROENTEN
aardappelen, gek.
andijvie, rauw
andijvie, gekookt
artisjok, rauw
asperges, gek.
aubergine, gek.
biet, gekookt
bleekselderij, gek.
bleekselderij, rauw
bonen, br./wit, gek.
bonen, snij-, gek.
bonen, soja-, gek.
bonen, sperzie-, gek.
bonen, tuin, gek.
bloemkool, gek.

6
22
5
47
5
10
62
60
60
2
2
4
2
5
10

zout kalium calcium magn.
mg mg
mg
mg
0
183
15
0,5
0
283
20
11
0
116
12
15
0
103
3
4
0
377
11 25
0
374
6
28
0
80
15
2
0
185
60
23
0
193
10
9
0
87
15
7
0
600
70
50
0
224
21 10
0
228
15
19
0
165
21
10
0
248
20
10
0
312
30
14
0
145
25
10
0
143
14
11
0
200
15
20
0,1 350
13
11
5,6
91
61 22
0
136
5
6
0
178
4
8
0
197
8
7
0
295
20 13
0,1 800
50
4,2
0
177
23 10
0
315
0,1 253
0
163
0,1 353
0
200
0
200
0,2 344
0,2 320
0,2 320
0
382
0
168
0 1008
0
265
0
400
0
224

11
54
60
53
20
10
22
80
80
38
37
138
54
20
25

18
11
9
22
13
8
13
4
12
24
18
150
27
19
9

ijzer A
mg μg
0
1
0,8 104
0,2
4
0,1
1
0,4
5
0,3
5
1
1
1
12
0,1
0
1
14
1,5
3
0,2
2
1,5
2
0,1
14
0,5
6
0,4
3
0,1
20
0,2
26
0,8
4
0,6
4
1,8
24
0,1
1
0,2
8
0,3
30
1
2
2
0
0,1
8

D
μg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B1
mg
0,02
0,06
0,06
0,01
0,1
0,03
0,01
0,03
0,06
0
0,05
0,03
0,09
0,07
0,02
0,01
0,06
0,03
0,04
0,05
0,02
0,01
0,01
0,02
0,08
0,08
0,05

B2
mg
0,03
0,05
0,02
0,01
0,18
0,03
0,02
0,04
0,02
0,01
0,1
0,01
0,05
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,05
0,02
0,01
0,01
0,02
0,03
0,02
0,03
0,03

0,6
1,2
0,5
1,5
1
0,5
0,3
0,5
0,5
2
0,5
5
0,8
0,8
0,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,05
0,04
0,05
0,14
0,1
0,04
0,05
0,08
0,08
0,11
0,07
0,66
0,05
0,1
0,02

0,01 0,203
0,06 0,057
0,06 0,081
0,01 0,03
0,07 0,03
0,05 0,06
0,05 0,038
0,15 0,06
0,15 0,1
0,05 0,088
0,06 0,05
0,19 0,228
0,08 0,071
0,15 0,07
0,05 0,063

0
65
188
4
0
6
1
241
241
0
22
19
26
14
0

B6 B12
mg μg
0
0
0,06 0
0,086 0
0,03 0
0,36 0
0,291 0
0,04 0
0,03 0
0,04 0
0,07 0
0,1
0
0,048 0
0,06 0
0,03 0
0,04 0
0,072 0
0,076 0
0,04 0
0,06 0
0,1
0
0,02 0
0,015 0
0,024 0
0,101 0
0,07 0
0,15 0
0,06 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
mg
60
5
43
3
6
8
10
12
40
15
0
2
32
40
10
79
40
23
12
32
0
2
7
5
10
0
51

11
1
1
8
10
4
3
10
25
0
5
0
1
30
22
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____________________
GROENTEN
boerenkool, gekookt
bonen, bruine, blik/glas
broccoli, gekookt
champignons, rauw
doperwten, gekookt
groene kool, gekookt
kapucijners, blik/glas
knoflook,
knolselderij, rauw
komkommer
linzen, gekookt
paprika, rood, rauw
prei, gekookt
raapstelen, gekookt
radijs
rodekool, gekookt
sla, kropsnijbonen
sperziebonen, gekookt
spitskool, gekookt
spinazie, gekookt
spruitjes, gekookt
tomaat
tuinbonen, gekookt
ui, rauw
venkel, gekookt
witlof, rauw
witlof, gekookt
wortelen, rauw
wortelen, gekookt
wortelen, winter, gekookt
zuurkool, gekookt
GRAANPRODUKTEN
brood, bruinbrood, krentenbrood, rogge-, donker
brood, volkorenbrood, wit-, melk
beschuit, volkorencrackers
muesli, vruchtenontbijtkoek
rijst, zilvervlies, gekookt
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_________________________________________________
energie eiwit koolh. vet
vet cholesterol vezels water
totaal verz.
kcal
46
109
27
18
69
31
92
138
38
12
99
25
22
25
22
23
13
23
25
21
25
45
19
45
37
17
34
17
33
32
34
14

g
4
6,7
3,9
2,3
4
1,4
5,8
6
2
0,6
8,8
0,8
1,1
3
1
1,3
1,4
1,8
1,8
1,1
2,9
2,3
0,6
5
1,2
1
0,6
1,2
0,6
0,7
0,6
0,9

g
4
15,1
0,8
0,4
11
2,7
13,5
28
5
1,9
11,6
4,3
2,1
2
4
3
0,3
1,9
2,2
1,6
0,7
5,2
2,4
4
6,6
2
5,6
2,1
5,5
5,2
5,6
1

g
1
0,6
0,3
0,5
0
1
0,4
0
0
0,2
0,7
0,1
0,5
0
0
0
0,4
0
0,4
0,6
0,9
0,7
0,5
0
0,1
0
0,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0

g
0,2
0,1
0,1
0,1
0
0,2
0,1
0
0
0,1
0,1
0
0,1
0
0
0
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0

mg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

g
2,5
8,1
2,7
1,5
4,5
3
5,5
0,9
4,9
0,3
5,3
1,8
2,3
2,3
0,9
2,9
1,2
4,2
2,9
2,5
1,4
4,5
1,3
4,7
2,2
2,4
3,3
1,1
2,8
2,9
3,1
3,2

g
86
69
91
95
82
91
71
64
88
96
69
92
94
94
95
90
96
92
92
94
92
86
95
85
88
94
90
95
90
90
90
93

236
273
193
234
257
394
420
357
313
131

9,8
7,8
5,6
11,1
9,6
14,8
12,3
9,7
3
3,1

42,6
53,3
35,7
39
47,9
67,9
60,7
64,5
70,7
26,4

1,7
2,4
1,3
2,3
2,4
5,4
12,3
4,8
1,2
1

0,4
0,8
0,2
0,4
0,9
1,9
5,1
1,7
0,2
0,2

0,9
4,6
0,4
0,7
4,7
31,6
0
3,5
0,4
0

5
3,3
8,3
6,7
2,6
7,4
8,4
8,5
3,5
2,1

39
31
47
39
35
4
6
11
21
67

_____________

mineralen
___________________________

natrium zout kalium calcium magn.
GROENTEN
mg mg mg
mg
mg
boerenkool, gek,
50
0,1 160
180
8
bonen, bruine, glas 230
0,6 296
39
34
broccoli, gekookt
5
0
399
33
19
champignons, rauw
5
0
320
6
9
doperwten, gekookt 10
0
300
20
29
groene kool, gek.
10
0
245
53
11
kapucijners, glas
273
0,7 223
35
26
knoflook
4
0
620
38
23
knolselderij, rauw
80
0,2 400
80
9
komkommer
2
0
145
22
10
linzen, gekookt
9
0
657
23
34
paprika, rood, rauw
1
0
299
7
12
prei, gekookt
3
0
222
41
10
raapstelen
2
0
231
39
11
radijs
25
0,1 250
30
5
rode kool, gekookt
9
0
275
42
11
sla, krop8
0 352
49
15
snijbonen, gekookt
2
0 168
37
18
sperziebonen, gek.
2
0
265
54
27
spitskool
10
0
141
39
8
spinazie, gekookt
15
0
418
84
77
spruitjes, gekookt
7
0
412
38
22
tomaat
2
0
212
9
7
tuinbonen, gekookt
5
0
400
20
19
ui, rauw
2
0
185
29
9
venkel, gekookt
70
0,2 400
70
7
witlof, rauw
36
0,1 290
31
7
witlof, gekookt
3
0
183
24
10
wortelen, rauw
27
0,1 266
27
7
wortelen, gekookt
25
0,1 214
28
7
wortelen, winter32
0,1 226
32
7
zuurkool, gekookt
289
0,7 138
46
8
GRAANPROD.
brood, bruinbrood, krentenbrood, roggebrood, volkorenbrood, wit-, melk
beschuit, volkorencrackers,
muesli, vruchtenontbijtkoek
rijst, zilvervlies, gek.

478
354
441
466
488
270
630
40
238
5

1,2
0,9
1,1
1,2
1,2
0,7
1,6
0,1
0,6
0

172
29
387 56
251 33
218 34
157 119
425 26
244
40
509
47
137
17
37
16

43
27
57
66
23
99
103
100
16
39

vitaminen
___________________________

ijzer A D
mg μg mg
1
422 0
1,5
0 0
0,9
58 0
0,2
0 0
2
21 0
0,4
6 0
1
0 0
1,4
0 0
1
0 0
0,4
6 0
2,9
0 0
0,4
77 0
0,3
26 0
0,4
4 0
2
1 0
0,3
1 0
0,7
69 0
0,5
22 0
0,8
26 0
0,4
52 0
2,4 324 0
0,6
15 0
0,7
40 0
0,8
14 0
0,3
0 0
1,4
5 0
0,2 964 0
0,2
1 0
0,2 692 0
0,2 847 0
0,2 1071 0
0,4
2 0
1,4
1,5
2,2
2
0,9
2,2
3,5
3,3
0,7
0,3

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

B1
mg
0,03
0,06
0,04
0,07
0,17
0,1
0,09
0,2
0,03
0,01
0,19
0,03
0.02
0,03
0,05
0,09
0,04
0,07
0,05
0,04
0,05
0,09
0,02
0,1
0,03
0,05
0,03
0,06
0,02
0,02
0,03
0,02

0 0,08
0 0,06
0 0,06
0 0,11
0 0,07
0 0,34
0 0,24
0 0,2
0,1 0,02
0 0,09

B2 B6 B12
mg mg μg
0,04 0,03 0
0,04 0,068 0
0,07 0,077 0
0,3 0,12 0
0,15 0,09 0
0,15 0,12 0
0,04 0,069 0
0,08 0,38 0
0,03 0,125 0
0,01 0,026 0
0,05 0,14 0
0,07 0,288 0
0,02 0.096 0
0,04 0,181 0
0,03 0,08 0
0,03 0,11 0
0,06 0,045 0
0,06 0,05 0
0,08 0,071 0
0,04 0,06 0
0,15 0,075 0
0,08 0,192 0
0,01 0,063 0
0,15 0,07 0
0,01 0,121 0
0,01 0,08 0
0,02 0,105 0
0,02 0,018 0
0,03 0,084 0
0,02 0,068 0
0,02 0,086 0
0,01 0,17 0
0,06 0.072
0,11 0,12
0,05 0,2
0,07 0,103
0,11 36,7
0,1 0,14
0,08 0,18
0,05 0,099
0,03 0,012
0,01 0,046

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
mg
10
0
38
4
25
30
0
14
12
1
0
150
5
7
20
38
0
5
1
8
7
132
15
30
5
3
3
0
3
3
2
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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_____________________ _________________________________________________
energie eiwit koolhydr. vet
vet cholesterol vezels water
totaal verz.

ZUIVEL, enz.
boter, ongezouten
havermoutpap
kaas, geiten, hard
kaas, 45+
karnemelk
karnemelksepap
kwark, vol
margarine, ongez., kuipje
melk, vol
melk, halfvol
melk, geiten-, vol
yoghurt, naturel, vol
yoghurt, halfvol
zure room

kj
737
73
396
357
31
52
120
720
62
46
68
69
53
198

g
0,7
3,4
22,4
25,4
3
3,6
7,1
0
3,3
3,4
3,5
4,2
5,7
3,1

g
1,1
7,9
0,1
0
3,6
7,8
3,9
0
4,5
4,6
4,5
5,3
4,2
3,3

g
81,1
3,1
32,5
27,3
0,2
0,5
8,2
80
3,4
1,5
4
3,4
1,5
19,2

g
52,9
1,8
21,7
17,8
0,2
0,3
5,3
20,2
2,2
1
2,5
2,2
1
12,5

mg
221
7,6
94
70,5
2,7
1,1
37
2
11
5,6
11
9,4
8
61,3

g
0
0,4
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0

g
15
84
38
42
92
87
80
20
88
89
87
87
85
73

SUIKERWAREN
chocolade, melkchocolade, puur
hazelnootpasta, melk
honing
jam, huishoud
rietsuiker
stroop, appelstroop, keuken-

553
543
562
321
246
400
236
328

6,9
6,5
6
0,3
0,3
0,5
1,9
0

53
49,8
53,5
80
60,7
99,5
55,1
82

34,2
33,7
35,3
0
0
0
0
0

20,7
20,4
9,3
0
0
0
0
0

18
3,1
2,8
0
0
0
0
0

2,8
7,2
3
0
0,9
4
0

1
1
2
18
37
0
31
18

NOTEN en Olie amandelen
cashewnoten
hazelnoten
maisolie
olijfolie
pinda’s
pompoenpitten
slaolie
walnoten
zonnebloemolie

659
615
717
900
900
631
574
894
708
898

21,7
21,2
14
0
0
25,2
30,3
0,3
15,9
0,3

14
20,8
6
0
0
12,9
2,7
0
5,4
0,2

55,8
48,9
69
100
100
51,7
47,2
99,2
68,1
99,5

3,7
8,8
4,9
13,2
14,3
7,5
11,5
15,2
6,1
11,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
3,8
8,2
0
0
6,8
8,5
0
4,6
0

6
3
6
0
0
2
6
0
4
0

DIVERSEN
cacaopoeder
chips
frites
gistextract, Marmite
kippenei
macaroni, gekookt

379
542
311
238
135
142

18,5
6,3
4,5
38,4
12,3
5,1

10,5
52,4
38,3
19,2
0,2
27,7

0
0
0,7
0
370
0

34
4
3,2
3,1
0
1,4

14
2
37
39
76
65
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21,7 12,9
33,3 5,9
14,8 3,3
0,1 0
9,5 3
0,9
0,1

mineralen
vitaminen
_____________ ___________________________ ____________________________
ZUIVEL, enz.
boter, ongezouten
havermoutpap
kaas, geiten, hard
kaas, 45+
karnemelk
karnemelksepap
kwark, vol
margarine, kuipje
melk, vol
melk, halfvol
melk, geiten-, vol
yoghurt, vol
yoghurt, halfvol
zure room

natrium
mg
5
78
757
720
37
41
30
20
39
39
40
50
90
43

zout kalium calcium mag. ijzer A
D B1 B2 B6 B12 C
mg mg
mg mg mg μg μg mg mg mg μg mg
0
27
17
2 0,1 867 1,2 0,01 0,03 0
0,3 0
0,2 139
112
11
0
27 0,1 0,03 0,17 0,03 0,3 2
1,9 117
806
46
0,2 320 0 0,01 0,15 0,066 21
0
1,8
81
830
23
0,4 185 0,8 0,03 0,23 0,05 1,4 0
0,1 140
108
10 0
2 0
0,02 0,15 0,028 0,13 1
0,1 128
103
10
0
4 0 0,03 0,16 0,04 0,17 2
0,1 125
125
12
0,4 120 0,2 0,06 0,25 0,04 0,7 1
0,1
42
10
2 0,1 800 7,5 0
0
0
0
0
0,1 165
122
12 0
35 0 0,03 0,18 0,034 0,41 0
0,1 162
122
12 0
16 0 0,03 0,18 0,035 0,45 1
0,1 170
120
13 0,1 44 0,1 0,03 0,04 0,06 0,1 1
0,1 162
142
12 0
30 0 0,02 0,17 0,033 0,25 0
0,2 167
125
14 0,1 32 0,1 0,39 0,36 0,52 0,88 2
0,1 130
104
11
0 202 0,5 0,26 0,15 0,035 0,2
1

SUIKERWAREN
chocolade, melkchocolade, puur
hazelnootpasta
honing
jam, huishoud
rietsuiker
stroop, appelstroop, keuken-

70
10
47
10
10
5
36
0

0,2
0
0,1
0
0
0
0,1
0

404
400
465
55
69
48
702
500

162
50
116
7
8
29
30
50

50 3,2
89 3,2
74 4,5
2 0,8
4 0,4
9 0,9
64 11,3
3 10

60
9
0
0
7
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0,07
0,05
0,03
0
0,01
0
0,04
0

0,35
0,09
0,15
0,03
0,01
0
0,1
0,04

0,041
0,018
0,045
0,032
0,013
0
0,15
0

0,58
0,29
0
0
0
0
0
0

1
1
1
4
3
0
0
0

NOTEN en OLIE
amandelen
cashewnoten
hazelnoten
maisolie
olijfolie
pinda’s
pompoenpitten
slaolie
walnoten
zonnebloemolie

5
10
2
0
0
0
10
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

82,2
682
600
0
0
757
720
0
532
0

283
44
200
0
0
56
42
4
117
0

305 3,3
269 6,7
154 3
0 0
0 0
216
1,9
535 8
0 0
196 3,4
0 0

0
1
1
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,11
0,23
0,4
0
0
0,13
0,18
0
0,29
0

0,7
0,13
0,07
0
0
0,08
0,14
0
0,11
0

0,06
0,195
0,25
0
0
0,158
0,17
0
0,417
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

DIVERSEN
cacaopoeder
chips
frites
gistextract, Marmite
kippenei
macaroni, gekookt

100
587
29
4310
143
4

0,3
1,5
0,1
10,8
0,4
0

1500
1048
442,6
2600
138
48

150
27
9
95
50
16

525 10,5
0
60 2,3
7
21 0,5
0
187
0,4 0
12
2 203
19 0,7
1

0
0
0
0
1,5
0

0,04
0,21
0,14
5,8
0,05
0,02

0,12
0,08
0,07
7
0,39
0,03

0,05
0,72
0,6
1,3
0,088
0,018

0
0
0
15
80,5
0

0
11
4
0
0
0
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De voeding
Als we bij het stoffelijk lichaam beginnen en de stoffelijke middelen nagaan,
waardoor wij het kunnen verbeteren en het een zo goed mogelijk instrument
voor de geest maken en daarna de geestelijke middelen te bezien die tot datzelfde doel leiden, dan geldt dit ook voor de andere voertuigen; daarom zullen wij die methode volgen.
De eerste zichtbare staat van een menselijk embryo is een kleine, bolvormige, weke, geleiachtige massa die op albumine of eiwit lijkt. In dit weke bolletje verschijnen talrijke deeltjes van vastere substantie. Die nemen langzamerhand in omvang en dichtheid toe, totdat zij met elkaar in aanraking komen. De
verschillende raakpunten worden langzamerhand in verbindingen of gewrichten veranderd en zo vormt zich geleidelijk een duidelijk geraamte van vaste
stof: een skelet.
Tijdens de vorming van dit geraamte neemt de omgevende weke stof toe en
verandert van vorm, tot het zich ten slotte tot een structuur ontwikkelt die wij
foetus noemen. Die wordt groter, steviger en volmaakter tot aan het tijdstip
van geboorte, waarop de kinderjaren beginnen.
Dit verdichtingsproces, dat vanaf de eerst zichtbare bestaanstoestand begon,
gaat steeds door. Het wezen maakt de verschillende stadia van jeugd, volwassen mannelijke of vrouwelijke leeftijd door en komt ten slotte aan de verandering die men dood noemt.
Elk stadium kenmerkt zich door een toenemende mate van hardheid en vastheid.
Er is een geleidelijke toename in dichtheid en stevigheid van de beenderen, pezen, het kraakbeen, de gewrichten, weefsels, vliezen, omhulsels en zelfs van
de weefsels van de maag, lever, longen en andere organen. De gewrichten
worden stijf en droog. Ze beginnen bij het bewegen te kraken, omdat het gewrichtsvocht, dat de gewrichten smeert en zacht maakt, afneemt en te dik en
stroperig wordt.
Het hart, de hersenen en het hele spierstelsel, het ruggenmerg, de zenuwen,
de ogen enzovoort, delen in hetzelfde verhardingsproces en worden steeds
stijver. De miljoenen haarvaten die, als de takken van een boom, over het hele lichaam vertakt en verspreid zijn, raken langzamerhand vernauwd en veranderen in dichtgeslibde adertjes, die niet langer het bloed doorlaten.
De grotere bloedvaten, zowel slagaderen als aderen, verharden, verliezen
hun elasticiteit, worden nauwer en daardoor ongeschikt om de vereiste hoeveelheid bloed door te laten. De lichaamsvochten worden dikker en worden
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ongeschikt, omdat ze vol zitten met bezinksel. De huid verschrompelt, wordt
rimpelig en droog. Het haar valt uit en het gebit gaat ontsteken en wordt
slechter. De motorische zenuwen beginnen te verdrogen en de lichaamsbewegingen worden onzeker en traag. De zintuigen gaan achteruit, de bloedsomloop wordt trager waardoor het bloed langzamer gaat stromen en stolsels in
de bloedvaten ontstaan. Steeds meer verliest het lichaam zijn vroegere vitaliteit. Wat ooit een soepel, gezond, vlug, lenig, actief en gevoelig lichaam was,
wordt nu stijf, langzaam en ongevoelig. Ten slotte sterft het van ouderdom.
Nu rijst de vraag: Wat is de oorzaak van deze geleidelijke verharding van het
lichaam met de onvermijdelijke gevolgen van stijfheid, verval en dood?
Vanuit zuiver stoffelijk standpunt beschouwd schijnen de scheikundigen het
er unaniem over eens te zijn dat het in hoofdzaak te wijten is aan een vermeerdering van fosfaat (kalkzouten), kalkcarbonaat (gewoon krijt) en kalksulfaat,
(pleisterkalk), een beetje magnesium en een onbeduidende hoeveelheid andere aardse stoffen.
Het enige verschil tussen een lichaam dat oud is en een dat jong is, is de grotere dichtheid, taaiheid en stijfheid die veroorzaakt wordt door de grotere hoeveelheid kalkhoudende, aardse bestanddelen die in de samenstelling van oudere lichamen voorkomen. De beenderen van een kind bestaan voor driekwart
uit gelatine tegen één kwart aardse stof. In de ouderdom is die verhouding precies omgekeerd. Wat is de oorzaak van deze tot de dood leidende opeenhoping van vaste stof?
Het hele lichaam blijkt door het bloed gevoed te worden, en dat alles wat het
lichaam bevat, van welke aard ook, eerst in het bloed is geweest. Analyse toont
aan dat het bloed aardse bestanddelen van dezelfde soort bevat als de verhardende factoren. En let op: het slagaderlijke bloed bevat meer aardse stof dan het
aderlijke bloed.
Dit is erg belangrijk. Het toont aan dat het bloed bij elke rondgang aardse bestanddelen afzet. Dat is dus de schuldige die het organisme verstopt. De voorraad aardse stof moet echter telkens aangevuld worden, anders kon dit niet
steeds zo doorgaan. Waar haalt het bloed dan telkens zijn dodelijke lading vandaan? Er kan maar één antwoord op die vraag zijn: uit het eten en drinken; er
is absoluut geen andere bron.
Het eten en drinken waarmee het lichaam gevoed wordt, moet eveneens de
voornaamste bron van de kalkhoudende, aardse stof zijn die door het bloed
over het hele organisme verspreid wordt, dat verval en ten slotte de dood
veroorzaakt. Om in leven te blijven moeten wij eten en drinken. Maar omdat
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er veel soorten eten en drinken zijn, moeten wij in het licht van bovenstaande feiten proberen vast te stellen, welke voedingsmiddelen de kleinste hoeveelheid afbrekende stoffen bevatten. Als wij dergelijk voedsel kunnen vinden, dan kunnen wij ons leven verlengen. Vanuit occult standpunt bezien is
het wenselijk zo lang mogelijk in elk stoffelijk lichaam te leven, vooral als de
eerste schreden in de richting van het pad gedaan zijn. Er zijn zoveel jaren
nodig om het lichaam door de kinderjaren en pubertijd heen op te voeden en
bewoonbaar te maken, zodat de geest het ten slotte enigszins beheerst, dat hoe
langer wij een lichaam behouden, dat ontvankelijk is geworden voor de stem
van de geest, hoe beter. Daarom is het van het van groot belang dat u dat
soort voedsel en drank gebruikt, dat zo weinig mogelijk verhardende bestanddelen afzet en tegelijkertijd de werking van de uitscheidingsorganen niet belemmert.
De huid en de urinewegen behoeden de mens voor een vroegtijdige dood.
Waren die er niet om het grootste gedeelte van de verhardende bestanddelen
in ons voedsel te verwijderen, dan zou niemand ouder dan tien jaar worden.
Er wordt geschat dat gewoon, ongedistilleerd bronwater zoveel carbonaat
en andere kalkhoudende bestanddelen bevat, dat de gewone hoeveelheid die
door één mens per dag in de vorm van thee, koffie, soep, enzovoort gebruikt
wordt, in veertig jaar een blok stevig krijt of marmer ter hoogte van een grote
man vormt. Ook is het tekenend, dat hoewel kalkfosfaat altijd in de urine van
volwassenen gevonden wordt, het bij kinderen niet in de urine voorkomt, omdat het voor de snelle botvorming nodig is dat deze kalk wordt vastgehouden.
Tijdens de zwangerschap is er in de urine van de moeder heel weinig aardse
stof, omdat die voor het opbouwen van de foetus gebruikt wordt. In normale
omstandigheden echter komt er veel aardse stof in de urine van volwassenen
voor. Hieraan danken wij het feit dat het stoffelijk bestaan zo lang voortduurt.
Ongedistilleerd water voor inwendig gebruik is de grootste vijand van de
mens; bij uitwendig gebruik echter wordt het zijn beste vriend. Het houdt de
poriën open, bevordert de bloedsomloop en belet de stremming die de hoofdoorzaak is van het afzetten van het verhardende, tot de dood leidende, kalkfosfaat.
Harvey 57, de ontdekker van de bloedsomloop, zei dat gezondheid op een onbelemmerde bloedsomloop wijst, terwijl ziekte het gevolg is van een slechte
bloedcirculatie.
57 William Harvey, 1578-1657. Brits anatoom die in 1628 de bloedsomloop ontdekte.
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Voor het bewaren van de gezondheid van het lichaam is het bad een goed
hulpmiddel en moet door de aspirant naar geestelijk leven niet gemeden worden. Transpiratie, merkbaar of niet, is het beste middel om afvalstoffen uit het
lichaam te verwijderen.
Zolang er toevoer van brandstof is en het vuur vrij van as wordt gehouden,
zal het branden. Bij het afvoeren van afvalstoffen uit het lichaam spelen de
nieren een belangrijke rol. Maar ondanks de grote hoeveelheid aardse stof,
die door de urine verwijderd wordt, blijft er vaak nog genoeg over voor het
vormen van gruis en stenen in de blaas, waarvan ondragelijke pijn en soms de
dood, het gevolg is.
U moet niet denken dat water minder kalk bevat als het gekookt is. De kalk
die zich op de bodem van de waterketel afzet, is daar door het verdampte water, dat als stoom uit de ketel ontsnapte, achtergelaten. Als stoom condenseert krijgen wij gedistilleerd water, dat een belangrijke factor is om het lichaam
jong te houden.
In gedistilleerd water bevindt zich absoluut geen aardse stof, evenmin als in
regenwater, sneeuw of hagel, behalve wat door aanraking met de daken daarin
achterblijft. Koffie, thee of soep echter, bereid met gewoon water, hoe lang
ook gekookt, zijn niet van aardse bestanddelen gezuiverd; integendeel, hoe
langer het kookt, hoe meer bestanddelen erin komen. Zij die aan een ziekte van
de urinewegen lijden, zouden nooit iets anders dan gedistilleerd water moeten
drinken.
Van het vaste voedsel dat wij in ons lichaam opnemen, kan in het algemeen
worden gezegd dat verse groenten en rijpe vruchten de grootste hoeveelheid
voedende bestanddelen bevatten en de minste aardse stoffen.
Daar wij voor de aspirant naar geestelijk leven schrijven en niet voor het grote publiek, kunnen wij bovendien zeggen dat dierlijk voedsel vermeden dient
te worden. Iemand die doodt kan nooit grote vorderingen op het pad maken.
Wij doen zelfs nog meer kwaad dan wanneer wij zelf doden. Want om zelf
niet te hoeven slachten om toch vlees te eten, dwingen wij een medemens dit
voor ons te doen. Gedwongen om al zijn tijd aan het doden te wijden, verdierlijkt hij dusdanig dat in Amerika de wet hem, in geval van doodslag, niet
toestaat als jurylid op te treden, omdat zijn beroep hem met het ontnemen van
leven vertrouwd heeft gemaakt.
Zij, die verlicht zijn, weten dat de dieren hun jongere broeders zijn die in de
Jupiterperiode het menselijke niveau zullen bereiken. Wij zullen hen dan helpen zoals de engelen, die in de Maanperiode mensachtig waren, ons nu hel355

pen. Voor een aspirant naar hoge idealen is doden - hetzij zelf of in opdracht absoluut uitgesloten.
Veel belangrijke voedingsproducten van dieren, zoals melk, kaas en boter,
kan men eten. Zij zijn de uitkomsten van de processen van het leven zelf en eisen geen tragiek om ze in voedsel om te zetten. Melk - een zeer belangrijke
voedselbron voor de onderzoeker van het occultisme - bevat geen noemenswaardige aardse stoffen en heeft invloed op het lichaam als geen ander voedsel.
Tijdens de Maanperiode werd de mens gevoed met de melk van de natuur.
Door hem werd universeel voedsel opgenomen. Het gebruik van melk heeft
de eigenschap de mens met de kosmische krachten in aanraking te brengen en
hem in staat te stellen anderen te genezen.
Algemeen wordt verondersteld dat suiker of een suiker bevattende stof
schadelijk is voor de gezondheid, vooral voor het gebit, zodat tandbederf en
de daaruit voortvloeiende kiespijn het gevolg is. Dit is alleen maar onder bepaalde omstandigheden waar. In bepaalde ziektegevallen is het nadelig, zoals
wanneer men last heeft van de gal en een slechte spijsvertering of wanneer
men suiker lang in de mond houdt in de vorm van klontjes. Maar als men er,
bij goede gezondheid, een matig gebruik van maakt en de hoeveelheid langzaam opvoert zodat de maag er steeds meer aan went, blijkt suiker zeer voedzaam te zijn. De gezondheid van de negers verbeterde aanmerkelijk tijdens de
suikerrietoogst, ondanks hun zware arbeid. Dit wordt enkel aan hun liefde
voor het zoete rietsap toegeschreven. Hetzelfde kan gezegd worden van paarden, koeien en andere dieren in die streken, die allemaal dol zijn op de overgeschoten stroop waarmee zij gevoed worden. In de oogsttijd worden zij dik
en hun huid wordt zacht en glanzend. Als men paarden een paar weken lang
met gekookte wortelen voedt krijgen zij, door het suikerhoudende sap in die
plant, een zijdeachtige vacht. Suiker is een voedzaam en nuttig product, dat
geen asbestanddelen bevat.
Fruit is ideaal voedsel. Vruchten worden dan ook door bomen voortgebracht om mensen en dieren er toe te bewegen ervan te eten, zodat hun zaad
verspreid wordt, evenals bloemen met een dergelijke bedoeling bijen lokken.
Verse vruchten bevatten zuiver water dat in staat is om ons lichaam op een
fantastische manier te doordringen. Vooral druivensap is een geweldig oplosmiddel. Het verdunt het bloed en verhoogt de werking ervan, terwijl het
verdroogde en verstopte haarvaten, als het proces nog niet al te ver gevorderd is, weer open maakt. Na een kuur van ongegist druivensap, worden men356

sen met ingevallen ogen, gerimpelde huid en een ongezond lichaam, stevig,
blozend en levenslustig. De verhoogde doordringbaarheid maakt dat de geest
zich vrijer en met hernieuwde kracht kan uiten. De tabel, [ontleend aan de
Nederlandse voedingsmiddelentabel van juli 2016, op bladzijden 346-351], zal u
een idee geven van de hoeveelheid voedsel die wij bij de verschillende soorten werk die wij doen, nodig hebben en ook van de verschillende opgegeven
voedingsmiddelen.
Als wij het lichaam vanuit een zuiver stoffelijk standpunt bezien, zouden wij
het een chemische fabriek kunnen noemen, waarvan het voedsel de brandstof is. Hoe meer er van het lichaam gevraagd wordt, des te meer brandstof
er nodig is. Het is dwaas om een voedingspatroon dat jaren lang voldeed, te
veranderen en een nieuwe manier van voeden te gaan volgen, zonder er behoorlijk over na te denken welke van de twee het beste aan het doel beantwoordt. Om zonder meer vlees uit de voeding van vleeseters te schrappen,
zal ongetwijfeld de gezondheid van veel mensen schaden. De enige veilige manier is om eerst de zaak te bestuderen. Er kunnen geen vaste regels worden gegeven, omdat voeding zeer persoonlijk is. Het enige dat we kunnen doen is een
tabel van voedingswaarden samenstellen en de algemene invloed van elk scheikundig element opgeven en het verder aan de persoon zelf overlaten een eigen keus te bepalen.
Evenmin dienen wij de gezondheidstoestand van iemand naar zijn uiterlijk
te beoordelen. Meestal gaat men af op enkele algemene kenmerken waaraan
een gezond iemand moet voldoen om er gezond uit te zien, maar voor een
dergelijk oordeel is geen enkele grond. Blozende wangen kunnen bij de een
teken van gezondheid zijn en bij de ander een symptoom van ziekte. Er bestaat geen enkele vaste regel waaraan men gezondheid kan herkennen, behalve een behaaglijk gevoel en een gevoel van welzijn dat men zelf, ondanks alle
uiterlijke schijn, heeft.
Water is het grote oplosmiddel. Eiwitten of proteïne is de eigenlijke bouwer van vlees, maar bevat ook enkele mineralen. Koolhydraten, als suikers,
glucose en zetmeel, zijn de voornaamste energieleveranciers. Vetten produceren warmte en is de voorraadschuur van reservekracht. As is van minerale
aard en verstopt het lichaam. Wij hoeven niet bang te zijn dat wij er niet genoeg van binnenkrijgen om onze botten op te bouwen; integendeel. Wij kunnen niet voorzichtig genoeg zijn om er zo weinig mogelijk van binnen te
krijgen.
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Een calorie is de voedingswaarde van levensmiddelen. 1 calorie is ongeveer
joule. Eén calorie is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram zuiver water 1 graad C in temperatuur te doen stijgen; 1 kilocalorie, kcal., om 1
kilogram water 1 graad C in temperatuur te doen stijgen. De voedingsmiddelentabel wijst het aantal kcal. aan dat in elk voedingsmiddel voorkomt. Ongepelde noten hebben een groot percentage afval, de doppen; maar de kern
bevat een groot aantal kilocalorieën. Om dus de grootste hoeveelheid voedingswaarde uit ons voedsel te halen, moeten wij letten op het aantal kilocalorieën dat het bevat, want daaruit putten wij de nodige energie voor ons dagelijks werk. Het aantal calorieën dat nodig is om ons lichaam onder verschillende omstandigheden te onderhouden is weergegeven in de volgende calorieëntabel:
4,18

Mannen:

weinig lichamelijk actief ……….……… 2000-2600
matig lichamelijk actief ……….………. 2200-2800
zware lichamelijke activiteit …………… 2400-3000
Vrouwen: zittende levensstijl …………..………….1600-2000
matig lichamelijk actief ……..…………..1800-2200
actieve levensstijl …… …………………2000-2400

Uit de voedingsmiddelentabel blijkt dat chocolade het voedzaamste product is
dat wij hebben, maar ook dat cacaopoeder het gevaarlijkste voedingsmiddel is
omdat het drie- tot tienmaal zoveel as of mineralen bevat als de meeste andere producten. Het is voedzaam voedsel, maar ook erg schadelijk, want het verstopt het lichaam sneller dan welk ander voedingsmiddel ook.
Het zal in het begin natuurlijk wat studie vereisen voordat wij voor onszelf
de juiste voeding hebben vastgesteld. Maar die moeite wordt beloond door gezondheid en een lang leven. En biedt de zekerheid van een goed functionerend lichaam, waardoor het studie, en het zich wijden aan geestelijke zaken,
mogelijk maakt. Na enige tijd bent u zo met dit onderwerp vertrouwd, dat u
er geen speciale aandacht meer aan hoeft te besteden.
Hoewel de voedingsmiddelentabel de verhoudingen weergeeft van de scheikundige bestanddelen die elk product bevat, dient u te bedenken dat niet alles voor gebruik in ons lichaam geschikt is, omdat een bepaald gedeelte ervan
niet wordt opgenomen. Van groenten verteren wij maar 83% van de proteinen (eiwitten), 90% van het vet, en 95% van de koolhydraten of suikers. Van
vruchten assimileren wij ongeveer 85% van de eiwitten, 90% vet, en 90% suikers.
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De hersenen zijn het coördinerende stelsel waardoor de lichaamsbewegingen
geregeld worden en onze ideeën worden uitgedrukt. Zij zijn uit dezelfde bestanddelen opgebouwd als alle andere lichaamsdelen, maar bevatten bovendien fosfor, een stof die specifiek is voor de hersenen. De logische gevolgtrekking is dat fosfor het specifieke element is waardoor het ego in staat is
gedachten uit te drukken, en zijn grofstoffelijk lichaam te beïnvloeden. Ook
blijkt dat de hoeveelheid fosfor gelijke tred houdt met de kwaliteit en het niveau van intelligentie van iemand. Idioten hebben heel weinig fosfor in hun
hersenen, scherpe denkers veel. Ook in het dierenrijk is het niveau van bewustzijn en intelligentie evenredig aan de hoeveelheid fosfor in hun hersenen. Het is daarom belangrijk dat u, die uw lichaam voor verstandelijk en geestelijk werk wilt gebruiken uw hersenen van fosfor voorziet. De meeste groenten en vruchten bevatten een bepaalde hoeveelheid fosfor, maar het is merkwaardig dat het loof, dat meestal wordt weggegooid, de grootste hoeveelheid
hiervan bevat. Er zit veel fosfor in druiven, uien, salie, bonen, kruidnagelen,
ananas, in de bladeren en stengels van veel groenten en in het vocht uit suikerriet, maar niet in geraffineerde suiker.
In onderstaande tabel ziet u de verhouding aan fosforzuur in enkele producten:
100.000 delen, droog, bevatten aan fosforzuur
gerst ………………………………………….… 210 delen
”
bonen ……………………………………….….. 292
bieten ……………………………………….….. 167
”
”
bieten, bladeren van ……………………….…… 690
”
boekweit ……………………………….………. 170
wortelen ……………………………….……….. 395
”
wortelloof ……………………………………… 963
”
”
lijnzaad ………………………………….……... 880
”
lijnzaadstengels ………………………………… 118
”
pastinaak ……………………………………….. 111
pastinaak, de bladeren ………………………….1784
”
”
erwten ………………………………………… 190

De essentie van het voorgaande kan als volgt worden samengevat:
1. Het lichaam staat tijdens zijn hele leven bloot aan een verhardingsproces.
2. Tijdens dit proces worden door het bloed minerale bestanddelen, vooral
kalkfosfaat en kalkcarbonaat afgezet, waardoor de verschillende delen stijf
en hard worden of verkalken.
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3. Deze verkalking doet de elasticiteit van de bloedvaten, spieren en bewegende lichaamsdelen, teniet. Zij maakt het bloed stroperig en verstopt de haarvaten, zodat de circulatie vermindert, waarvan het einde de dood is.
4. Dit verhardingsproces kan worden vertraagd en men kan het leven verlengen door voedsel, dat veel mineralen bevat, te mijden en voor inwendig gebruik gedistilleerd water te gebruiken. En door regelmatig douchen de uitscheiding via de huid te bevorderen.
Het voorgaande is de reden waarom sommige godsdiensten regelmatige wassingen als een godsdienstige oefening voorschreven. Zij bevorderen immers
de gezondheid en reinigen het stoffelijk lichaam. Zo werd eveneens vasten
voorgeschreven. Dit geeft de maag rust en stelt het lichaam in staat zich te
ontslakken. Als dit niet te vaak wordt herhaald en te lang wordt volgehouden
bevordert het de gezondheid. Men kan echter vaak meer bereiken door het
lichaam van het juiste voedsel te voorzien, omdat dit het beste medicijn is.
Een arts vraagt altijd of de uitscheiding normaal is, omdat dit de belangrijkste natuurlijke manier is om het lichaam van afvalstoffen te zuiveren.
Kortom, kies het voedsel dat het lichtst te verteren is. Want hoe gemakkelijker de energie uit het voedsel wordt opgenomen, des te langer heeft het lichaam de tijd om zich te herstellen voordat het nodig is de voorraad weer aan
te vullen. Drink melk nooit zoals men een glas water drinkt. Als u het op die
manier doet vormt de melk in de maag een grote kaasbal die moeilijk toegankelijk is voor de inwerking van maagzuur. Melk dient men met kleine slokjes
te drinken, zoals thee of koffie wordt gedronken. De melk vormt dan veel
kleine bolletjes in de maag die gemakkelijk geassimileerd kunnen worden. Als
melk op de juiste manier gedronken wordt, is het een van de beste voedingsmiddelen. Citrusvruchten werken sterk ontsmettend, en granen, vooral rijst,
zijn krachtige tegengiften.
Nadat bezien is wat voor het stoffelijk lichaam nodig is, zullen wij nu het onderwerp van de occulte kant bezien en nemen daarbij de uitwerking op de
twee onzichtbare lichamen, die het grofstoffelijk lichaam doordringen – het levenslichaam en het begeertelichaam - onder de loep.
Zoals al werd aangetoond, ligt de voornaamste zetel van het begeertelichaam
in de spieren en het cerebrospinale zenuwstelsel. De kracht die een mens heeft
wanneer hij door grote opwinding of in een vlaag van woede handelt, is hiervan een voorbeeld. Op zo’n moment zijn alle spieren gespannen want niets
is zo afmattend als een driftaanval. Het maakt het lichaam soms weken lang
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lamgeslagen. Hieruit blijkt dat het nodig is om het begeertelichaam te verbeteren door kalm te blijven en zo het stoffelijk lichaam het lijden te besparen
dat uit de onbedwingbare uitingen van het begeertelichaam voortvloeit.
Vanuit occult standpunt bezien is al het bewustzijn in de stoffelijke wereld
het resultaat van de voortdurende strijd tussen het begeertelichaam en het levenslichaam.
Het levenslichaam heeft de neiging zacht te maken en op te bouwen. Zijn
voornaamste uitdrukking is het bloed, de klieren en het sympathisch zenuwstelsel, terwijl het bovendien toegang gekregen heeft tot de zetel van het begeertelichaam - het spierstelsel en het cerebrospinale zenuwstelsel - toen het
hart zich tot een willekeurige spier begon te ontwikkelen.
Het begeertelichaam vertoont de neiging alles te verharden, en is op zijn
beurt het rijk van het levenslichaam binnengedrongen door bezit te nemen
van de milt en door het aanmaken van de witte bloedlichaampjes die niet, zoals
de wetenschap denkt, de ‘politieagenten van het lichaam’ zijn, maar de vernielers. Het begeertelichaam gebruikt het bloed om deze kleine vernielers over
het hele lichaam te verspreiden. Zij dringen door de wanden van slagaderen en
aderen heen als ons iets ergert, en vooral op momenten van grote woede. Dan
laat de heftige toevoer van kracht in het begeertelichaam de slagaderen en aderen opzwellen en maakt de weg vrij voor het binnendringen van de witte
bloedlichaampjes in de weefsels van het lichaam, waar zij de grondslag leggen voor de aardse stoffen die voor het lichaam fataal zijn.
Met dezelfde hoeveelheid en soort voedsel zal de gelijkmatige en opgewekte mens langer leven, een betere gezondheid genieten en meer uitvoeren dan
de mens die tobt of gauw uit zijn humeur is. De slecht gehumeurde zal meer
verwoestende, witte bloedlichaampjes aanmaken en door zijn lichaam verspreiden, dan de goed geluimde. Als een deskundige de lichamen van deze
beide mensen zou ontleden, zou hij in het lichaam van de vriendelijk aangelegde mens veel minder aardse stof vinden dan in dat van de zwartgallige.
Deze verwoesting gaat steeds door en het is onmogelijk alle vernielers buiten te houden en dat is ook niet de bedoeling. Als het levenslichaam ongestoord zijn gang zou kunnen gaan, dan zou het steeds maar bouwen en al zijn
kracht voor dat doel gebruiken. Er zouden geen bewustzijn en gedachten zijn.
Doordat het begeertelichaam de geestelijke delen in bedwang houdt en verhardt, ontwikkelt het bewustzijn zich.
In het verre verleden scheidden wij alle vaste bestanddelen uit, zoals de week-
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dieren nu doen, waardoor het lichaam zacht, buigzaam en zonder botten bleef.
Maar in die tijd hadden wij alleen maar het doffe, vage bewustzijn dat de weekdieren nu hebben. Voordat wij vorderingen konden maken, moesten wij de
vaste bestanddelen kunnen vasthouden. Men zal zien dat het bewustzijnsniveau van elke soort evenredig is aan de ontwikkeling van het benige, inwendige
skelet. Het ego moet de stevige beenderen met het halfvloeibare rode merg
bezitten om de rode bloedlichaampjes te kunnen vormen die nodig zijn om
zich te kunnen uidrukken.
Dit is de hoogste ontwikkeling van het grofstoffelijk lichaam. Het heeft er,
in dit verband niets mee te maken dat de hoogste diersoorten een inwendige
beenderstructuur hebben die overeenkomt met die van de mens, terwijl zij
toch geen inwonende geest bezitten. Zij behoren tot een andere ontwikkelingsgolf.
De wet van assimilatie
De wet van assimilatie maakt dat er geen enkel deeltje in onze lichamen ingebouwd kan worden dat wij, als geesten, niet overwonnen en aan onszelf ondergeschikt hebben gemaakt. De krachten die langs deze lijnen werken zijn zoals wij hebben gezien - in de eerste plaats onze doden die de hemel zijn binnengetreden en daar nu bezig zijn lichamen te leren opbouwen die hier gebruikt moeten worden. Maar zij werken volgens bepaalde wetten waaraan zij
zich niet kunnen onttrekken. Er is leven in elk voedseldeeltje dat wij in ons
lichaam opnemen. Voor wij dat leven door het assimilatieproces in ons lichaam kunnen opbouwen, moeten wij het overwinnen en aan onszelf onderworpen maken. Anders zou er geen harmonie in ons lichaam kunnen zijn.
Elk deeltje zou op zijn eigen houtje handelen, zoals het geval is zodra het samenbindende leven teruggetrokken wordt. Dat is wat wij ontbinding noemen,
het proces van desintegratie dat het tegenovergestelde is van assimilatie. Hoe
meer het te assimileren deeltje geïndividualiseerd is, des te meer energie zal er
nodig zijn om het te verteren en des te korter zal het duren voor het opnieuw
zal proberen zich te doen gelden.
Mensen zijn niet zo samengesteld dat zij op vaste mineralen kunnen leven.
Wanneer een zuiver minerale stof, zoals zout, gegeten wordt dan gaat het
door het lichaam, terwijl het maar heel weinig onverteerbaars achterlaat. Wat
het echter achterlaat, is schadelijk voor het lichaam. Als het mogelijk was mi362

neralen als voedsel te eten, dan zou dit ideaal zijn door de duurzaamheid en
de geringe energie die er nodig is om ze te overwinnen en aan het leven van
het lichaam te onderwerpen. Wij zouden veel minder hoeven te eten en ook
veel minder vaak dan nu. Eens zal er een tijd komen dat onze laboratoria ons
van scheikundig voedsel zullen voorzien dat altijd vers en van veel betere
kwaliteit zal zijn dan het voedsel dat wij nu kennen. Voedsel dat afkomstig is
van hogere planten en meer nog, van het hoger staande dierenrijk, is beslist
walgelijk door de snelle ontbinding waaraan het blootstaat. Dit proces wordt
veroorzaakt door de pogingen van de afzonderlijke deeltjes om uit het samengestelde geheel los te breken.
Het plantenrijk is een niveau hoger dan het mineralenrijk. De plant is door
zijn bouw in staat de minerale verbindingen van de aarde te assimileren. Mens
en dier kunnen planten assimileren en zodoende de scheikundige verbindingen opnemen die voor de instandhouding van hun lichaam nodig is. Omdat
het bewustzijn van het plantenrijk, dat van de droomloze slaap is, biedt hij
geen weerstand. Er is maar weinig energie nodig om de zo losgekomen deeltjes te assimileren. Omdat deze deeltjes maar heel weinig eigen individualiteit
hebben, doet het leven, dat deze deeltjes bezielt, niet zo gauw moeite om uit
het lichaam te ontsnappen zoals voedsel dat aan hoger ontwikkelde vormen
ontleend is. Daardoor blijft de energie die afkomstig is uit een maaltijd van
vruchten en groenten veel langer in stand dan de energie uit een vleesmaaltijd, terwijl de voorraad voedsel bovendien niet zo vaak aangevuld hoeft te
worden en naar verhouding meer energie geeft, omdat er minder energie voor
de assimilatie nodig is.
Voedsel dat bereid wordt uit de lichamen van dieren, bestaat uit deeltjes die
onder de invloed stonden van, en doordrongen werden door een individueel
begeertelichaam, en als gevolg daarvan, tot op grotere hoogte, geïndividualiseerd zijn dan de plantendeeltjes. Er is een individuele celziel die met de hartstochten en begeerten van het dier doordrongen is. In de eerste plaats is er vrij
veel energie nodig om die te overwinnen, zodat die geassimileerd kan worden.
En het wordt toch nooit zo volledig opgenomen door het lichaam als plantaardige bestanddelen die niet zulke sterke individuele neigingen vertonen. Het
gevolg hiervan is dat de vleeseter een grotere hoeveelheid voedsel moet gebruiken dan de fruiteter; ook moet hij vaker eten. Bovendien veroorzaakt deze geestelijke strijd tussen de vleesdeeltjes meestal een grotere slijtage van het
lichaam, waardoor de vleeseter minder energie en minder uithoudingsver-
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mogen bezit dan de vegetariër, zoals trouwens alle debatten tussen de voorstanders van beide richtingen hebben aangetoond.
Omdat vlees, dat afkomstig is van plantenetende dieren dus een twijfelachtig
voedsel blijkt te zijn, spreekt het vanzelf, dat als wij het vlees van vleesetende
dieren zouden eten waarin de cellen nog niet geïndividualiseerd zijn, wij dan
gedwongen zijn om enorme hoeveelheden voedsel tot ons te nemen. Eten
zou het grootste gedeelte van onze tijd in beslag nemen en toch zouden wij
altijd honger hebben. Dit is het geval bij de wolf en de gier; hun magerte en
honger zijn spreekwoordelijk geworden. Kannibalen eten mensenvlees, maar
alleen sporadisch en als luxe. Wanneer een mens zich dus niet uitsluitend aan
het eten van vlees houdt, wordt zijn lichaam niet gelijk aan dat van een vleesetend dier. Dit neemt echter niet weg dat de honger van de kannibaal ook
spreekwoordelijk is geworden.
Als het vlees van plantenetende dieren de essentie was van wat er goed is
in planten, dan zou, logisch gesproken, het vlees van vleesetende dieren de essentie zijn. Het vlees van wolven en gieren zou dan het allerfijnste zijn en zeer
gewild. Wij weten echter dat dit niet het geval is. Integendeel. Hoe dichter wij
bij het plantenrijk komen, hoe meer energie wij uit ons voedsel halen. Als het
tegenovergestelde het geval was, dan zou het vlees van vleesetende dieren bij
andere roofdieren in trek zijn. Maar gevallen dat soortgenoten elkaar verscheuren, zijn in de natuur zeer zeldzaam.
Leven en laten leven
De eerste wet in het occultisme luidt: ‘Je zult niet doden.’ Dat moet voor de
aspirant naar geestelijk leven van het grootste gewicht zijn. Wij kunnen zelf
geen stofdeeltje scheppen; welk recht hebben wij dan ook maar de geringste
vorm te vernietigen? Elke vorm is een uitdrukking van dat ene leven, het leven van God. Wij hebben geen recht de vorm, waardoor het leven ervaring
probeert op te doen, te vernietigen en het zo te dwingen een nieuw voertuig
op te bouwen.
Ella Wheeler Wilcox, die bezield was met het ware mededogen dat alle vergevorderde zielen kenmerkt, verdedigde deze occulte stelregel in de volgende
fraaie bewoordingen:
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I am the voice of the voiceless;
Through me the dumb shall speak
Till a deaf world’s ear
Shall be made to hear
the wrongs of the wordless weak.

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

The same force formed the sparrow
That fashioned man, the king.
The God of the Whole
gave a spark of soul
To furred and feathered thing.

De mus en de mens, de koning,
hen schiep toch dezelfde kracht.
Heeft God niet aan allen gegeven
hetzelfde verlangen tot leven,
aan wie veren draagt of een vacht?

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

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

Soms hoort men de bedenking dat het leven ook ontnomen wordt wanneer
men groenten en fruit eet, maar die gedachte is niet juist. Wanneer een vrucht
rijp is heeft zij haar doel bereikt, namelijk als baarmoeder te dienen waarin het
zaad kan rijpen. Wordt de vrucht niet gegeten, dan verrot zij en kun je haar
weggooien. Bovendien is zij bestemd om als voedsel voor het dieren- en mensenrijk te dienen, waardoor het zaad gelegenheid tot groei krijgt als het in een
vruchtbare bodem wordt uitgestrooid. Zoals ook de eicel en het zaad van menselijke wezens zonder het zaadatoom van het ego dat geboren wil worden en
de matrijs van zijn levenslichaam zonder uitwerking blijven, zo is elk ei of zaad
op zichzelf zonder leven. Als men het de juiste voorwaarden van een broedmachine geeft of een vruchtbare bodem, dan stroomt het leven van de groepsgeest erin, waardoor de geboden gelegenheid tot het voortbrengen van een
stoffelijk lichaam wordt benut. Wordt het ei of het zaad gekookt of gemalen,
of krijgt het niet de voorwaarden die voor het leven nodig zijn, dan gaat de
gelegenheid voorbij, dat is alles.
In het tegenwoordige stadium van onze ontwikkelingsreis weet men van binnenuit, dat het verkeerd is om te doden. De mens dient dan ook de dieren
lief te hebben en te beschermen in al die gevallen, waarin zijn hebzucht en
eigenbelang hem niet blind maken voor hun rechten. De wet beschermt zelfs
een kat of een hond tegen moedwillige wreedheid. Behalve in de sport. In de
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buitensporige wreedheid tegenover het dierenrijk, is het altijd om het geld dat
men de dieren doodt en fokt om ze later te vermoorden. Liefhebbers van de
jacht schieten de hulpeloze dieren alleen neer om een vals idee van moed bij
de jager aan te kweken. Het is moeilijk te begrijpen hoe het mogelijk is dat
mensen, die anders geestelijk gezond en vriendelijk schijnen te zijn, tijdelijk
al hun beschaafde gevoelens met voeten treden en omslaan tot bloeddorstige
wreedheid alleen moordend uit plezier en om te vernietiging. Het is zonder
twijfel een atavistisch verschijnsel dat men terugkeert tot lage, wrede, dierlijke instincten en kan nooit aanspraak maken op het woord mannelijk, ook al
wordt het door het anders humane en waardige tijdelijke hoofd van een machtig volk, beoefend en verdedigd.
Hoeveel mooier is het voor een mens de taak van vriend en beschermer van
de verdrukten op zich te nemen. Wie gaat niet graag naar het Central Park in
New York om daar de honderden eekhoorns, die daar vrij rondlopen, te
voeren, die ervan overtuigd zijn dat men hen geen kwaad zal doen? En wie is
niet blij voor de eekhoorns dat er op het bord staat, ‘Honden die jacht maken op eekhoorns worden doodgeschoten.’ Dat is niet leuk voor de honden,
maar die maatregel is genomen als bewijs van het groeiend besef dat de zwakkeren tegen de redeloze of meedogenloze sterkeren beschermd moeten worden. Op het bord staat niet wat er gebeurt als mensen de eekhoorns kwaad
doen; dat is eenvoudig ondenkbaar. Het vertrouwen dat deze kleine dieren in
de vriendelijkheid van de mens stellen is zo sterk dat niemand dat wil beschamen.
Het Onze Vader (Matt. 6:9-13)
Laten wij nu terugkeren naar onze beschouwing over de geestelijke hulpmiddelen voor de vooruitgang van de mens, het Onze Vader, dat als een abstracte, wiskundige formule tot verheffing en loutering van alle voertuigen van de
mens beschouwd kan worden. Wij zien dat het idee van voldoende zorg voor
het grofstoffelijk lichaam uitgedrukt wordt in de woorden: ‘Geef ons het
brood dat wij dagelijks nodig hebben.’
Het gebed dat met de behoeften van het levenslichaam verband houdt, luidt:
‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven.’
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Diagram 16, Het Onze Vader
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Het levenslichaam is de zetel van het geheugen. Daarin zijn de onderbewuste
verslagen van alle afgelopen gebeurtenissen uit ons leven, of het nou goed of
kwaad is, opgestapeld, inclusief al het aangedane of geleden onrecht, alle ontvangen of geschonken weldaden. Wij weten dat, zodra het leven het stoffelijk
lichaam bij de dood verlaat, een verslag ervan aan deze beelden ontleend wordt
en dat al het lijden van het post mortem bestaan het resultaat is van de gebeurtenissen die door deze beelden uitgedrukt worden.
Als wij door herhaald gebed vergeving krijgen voor het onrecht dat wij anderen aangedaan hebben; als wij het zoveel mogelijk goed maken, onze levenslichamen zuiveren door hen te vergeven die ons kwaad gedaan hebben en elk
gevoel van wrok uitroeien, dan besparen wij ons veel ellende na de dood, terwijl wij tegelijkertijd de weg voor universele broederschap bereiden, die
hoofdzakelijk van de overwinning van het levenslichaam op het begeertelichaam afhangt. Het begeertelichaam drukt het idee van vergelding in de vorm
van geheugen op het levenslichaam af. Een gelijkmatig humeur onder de talrijke ergernissen van het dagelijks leven, geeft blijk van een dergelijke overwinning. Daarom moet u uw opvliegendheid leren beheersen, omdat dit een
vooruitgang van beide lichamen betekent. Ook het Onze Vader heeft dit tot
doel. Want zodra wij inzien dat wij anderen onrecht aandoen, kijken wij om
ons heen en proberen wij de oorzaak op te sporen. Boos worden is één van de
oorzaken en wortelt in het begeertelichaam.
De meeste mensen verlaten het stoffelijk bestaan met hetzelfde temperament als waarmee zij gekomen zijn. U moet echter systematisch alle pogingen
van het begeertelichaam om de baas te worden, overwinnen. U kunt dit doen
door u op hoge idealen te concentreren. Dit sterkt het levenslichaam en is veel
doeltreffender dan de gewone kerkelijke gebeden. De occultist verkiest concentratie boven gebed, omdat concentratie met behulp van het verstand, dat koel
en ongevoelig is, uitgevoerd wordt, terwijl gebed meestal door gevoel geleid
wordt. Waar gebed echter door reine, onzelfzuchtige toewijding aan verheven idealen ingegeven wordt, is het veel verhevener dan koele concentratie.
Gebed kan nooit koud zijn, maar draagt de ontboezemingen van de mysticus
op de vleugels van de liefde tot de godheid.
Het gebed voor het begeertelichaam luidt: ‘Breng ons niet in beproeving.’
Begeerte is dé grote verleidster van de mensheid. Zij is de krachtige stimulans
tot handeling, en voor zover de handelingen dat waarnaar de geest streeft
dient, is zij goed. Als de begeerte zich echter op iets dat verlaagt richt, op iets
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wat het karakter verlaagt, dan is het wenselijk te bidden om niet in beproeving
gebracht te worden.
Hartstocht, rijkdom, macht en roem, zijn de vier grote drijfveren tot menselijk handelen. Begeerte naar een of meer hiervan is de drijfveer voor alles wat
de mens doet of nalaat. De verheven leiders van de mensheid hebben ze wijselijk als drijfveren tot handelen gegeven, zodat de mens ervaring kan opdoen en
daardoor kan leren. Zij zijn noodzakelijk en u kunt dan ook veilig voortgaan
met ze als drijfveer tot handelen te gebruiken, maar u moet ze in iets hogers
omzetten. U moet de egoïstische liefde die streeft naar het bezit van het lichaam van een ander, door edeler aspiraties zien te overwinnen; evenals de begeerte naar rijkdom, macht en roem uit bekrompen, persoonlijke redenen.
U moet alleen maar verlangen naar die liefde die gericht is op de ziel, en iedereen, van hoog tot laag, omvat en die groeit naarmate de behoeften van de
ontvanger groter zijn. Alleen maar verlangen naar die rijkdom, die een overvloed aan gelegenheden biedt om de mensheid te dienen. Alleen verlangen
naar die macht, die tot verheffing van de mensheid leidt. Alleen verlangen naar
die roem die de bekwaamheid om het evangelie te verspreiden verhoogt, zodat iedereen die lijdt snel verlichting voor de zorgen van zijn hart mag vinden.
Het gebed voor het verstand is: ‘Bescherm ons tegen het kwaad.’ Wij hebben gezien dat het verstand de schakel tussen de hogere en de lagere aard is. De
dieren mogen hun begeerten onbelemmerd volgen. Voor hen bestaat noch
goed, noch kwaad, omdat zij het verstand, het vermogen om te onderscheiden, missen. De methode van zelfbescherming die wij volgen met betrekking
tot dieren die moorden en stelen, is verschillend van die, welke wij met betrekking tot mensen, die hetzelfde doen, toepassen. Zelfs een mens, die van
zijn verstand beroofd is, wordt als ontoerekeningsvatbaar beschouwd. Men
erkent dat hij niet weet dat hij kwaad doet en daarom wordt het hem eenvoudig belet.
Pas nadat de ogen van zijn verstand geopend werden, leerde de mens het
onderscheid tussen goed en kwaad kennen. Wanneer de schakel van het verstand zich met het hogerzelf verbindt en zijn bevelen opvolgt, dan krijgen wij
de hoogstaande mens. Daartegenover echter vormt de vereniging van het verstand met de lagere begeerteaard de laagstaande mens. Daarom is het de bedoeling van dit gebed dat wij bevrijd mogen worden van de ervaringen die
voortvloeien uit het verbond van het verstand met het begeertelichaam, met
alles wat daarbij hoort.
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De aspirant naar geestelijk leven brengt de vereniging tussen de hogere en de
lagere aard door middel van overpeinzing over verheven onderwerpen, tot
stand. Deze vereniging wordt door bespiegeling verder versterkt en deze beide
middelen worden overtroffen door aanbidding, dat de geest tot de troon van
God verheft.
Het Onze Vader, gegeven voor het algemeen gebruik van de Kerk, geeft de
voorkeur aan aanbidding om de geestelijke vervoering te bereiken, die nodig
is om een bede voor de behoeften van de lagere voertuigen te uiten. Elk aanzicht van de drievoudige geest, te beginnen met het laagste, verheft zich in aanbidding tot het overeenkomstige aanzicht van de godheid. Wanneer alle drie
aanzichten van de geest voor de troon van de genade opgesteld zijn, spreekt
ieder het gebed uit dat bij de behoeften van zijn stoffelijke tegenhanger past,
terwijl zij zich ten slotte alle drie in het gebed voor het verstand verenigen.
De menselijke geest verheft zich tot zijn tegenhanger, de heilige Geest, Jehova, en zegt: ‘Laat uw naam geheiligd worden.’
De levensgeest buigt zich voor zijn tegenhanger, de Zoon, Christus, terwijl
hij zegt: ‘Laat uw koninkrijk komen.’
De goddelijke geest knielt voor zijn tegenhanger, de Vader, met de bede:
‘Laat uw wil gedaan worden.’
Dan smeekt het hoogste aanzicht, de goddelijke geest, tot het hoogste aanzicht van de godheid, de Vader, voor zijn tegenhanger, het grofstoffelijk lichaam: ‘Geef ons het brood dat wij dagelijks nodig hebben.’
Het op één na hoogste aanzicht, de levensgeest, bidt tot zijn tegenhanger,
de Zoon, voor zijn tegenhanger in de lagere aard, het levenslichaam: ‘Vergeef
ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven.’
Het laagste aanzicht van de geest, de menselijke geest, richt vervolgens zijn
smeekbede tot het laagste aanzicht van de godheid voor het hoogste gedeelte
van het drievoudige lichaam, het begeertelichaam: ‘Breng ons niet in beproeving.’
Ten slotte stemmen alle drie de aanzichten van de drievoudige geest in de
mens samen in het belangrijkste gebed, de bede voor het verstand die luidt:
‘Bescherm ons tegen het kwaad.’
De inleiding: ‘Onze Vader in de hemelen,’ is niets anders dan het adres op
een envelop. De toevoeging 58: ‘Want u is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen,’ werd niet door Christus zelf gegeven,
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Deze toevoeging aan het einde van vers 13, is in de nieuwe vertaling weggelaten.

370

maar is zeer geschikt als slot van de aanbidding van de drievoudige geest, waar
hij zijn rechtstreekse gesprek tot God eindigt.
Diagram 16 brengt het voorgaande op eenvoudige en gemakkelijk te onthouden manier in beeld en toont door gelijke kleuren het verband tussen de verschillende gebeden en de overeenkomstige voertuigen.
De gelofte van het celibaat
De seksueel verdorvene of de seksuele maniak is een bewijs voor de juistheid
van de occulte bewering, dat de ene helft van de scheppingskracht de hersenen opbouwt. Hij wordt geestelijk zwak en is niet in staat tot denken, omdat
hij niet alleen het negatieve of positieve gedeelte van de scheppingskracht - dit
hangt af of hij tot het mannelijke of tot het vrouwelijke geslacht behoort naar zich toe trekt en uitzendt dat in normale omstandigheden door het geslachtsorgaan voor de voortplanting gebruikt wordt, maar ook een gedeelte
van de kracht die bestemd is om de hersenen op te bouwen, waardoor dit in
staat gesteld wordt gedachten voort te brengen. Vandaar de verstandelijke onvolwaardigheid.
Als de mens zich daarentegen aan geestelijke gedachten overgeeft, dan is de
neiging om de scheppingskracht voor de voortplanting te gebruiken klein, en
het deel dat men niet op die manier gebruikt kan in geestelijke kracht worden
omgezet.
Dat is de reden waarom de ingewijde op een bepaald niveau van zijn of haar
ontwikkeling, de gelofte van het celibaat aflegt. Het is geen gemakkelijke gelofte, geen gelofte die iedereen, die begerig is naar geestelijke vooruitgang, zo
maar lichtvaardig af kan leggen. Veel mensen die nog niet rijp zijn voor het
geestelijk leven, hebben zich in onwetendheid tot een ascetisch leven verbonden. Aan de ene kant zijn zij even gevaarlijk voor de gemeenschap en voor
zichzelf, als de geestelijk gestoorde seksuele maniak aan de andere kant is.
In het tegenwoordige stadium van onze ontwikkeling is de geslachtsfunctie
het middel waardoor lichamen voortgebracht worden waardoor de geest ervaring op kan doen.
De mensen die het vruchtbaarst zijn en de voortplantingsdrang vrijuit botvieren, behoren tot de laagste klassen. Zodoende is het moeilijk voor personen die geboren willen worden om goede voertuigen te vinden in een omgeving, waar zij hun vermogens op zo’n manier kunnen ontvouwen, dat zij zelf
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en de rest van de mensheid er blijvend nut van hebben. Want onder de beter
gesitueerde klassen, die gunstiger omstandigheden kunnen bieden, zijn er velen die weinig of helemaal geen kinderen hebben. Niet omdat zij zich van de
geslachtsgemeenschap onthouden, maar om de louter egoïstische reden dat
zij meer gemak en vrije tijd hebben, en zonder de last van een groot gezin aan
onbeperkte seksuele bevrediging kunnen toegeven. Onder de minder gegoede middengroep worden de gezinnen ook beperkt gehouden. Maar in dit geval gedeeltelijk om economische redenen, zodat de ouders aan één of twee
kinderen alle voordelen van opvoeding en dergelijke kunnen geven, waarin zij
door hun beperkte inkomen er onmogelijk vier of vijf kunnen laten delen.
Zo oefent de mens zijn goddelijk voorrecht uit, door wanorde in de natuur
aan te brengen. Ego's die geboren willen worden, moeten zich vaak met ongunstige omstandigheden tevreden stellen. Andere ego's die dit niet kunnen
doen, moeten wachten totdat er zich een gunstiger omgeving voordoet. Zo
beïnvloeden wij elkaar door onze handelingen en laat ‘de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen boeten’ Ex. 34:7. Want omdat de heilige
Geest de scheppende energie in de natuur is, is de scheppingskracht de weerkaatsing ervan in de mens. Misbruik van dat vermogen is dan ook een zonde
die niet vergeven wordt, maar waarvoor in een verminderde werking van de
verschillende voertuigen geboet moet worden, opdat wij de heiligheid van de
scheppingskracht grondig zullen leren kennen.
Aspiranten naar geestelijk leven, met een vurig verlangen om een voortreffelijk geestelijk leven te leiden, bezien de hele geslachtsfunctie vaak met afschuw
vanwege de ellende die de mensheid, als gevolg van het misbruiken ervan,
heeft bezorgd. Zij zijn geneigd zich vol weerzin van wat zij voor onreinheid
houden af te keren maar zien het feit over het hoofd dat juist zij, die hun lichamen door middel van juiste voeding, verheven gedachten en een rein en
geestelijk leven in een goede staat gebracht hebben, de meest geschikte mensen zijn om de stoffelijke lichamen voort te brengen, die voor de ontwikkeling
van naar geboorte uitziende personen van onschatbare waarde zijn. Het is onder occultisten algemeen bekend, dat veel hoogstaande ego’s tegenwoordig
niet geboren kunnen worden, tot schade van het ras, alleen omdat er geen ouders gevonden kunnen worden die zuiver genoeg zijn om hun van geschikte
stoffelijke voertuigen te voorzien.
Mensen die om bovengenoemde redenen hun plicht tegenover de mensheid
verzuimen, zijn bezig zo de zonnevlekken te vergroten, dat zij het bestaan van
de zon zelf vergeten! De geslachtsfunctie heeft haar eigen, belangrijke plaats
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in de wereldeconomie. Op de juiste manier gebruikt, is er voor het ego geen
groter zegen, want dan verschaft zij zuivere, gezonde lichamen, zoals de mens
die voor zijn ontwikkeling nodig heeft. Als de geslachtsfunctie daarentegen
wordt misbruikt, dan is er geen groter vloek, omdat zij dan de bron is van de
ergste kwalen die het menselijk lichaam kan erven.
Het is juist dat: ‘Niemand van ons leeft voor zichzelf, …’ Rom. 14:7. Door
onze woorden en daden beïnvloeden wij voortdurend anderen. Door het juist
volbrengen of het verzuimen van onze plicht, doen wij in de eerste plaats de
levens van hen, die in onze onmiddellijke omgeving leven, slagen of mislukken, maar ook dat van alle bewoners van de aarde en meer. Alleen iemand, die
zijn plicht tegenover zijn gezin, zijn land, en de mensheid nakomt, heeft het
recht geestelijk leven te zoeken. Alles egoïstisch opzij te zetten en alleen voor
eigen geestelijke vooruitgang te leven is even verwerpelijk als zich helemaal
niet om het geestelijk leven te bekommeren. Nee, het is zelfs erger. Want zij
die in het gewone leven zo goed als ze kunnen hun plicht doen, en zich aan
het welzijn van hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd wijden, zijn bezig de
onmisbare eigenschap van trouw aan te kweken. Zij zullen beslist te zijner tijd
een punt bereiken, waarop hun ogen voor geestelijke behoeften zullen opengaan en zij in die richting alle trouw zullen overbrengen die zij ergens anders
ontwikkeld hebben. De mens die willens en wetens zijn plichten niet nakomt
om een geestelijk leven te leiden, zal beslist naar het pad van plicht, waarvan
hij door verkeerd inzicht afgeweken is, teruggedreven worden en hij zal onmogelijk aan zijn verplichtingen kunnen ontkomen, totdat de les geleerd is.
Bij sommige Indiase groeperingen vindt men de volgende, uitstekende levensindeling. De eerste twintig jaren worden aan de opvoeding besteed; de jaren tussen 20 en 40 worden aan de plicht van de vorming van een gezin gewijd, terwijl de rest van het leven aan geestelijke ontwikkeling gewijd wordt,
zonder dat welke zorg ook voor lichamelijke behoeften, het verstand kan pijnigen of afleiden.
In de eerste periode wordt het kind door zijn ouders onderhouden; in de
tweede periode zorgt men, behalve dat men zijn eigen gezin onderhoudt,
voor de ouders die nu hun aandacht aan geestelijke dingen wijden, en in de
periode dat door hen de balans van hun leven wordt opmaakt worden zij op
hun beurt door hun kinderen onderhouden.
Dit lijkt een zeer verstandige maatregel die zeer praktisch is in een land waar
allen van de wieg tot het graf de geestelijke behoeften zo sterk voelen dat zij,
hoewel ten onrechte, de materiële ontwikkeling zouden verwaarlozen als zij er
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niet noodgedwongen toe aangezet werden. En waar de kinderen met vreugde
hun ouders onderhouden, zeker met de wetenschap dat zij op hun beurt verzorgd en zodoende in staat gesteld zullen worden zich volledig aan het geestelijk leven te wijden, zodra hun plichten tegenover hun land en de mensheid afgelopen zijn. In de westerse wereld echter, waar de gewone mensen geen behoefte hebben aan geestelijke dingen omdat zij materialistische lijnen van ontwikkeling volgen, zou een dergelijk manier van leven onmogelijk te verwezenlijken zijn.
Het verlangen naar geestelijk inzicht komt nooit voor de tijd er rijp voor is,
maar komt altijd wanneer die speciale omstandigheden zich voordoen, waarin
wij naar de voldoening van het geestelijk leven zoeken, als wij dat ten minste
doen. De plichten, die schijnbare belemmeringen zijn, moeten worden uitgevoerd, wat die plichten ook zijn. Als de zorg voor een gezin de kandidaat belet
zich helemaal aan het geestelijk leven te wijden zoals hij dit graag zou willen,
dan is het zeker niet gerechtvaardigd zijn plicht te verzuimen en al zijn tijd en
inspanning aan geestelijke zaken te wijden. Om die aspiraties te bevredigen
moeten er pogingen gedaan worden om aan dat streven te voldoen, maar zonder de verplichtingen tegenover het gezin te verwaarlozen.
Als het verlangen naar het celibaat opkomt in iemand die door huwelijk met
een ander verbonden is, dan mogen de verplichtingen van een dergelijke band
niet vergeten worden. Het zou heel verkeerd zijn om, door onder dergelijke
omstandigheden het celibaat door te voeren, te proberen aan de eigenlijke
plichtsvervulling te ontkomen. Wat de plichten echter in verband met de geslachtsgemeenschap betreft, bestaat er voor aspiranten naar geestelijk leven
een andere norm dan die van de gewone man of vrouw.
De meeste mensen zien het huwelijk als een door de wet gesanctioneerde
vergunning waardoor men onbeperkt aan de bevrediging van seksuele begeerte kan toegeven. Voor de geschreven wet is dit misschien zo, maar geen
enkele, door mensen gemaakte wet of gewoonte, heeft recht om deze zaak te
regelen. Het occultisme leert dat de geslachtsfunctie nooit voor zinnelijk genot, maar alleen voor de voortplanting gebruikt mag worden. Daarom is een
kandidaat naar het geestelijk leven gerechtvaardigd, de geslachtsgemeenschap
met zijn partner te weigeren, tenzij dit het verwekken van een kind tot doel
heeft en alleen dan nog als beide partijen lichamelijk, moreel en verstandelijk in
goede gezondheid verkeren, daar de vereniging anders waarschijnlijk het
voortbrengen van een zwak of gedegenereerd lichaam tot gevolg heeft.
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Elk mens is de eigenaar van zijn eigen lichaam en is aan de wet van oorzaak
en gevolg verantwoording schuldig voor elk misbruik dat uit de overgave uit
wilszwakte van dat lichaam aan een ander voortvloeit.
Gezien het voorgaande en vanuit het standpunt van de occultist bezien, is
het voor iedereen, die gezond van lichaam en geest is, zowel een plicht als
een voorrecht - die met dankbaarheid voor de geboden gelegenheid aanvaard
dient te worden - om voertuigen te verschaffen aan zoveel personen als de gezondheid en financiële draagkracht toelaat. En, zoals gezegd, rust deze verplichting vooral op aspiranten naar geestelijk leven, omdat zij door hun reinere manier van leven hun lichamen gelouterd hebben, waardoor zij beter dan
de gewone mens geschikt zijn om reine voertuigen voort te brengen. Zo stellen zij hoogstaande personen in staat om passende voertuigen te vinden en
helpen zij de mensheid vooruit, omdat zij deze wachtende ego's de gelegenheid tot geboorte bieden, waardoor zij vroeger dan anders hun invloed kunnen uitoefenen.
Als de scheppingskracht op die manier wordt gebruikt, vindt de geslachtsgemeenschap maar enkele malen in een leven plaats en kan dus feitelijk de
hele scheppingskracht voor geestelijke doeleinden gebruikt worden. Niet het
gebruik maar het misbruik ervan veroorzaakt alle moeilijkheden en komt in
botsing met het geestelijk leven. Daarom hoeft niemand het geestelijke leven
op te geven omdat hij of zij niet het leven van de ongehuwde staat kan volgen. Ook is het niet noodzakelijk zich strikt aan het celibaat te houden wanneer men pas de kleine inwijdingen doormaakt. De belofte van een absoluut
celibaat is alleen van toepassing op de grote inwijdingen en zelfs dan kan in
een enkel geval de geslachtsgemeenschap als een daad van opoffering nodig
zijn, zoals in het geval bij het scheppen van een lichaam voor Christus.
Tot slot kan worden opgemerkt, dat het erger is onder een brandende begeerte te lijden en voortdurend sterk aan de bevrediging van zinnelijk genot te
denken dan het huwelijksleven met mate te leven. Christus leerde dat onkuise
gedachten even slecht ja, zelfs slechter zijn, dan onkuise handelingen, omdat
gedachten zich in het oneindige kunnen herhalen, terwijl er aan daden ten minste een zekere grens is.
Het welslagen van de aspirant naar geestelijk leven hangt alleen af van de mate waarin hij zijn lagere aard heeft overwonnen, maar men moet oppassen niet
in het andere uiterste te vervallen.
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De hypofyse en epifyse 59
In de hersenen, ongeveer op de plaats waarop zij in diagram 17 afgebeeld zijn,
liggen twee kleine organen die hypofyse en epifyse heten. De medische wetenschap wist [in 1910] nog niet veel af van deze en de andere endocriene klieren
in het lichaam. Zij noemt de epifyse ‘een overblijfsel van het derde oog’; maar
noch de epifyse noch de hypofyse zijn aan het wegkwijnen. Dit brengt de geleerden in grote verlegenheid, want de natuur houdt niets overtolligs in stand.
Door het hele lichaam vinden wij organen die of bezig zijn weg te kwijnen of
zich te ontwikkelen. De eerste zijn dan als het ware mijlpalen langs de weg
die de mens afgelegd heeft voordat hij zijn tegenwoordige niveau van ontwikkeling bereikte, de laatste wijzen de richting aan van zijn volmaaktheid en ontwikkeling in de toekomst. De spieren bijvoorbeeld, die de dieren gebruiken om
hun oren te bewegen, zijn ook in de mens aanwezig, maar omdat zij aan het
wegkwijnen zijn, kunnen maar weinig mensen ze gebruiken. Het hart behoort
tot de categorie die vatbaar is voor ontwikkeling in de toekomst. Zoals al is
aangetoond, is het hart bezig een willekeurige spier te worden.
De hypofyse en de epifyse behoren tot een derde categorie organen die op
het ogenblik zich noch aan het ontwikkelen, noch wegkwijnen, maar sluimeren. In het verre verleden, toen de mens contact had met de geestelijke werelden, waren deze organen het middel om daar toegang toe te krijgen, en in een
later stadium zullen zij hiervoor weer dienen. Zij stonden met het onwillekeurig of sympathisch zenuwstelsel in verband. De mens kon toen de geestelijke werelden waarnemen, evenals dat het geval was in de Maanperiode, en
in het laatste gedeelte van het Lemurische en het begin van het Atlantische
tijdvak. De beelden vertoonden zich onafhankelijk van zijn wil. De zintuiglijke centra van zijn begeertelichaam draaiden tegengesteld aan de wijzers van
de klok, op negatieve manier de beweging van de aarde volgend die in die
richting om haar as draait, evenals de zintuiglijke centra van mediums nu nog
doen. Bij de meeste mensen zijn deze zintuiglijke centra niet in werking, maar
door juiste ontwikkeling zullen zij in de richting van de wijzers van de klok
gaan draaien, zoals wij ergens anders hebben uitgelegd. Dat is het moeilijke
punt bij de ontwikkeling van positieve helderziendheid.

59 De hypophysis cerebri, ook glandula pituïtaria genoemd is de hypofyse, ook hersenaanhangsel genoemd. De epiphysis cerebri is de epifyse of pijnappelklier.
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De ontwikkeling van mediumschap is veel gemakkelijker, omdat het niet anders dan een herleving is van de spiegelachtige functie die de mens in het verre
verleden bezat; een functie waardoor de buitenwereld onwillekeurig in hem
weerkaatst werd en die daarna, door inteelt, bewaard bleef. Bij de tegenwoordige mediums laat dit vermogen hen soms in de steek, waardoor verklaard
wordt dat zij soms kunnen zien en dan weer zonder bepaalde reden absoluut
falen. Soms zorgt het sterke verlangen van de bezoeker ervoor dat zij met de
gewenste inlichtingen in contact komen, waarvan het gevolg is dat zij juist
zien, maar zij zijn niet altijd eerlijk. De huishuur en andere uitgaven moeten
betaald worden, zodat sommige mediums, als ze daarvoor geen geld hebben,
hun toevlucht tot bedrog nemen en alles wat in hun hoofd opkomt, hoe onzinnig ook, uiten om hun cliënt tevreden te stellen en zijn geld op te strijken
en zodoende dat, wat zij anders werkelijk zien, in diskrediet brengen.
De aspirant naar echt geestelijk gezicht en inzicht moet in de eerste plaats
bewijzen onzelfzuchtig te zijn, omdat de geoefende helderziende geen enkele
vrije dag heeft. Zijn vermogen heeft niets van een spiegel en is dus niet afhankelijk van de weerspiegelingen die toevallig op zijn pad komen. Hij is in staat
zijn vermogen op elk moment en in elke richting te laten werken en de gedachten en plannen van anderen te lezen, als hij er speciaal zijn aandacht op vestigt.
Dat er groot gevaar voor de maatschappij kan ontstaan als een minderwaardig persoon een dergelijk vermogen bezit en dit onzorgvuldig gebruikt, spreekt
vanzelf. Hij zou de geheimste gedachten kunnen lezen. Daarom is de ingewijde door een plechtige gelofte gebonden dit vermogen nooit te gebruiken
om zijn persoonlijke belangen ook maar in het minst te dienen, noch om zichzelf ellende te besparen. Als hij dat wil kan hij ‘vijfduizend anderen voeden,
maar hij mag geen steen in brood veranderen’ om zijn eigen honger te doen
ophouden. Hij kan lammen en melaatsen genezen, maar de kosmische wet
verbiedt hem om het bloed uit zijn eigen dodelijke wonden te stelpen. Daar
hij door zijn gelofte van absolute onbaatzuchtigheid gebonden is, geldt voor
elke ingewijde dat, al redt hij anderen, hij zichzelf niet kan redden.
Daaruit volgt dat de geoefende helderziende, die echt iets te bieden heeft,
nooit zijn gaven voor geld aan zal prijzen, maar vrijwillig zal geven waar hij
van mening is dat dit verenigbaar is met het rijpe lot, dat de persoon die hij
helpen wil zich, onder de wet van oorzaak en gevolg, op de hals heeft gehaald.
Geoefende helderziendheid wordt voor het onderzoeken van occulte feiten
gebruikt en dit is het enige doel waarvoor het gebruikt mag worden. Daarom
moet de kandidaat niet uit pure nieuwsgierigheid, maar door een zuiver en
377

onzelfzuchtig verlangen om de mensheid te helpen, gedreven worden. Alleen
als een dergelijk verlangen bestaat, kan werkelijke voorruitgang om ware, positieve helderziendheid te verkrijgen, gemaakt worden.
In de tijd die sinds het Lemurische tijdvak verlopen is, heeft de mensheid geleidelijk het cerebrospinale zenuwstelsel, dat onder het gezag van de wil staat,
opgebouwd. In het laatste gedeelte van het Atlantische tijdvak was dit zo ver
ontwikkeld, dat het voor het ego mogelijk was volledig bezit van zijn grofstoffelijk lichaam te nemen. Dit was de tijd, eerder beschreven, waarop het punt
in het levenslichaam in contact kwam met het punt bij de neuswortel in het
stoffelijk lichaam, en de inwonende geest in de stoffelijke wereld tot ontwaken kwam. Maar bovendien de meerderheid van de mensheid het bewustzijn
van de geestelijke werelden verloor. Sinds die tijd is de verbinding van de epifyse en de hypofyse met het cerebrospinale zenuwstel langzaam gegroeid en is
nu bijna voltooid.
Om opnieuw contact met de geestelijke werelden te krijgen, is het enige
wat nog gedaan moet worden het opnieuw wakker schudden van de hypofyse en de epifyse. Zodra dat tot stand is gebracht, zal de mens opnieuw zijn
waarnemingsvermogen van de geestelijke werelden terug krijgen, maar nu uitgebreider dan vroeger, omdat het dan met het cerebrospinale zenuwstelsel in
verband staat en daardoor onder gezag van zijn wil staat. Door dit geestelijke
waarnemingsvermogen, zullen alle wegen naar kennis voor hem open staan
en zal hij over een middel tot het opdoen van kennis beschikken, waarbij
vergeleken alle andere onderzoekingsmethoden kinderspel zijn.
Het ontwaken van deze organen wordt door esoterische training tot stand
gebracht, die wij nu, voor zover dit in het openbaar mogelijk is, zullen nagaan.
Esoterische training
Bij de meeste mensen wordt het grootste gedeelte van de scheppingskracht,
dat legitiem door de scheppingsorganen gebruikt kan worden, voor zinnelijk
genot verspild; bij die mensen valt er heel weinig van de opgaande stroming
te bespeuren. Zie diagram 17.
Zodra de aspirant naar geestelijk leven deze buitensporigheden steeds meer
begint te beteugelen en zijn aandacht aan geestelijk denken en streven gaat wijden, kan de geoefende helderziende waarnemen, dat de ongebruikte scheppingskracht omhoog begint te stijgen. Zij stroomt opwaarts in steeds grotere
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Diagram 17. De weg van de ongebruikte seksuele stromingen in:
mysticus, occultist en adept
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omvang langs de weg die door de pijltjes op diagram 17 aangegeven zijn, passeert het hart en het strottenhoofd of het ruggenmerg en het strottenhoofd of
beide en gaat dan rechtstreeks tussen de hypofyse en de epifyse door naar het
donkere punt bij de neuswortel [voorhoofdsholte], waar ‘de stille wachter’, de
hoogste geest, verblijf houdt.
Deze stromen volgen meestal niet uitsluitend één van de twee, op het diagram aangegeven, paden maar meestal, volgens het temperament van de aspirant, volgt de hoofdmassa van de seksuele stromingen één pad. Bij iemand, die
langs zuiver verstandelijke lijnen naar verlichting streeft, gaat de stroom in
hoofdzaak langs het ruggenmerg en volgt maar een klein gedeelte de weg door
het hart. Bij de mysticus, die eerder voelt dan weet, gaan de stromen naar boven door het hart.
Beide ontwikkelingen zich abnormaal, en eens moeten zij beide, om volkomen evenwichtig te zijn, de verzuimde ontwikkeling ter hand nemen. Daarom
proberen de Rozenkruisers een leer te verspreiden, die beide richtingen tevreden stelt, hoewel zij in de eerste plaats degenen die verstandelijk ingesteld
zijn proberen te bereiken, omdat zij er het meest behoefte aan hebben.
Deze stroom is op zichzelf echter nutteloos, ook al neemt hij de omvang van
een Niagara waterval aan en al vloeit hij tot de jongste dag. Maar, omdat hij
niet alleen een noodzakelijke bijkomstigheid, maar een voorwaarde tot zelfbewust werk in de geestelijke wereld is, moet hij tot op een bepaalde hoogte
ontwikkeld zijn, voordat de echte, esoterische training kan beginnen. Daaruit
blijkt dat de kandidaat een bepaalde tijd een moreel leven geleid moet hebben,
dat gewijd was aan geestelijk denken, voordat er met het werk kan worden begonnen dat hem eerstehands kennis over de bovenstoffelijke gebieden geeft
en hem in staat zal stellen, in de letterlijke betekenis van het woord, een helper
van de mensheid te worden.
Wanneer de kandidaat een bepaalde tijd een dergelijk leven geleid heeft, lang
genoeg om de stroom van geestelijke kracht tot stand te brengen en waardig
en geschikt bevonden is om esoterisch onderricht te ontvangen, worden hem
enkele oefeningen gegeven om de hypofyse in trilling te brengen. Deze trilling
maakt dat de hypofyse de dichtstbijzijnde krachtlijn raakt en enigszins doet afbuigen. Zie diagram 17. Die raakt op haar beurt de volgende lijn aan en zo gaat
het proces voort, tot alle trillingskracht verbruikt is. Dit verloop is te vergelijken met wat plaats vindt als men een noot op de piano aanslaat; meteen zal
door een trilling, die in de andere snaren ontstaan, een aantal boventonen gaan
meeklinken, die er bepaalde intervallen mee vormen.
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Als door verhoogde trilling van de hypofyse de krachtlijnen voldoende opzij
gebogen zijn om de epifyse te raken, is het doel bereikt: de kloof tussen de beide organen is overbrugd. Dit is de brug tussen de zintuiglijke wereld en de begeertewereld. Zodra die brug geslagen is, wordt de mens helderziend en is hij
in staat zijn blik te richten waarheen hij wil. Vaste voorwerpen worden zowel
van binnen als van buiten waargenomen. Voor hem hebben ruimte en dichtheid, als hinderpalen voor waarneming, opgehouden te bestaan. Hij is nog
geen geschoolde helderziende, maar hij is helderziend wanneer hij wil, een bewust helderziende dus. Zijn vermogen is totaal verschillend van dat van een
medium dat meestal onbewust helderziend is en alleen maar dat kan zien wat
zich aan hem of haar vertoont en hoogstens niet veel meer dan het zuiver negatieve vermogen bezit. Degene in wie deze brug echter eenmaal gelegd is, is
altijd in bewust contact met de geestelijke werelden en hij kan de verbinding
maken en verbreken net zoals hij wil. Stap voor stap leert de waarnemer de trilling van de hypofyse zo te beheersen, dat hij met elke sfeer van de geestelijke
werelden, die hij wenst te bezoeken, in aanraking kan komen. Het vermogen
staat geheel onder de beheersing van zijn wil. Om zijn bewustzijn tot de begeertewereld te verheffen, hoeft hij niet in trance te gaan of iets abnormaals
te doen. Hij wil eenvoudig zien en hij ziet.
Zoals in het begin van dit werk al uitgelegd werd, moet de neofiet in de begeertewereld leren zien, of juister uitgedrukt hij moet leren begrijpen wat hij
daar ziet. In de stoffelijke wereld zijn de voorwerpen ondoordringbaar en massief en niet steeds aan verandering blootgesteld. In de begeertewereld veranderen zij op de meest grillige manier. Voor de negatief, onbewust helderziende is
dit een bron van eindeloze verwarring, en zelfs voor de neofiet die dit gebied
onder leiding van een Leraar betreedt; al gauw echter bereikt de leerling een
hoogte waarop de vorm zo vaak veranderen mag als hij maar wil; hij kan het leven dat de verandering veroorzaakt waarnemen en herkent het, ondanks alle
mogelijke, verbijsterende gedaanteverwisselingen.
Ook moeten wij nog een ander, heel belangrijk onderscheid maken. Het
vermogen dat iemand in staat stelt de dingen in een wereld waar te nemen, is
niet identiek met het vermogen om die wereld te betreden en daar bewust te werken. De bewust helderziende, die ook al heeft hij enige training gekregen en in
staat is in de begeertewereld het ware van het valse te onderscheiden, staat
eigenlijk ten opzichte van die wereld in dezelfde verhouding als een gevangene achter een getralied venster tegenover de buitenwereld; hij kan haar zien,
maar hij kan er niet in functioneren. Esoterische training doet dus niet alleen
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het geestelijk gezicht van de aspirant ontwaken, maar de aspirant ontvangt op
zijn tijd verdere oefeningen om een voertuig te ontwikkelen waarmee hij in elk
opzicht zelfbewust in de geestelijke werelden kan werken.
Hoe het geestelijk lichaam wordt opgebouwd
In de regel leven de meeste mensen om te eten en te drinken; zij bevredigen
hun seksuele lusten op de meest bandeloze manier en raken bij het minste of
geringste uit hun humeur Al zijn deze mensen voor het oog misschien zeer
respectabel, zij zijn toch bijna dagelijks bezig de grootst mogelijke chaos in
hun organisme aan te brengen. De hele tijd dat men slaapt, wordt door het
begeertelichaam en het levenslichaam doorgebracht met het herstellen van alle schade die overdag veroorzaakt is, zodat er geen tijd voor ander werk
daarbuiten overblijft. Zodra de mens echter de behoeften van het geestelijke
leven begint te voelen, zijn scheppingskracht en zijn humeur leert beheersen
en een evenwichtige houding aankweekt, wordt er tijdens de uren dat hij
wakker is, minder verstoring in de voertuigen toegebracht; daarom is er ook
minder tijd nodig om tijdens de slaap de schade te herstellen. Dus wordt het
mogelijk het stoffelijk lichaam tijdens de slaap, uren lang te verlaten en in de
geestelijke voertuigen in de geestelijke werelden te functioneren. Daar het begeertelichaam en het verstand nog niet georganiseerd zijn, zijn zij als afzonderlijke voertuigen van bewustzijn onbruikbaar. Evenmin kan het levenslichaam
het stoffelijk lichaam verlaten, omdat dit de dood tot gevolg heeft. Het
spreekt dus vanzelf dat er maatregelen genomen moeten worden om voor
een georganiseerd voertuig te zorgen dat ijl is, en zo ingericht dat het in de
behoeften van het ego in de geestelijke werelden evengoed zal voorzien, als
het stoffelijk lichaam dat in de stoffelijke wereld doet.
Het levenslichaam is zo'n georganiseerd voertuig. Als er een middel gevonden kon worden om het van het grofstoffelijk lichaam los te maken, zonder
dat dit de dood veroorzaakt, dan zou het vraagstuk opgelost zijn. Bovendien
is het levenslichaam de zetel van het geheugen. Zonder dat is het onmogelijk
om in ons stoffelijk bewustzijn de herinnering aan bovenstoffelijke ervaringen
terug te brengen en er dus al het voordeel uit te trekken.
Wij hebben gezien dat de hiërofanten van de oude mysterietempels een deel
van de mensen - zoals de brahmanen en de levieten - in kasten en stammen afzonderden om lichamen te verschaffen voor die ego’s die ver genoeg gevor382

derd waren om ingewijd te worden. Daarvoor werd het levenslichaam in tweeen gesplitst, zoals met de begeertelichamen van de hele mensheid bij het begin van de Aardeperiode gedaan werd. Wanneer de hiërofanten de leerlingen
uit hun lichamen lieten treden, lieten zij een deel van hun levenslichaam achter - bestaande uit de eerste en tweede ether, de enige die tijdens de slaap actief
zijn - om de zuiver lichamelijke functies te vervullen. Tegelijkertijd nam de
leerling een voertuig met zich mee, dat door zijn verband met de zintuiglijke
centra van het stoffelijk lichaam, tot waarneming en ook tot geheugen in staat
was. Het bezat deze vermogens, omdat het uit de derde en vierden ether, die
de middelen tot zintuiglijke waarneming en geheugen zijn, samengesteld was.
Dit is dan ook het gedeelte van het levenslichaam dat de aspirant leven na leven behoudt en als verstandsziel onsterfelijk maakt.
Vanaf de tijd dat Christus kwam en de zonden van de wereld wegnam - niet
die van het individu - door het begeertelichaam van onze planeet te zuiveren, is
het verband tussen het stoffelijk lichaam en het levenslichaam van alle mensen
zoveel losser geworden, dat de bovenbeschreven splitsing door training tot
stand kan worden gebracht. Daarom staat inwijding voor iedereen open.
Het fijnere deel van het begeertelichaam, dat de aandoeningsziel vormt, is bij
de meeste mensen in staat om zich af te scheiden. Eigenlijk bezat de mens dit
vermogen al vóór de komst van Christus. Wanneer door concentratie, en het
gebruik van de juiste formules, de fijnere gedeelten van de voertuigen aldus
voor het gebruik tijdens de slaap of op een ander moment afgezonderd worden, dan blijven de lagere delen van het begeertelichaam en het levenslichaam
nog over om het herstellingsproces in het grofstoffelijk lichaam, het zuiver
lichamelijke werk, te uit te voeren.
Het deel van het levenslichaam dat uittreedt is - zoals wij al hebben gezien in hoge mate gestructureerd. Het is een precieze tegenhanger van het stoffelijk
lichaam. Zolang het begeertelichaam en het verstand ongestructureerd zijn,
zijn zij alleen bruikbaar zolang zij met het goed gestructureerd stoffelijk lichaam verbonden zijn. Los van dit lichaam zijn zij niet veel waard. Voordat de
mens zich dus uit zijn stoffelijk lichaam kan terugtrekken, moeten de zintuiglijke centra van het begeertelichaam ontwaakt zijn.
In het gewone leven zetelt het ego in zijn lichamen en wordt zijn kracht naar
buiten gericht. Alle wilskracht en energie van de mens zijn op het onderwerpen
van de uiterlijke wereld gevestigd. Geen moment is hij in staat de indrukken
van zijn uiterlijke omgeving te ontvluchten. In de uren dat hij niet slaapt, is hij
dus nooit vrij om aan zichzelf te kunnen werken. Tijdens de slaap - wanneer
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een dergelijke gelegenheid zich wél voordoet, omdat het stoffelijk lichaam het
bewustzijn van de uiterlijke wereld verloren heeft - is het ego buiten zijn lichamen. De mens zou dus eigenlijk alleen maar aan zijn voertuigen kunnen werken wanneer de uiterlijke wereld buitengesloten was, zoals in de slaap, terwijl
de geest toch binnenin bleef en volkomen macht over zijn vermogens had, zoals in waaktoestand het geval is. Alleen in een dergelijke toestand zal het voor
de geest mogelijk zijn om van binnenuit te werken en zijn voertuigen op de
juiste manier gevoelig te maken.
Concentratie brengt ons in die toestand. Dan zijn de zintuigen in rust en is de
mens uiterlijk als het ware in een diepe slaap; toch blijft de geest in het stoffelijk lichaam en is volkomen bewust. De meeste mensen hebben zich wel eens
in die toestand bevonden, ten minste tot op zekere hoogte, wanneer zij zo in
een boek verdiept waren, dat zij er volledig door in beslag genomen werden.
Op zulke ogenblikken leven wij helemaal in de door de schrijver beschreven situatie en zijn voor onze omgeving afwezig. Wanneer men tot zo iemand
spreekt, dringt het geluid niet tot hen door, evenmin als iets anders wat om
hen heen gebeurt. Toch zijn zij zich volkomen bewust van wat zij lezen en
van de onzichtbare wereld die de schrijver voor hen oproept. Daarin leven zij
en voelen zij de hartenklop van de verschillende personages uit het verhaal. Zij
zijn niet vrij, maar gebonden aan het leven dat de schrijver door middel van het
boek voor hen opriep.
De aspirant naar geestelijk leven kweekt het vermogen aan zich naar wens in
elk onderwerp dat hij verkiest te verdiepen, of eigenlijk meestal niet in één of
ander onderwerp, maar in een doodeenvoudig voorwerp dat hij zich voorstelt. Zodra nu de juiste toestand of het juiste punt van opgaan hierin bereikt
is, waarop zijn zintuigen absoluut in rust zijn, concentreert hij zijn gedachten
op de verschillende zintuiglijke centra van het begeertelichaam en beginnen die te
draaien.
In het begin is hun beweging langzaam en is het moeilijk ze aan de gang te
krijgen, maar langzamerhand zullen de zintuiglijke centra van het begeertelichaam, in het grofstoffelijk lichaam en in het levenslichaam, voor zichzelf
een plaats inruimen die zich aan deze nieuwe activiteit leert aanpassen. Wanneer de juiste leefwijze de vereiste splitsing tussen het hogere en het lagere deel
van het levenslichaam veroorzaakt heeft, is er op een dag een uiterste wilsinspanning; heeft er een spiraalvormige beweging in allerlei richtingen plaats en
bevindt de kandidaat zich buiten zijn stoffelijk lichaam. Hij kijkt ernaar als naar
een vreemde. De deur van zijn gevangenis staat open. Hij kan komen en gaan
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wanneer hij wil, en beweegt zich even vrij in de geestelijke werelden als in de
stoffelijke wereld en functioneert naar keuze in de geestelijke of in de stoffelijke wereld en is een helper van iedereen die zijn diensten in een van deze werelden nodig heeft.
Voordat de aspirant zijn lichaam naar wens leert verlaten, kan hij al tijdens de
slaap in zijn begeertelichaam gewerkt hebben, want bij sommige mensen
wordt het begeertelichaam georganiseerd voordat de splitsing in het levenslichaam tot stand kan worden gebracht. Onder die omstandigheden kunnen deze persoonlijke ervaringen onmogelijk in het waakbewustzijn teruggebracht
worden. Maar in het algemeen kan men in dergelijke gevallen als een eerste
teken van ontwikkeling zien, wanneer alle verwarde dromen ophouden. Dan
worden na enige tijd de dromen levendiger en absoluut logisch. De aspirant zal
dromen dat hij op plaatsen is en met mensen omgaat - het doet er niet toe of
hij ze in waaktoestand kent of niet - alsof hij wakker is. Als de plaats waarvan
hij droomt overdag voor hem bereikbaar is, dan kan hij soms de werkelijkheid van zijn droom toetsen door een of andere stoffelijk detail van het tafereel te onthouden en zijn nachtelijke indruk de volgende dag te verifiëren.
Vervolgens zal hij ontdekken dat hij in zijn slaap elke willekeurige plaats op
aarde kan bezoeken en veel grondiger kan onderzoeken dan hij dit in zijn stoffelijk lichaam kon doen, omdat hij in zijn begeertelichaam overal, ondanks sloten en tralies, toegang heeft. Als hij volhoudt, zal er ten slotte een dag komen
dat hij niet meer op de slaap hoeft te wachten om het verband tussen zijn voertuigen te verbreken, maar zich bewust kan bevrijden.
Specifieke aanwijzingen hoe men de geestelijke voertuigen moet losmaken,
kunnen alleen persoonlijk worden gegeven. De scheiding wordt niet door een
vaste formule of woorden, maar eerder door een wilsdaad tot stand gebracht. De
manier echter waarop de wil gericht wordt, is persoonlijk en kan daarom alleen door een bevoegde Leraar gegeven worden. Evenals alle andere werkelijke esoterische kennis is ook deze kennis nooit te koop, maar komt zij als
rechtmatig gevolg tot elke leerling die er zich geschikt voor maakt. Hier kan
alleen maar een aanwijzing worden geven over de eerste stappen die tot het
bezit van het vermogen van bewuste helderziendheid leiden.
Het gunstigste tijdstip om concentratie te beoefenen is 's morgens bij het
ontwaken, voordat de beslommeringen en zorgen van het dagelijks leven het
denken in beslag hebben genomen. Op dat moment komt men juist uit de
geestelijke werelden en het is daardoor gemakkelijker om er weer mee in aanraking te komen dan op een ander tijdstip van de dag. Ga niet rechtop in bed
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zitten en kleedt u zich niet aan, maar ontspan uw lichaam volledig en laat de oefeningen uw eerste gedachten in beslag nemen. Ontspanning betekent niet
alleen een gemakkelijke houding; men kan dan nog elke spier gespannen houden. Op zichzelf verijdelt dat al het doel, want in zo'n toestand houdt het begeertelichaam de spieren in een ijzeren greep. Het is tot niets anders in staat,
totdat wij het verstand gekalmeerd hebben.
Concentratie
Het eerste wat wij moeten leren, is dat wij onze gedachten op het een of andere
ideaal vestigen en die daar vasthouden, zonder ze te laten afdwalen. Het is erg
moeilijk, maar wij moeten het tot op zekere hoogte meester zijn voor het mogelijk is enige verdere vooruitgang te boeken. Denkkracht is het vermogen dat
wij gebruiken bij het maken van beelden, voorstellingen, en gedachtevormen
die overeenkomen met ideeën van binnenuit. Het is onze voornaamste kracht
en wij moeten onze gedachten absoluut leren beheersen, zodat dat wat wij
scheppen geen wilde hersensimmen zijn die van buitenaf opgelegd zijn, maar
werkelijke verbeelding die door de geest van binnenuit in het leven geroepen
is. Zie diagram 1.
Sceptici zullen zeggen dat dit alles verbeelding is. Maar als de uitvinder, zoals
gezegd, niet in staat was geweest de telefoon in gedachten uit te beelden, dan
zouden wij hem nu niet bezitten. De voorstellingen waren in het begin meestal
niet juist of betrouwbaar, anders zouden de uitvindingen vanaf het begin succes hebben gehad, zonder de vele mislukkingen en schijnbaar nutteloze experimenten die bijna altijd aan de vervaardiging van het een of andere praktisch
en nuttig instrument of machine vooraf gingen. Zo ook is de verbeeldingskracht van de aankomende occultist in het begin niet juist. De enige manier
om de verbeelding betrouwbaar te maken, is door voortdurende oefening, dag
in dag uit, waardoor de wil getraind wordt om het verstand zonder afdwalen,
op één onderwerp, voorwerp of idee gericht te houden. Gedachte is een enorme kracht die wij meestal verspillen. Wij laten haar maar doelloos uitstromen,
zoals water zich in een afgrond stort voordat men het aan de industrie dienstbaar maakt.
De over de hele oppervlakte van de aarde verspreide zonnestralen geven betrekkelijk weinig warmte. Zodra echter maar een klein bundeltje door middel
van een brandglas geconcentreerd wordt, zijn zij in staat in het brandpunt vuur
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op te wekken. Gedachtekracht is het doeltreffendste middel om kennis te verkrijgen. Concentreert men zich op één onderwerp, dan zal zij zich als vuur
door elke hinderpaal een weg banen en het vraagstuk oplossen. Als de vereiste hoeveelheid gedachtekracht zich doet gelden, is er niets dat het menselijke
bevattingsvermogen te boven gaat. Zolang wij haar zorgeloos verkwisten, is zij
voor ons van weinig nut. Maar zodra wij ons de nodige moeite willen geven
om haar te bundelen, is alle kennis van ons.
Vaak horen wij mensen ongeduldig uitroepen: ‘Nou, ik kan ook niet aan
honderd dingen tegelijk denken!’ In feite hebben zij dat wel gedaan en is dat
juist de oorzaak van alle last waarover zij zich beklagen. De mensen denken
voortdurend aan andere dingen dan aan dat waarmee ze bezig zijn. Elk succes is te danken aan volgehouden concentratie op het gewenste doel.
Dit moet de aspirant naar geestelijk leven beslist leren. Er bestaat geen andere weg. In het begin zal hij merken dat hij aan allerlei andere dingen denkt
dan aan het ideaal waarop hij van plan is zich te concentreren. Maar daardoor moet hij zich niet laten ontmoedigen. Langzamerhand zal het hem gemakkelijker vallen zijn zinnen het zwijgen op te leggen en zijn gedachten vast
te houden. Volharding, volharding en nog eens volharding zal uiteindelijk tot
de overwinning leiden. Zonder dat kan men geen resultaat verwachten. Het
is nutteloos om de oefeningen twee of drie ochtenden of weken vol te houden en ze dan even zo lang na te laten. Om resultaat te hebben, moeten zij
trouw elke morgen gedaan worden, zonder één keer over te slaan.
Men kan elk willekeurig onderwerp nemen, in overeenstemming met uw
temperament en geestelijke opvatting, als die zuiver en geestverheffend is.
Sommige mensen zullen Christus kiezen; anderen, die veel van bloemen houden, worden het gemakkelijkst geholpen door een bloem als onderwerp van
concentratie te nemen. Het onderwerp doet er weinig toe, als men maar, wat
ook genomen wordt, tot in de kleinste details naar het leven uitbeelden. Kiest
men Christus, dan moeten wij ons een echte Christus voorstellen met beweeglijke gelaatstrekken, ogen vol leven en een uitdrukking die niet star of
doods is. Wij moeten een levend ideaal opbouwen en geen standbeeld. Als
wij een bloem kiezen, dan moeten wij het zaad in gedachte nemen en, nadat
wij het gezaaid hebben, er onze gedachten vast op richten. Al gauw zien wij
het zaad openbarsten en zijn wortels ontkiemen die de aarde op spiraalvormige manier doordringen. Uit de hoofdwortels zien wij de ontelbare, kleine
scheuten uitspruiten en zich in alle richtingen vertakken. Dan begint de stengel op te schieten, die zich door de aarde een weg naar buiten baant en te voor387

schijn komt als een nietig, groen stengeltje. Hij groeit op; al gauw komt er een
spruitje uit de stam. Hij groeit; een nieuw spruitje en een takje komen te voorschijn. Uit de takken schieten twijgjes met knoppen aan het eind. Al gauw vertonen zich een aantal blaadjes. Ten slotte vormt zich bovenaan een knop; die
wordt dikker, tot hij openbarst en de rode blaadjes van de roos onder het groen
verschijnen. De roos ontsluit zich en in de lucht verspreidt zich een heerlijke
geur die wij duidelijk waarnemen. In onze gedachten beweegt de mooie creatie zich door een zomerbriesje zachtjes heen en weer. Pas wanneer wij in zulke,
duidelijke, scherp omlijnde trekken als deze, dingen voor onze geest kunnen
halen, dringen wij tot het wezen van concentratie door. Het moet niet bij een
onwerkelijke, vage gelijkenis blijven.
Reizigers verhalen van Indiase fakirs die hun een zaadje lieten zien en het
daarna plantten. Voor de ogen van de verbaasde toeschouwers ontkiemde het
zaadje en droeg vruchten die de reizigers zelfs proefden. Dit werd veroorzaakt
door zo'n intense concentratie, dat het beeld niet alleen voor de fakir zelf
zichtbaar was, maar ook voor de toeschouwers. Er is een geval bekend, dat
leden van een wetenschappelijke commissie wonderlijke dingen zagen gebeuren onder omstandigheden die goochelarij uitsloot. Toch mislukte de foto's
die van het experiment genomen werden. Er vertoonde zich geen beeld op
de negatieven, omdat er geen tastbare, stoffelijke voorwerpen geweest waren.
In het begin zullen de beelden die de aspirant opbouwt alleen maar een vage
en gebrekkige overeenkomst vertonen, maar uiteindelijk zal concentratie een
werkelijker en levendiger beeld voor de geest oproepen dan de dingen in de
stoffelijke wereld zijn.
Wanneer de aspirant zulke beelden heeft leren vormen en erin geslaagd is
zijn aandacht op het zo gevormde beeld gevestigd te houden, kan hij proberen het beeld plotseling te laten vallen en zijn verstand zonder enige gedachte, onbeweeglijk te houden en afwachten wat er in dit niets zal opdoemen.
Het kan geruime tijd duren voordat er iets verschijnt en de aspirant moet er
zorgvuldig voor oppassen dat hij zelf geen visioenen schept. Als hij echter elke morgen trouw en geduldig volhoudt zal er, zodra hij het uitgedachte beeld
laat vallen, eens een tijd komen dat de hem omringende begeertewereld zich
in een flits voor zijn geestelijk gezicht vertoont. In het begin is het misschien
niet meer dan een glimp, maar het is een voorproefje van wat later naar wens
kan worden opgeroepen.
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Overpeinzing 60
Als u enige tijd concentratie hebt beoefend door uw verstand op een willekeurig voorwerp te richten, om door middel van verbeeldingskracht een levende
gedachtevorm op te bouwen, dan zal u door middel van overpeinzing het aldus geschapene door en door kunnen leren kennen.
Veronderstel dat u door concentratie het beeld van Christus hebt opgeroepen. Het is niet moeilijk door overpeinzing de voorvallen uit zijn leven, lijden
en opstanding voor de geest te halen, maar door overpeinzing kan nog veel
meer dan dat verkregen worden. Kennis, waarvan men te voren nooit had gedroomd, zal de ziel met een stralend licht overgieten. Toch is iets onbelangrijks - iets wat niet op zichzelf al wonderen voor de geest doet opdoemen - beter als oefening. Probeer bijvoorbeeld alles te weten te komen van een lucifer
of een gewone tafel.
Zodra het beeld van de tafel zich duidelijk in uw gedachte heeft gevormd,
bedenk dan wat voor soort hout het is en waar het vandaan komt. Ga terug
tot het moment waarop de boom, waarvan het hout afkomstig is, voor het
eerst als een nietig zaadje in de bodem van het bos terecht komt. Kijk hoe het
jaar na jaar groeit, in de winter bedekt met sneeuw, in de zomer gekoesterd
door de zon, zonder ophouden omhoog groeiend, terwijl zijn wortels zich ondertussen onder de grond voortdurend vertakken. Eerst is het een tere plant
die door het minste briesje heen en weer beweegt. Als hij opgegroeid is tot
een jonge boom, wordt hij steeds hoger. Naarmate de jaren voorbijgaan, neemt
hij langzaam maar zeker in omvang toe, tot uiteindelijk de houthakker komt
met zijn bijl en zaag, die schitteren in de stralen van de winterzon. Onze boom
wordt geveld en ontdaan van zijn takken zodat alleen de stam overblijft. De
stam wordt in stukken gezaagd en die stukken worden over de bevroren wegen
naar de oever van de rivier gesleept om het voorjaar af te wachten, als de smeltende sneeuw het water doet stijgen. Van de stammen wordt een groot vlot
gemaakt waar ook onze boom deel van uitmaakt. Wij kennen hem tot in de
kleinste details en zouden hem onmiddellijk uit duizenden herkennen, zo duidelijk hebben wij hem in ons geheugen gegrift. Wij volgen het vlot stroomafwaarts, terwijl wij het voorbijglijdende landschap in ons opnemen en vertrouwd raken met de mannen die de zorg voor het vlot hebben en in kleine
hutjes slapen, die op het drijvende vlot gebouwd zijn. Eindelijk zien wij het
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vlot bij een houtzagerij aankomen, waar het uit elkaar wordt gehaald. Eén voor
één worden de stammen door haken uit het water getrokken die aan een transportketting bevestigd zijn. Daar komt een van onze stammen, waarvan het
breedste gedeelte tot blad van onze tafel verwerkt zal worden. Het wordt uit
het water op het plankier gesleept en door mannen met ijzeren haken weggerold. Wij horen het snerpende geluid van de grote cirkelzagen die zo snel ronddraaien, dat zij voor onze ogen niets dan vage beelden zijn. Onze boomstam
wordt op een kar gelegd die het naar een van de zagen brengt. In een oogwenk zijn die stalen tanden bezig hun weg door het hout te vreten en in balken en planken te verdelen. Een gedeelte van het hout wordt voor de bouw
van een huis gebruikt, maar het beste deel wordt naar een meubelfabriek vervoerd en in een oven geplaatst, waar het door stoom gedroogd wordt, zodat
het later, als er meubels van gemaakt zijn, niet zal krimpen. Daarna worden
de planken op een grote schaafmachine met vlijmscherpe messen geplaatst om
ze glad te maken. Daarna worden de planken op verschillende lengtes gezaagd
en aan elkaar gelijmd tot het een tafelblad vormt. De poten worden uit dikkere stukken hout gedraaid en in het raamwerk gezet dat het blad draagt. Ten
slotte wordt het geheel met schuurpapier glad gemaakt, gevernist en gepolijst
waarna de tafel klaar is. Dan wordt hij met andere meubelen naar de winkel
verzonden, waar wij het gekocht hebben. Wij volgen hem hoe hij vandaar naar
ons huis wordt vervoerd en in onze eetkamer wordt geplaatst.
Zo zijn wij dus door overpeinzing vertrouwd geraakt met de verschillende
takken van industrie, die elk het hunne bijdroegen om een boom in een meubelstuk te veranderen. Wij hebben alle machines en mensen gezien en de details van de verschillende plaatsen in ons opgenomen. Wij hebben zelfs het levensproces gadegeslagen, waardoor die boom uit een nietig zaadje opgegroeid
is en we hebben geleerd dat er achter schijnbaar doodgewone dingen een interessante en zeer boeiende geschiedenis schuil gaat. Een speld; de lucifer waar
wij het gas mee aansteken; het gas zelf, zowel als de kamer waarin dat gas
brandt, alles heeft een interessante geschiedenis die de moeite waard is om te
kennen.
Waarneming
Een van de belangrijkste hulpmiddelen voor de aspirant bij zijn moeizaam streven is waarneming. De meeste mensen gaan geblinddoekt door het leven. Van
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hen is het waar dat zij ziende, blind en horende, doof zijn. De meeste mensen
vertonen een bedroevend gebrek aan waarnemingsvermogen.
Zij kunnen dit, tot op zekere hoogte, niet helpen, omdat hun gezichtsvermogen niet normaal is. Het stadsleven heeft grote schade aan hun ogen toegebracht. Buiten leert het kind om alle oogspieren te gebruiken: ze uit te zetten
of samen te trekken, afhankelijk of men naar dingen op grote afstand in de
open lucht of dichtbij in en om het huis kijkt. Het stadskind ziet vrijwel alles
dichtbij en zijn oogspieren worden zelden gebruikt om dingen op grote afstand waar te nemen. Daardoor is dat vermogen grotendeels weg en verworden tot een veel voorkomende bijziendheid en andere ongemakken.
Voor de aspirant naar geestelijk leven is het belangrijk dat hij in staat is alle
dingen om hem heen duidelijk, vast omlijnd en tot in detail te kunnen zien.
Voor iemand die slecht ziet is het gebruik van een bril als het opengaan van
een andere wereld. In plaats van de vroegere wazigheid, ziet hij nu alles helder en duidelijk. Als de gesteldheid van de ogen zo is, dat het gebruik van twee
verschillende lenzen nodig is, dan moet men zich niet met twee brillen - één
voor dichtbij en één voor veraf - tevreden stellen, zodat men steeds van bril
moet wisselen. Niet alleen dat het steeds wisselen van bril vermoeiend is, maar
men loopt ook de kans een bril te vergeten als men uitgaat. De twee lenzen
kunnen in één bril verenigd worden [bifocaal], en men moet als het nodig is,
steeds een dergelijke bril dragen om waarneming van details te vergemakkelijken.
Onderscheidingsvermogen
Nadat de aspirant zo goed mogelijk voor zijn gezichtsvermogen gezorgd heeft,
moet hij systematisch alles en iedereen waarnemen en conclusies trekken uit
handelingen om het vermogen van logische denken aan te leren. Logica is de
beste leidsvrouw in de stoffelijke wereld, zoals zij de betrouwbaarste en zekerste gids in elke wereld is.
Als men deze manier van waarnemen stelselmatig in praktijk brengt, moet
men steeds in gedachte houden, dat dit alleen gebruikt mag worden om feiten
te verzamelen en niet om kritiek, ten minste, geen lichtvaardige kritiek uit te
oefenen. Opbouwende kritiek, die de gebreken aanwijst als ook de middelen
om die te verbeteren, is de basis van alle vooruitgang. Afbrekende kritiek echter, die uit vernielzucht alles, zowel goed als kwaad, neerhaalt zonder naar iets
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hogers te streven, is een minderwaardige karaktertrek die moet worden uitgeroeid. Geroddel en kwaadsprekerij zijn eveneens hinderpalen. Van ons wordt
niet verlangd dat wij zwart, wit zullen noemen, en slecht gedrag bewust zullen
negeren, daarom moet er kritiek uitgeoefend worden om te helpen, maar niet
om lichtvaardig het karakter van een medemens te bekladden omdat wij er een
vlekje in hebben aangetroffen. Met in het achterhoofd de gelijkenis van de
splinter en de balk, moeten wij onze genadeloze kritiek op onszelf richten.
Niemand is zo volmaakt dat er niets meer aan hem of haar verbeterd hoeft te
worden. Hoe hoger men staat, des te minder zin heeft men om fouten op te
sporen en de eerste steen naar een ander te werpen. Als wij op tekortkomingen wijzen, en middelen tot verbetering aan de hand doen, moet dit zonder
persoonlijk gevoel gedaan worden. Wij moeten altijd het goede zoeken dat
overal in verborgen ligt. Het aankweken van een dergelijk onderscheidingsvermogen is van groot belang.
Als de aspirant naar eerstehands kennis zijn concentratie- en overpeinzingoefeningen enige tijd heeft volgehouden en er vrij bedreven in is geworden,
moet hij nog een volgende stap doen.
Zoals wij hebben gezien, bestaat concentratie eruit dat wij ons denken op
één voorwerp richten. Het is het middel waardoor wij een helder, objectief en
levend beeld opbouwen, van de vorm waarover wij kennis wensen te verkrijgen.
Overpeinzing is die oefening, waardoor de geschiedenis van het betreffende
voorwerp nagespeurd wordt en wij er zó in doordringen, dat wij elk greintje
bewijs over zijn relatie tot de wereld eruit kunnen lichten.
Deze twee geestelijke oefeningen, ook al worden zij nog zo ernstig en grondig uitgevoerd, houden verband met dingen. Zij voeren de mens tot een hoger, dieper en subtieler stadium van verstandelijke ontwikkeling, dat in verband staat met de ziel van de dingen zelf. De naam van dát stadium is bespiegeling.
Bespiegeling 61
Bij contemplatie of bespiegeling is er geen sprake van dat het verstand of de
verbeelding er op uitgaat om kennis op te doen, zoals bij overpeinzing het geval was. Bij overpeinzing houden wij het ding enkel voor ons geestelijk ge61
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zicht en laten de ziel ervan tot ons spreken. Wij gaan ontspannen op een bank
of op bed liggen - niet passief, maar volkomen actief - en wachten op de informatie die beslist komen zal als wij de vereiste ontwikkeling bereikt hebben.
Dan schijnt de vorm van het voorwerp weg te vallen en zien wij alleen maar
het leven aan het werk. Bespiegeling zal ons de levenszijde leren kennen, evenals
overpeinzing ons over de vormzijde onderrichtte.
Wanneer wij dit stadium bereikt hebben en bijvoorbeeld een boom voor
ogen hebben, dan valt de vorm helemaal weg en zien wij alleen maar het leven, dat in dit geval een groepsgeest is. Tot onze verbazing zien wij, dat de
groepsgeest van de boom alle verschillende insecten die daar hun voedsel vinden, insluit, en dat de parasiet en zijn gastheer, uitstralingen van één en dezelfde groepsgeest zijn. Want hoe hoger wij in de onzichtbare gebieden opstijgen, des te minder worden de afzonderlijke, afgescheiden vormen, en des te
volmaakter overheerst het ene leven. Het prent op de onderzoeker het belangrijke feit in, dat er maar één leven bestaat, het universele leven van God,
in wie wij letterlijk leven, bewegen en bestaan. Mineralen, planten, dieren en
mensen zijn alle, zonder uitzondering, openbaringen van God. Dit feit verschaft ons de ware grondslag van broederschap, een broederschap die alles van atoom tot de zon - insluit, omdat alle uitstralingen van God zijn. Opvattingen van broederschap, gebaseerd op een andere grondslag, zoals standsverschil, rasgevoel, beroepsgroep, enzovoort, beantwoorden helemaal niet aan
deze ware grondslag, zoals de occultist duidelijk beseft, wanneer hij het universele leven in al wat bestaat, ziet stromen.
Aanbidding
Wanneer deze hoogte door bespiegeling is bereikt en de aspirant beseft dat hij
in het leven, dat alle dingen doordringt, in wezen God aanschouwt, blijft er nog
één stap over, aanbidding, waardoor hij zich met de bron van alle dingen verenigt en zo het hoogste doel bereikt wat voor de mens bereikbaar is, totdat
aan het einde van de grote dag van openbaring de blijvende vereniging plaatsvindt.
Ik ben ervan overtuigd, dat noch de hoogte van bespiegeling, noch de laatste stap van aanbidding, zonder de hulp van een Leraar bereikt kunnen worden. De aspirant hoeft echter nooit bang te zijn dat hij door gebrek aan een
Leraar belemmerd zal worden om deze stappen te doen. Evenmin hoeft hij be393

zorgd naar een Leraar uit te zien. Het enige wat nodige is, is dat hij zichzelf
gaat verbeteren en daarin toegewijd blijft volharden. Op die manier zal hij zijn
voertuigen zuiveren. In de geestelijke werelden zullen zij dan beginnen te stralen en ongetwijfeld de aandacht van de Leraren trekken, die altijd naar zulke
gelegenheden uitzien en er naar verlangen en blij zijn om hen te helpen, die
door hun ernstig streven om zichzelf te zuiveren, het recht verworven hebben
hulp te ontvangen. De mensheid heeft grote behoefte aan helpers, die in
staat zijn vanuit de geestelijke werelden te werken en daarom: ‘Zoek en je
zult vinden.’ Matt. 7:7. Laten wij echter niet denken dat wij bezig zijn met zoeken, als wij van de ene zogenaamde leraar naar de andere zwalken. Zoeken, in
die zin van het woord, zal in deze duistere wereld niets uithalen. Wij moeten
zelf het licht ontsteken; het licht dat steeds van de voertuigen van de serieuze
aspirant uitstraalt. Dat is de ster, die ons tot de Leraar, of juister, die de Leraar
tot ons zal brengen.
De tijd die nodig is om van de verrichtte oefeningen resultaat te verwachten,
is voor iedereen verschillend en hangt af van de toewijding, het ontwikkelingsniveau en de aantekeningen in het boek van het lot; er staat geen bepaalde tijd
voor. Sommigen, die bijna klaar zijn, zien binnen een paar dagen of weken resultaat; anderen moeten maanden, jaren of zelfs hun hele leven werken, zonder zichtbaar resultaat te verkrijgen. Toch zijn er resultaten. De aspirant, die
trouw volhoudt, zal eenmaal in dit of in een toekomstig leven, zijn geduld en
trouw beloond zien, de geestelijke werelden voor zijn blik zien opengaan en
zich een burger voelen in rijken, waar de gelegenheden oneindig veel groter
zijn dan alleen in de stoffelijke wereld.
Vanaf die tijd - wakker of slapend, in wat de mensen leven en in wat zij dood
noemen - zal zijn bewustzijn geen ogenblik onderbroken worden. Hij zal bewust een ononderbroken bestaan leiden, terwijl hij alle omstandigheden benutten kan, die tot snellere vooruitgang naar steeds verhevener vertrouwensposities voeren, ten dienste van de verheffing van het ras.
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18
DE SAMENSTELLING VAN DE AARDE
en

VULKANISCHE UITBARSTINGEN

Zelfs occultisten vinden een onderzoek naar de mysterieuze samenstelling van
de aarde een van de moeilijkste zaken. Elke occultist weet dat het veel gemakkelijker is de begeertewereld en het gebied van de concrete gedachte grondig
en nauwgezet te onderzoeken en de resultaten in de stoffelijke wereld over te
brengen, dan de geheimen van onze stoffelijke planeet volledig te onderzoeken. Want om dat grondig te kunnen doen, moet men de negen kleine
mysteriën en de eerste van de grote inwijdingen hebben doorgemaakt.
De geleerden weten heel weinig van dit onderwerp af. Steeds veranderen zij
hun theorieën over seismografische verschijnselen, omdat zij steeds dingen
ontdekken die hun vroegere hypothesen onhoudbaar maken. Zij hebben met
hun gebruikelijke, prijzenswaardige zorgvuldigheid de buitenste aardlaag onderzocht, maar alleen tot op zeer geringe diepte. Wat de vulkanische uitbarstingen betreft proberen zij die, evenals al het andere, langs zuiver mechanische weg te verklaren, waarbij zij het middelpunt van de aarde als een vuurhaard afschilderen en de gevolgtrekking maken dat de uitbarstingen door een
toevallige toevloed van water en door andere, soortgelijke oorzaken worden
veroorzaakt.
In zekere zin hebben hun theorieën enige grond van waarheid, maar zoals
altijd zien zij ook in dit geval geestelijke oorzaken, die de occultist voor de ware
houdt, over het hoofd. Voor de occultist is de wereld alles behalve dood. Integendeel, elk hoekje en gaatje is doordrongen met geest, het zuurdeeg dat alle
veranderingen in en op onze planeet doet ontstaan.
De verschillende soorten kwarts, de metalen, de ligging van de verschillende
aardlagen, alle hebben zij een veel diepere betekenis dan de materialistische
onderzoeker ooit heeft kunnen vermoeden. Voor de occultist is de manier
waarop deze materie gerangschikt is, vol betekenis. Wat dit onderwerp betreft,
staat de occultist - zoals trouwens ten opzichte van elk onderwerp het geval is in dezelfde verhouding tot de wetenschap, als fysiologie tegenover anatomie.
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De anatomie constateert tot in detail de juiste ligging van elk botje, elke spier,
gewricht, zenuw, enzovoort en hun stand ten opzichte van elkaar, maar zij
geeft geen enkele aanwijzing over het gebruik van de verschillende delen waaruit het lichaam is opgebouwd. Fysiologie daarentegen geeft niet alleen de stand
en de bouw van elk lichaamsdeel, maar ook het doel waarvoor zij in het lichaam dienen.
Kennis van de verschillende strata of aardlagen en de onderlinge standen van
de planeten aan de hemel, zonder begrip van hun doel en betekenis in het leven en het plan van de kosmos, is even nutteloos als kennis van de ligging van
beenderen, zenuwen, en dergelijke, zonder begrip van hun functies in het lichaam.
Het getal van het beest
Voor de geoefende helderziende blik van de ingewijde in de verschillende graden van de mysteriën, vertoont de aarde zich in strata, de ene laag of stratum
ligt om de andere, zo ongeveer als bij een ui. Er zijn negen van dergelijke strata plus de aardkern, dus tien in het geheel. Deze strata worden geleidelijk voor
de ingewijde ontsluierd. Bij elke inwijding krijgt hij toegang tot een nieuw stratum, zodat hij na afloop van de negen kleine inwijdingen alle lagen meester is,
maar nog geen toegang heeft tot de geheimen van de kern.
Vroeger noemde men deze negen stappen de kleine mysteriën. Zij voeren de
neofiet bewust door alles wat met zijn ontwikkeling in het verleden verband
houdt, door de activiteiten van het onbewuste bestaan heen, zodat hij in staat
is de manier en de betekenis van het werk dat hij toen onbewust deed, te begrijpen. Hij ziet hoe zijn tegenwoordige, negenvoudige samenstelling - het drievoudige lichaam, de drievoudige ziel en de drievoudige geest – ontstond. Hoe
de grote scheppende hiërarchieën op de maagdelijke geest inwerkten, het ego
in hem deden ontwaken en hem bij de vorming van een lichaam hielpen.
Ook ziet hij het werk dat hij zelf gedaan heeft, door uit het drievoudige lichaam zoveel van de drievoudige ziel te halen als hij nu bezit. Stap voor stap
wordt hij door de negen stappen van de kleine mysteriën, de negen strata, geleid. Het getal negen is het wortelgetal van ons tegenwoordige ontwikkelingsstadium. Het heeft in ons stelsel een betekenis als geen ander getal. Het is het
getal van Adam, het leven, dat zijn ontwikkeling tot mens begon en tijdens de
Aardeperiode het mensachtige stadium bereikte. Het Hebreeuws evenals het
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Grieks bestaan geen Romeinse cijfers, maar heeft elke letter een getalswaarde.
In het Hebreeuws heet Adam, ADM. De waarde van A is 1; van D 4 en van M
40. Als wij deze cijfers optellen, dan krijgen wij 1 + 4 + 4 + 0 = 9, het getal van
Adam of de mensheid.
Als wij van het Boek Genesis, dat de schepping van de mens in een grijs verleden behandelt, naar het Boek Openbaring gaan, dat zijn mogelijkheden in
de toekomst aangeeft, dan zien wij daar dat het getal van het beest dat de ontwikkeling belemmert, 666 is. Openb. 13:18. Tellen wij deze cijfers op, 6 + 6 + 6
= 18 en verder 1 + 8 = 9 dan krijgen wij opnieuw het getal van de mensheid,
die zelf de oorzaak van al het kwaad is dat haar eigen vooruitgang belemmert.
Gaan wij verder, dan komen wij aan het punt waar het getal van hen die behouden zullen worden, opgegeven is en dit blijkt 144.000 te zijn. Tellen wij deze
cijfers 1 + 4 + 4 + 000 = 9 weer op, dan krijgen wij ook het getal van de mensheid, wat aantoont dat zij eigenlijk in haar geheel behouden zal blijven, omdat
het aantal, dat in onze tegenwoordige ontwikkeling niet verder kan, niets is in
vergelijking met het geheel en dat zelfs de weinigen die falen, niet verloren zijn,
maar in een later ontwikkelingsplan verder zullen gaan.
Het bewustzijn van mineralen en planten is in wezen onbewustheid. De eerste flauwe schemering van bewustzijn begint bij het dierenrijk. Wij hebben ook
gezien dat het dierenrijk, volgens de jongste classificatie, dertien niveaus omvat: drie klassen van straaldieren, drie klassen van weekdieren, drie klassen van
gelede dieren en vier klassen van gewervelde dieren.
Als wij de gewone mens als een afzonderlijk niveau nemen en bedenken dat
er dertien inwijdingen zijn van de mens tot God, of vanaf het tijdstip dat hij
zich tot een zelfbewust, scheppend wezen begon te ontwikkelen, dan hebben
wij weer hetzelfde getal negen: 13 + 1 + 13 = 27 en 2 + 7 = 9.
Het getal 9 ligt ook opgesloten in de ouderdom van Jezus Christus 33; 3 x 3 = 9
en op overeenkomstige manier in de 33 graden van de vrijmetselarij. In vroeger tijden was de vrijmetselarij een stelsel van inwijding in de kleine mysterien die, zoals wij gezien hebben, 9 graden hebben, maar de ingewijden schreven
ze vaak neer als 33. Zo ook lezen wij van de 18e graad bij de Rozenkruisers. Dit
was louter een dekmantel voor de niet ingewijden, omdat er nooit meer dan 9
graden in één van de kleine mysteriën hebben bestaan. Bij de tegenwoordige
vrijmetselarij is er nog maar heel weinig over van het occulte rituaal in de verschillende graden.
Dan hebben wij nog de negen maanden van de zwangerschap. Tijdens die
periode wordt het lichaam tot zijn tegenwoordige doelmatigheid opgebouwd.
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Ook zijn er negen lichaamsopeningen: twee ogen, twee neusgaten, twee oren,
één mond en de twee lagere uitgangen.
Wanneer de omhoog strevende mens de negen kleine inwijdingen doorgemaakt heeft, waardoor alle verschillende lagen van de aarde voor hem openstaan, moet hij de toegang tot de kern nog weten te veroveren. Die gaat bij
de eerste van de vier grote inwijdingen voor hem open, waarbij hij het mysterie van het verstand - dat gedeelte van zijn wezen dat hij op aarde ontwikkeld heeft - leert kennen. Als hij zijn verstand tot op die hoogte ontwikkeld
heeft, is hij klaar voor de eerste grote inwijding, die voor alle mensen aan het
einde van de Aardeperiode voorbestemd is om te bereiken. Tijdens die inwijding ontvangt hij de sleutel tot het volgende niveau. Al het werk dat hij daarna zal verrichten komt overeen met het werk dat de mensheid als geheel in de
Jupiterperiode zal doen en daarom hoeven wij ons daarmee nog niet bezig te
houden.
Na zijn eerste grote inwijding is de ingewijde een adept. De tweede, derde en
vierde inwijding staan in verband met ontwikkelingsstadia, die de gewone
mensheid in de Jupiter-, Venus- en Vulcanusperiode zal bereiken.
Deze dertien inwijdingen vinden wij symbolisch voorgesteld door Christus
en zijn twaalf leerlingen. Judas Iskariot is de verpersoonlijking van de verraderlijke neigingen in de lagere aard van de neofiet. De geliefde Johannes is de Venus inwijding en Christus zelf verzinnebeeldt de goddelijke ingewijde van de
Vulcanusperiode.
In de verschillende occulte scholen variëren de inwijdingsriten, eveneens de
opgaven van het aantal inwijdingen, maar dat is slechts een kwestie van indeling. U zult zien dat de beschrijvingen, die toch al zo vaag zijn, hoe langer hoe
vager worden, hoe verder men komt. Spreekt men over zeven of meer graden, dan wordt er zo goed als niets gezegd van de zesde inwijding en in het geheel niets van de hogere. Dit komt door een andere indeling: de zes stappen
van voorbereiding, en de vier inwijdingen die de kandidaat tot het einde van
de Aardeperiode tot adeptschap brengen. Dan moeten er altijd nog drie volgen, als de leer van de school of het genootschap ten minste zo ver gaat. De
schrijver kent echter niemand anders dan de Rozenkruisers, die iets meedelen
over de drie perioden die aan de Aardeperiode vooraf gingen, behalve het constateren van het feit dat zij bestonden. Toch wordt er in verband met onze
tegenwoordige bestaansfase, niet veel gezegd. Zo constateren andere occulte
leringen alleen, dat er nog drie perioden van ontwikkeling zullen volgen, maar
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er worden geen bijzonderheden gegeven. Het spreekt vanzelf dat er dan van de
drie laatste inwijdingen geen melding wordt gemaakt.
Diagram 18 geeft ons enig begrip van de ligging van de verschillende aardlagen; de aardkern is weggelaten om duidelijker de slingervormige stromingen in
het negende stratum te kunnen zien. Op dit diagram zijn de strata voorgesteld
alsof zij van gelijke dikte zijn; in werkelijkheid echter zijn sommige veel dunner
dan andere. Van de buitenkant af gerekend is de volgorde als volgt:
1.
2.

3.

4.

5.

De minerale aardbodem: dit is de steenachtige aardkorst waarmee de geologie zich bezighoudt voor zover zij erin kan doordringen.
Het vloeibare stratum: de bestanddelen van dit stratum zijn vloeibaarder
dan die van de buitenste korst, toch is het niet waterig maar eerder een
dikke brei. Het bezit het vermogen uit te zetten, zoals een uiterst ontplofbaar gas en het wordt enkel door de enorme druk van de buitenste korst
op zijn plaats gehouden. Als die korst zou worden weggenomen, dan zou
het hele vloeibare stratum met een ontzaglijke ontploffing in de ruimte verdwijnen. Deze beide strata komen overeen met het scheikundig en het
etherisch gebied van de stoffelijke wereld.
Dampstratum: in het eerste en tweede stratum is eigenlijk geen bewust leven. In dit stratum echter bestaat een stromend, kloppend leven, evenals
in de begeertewereld die onze aarde omgeeft en doordringt.
Waterstratum: in dit stratum liggen de mogelijkheden in de kiem van al
wat op de oppervlakte van de aarde bestaat. Hier bevinden zich de krachten van de oertypen die achter de groepsgeesten staan en ook de oerkrachten van de mineralen, want dit is de rechtstreekse, stoffelijke uitdrukking
van het gebied van de concrete gedachte.
Zaadstratum: de beoefenaars van de stoffelijke wetenschap zijn teleurgesteld in hun pogingen de oorsprong van het leven te ontdekken, en te zien
hoe de eerste levende dingen uit dode stof te voorschijn kwamen.
Overeenkomstig de occulte verklaring van de evolutie of ontwikkeling zou
de vraag eigenlijk moeten zijn, hoe de dode dingen ontstonden. Het leven
was er vóór de dode vormen. Het bouwde zijn lichamen uit de ijle, dampachtige
substantie lang voordat deze tot de vaste aardkorst condenseerde. Pas toen
het leven de vormen verlaten had, konden zij kristalliseren en hard en dood worden.
Steenkool is niets anders dan gekristalliseerde plantenlichamen; koraal is
ook een kristallisatie, van dierlijke vormen. Het leven verlaat de vormen en de
vormen sterven. Het leven kwam nooit in een vorm om die tot leven te doen
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ontwaken. Het leven trok zich terug uit de vormen en de vormen gingen
dood. Zo kwamen dode dingen tot stand.
In dit vijfde stratum ligt de oerbron van het leven waaruit de stuwkracht
opwelde en die alle vormen op aarde bouwde. Het komt overeen met het
gebied van de abstracte gedachte.
6. Vuurstratum: hoe vreemd het ook mag schijnen, maar dit stratum bezit
gewaarwording. Vreugde en verdriet, sympathie en antipathie doen hier
hun invloed op de aarde gelden. Meestal wordt verondersteld dat de aarde, onder geen enkele omstandigheid, enige gewaarwording, van welke
aard dan ook, kan hebben. Wanneer de occultist echter het oogsten van
het rijpe koren, het verzamelen van vruchten in de boomgaarden in de
herfst, of het plukken van bloemen gadeslaat, dan is hij zich bewust van
de vreugde die de aarde daar zelf van ondervindt. Het is een zelfde gewaarwording van genot als de koe ondervindt als haar volle uier door het
drinkende kalf ontlast wordt. De aarde ervaart het als genot als zij voedsel
heeft voortgebracht voor haar kroost van vormen en dit genot bereikt
zijn hoogtepunt in de oogsttijd.
Wanneer daarentegen planten met wortel en al worden uitgetrokken, is
het voor de occultist duidelijk dat de aarde een felle pijn voelt. Daarom
eet hij ook geen plantaardig voedsel dat onder de aarde groeit. In de eerste
plaats is het vol aardse invloed en heeft het een tekort aan zonnekracht, en
bovendien is het vergiftigd, omdat het met wortel en al uitgetrokken is.
De enige uitzondering op deze regel is, dat de occultist een spaarzaam gebruik mag maken van aardappelen, die oorspronkelijk aan de oppervlakte
groeiden en pas sinds betrekkelijk korte tijd onder de grond groeien. Occultisten proberen hun lichaam te voeden met vruchten die naar de zon toe
groeien, omdat zij meer geestelijke zonnekracht bevatten en de aarde geen
pijn veroorzaakt hebben.
Men zou denken dat mijnarbeid erg pijnlijk voor de aarde moet zijn, maar
het tegendeel is waar. Elk uiteenvallen van de harde korst geeft een gevoel
van opluchting en elke verharding is een bron van pijn. Wanneer een stortvloed in de bergen de grond wegspoelt en naar de open vlakte voert, voelt
de aarde zich vrijer. Als de losgewoelde grond weer wordt afgezet op een
zandbank voor de monding van een grote rivier, ontstaat een zelfde gevoel
van onbehagen.
Zoals gevoel in dieren en mensen aan hun afzonderlijk levenslichaam te
danken is, zo is het gevoel van de aarde in dit zesde stratum, dat overeen400

komt met de wereld van de levensgeest, bijzonder actief. Om de vreugde
die gevoeld wordt te begrijpen wanneer mijnwerkers bezig zijn het harde
gesteente los te hakken, en de pijn als afzettingen zich ophopen, moeten
wij in gedachte houden dat de aarde het stoffelijk lichaam van een grote
geest is, die dit lichaam in zijn tegenwoordige, vaste toestand moest kristalliseren om ons een omgeving te verschaffen waarin wij konden leven en
ervaring opdoen.
Naarmate onze ontwikkeling voortgaat en de mens de lessen leert die bij
dit hoogtepunt van stoffelijk bestaan horen, zal de aarde ook weker worden en de geest ervan zich steeds meer vrijmaken. Dit bedoelde Paulus
toen hij zei dat: ‘… de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en
lijdt … in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de
verlossing van ons sterfelijk bestaan.’ Rom. 8:22-23.
7. Weerspiegelend stratum: dit gedeelte van de aarde komt overeen met de
wereld van de goddelijke geest. In het occultisme bestaan wat genoemd
wordt: ‘de zeven onuitsprekelijke geheimen’. Voor hen die niet met deze
geheimen bekend zijn en zelfs geen flauw idee hebben van hun betekenis,
moeten de eigenschappen van dit stratum als bijzonder onzinnig en belachelijk voorkomen. Hier bestaan alle krachten die wij als natuurkrachten
kennen, als morele, of juister, als immorele krachten. In het begin van de
bewuste levensloop van de mens waren die krachten veel slechter dan nu.
Het blijkt echter, dat naarmate de mensheid zedelijk vooruitgaat, deze
krachten zich eveneens verbeteren; ook dat verslapping van de moraal een
neiging vertoont om deze natuurkrachten te ontketenen, zodat zij verwoesting op aarde aanrichten, terwijl een streven naar geestelijke idealen hen,
tegenover de mens, minder schadelijk maakt.
De krachten in dit stratum zijn dus op elk tijdstip een nauwkeurige weerspiegeling van de bestaande morele stand van de mensheid. Vanuit occult
standpunt bezien, is dus de hand van God die een Sodom of een Gomorra treft, geen dwaas bijgeloof. Want zo zeker als er een persoonlijke verantwoording aan de wet van oorzaak en gevolg bestaat - die aan iedereen
de rechtvaardige gevolgen van zijn daden brengt, hetzij goed hetzij kwaad
- zo is er ook een verantwoordelijkheid van een gemeenschap of land die
over groepen mensen de bepaalde gevolgen van hun gemeenschappelijk
handelen veroorzaakt. Natuurkrachten zijn de algemene veroorzakers van
een dergelijke vergeldende gerechtigheid en zij brengen overstromingen of
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aardbevingen voort of bevorderen de zegenrijke vorming van olie of steenkool voor verschillende groepen, in verhouding tot hun verdiensten.
8. Atomisch stratum: dit is de naam die door de Rozenkruisers aan de achtste aardlaag is gegeven die de uitdrukking is van de wereld van de maagdelijke geesten. Het schijnt de eigenschap te hebben om de dingen, die er zich
in bevinden, vele malen te vermenigvuldigen. Het betreft echter alleen die
dingen die een bepaalde vorm hebben. Een vormloos stuk hout of een ongehouwen steen kan daar niet bestaan, maar op elk ding dat gemodelleerd
is of leven en vorm bezit - zoals een bloem of een schilderij - heeft dit stratum in verbazingwekkende mate de uitwerking van vermenigvuldiging.
9. Stoffelijke uitdrukking van de aardgeest: hier ontstaan achtvormige stromingen, die met de hersenen, het hart en de geslachtsorganen van het menselijk ras nauw in verband staan. Het komt overeen met de wereld van God.
10 Centrum van Leven van de aardgeest: op het ogenblik kan hiervan niets
anders gezegd worden dan dat het de uiteindelijke zaadbodem is van alles
wat in en op de aarde bestaat en dat het overeenkomt met het Absolute.
Vanuit het zesde of vuurstratum tot aan de oppervlakte van de aarde lopen,
op verschillende plaatsen, een aantal schachten. De uitgangen hiervan worden
vulkanische kraters genoemd. Wanneer de natuurkrachten in het zevende stratum de vrije loop wordt gelaten, zodat zij zich door een vulkanische uitbarsting
kunnen uiten, brengen zij het zesde of vuurstratum in beweging en baant de
spanning zich door de monding van de krater een weg naar buiten. Het materiaal wordt aan de substantie van het tweede stratum ontleend, want dat is
de grovere tegenhanger van het zesde stratum, evenals het levenslichaam, het
tweede voertuig van de mens, de grovere tegenhanger van de levensgeest, het
zesde beginsel is. Dit vloeibare stratum met zijn uitzettende en hoogst ontplofbare eigenschappen, levert steeds een onbeperkte voorraad materiaal dat
op het punt staat uit te barsten. Door aanraking met de buitenlucht verhardt
dat gedeelte dat niet in de ruimte afgestoten wordt, waardoor lava en as gevormd worden, totdat de lava ten slotte, evenals bloed uit een wond, de stroom
doet stollen en tegenhoudt en de toegang tot het binnenste van de aarde afsluit.
Uit het feit dat een weerkaatsing van de verdorvenheid en de antigeestelijke
neigingen van de mensheid de natuurkrachten in het zevende stratum tot vernielende activiteit opwekken, kan men ook afleiden dat zedeloze en ontaarde
personen meestal bij deze rampen omkomen. Zij, samen met anderen, van wie
de lotsbestemming - zelf geschapen onder de wet van oorzaak en gevolg - om
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verschillende redenen een gewelddadige dood met zich brengt, worden door
bovenmenselijke krachten uit vele landen bijeengebracht op de plek waar de
uitbarsting zal plaatshebben. Men zal, na wat nadenken, bij de vulkanische uitbarstingen van de Vesuvius, deze bewering bevestigd zien.
Diagram 18. De samenstelling van de aarde

Een lijst van deze uitbarstingen over de laatste 2000 jaar toont aan dat het aantal uitbarstingen, met de groei van het materialisme, steeds is toegenomen.
Vooral in de laatste zestig jaar - naarmate de materialistische wetenschap zich
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het recht aanmatigde alles wat maar op geestelijkheid leek absoluut en radicaal
te ontkennen - is het aantal sterk toegenomen. Terwijl er maar zes uitbarstingen in de eerste 1000 jaar na Christus plaatsvonden, hebben de laatste vijf uitbarstingen binnen 51 jaar plaats gehad, zoals wij dadelijk zullen zien.
De eerste uitbarsting tijdens de christelijke jaartelling was die in het jaar 79,
waarbij de steden Herculaneum en Pompeï verwoest werden en Plinius de Oudere 62 omkwam. De andere uitbarstingen volgden in de jaren 203, 472, 512, 652,
982, 1036, 1158, 1500, 1631, 1737, 1794, 1822, 1855, 1872, 1885, 1891, 1906; [1913, 1926,
1929, 1944].
In de eerste duizend jaar waren er zes uitbarstingen; in de tweede duizend
jaar zijn er twaalf geweest, waarvan de laatste vijf in een tijdsbestek van 51 jaar
plaatsvonden, zoals wij al aangetoond hebben.
Van alle 18 uitbarstingen vonden de eerste negen in de zogenoemde donkere Middeleeuwen plaats, dat wil zeggen de 1600 jaar, waarin de westerse wereld
door de zogeheten barbaren dan wel door de rooms-katholieke kerk overheerst werd. De overige hebben in de laatste driehonderd jaar plaatsgevonden,
waarin de opkomst en de bloei van de wetenschap met haar materialistische
neigingen het laatste spoor van geestelijkheid heeft weggevaagd, vooral in de
laatste helft van de 19e eeuw. Daardoor bedragen ook de uitbarstingen uit die
tijd bijna een derde van het totale aantal, dat in onze jaartelling plaatsgevonden
heeft.
Als tegenwicht voor deze demoraliserende invloed hebben de Oudere Broeders van wijsheid, die altijd bezig zijn voor het welzijn van de mensheid te werken, in die tijd een grote hoeveelheid occulte kennis uitgegeven in de hoop dat
door het verspreiden van die kennis en het onderrichten van het geringe aantal dat bereid is haar te ontvangen, het mogelijk zal zijn tegen de stroom van
het materialisme op te roeien. Zo niet, dan zal dit materialisme beslist zeer ernstige gevolgen hebben voor zijn aanhangers die, nadat zij zolang het bestaan
van het geestelijke ontkend hebben, misschien hun evenwicht niet meer terug
kunnen vinden als zij ontdekken dat zij, hoewel ze nog steeds levend, hun
stoffelijk lichaam missen. Dergelijke mensen kunnen zó’n droevig lot hebben,
dat wij er onmogelijk onverschillig voor kunnen blijven. Dit materialisme is
één van de oorzaken van de gevreesde tuberculose, waarvan men de oorzaak
62 Gaius Plinius Secundus de Oudere 24-79. Veelzijdig Romeins schrijver die in 37 banden,
zijn natuurwetenschappelijk verzamelwerk vastlegde. Als officier en keizerlijk schatbewaarder maakte hij grote reizen; later werd hij vlootcommandant.
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misschien niet tot dit leven kan terugbrengen, maar die toch het gevolg is van
materialistische overtuigingen en opvattingen in het verleden.
Wij spraken over de dood van Plinius de Oudere tijdens de verwoesting van
Pompeï. Het is interessant om het lot van zo'n geleerde na te gaan, niet zozeer vanwege die specifieke persoon als wel om het licht dat het werpt op de
manier waarop de occultist in het geheugen van de natuur leest. Het is interessant te zien hoe de indrukken erin opgetekend worden en de uitwerking
van eigenschappen in het verleden op de neigingen van nu gade te slaan.
Als een mens sterft, ontbindt zijn grofstoffelijk lichaam, maar het totaal van
de krachten ervan kan gevonden worden in het zevende of weerspiegelende
stratum van de aarde dat als het ware een reservoir vormt waarin vormen uit
het verleden, als krachten opgeslagen worden. Wanneer wij dus het tijdstip
van de dood van iemand weten, kunnen wij in dit reservoir zijn vorm vinden.
Deze vorm is niet alleen in het zevende stratum opgeborgen, maar hij wordt
door het achtste of atomische stratum vermenigvuldigd, zodat elk bepaald type door anderen gereproduceerd en veranderd kan worden. Zodoende wordt
deze vorm steeds weer opnieuw bij de vorming van andere lichamen gebruikt.
De hersencapaciteit van een man als Plinius de Oudere is misschien duizend
jaar later opnieuw voortgebracht en gedeeltelijk de oorzaak geweest van het
grote aantal materialistische geleerden van onze tijd.
Onze materialistische wetenschapsbeoefenaars hebben nog heel wat te leren en af te leren. Hoewel zij tot het uiterste bestrijden wat zij minachtend de
waanideeën van de occultist noemen, worden zij er onweerstaanbaar toe gedwongen zijn waarheden te erkennen en stuk voor stuk te aanvaarden. Het is
alleen nog maar een kwestie van tijd dat zij ze alle zullen moeten aanvaarden.
Mesmer 63, die door de Oudere Broeder gezonden werd, werd meer dan belachelijk gemaakt. Maar toen de materialisten de naam van de door hem ontdekte kracht veranderden en het nu hypnotisme in plaats van mesmerisme noemden, werd het opeens wetenschappelijk.
Eind 19e eeuw verkondigde Mevrouw Blavatsky 64 - een toegewijde leerling
van oosterse meesters - dat de aarde nog een derde beweging had behalve de
63 Franz Anton Mesmer, 1734-1815. Duits/Frans theoloog en medicus, tevens astrologiebeoefenaar, ontdekte in 1776 het dierlijk magnetisme. Vanaf 1778 oefende hij in Parijs magnetische gezondheidskuren uit, door middel van een magneet, ijzer, magnetiseren en hypnose.
64 Helena Petrovna Blavatsky-Hahn, 1831-1891, Oekraïne, Rusland. Zij was mediamiek en
schreef met behulp van de Oosterse Meesters Isis ontsluierd, 1877 en De geheime leer,1888. Op 8
september 1875 stichtte zij, samen met Kolonel Olcott, de Theosofische Vereniging.
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twee die oorzaak zijn van de wisseling van dag en nacht, en de jaargetijden. Zij
wees erop dat de helling van de aardas veroorzaakt wordt door een beweging,
die langzamerhand de noordpool brengt waar nu de equator ligt en weer later
op de plaats, waar nu de zuidpool ligt. Ze zei dat dit aan de oude Egyptenaren
bekend was omdat uit de beroemde sterrenkaart van Dendera bleek dat zij met
drie omwentelingsbewegingen rekening hielden. Deze beweringen evenals
haar hele, ongeëvenaarde werk De geheime leer werden met gehoon begroet.
Enige jaren geleden ontdekte de astronoom, G.E. Sutcliffe in Bombay, dat
Laplace 65 in zijn berekeningen een fout had gemaakt en hij toonde dit wiskundig aan. De ontdekking en verbetering van deze fout, bevestigde door wiskundige bewijzen het bestaan van de derde beweging van de aarde, zoals Mevrouw
Blavatsky verkondigd had. Ook gaf deze derde beweging een verklaring van
het tot die tijd raadselachtige feit dat in de poolstreek tropische planten en fossielen gevonden worden, omdat een dergelijke beweging natuurlijk langzamerhand op alle delen van de aarde, in overeenstemming met haar veranderde
stand in verband met de zon, zowel tropische tijdperken als ijstijdperken doet
ontstaan. Sutcliffe zond zijn stuk met bewijzen naar Nature, maar dit blad weigerde het artikel te publiceren. Toen de schrijver zijn ontdekking door middel
van een brochure bekend maakte, haalde hij zich een storm van verontwaardiging op zijn hals.
Hij is dan ook een openlijke en serieuze onderzoeker van De geheime leer en dat
verklaart natuurlijk de vijandige ontvangst die zijn ontdekking kreeg en de onvermijdelijke gevolgen daarvan.
Later echter maakte een Fransman, geen astronoom maar een werktuigkundige, een toestel dat de mogelijkheid van het bestaan van een dergelijke beweging duidelijk aantoonde. Het toestel werd op de tentoonstelling van werktuigkunde te Saint Louis in Louisiana geëxposeerd en door Camille Flammarion
warm aanbevolen, die een onderzoek meer dan waard vond. Hier had men
iets concreets, iets mechanisch. De redacteur van The Monist, al beschreef hij
de uitvinding als van iemand die er enige mystieke dwaalbegrippen op nahield
- de uitvinder geloofde namelijk dat de oude Egyptenaren deze derde beweging kenden - zag toch dat aspect van de zaak grootmoedig over het hoofd en
zei dat hij in dat opzicht zijn vertrouwen in M. Beziaus theorie niet verloren
had. Hij publiceerde een verklaring en een verhandeling van M. Beziau, waarin de beweging en de gevolgen ervan op het aardoppervlak in termen, die eens65 Pierre Simon Marquis Laplace, 1749-1827. Frans wiskundige en astronoom.
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luidend waren met die van mevrouw Blavatsky en de heer Sutcliffe, beschreven
werden. M. Beziau staat nog niet als occultist teboek en daarom kan zijn uitvinding er nog mee door.
Men zou heel wat voorbeelden kunnen opnoemen als bewijs hoe de occulte kennis later door de wetenschap bevestigd is. Eén ervan is de atoomtheorie,
die in de Griekse filosofie en later in De geheime leer verdedigd wordt. Zij werd
in 1897 door professor Thompson 66 ontdekt.
In A.P. Sinnetts 67 waardevolle werk De groei van de ziel, uitgegeven in 1896,
deelde de schrijver mee dat er twee planeten buiten de baan van Neptunus liggen, waarvan er naar zijn mening maar één 68 door de astronomen zou worden
ontdekt.
In het augustusnummer van 1906 van Nature wordt vermeld dat professor
Barnard, met behulp van een 36-inch Lick kijker, een dergelijke planeet in 1892
ontdekt had. Er was geen vergissing in het spel, maar hij had veertien jaar gewacht, voor hij zijn ontdekking bekend maakte! Niemand hoeft zich daar echter ongerust over te maken. De hoofdzaak is dat de planeet bestaat en dat het
boek van de heer Sinnett dit verkondigde, tien jaar voordat professor Barnard
op de ontdekking ervan aanspraak maakte. Waarschijnlijk zou vóór 1906 de
aankondiging van de nieuw ontdekte planeet de één of andere, algemeen aanvaarde theorie hebben omvergeworpen!
Er bestaan veel van dergelijke theorieën. De theorie van Copernicus is niet
helemaal juist en er zijn heel wat feiten die niet door de veel geprezen nevelvlektheorie alléén, kunnen worden verklaard. Tycho Brahe 69, de beroemde
Deense astronoom, weigerde de leer van Copernicus te aanvaarden. Hij had
een zeer goede reden om aan de leer van Ptolemaeus trouw te blijven, daar
volgens zijn zeggen, de bewegingen van de planeten daardoor op de juiste manier berekend konden worden, terwijl men bij het gebruik van de leer van
Copernicus een tabel met correcties moest naslaan. Vanuit het standpunt van

66 Sir Joseph Thomson, 1856-1940. Engels natuurkundige en professor te Cambridge. Hij was
medegrondlegger van de moderne atoomfysica; ontving in 1906 de Nobelprijs.
67 Alfred Percy Sinnett 1840-1921. Engels theosoof, schrijver van o.a. Occult World, 1884; Esoteric Buddhism, en in 1896 The Growth of the Soul.
68 Pluto, ontdekt in 1930 door Tombaugh.
69 Tyge Ottesen Brahe, genoemd Tycho, 1546-1601. Deens astronoom, hofastronoom van
keizer Rudolf II. Ontdekte de variatie in de maanbeweging en in 1572 een nova. Hij bleef
aanhanger van het geocentrische wereldbeeld. Leraar van Johannes Kepler, 1571-1630.
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de begeertewereld bezien is het stelsel van Ptolemaeus juist en het bevat enkele punten, waar men in de stoffelijke wereld gebruik van kan maken.
Veel lezers zullen van de in de voorafgaande bladzijden gegeven uiteenzetting misschien vinden dat ze op fantasie berusten. Het zij zo. Iedereen zal op
de duur met de kennis van de hier neergelegde feiten bekend worden. Dit boek
is alleen voor de weinigen die, nadat ze hun verstand van de boeien van de orthodoxe wetenschap en godsdienst hebben bevrijd, bereid zijn dit aan te nemen, totdat zij de onjuistheid ervan bewezen hebben.
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19
CHRISTIAN ROSENCREUTZ
en
DE ORDE VAN HET ROZENKRUIS

Oude waarheden in een nieuw gewaad
Graag voldoe ik aan de wens iets over de Orde van het Rozenkruis te vertellen, mede omdat er zelfs onder hen die onze leer bestuderen gebrek aan kennis bestaat over de belangrijke plaats die de Broeders van het Rozenkruis in
onze westerse beschaving innemen. Daarom lijkt het mij nuttig om enige betrouwbare informatie over dit onderwerp te geven.
In de wereld is alles aan wetten onderworpen. Zelfs onze ontwikkeling wordt
er door beheerst. Geestelijke en stoffelijke vooruitgang gaan hand in hand. De
zon is de stoffelijke lichtbron. Zoals wij weten loopt zij schijnbaar van oost
naar west om op elk deel van de aarde licht en leven te brengen. De zichtbare
zon is echter maar een deel van de zon, zoals het zichtbare lichaam maar een
klein deel van de samengestelde mens is. Er is een onzichtbare, geestelijke
zon, waarvan de stralen de zielengroei op alle delen van de aarde bevorderen,
zoals de stoffelijke zon de groei van de vorm bevordert. Deze geestelijke stuwkracht trekt eveneens in dezelfde richting als de stoffelijke zon, van oost naar
west.
Tussen zes- en zevenhonderd jaar voor Christus bloeide bij de oostkust van
de Grote Oceaan een nieuwe golf van geestelijk leven op om aan het Chinese volk verlichting te brengen. Tot nog toe wordt de godsdienst van Confucius
door miljoenen mensen in China beleden. Later zien wij de uitwerking van
deze golf in de godsdienst van Boeddha, een leer die bestemd was om het
streven van miljoenen hindoes, en Chinezen uit het Westen op te wekken. Op
haar reis naar het Westen verschijnt deze golf van geestelijk leven onder de intellectuelere Grieken in de verheven leer van Pythagoras en Plato en overstroomt ten slotte de westerse wereld, door in de verheven vorm van de christelijke godsdienst bij de pioniers van het menselijk ras ingang te vinden.
De christelijke godsdienst heeft zich langzamerhand een weg naar het Wes409

ten gebaand, zelfs tot aan de oevers van de Grote Oceaan en daar worden de
geestelijke aspiraties opgezameld en geconcentreerd. Daar zullen die aspiraties hun hoogtepunt bereiken om dan een nieuwe sprong voorwaarts te maken over de oceaan en een krachtiger en verhevener opleving van geestelijk
licht in het Oosten in te luiden dan daar nu bestaat.
Zoals dag en nacht, zomer en winter, en eb en vloed elkaar volgens de wet
van opeenvolgende cycli in eeuwige wisseling opvolgen, zo wordt ook de
komst van een golf van geestelijk ontwaken ergens op de wereld door een periode van materiële reactie gevolgd, zodat onze ontwikkeling niet eenzijdig
wordt.
Godsdienst, kunst en wetenschap zijn de drie belangrijkste middelen om de
mens op te voeden. Zij vormen een drie-eenheid die niet gescheiden kan worden zonder ons gezichtspunt van de dingen om ons heen te vervormen.
Ware godsdienst belichaamt zowel wetenschap als kunst, want hij leert een
mooi leven in harmonie met de natuurwetten.
Ware wetenschap is in de hoogste betekenis van het woord artistiek en godsdienstig want zij leert ons om de wetten, die ons welzijn als doel hebben, te
eerbiedigen en er ons bij aan te passen. Zij verklaart eveneens waarom het
godsdienstig leven tot gezondheid en schoonheid moet leiden.
Ware kunst is even leerzaam als wetenschap, en haar invloed is even verheffend als godsdienst. In de bouwkunst zien wij in het heelal een schitterend
beeld van kosmische krachtlijnen. Zij vervult de geestelijke aanschouwer met
een grote toewijding en verering die geboren is uit een indrukwekkende pracht
van de overweldigende grootsheid en luister van de godheid. Beeldhouwkunst
en schilderkunst, muziek en literatuur bezielen ons met een besef van de alles
overtreffende heerlijkheid van God, de onveranderlijke bron en bestemming
van deze mooie wereld.
Niets minder dan een dergelijke alomvattende leer, kan blijvend aan de behoeften van de mensheid beantwoorden. Ooit was er een tijd, zelfs nog in
Griekenland, dat godsdienst, kunst en wetenschap samen in de mysterietempels onderwezen werden. Het was echter voor de ontwikkeling beter dat zij tijdelijk
gescheiden werden.
In de duistere Middeleeuwen [500–1500] heerste de godsdienst oppermachtig
en hield in die tijd zowel wetenschap als kunst aan handen en voeten gebonden. Daarop volgde de Renaissance [1475-1550] en kwam kunst op elk gebied,
naar voren. Toch was de godsdienst nog krachtig. Maar al te vaak werd de
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kunst in dienst van de godsdienst misbruikt. Ten slotte kwam de golf van de
moderne wetenschap opzetten, die met ijzeren hand de godsdienst onderwierp.
Toen de godsdienst de wetenschap belemmerde was dat voor de wereld nadelig. Onwetendheid en bijgeloof veroorzaakten heel veel lijden. Ondanks dat alles echter, koesterde de mens toen nog een hoog geestelijk ideaal. Hij hoopte
op een hoger en beter leven. Het is veel erger dat de wetenschap nu bezig is
de godsdienst te vernietigen. Want nu loopt zelfs de hoop, de enige gave van
de goden die in de doos van Pandora overbleef, gevaar voor het materialisme en
het agnosticisme 70 het veld te moeten ruimen.
Een dergelijke toestand kan niet blijven bestaan, er moet een reactie komen.
Gebeurt dat niet, dan zal anarchie of wetteloosheid de kosmos verscheuren.
Om groot onheil te voorkomen moeten godsdienst, wetenschap en kunst zich in
een hogere vorm dan voor de scheiding mogelijk was, verenigen; een uitdrukking van het goede, het ware en het schone.
Komende gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Toen de grote
leiders van de mensheid de neiging tot het extreme materialisme, dat nu in de
westerse wereld welig tiert, bemerkten, namen zij maatregelen om dit op het
juiste moment tegen te gaan en een ommekeer te veroorzaken. Zij wilden de
ontluikende wetenschap niet vernietigen, zoals die de godsdienst verstikt heeft.
Want zij zagen het goede ervan in, die de gevolgen zullen zijn wanneer een
voortgeschreden wetenschap weer de medewerkster van de godsdienst is geworden.
Een geestelijke godsdienst kan zich echter evenmin met een materialistische
wetenschap verbinden, als olie met water. Daarom werden er pogingen ondernomen om de wetenschap te vergeestelijken en de godsdienst wetenschappelijk te maken.
In de dertiende eeuw verscheen er in Europa een hoog geestelijk Leraar die
de symbolische naam Christian Rosencreutz – christelijk-rozen-kruis - droeg,
naar Europa om met dat werk te beginnen. Hij stichtte de geheime Orde van
het Rozenkruis, die tot doel had occult licht op de verkeerd begrepen christelijke godsdienst te werpen, en het mysterie van leven en bestaan vanuit het
wetenschappelijke standpunt in harmonie met de godsdienst te verklaren.
Sinds de geboorte van Christiaan Rozenkruis als de stichter van de mysterieschool van het Rozenkruis, zijn er veel eeuwen verstreken en veel mensen
70

Agnosticisme: De vooral door Spencer en Huxley ontwikkelde leer, dat we geen kennis kunnen hebben van een boven onze ervaring uitgaande orde.
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houden zijn bestaan zelfs voor een mythe. Zijn geboorte als Christian Rosencreutz was in het geestelijk leven van de westerse wereld het begin van een
nieuw tijdperk. Dat bepaalde ego heeft sindsdien voortdurend in een van de
landen van Europa een stoffelijk bestaan geleid. Hij nam een nieuw lichaam
aan wanneer zijn voertuig niet langer bruikbaar was of wanneer de omstandigheden meebrachten dat hij het toneel van zijn activiteit veranderde. Hij is
ook nu weer belichaamd: een ingewijde van hoge graad. Hoewel onbekend, is
hij een actieve en machtige factor in westerse aangelegenheden.
Eeuwen voor de opkomst van de moderne wetenschap werkte hij met de alchemisten. Door een tussenpersoon inspireerde hij de nu verminkte werken
van Bacon. Zo werden Jacob Boehme en anderen door hem bezield, wat hun
werken zo geestverheffend maakt. In de werken van de onsterfelijke Goethe
en de meesterwerken van Wagner zien wij diezelfde invloed. Allen moedige
geesten die weigeren zich óf door de orthodoxe wetenschap óf door de orthodoxe godsdienst te laten belemmeren, die onverschillig voor laster of vleierij het waardeloos omhulsel boos wegwerpen en tot de geestelijke kern doordringen, ontlenen hun inspiratie aan dezelfde bron als de machtige geest die
Christiaan Rozenkruis bezielde en nog bezielt.
Zijn naam alleen al is een belichaming van de manier en de middelen waardoor de tegenwoordige mens in de goddelijke supermens veranderd wordt.
Dit symbool,
CHRISTIAN ROSENCREUTZ

[Het] christelijke Rozenkruis,
toont ons het einddoel van de menselijke ontwikkeling, de weg die wij moeten
afleggen en de middelen waardoor dat doel bereikt wordt.
In het witte 71 kruis, de omhoog slingerende groene stengel van de plant, de
doornen en de bloedrode rozen ligt de oplossing van het wereldmysterie verborgen: de ontwikkeling van de mens in het verleden, zijn tegenwoordige samenstelling en vooral het geheim van zijn toekomstige ontwikkeling.
Gesluierd voor de niet ingewijde, maar des te duidelijker voor de ingewijde,
leert het hem hoe hij iedere dag moeizaam moet streven om voor zichzelf de
steen der wijzen te maken; de kostbaarste van alle edelstenen, waardevoller
71 Op 3 juni 1913 werd tijdens de eerste proefleerlingendienst op Mount Ecclesia het zwarte
kruis veranderd in een wit kruis.
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dan de kohinoor 72, ja, kostbaarder zelfs dan de som van alle aardse rijkdom!
Het herinnert hem eraan hoe de mensheid, in haar onwetendheid, altijd bezig
is het daadwerkelijke, stoffelijke materiaal te verspillen dat voor de vorming
van deze onbetaalbare schat gebruikt kan worden.
Om de mens bij tegenspoed, standvastig en trouw te doen blijven, houdt het
Rozenkruis, als inspiratie, de eervolle bekroning omhoog die de overwinnaar
wacht en wijst op Christus als de ster van de hoop, de ‘eerst geborene’ die, toen
hij het lichaam van Jezus ging bewonen, deze prachtige steen schiep.
Uit onderzoek bleek, dat er in alle godsdiensten onderwijs was, dat voor de
priesters bestemd was en niet voor de menigte. Ook Christus sprak tot de menigte in gelijkenissen en verklaarde de verborgen betekenis van deze gelijkenissen aan zijn leerlingen om hun een dieper inzicht te geven dat beter bij hun
ontwikkelde verstand paste.
Paulus, 1 Kor. 3:2, gaf melk aan de zuigelingen of de jongere leden van de gemeente, maar hij gaf vast voedsel aan de sterken, die een grondiger kennis bezaten. Er heeft dus altijd een verborgen en een uiterlijke leer bestaan. Deze verborgen leer werd in de zogeheten mysteriescholen gegeven, die van tijd tot tijd
verandering ondergingen om aan de behoeften van de mensen, die ermee
moesten werken, tegemoet te komen.
De Orde van het Rozenkruis is niet alleen maar een geheim genootschap; zij
behoort tot de mysteriescholen en de Broeders zijn hiërofanten van de kleine
mysteriën, bewaarders van de heilige leer en van een machtiger geestelijke
kracht in de westerse wereld dan één van de zichtbare regeringen, al mogen
zij niet ingrijpen, omdat zij dan de mensheid van haar vrije wil zouden beroven.
Omdat het pad van ontwikkeling altijd van het temperament van de kandidaat afhangt, zijn er twee wegen mogelijk: de mystieke en de verstandelijke. De
mysticus mist meestal verstandelijke kennis; hij volgt de ingevingen van zijn
hart en streeft ernaar de wil van God te doen zoals hij die in zich voelt en
verheft zich, zonder dat hij zich van een bepaald doel bewust is, en uiteindelijk komt hij tot kennis. In de middeleeuwen waren de mensen niet zo intellectueel als nu, en zij die aan de roepstem van een geestelijk leven gehoor gaven, volgden meestal de mystieke weg. Tijdens de laatste eeuwen echter, sinds
de opkomst van de moderne wetenschap, wordt de aarde door een intellectuelere
mensheid bevolkt. Het verstand overheerst het gevoel volledig, het materia72 Kohinoor betekent ‘berg van licht’ in het Perzisch; het is de naam van een bijzonder grote
diamant in de Engelse kroonjuwelen.
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lisme heeft alle geestelijke impulsen aan banden gelegd, en de meeste, denkende mensen gelooft niet wat zij niet kunnen voelen, zien of proeven. Daarom is
het noodzakelijk dat er een beroep op het intellect gedaan wordt, opdat het
hart zal kunnen geloven wat het intellect heeft goedgekeurd. In antwoord op
die vraag streeft de mysterieleer van het Rozenkruis ernaar, wetenschappelijke feiten met geestelijke waarheden te verbinden.
In het verleden heeft men deze waarheden voor iedereen, behalve voor enkele ingewijden, verborgen gehouden. En zelfs nu nog behoren zij tot de mysterieuste geheimen van de westerse wereld. Alle zogenaamde onthullingen in het
verleden, die de geheimen van de Rozenkruisers heten te openbaren, zijn óf
bedrog óf het gevolg van verraad van de zijde van de een of andere buitenstaander, die bij toeval of op een andere manier misschien brokstukken van
een gesprek heeft opgevangen, onbegrijpelijk voor iedereen, behalve voor hen
die de sleutel bezitten. Het is mogelijk onder één dak te wonen en in vertrouwen met een ingewijde van de een of andere school om te gaan, omdat zijn
geheimen toch altijd in zijn binnenste verborgen zullen blijven, totdat zijn
vriend het punt bereikt heeft waarop hij een broeder ingewijde kan worden.
De openbaring van geheimen hangt niet af van de wil van de ingewijde, maar
van de geschiktheid van de aspirant.
Evenals alle andere mysterieorden, is de Orde van het Rozenkruis op kosmische grondslag gevormd. Als wij bollen van gelijke grootte nemen en proberen hoeveel er nodig zijn om er één te bedekken en aan het oog te onttrekken,
dan zullen wij zien dat wij twaalf bollen nodig hebben om de dertiende geheel onzichtbaar te maken. De uiterste verdeling van fysieke stof, het echte
atoom, dat in de interplanetaire ruimte gevonden wordt, berust eveneens op
een groepering van twaalf om één. De twaalf tekens van de dierenriem, die
ons zonnestelsel omgeven, de twaalf halve tonen van de toonladder die een
octaaf omvatten, de twaalf leerlingen die zich om Christus schaarden, enzovoort, zijn ook voorbeelden van deze groepering van twaalf en één. De Orde
van het Rozenkruis bestaat daarom ook uit twaalf Broeders plus een dertiende.
Er kunnen echter ook nog andere verdelingen worden gemaakt. Wij hebben
gezien dat van de hemelse schare van de twaalf scheppende hiërarchieën die in
ons ontwikkelingsplan actief waren, vijf de bevrijding zijn ingegaan, zodat er
nog zeven overbleven die zich met onze verdere vooruitgang konden bezighouden. Hiermee in harmonie werkt de hedendaagse mens, het inwonende
ego, de microkosmos, doordat er zich zeven zichtbare openingen in zijn lichaam bevinden: twee ogen, twee oren, twee neusgaten en een mond, terwijl
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vijf andere openingen geheel of gedeeltelijk dicht zijn: de borsten, de navel en
de twee uitscheidingsorganen.
De zeven rozen die ons mooie symbool sieren en de stralende vijfpuntige
ster daarachter, symboliseren de twaalf grote scheppende hiërarchieën, die de
zich ontwikkelende menselijke geest door de achtereenvolgende niveaus van
mineraal, plant en dier hebben geleid toen de mens geen zelfbewustzijn had
en zeker niet in staat was voor zichzelf te zorgen. Van deze twaalf schare
machtige wezens werkten drie groepen uit eigen vrije wil, en zonder enige
verplichting, op en met de mens.
Deze groepen worden door de drie punten van de ster op ons symbool, die
naar boven wijzen, verzinnebeeld. Twee andere grote hiërarchieën staan op
het punt zich terug te trekken en worden voorgesteld door de twee punten
van de ster die vanuit het middelpunt naar beneden stralen. De zeven rozen
wijzen er op, dat er nog zeven grote scheppende hiërarchieën een actief aandeel hebben in de ontwikkeling van de wezens op aarde. Daar al die verschillende klassen, van de laagste tot de hoogste, alleen maar delen zijn van het
ene grote geheel dat wij God noemen, is het hele embleem het symbool van
God in openbaring.
Het hermetisch axioma luidt: ‘zo boven, zo beneden’. De lagere leraren van
de mensheid zijn dan ook volgens dezelfde kosmische indeling van zeven, vijf
en één gegroepeerd. Er bestaan op aarde zeven scholen van de kleine mysterien, vijf van de grote mysteriën en het geheel staat onder een centraal hoofd,
die de bevrijder wordt genoemd.
Bij de Orde van het Rozenkruis trekken - als hieraan behoefte wordt gevoeld
- zeven Broeders de wereld in en verschijnen als mensen onder de mensen of
werken in hun onzichtbare voertuigen met anderen, of inspireren hen, afhankelijk of dit nodig is. Toch moet men goed in gedachten houden, dat zij nooit
mensen tegen hun wil of in strijd met hun wensen beïnvloeden, maar alleen het
goede versterken.
De overige vijf Broeders verlaten nooit de Tempel, en hoewel zij wel degelijk
stoffelijke lichamen bezitten, wordt al hun werk vanuit de geestelijke werelden
gedaan.
De dertiende is het hoofd van de Orde, de schakel met een hoger, centraal lichaam, dat bestaat uit de hiërofanten van de grote mysteriën, die zich niet met
de gewone mensheid bemoeien, maar enkel met gegradueerden van de kleine
mysteriën.
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Het hoofd van de Orde wordt door de twaalf Broeders voor de buitenwereld verborgen, evenals de middelste bol uit ons voorbeeld. Zelfs de leerlingen
van de School zien hem nooit. Maar bij de nachtelijke diensten in de Tempel
voelt iedereen zijn aanwezigheid als hij binnenkomt en het sein is voor het begin van de ceremonie.
Verzameld om de Broeders van het Rozenkruis als hun leerlingen, zijn een
aantal lekenbroeders, mensen die in verschillende delen van de westerse wereld wonen, maar in staat zijn hun lichaam bewust te verlaten, de diensten bij
te wonen, en aan het geestelijke werk in de Tempel deel te nemen daar zij elk
afzonderlijk door één van de Oudere Broeders in de manier om dat te doen
zijn ingewijd. De meeste ingewijden zijn in staat zich al het gebeurde te herinneren, maar er zijn een paar gevallen waarin het vermogen om uit het lichaam
te treden in een vorig leven van weldoen werd verkregen, maar waar door
verslaafdheid aan narcotica73 of door een ziekte zich in het tegenwoordige bestaan op de hals gehaald, de hersenen ongeschikt zijn om een indruk van het
werk dat de man buiten zijn lichaam verricht, op te nemen.
Inwijding
De algemene opvatting van inwijding is, dat het niets anders is dan een ceremonie waardoor men lid wordt van een geheim genootschap. Dat iedereen,
die bereid is een zekere prijs - in de meeste gevallen een geldbedrag - te betalen,
die ceremonie kan ondergaan.
Hoewel dit geldt voor de zogeheten inwijding in broederschaporden en ook
voor de meeste pseudo-occulte orden, is het beslist een onjuist idee wat betreft
de inwijdingen in de verschillende graden van de ware occulte broederschappen zoals u, met een beetje begrip van de werkelijke eisen die voor toelating
gelden, spoedig begrijpen zal.
In de eerste plaats past er geen gouden sleutel op de Tempel; verdienste telt,
geen geld. Verdienste wordt niet in een dag verkregen; het is de uitkomst van
eerder opeengestapelde goede daden. De kandidaat voor inwijding is er zich
meestal totaal niet van bewust dat hij kandidaat is. Meestal leeft hij zijn leven
in de samenleving en dient hij zijn medemens jaren lang zonder enige bijgedachte, tot op een goede dag de Leraar of hiërofant van de kleine mysteriën 73

Zie: Vragen en antwoorden, deel 2, vraag 138.
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afhankelijk van het land waarin hij woont - in zijn leven verschijnt. De kandidaat heeft tegen die tijd in zichzelf bepaalde eigenschappen aangekweekt, bepaalde vermogens door dienstverlening en hulp opgebouwd, waarvan hij zich
meestal niet bewust is of die hij niet op de juiste manier weet te gebruiken. De
taak van de inwijder zal nu duidelijk zijn: hij toont de kandidaat de latente eigenschappen, zijn sluimerende vermogens, en wijdt hem in het gebruiken
daarvan in; en hij verklaart of toont hem voor de eerste keer, hoe hij de statische
energie in een dynamisch vermogen kan omzetten.
Inwijding kan al of niet door een ceremonie bereikt worden, maar laten wij
vooral goed begrijpen, dat hoewel inwijding het onvermijdelijke hoogtepunt
van volgehouden geestelijk streven is - hetzij bewust of onbewust van de kant
van de kandidaat - de inwijding beslist nooit kan plaatsvinden voordat de vereiste geestelijke ontwikkeling de latente vermogens heeft opgebouwd, die de
kandidaat door inwijding dynamisch leert gebruiken; evenmin als het overhalen van de trekker van een geweer, dat niet eerst geladen is, een ontlading kan
veroorzaken. Evenmin bestaat er gevaar dat de Leraar iemand, die de vereiste ontwikkeling bereikt heeft, over het hoofd zal zien. Elke goede, onzelfzuchtige daad verhoogt de schittering en het trillingsvermogen van de aura van
de kandidaat aanmerkelijk. Zo zeker als de magneet de naald aantrekt, zo zeker zal de schittering van dat aurische licht de Leraar tot hem leiden.
Het is natuurlijk niet mogelijk om in een boek, dat voor het grote publiek
bestemd is, de inwijdingsgraden van de Rozenkruisers te beschrijven. Dat zou
in de eerste plaats een schending van vertrouwen zijn en in de tweede plaats
zou het niet kunnen bij gebrek aan woorden waarin men zich behoorlijk kan
uitdrukken. Het is echter wel geoorloofd ze in hoofdlijnen te schetsen en het
doel van inwijding aan te geven.
De kleine mysteriën handelen alleen over de ontwikkeling van de mensheid
tijdens de Aardeperiode. In de eerste drieënhalve rondte van de levensgolf om
de zeven bollen, hadden de maagdelijke geesten nog geen bewustzijn. Daardoor weten wij niet hoe wij geworden zijn wat wij nu zijn. De kandidaat moet
licht krijgen over dit onderwerp. Daarom wordt door de toverkracht van de
hiërofanten, zijn bewustzijn tijdens de periode van inwijding in de eerste graad
op die bladzijde in het geheugen der natuur gericht, waarop de verslagen van
de eerste rondte te lezen staan toen wij de ontwikkeling van de Saturnusperiode nog eens herhaalden. De kandidaat is voortdurend in het bezit van zijn gewone, alledaagse bewustzijn; hij kent en herinnert zich de feiten uit het leven
van vandaag, terwijl hij eveneens bewust de vooruitgang van de ontwikkelen417

de massa maagdelijke geesten gadeslaat, waarvan hij tijdens de Saturnusrondte
er één was. Zo leert hij hoe in de Aardeperiode de eerste stappen werden gezet naar het einddoel van volmaaktheid, dat hem in een latere fase geopenbaard zal worden.
Nadat de kandidaat de les geleerd heeft, zoals in hoofdstuk 10 praktisch beschreven is, heeft hij over dit onderwerp eerstehands kennis verkregen. Hij is
rechtstreeks in aanraking gekomen met de scheppende hiërarchieën, zoals die
met de mens meewerken en hem beïnvloeden. Daardoor kan hij nu hun weldadig werk in de wereld waarderen en is hij tot op zekere hoogte met hen verbonden en op die manier hun medewerker geworden.
Wanneer de tijd gekomen is dat hij de tweede graad kan krijgen, wordt hij op
dezelfde manier in staat gesteld zijn aandacht op de omstandigheden van de
tweede rondte van de Aardeperiode te richten, zoals die in het geheugen der
natuur afgebeeld zijn. Dan slaat hij volkomen bewust de vorderingen van de
maagdelijke geesten in die tijd gade, ongeveer zoals Peter Ibbetson - de hoofdpersoon uit het boek Peter Ibbetson van George du Maurier 74 zijn kinderjaren in
de nachten dat hij waar droomde, gadesloeg. Dit boek is de moeite van het lezen waard, omdat het sommige fasen van onderbewustzijn zeer juist beschrijft.
In de derde graad volgt de kandidaat de ontwikkeling van de derde of Maanrondte en in de vierde graad ziet hij de vooruitgang die wij in de eerste helft van
de vierde rondte gemaakt hebben.
Toch gaat hij in iedere graad nog een stap verder. De leerling ziet, behalve
het werk dat in elke rondte gedaan wordt, ook nog het werk dat in het overeenkomstige tijdvak tijdens ons tegenwoordige verblijf op de aarde, bol D, tot
stand werd gebracht.
In de eerste graad volgt hij het werk van de Saturnusrondte en haar laatste
voltooiing in het Polaire tijdvak.
In de tweede graad volgt hij het werk van de Zonnerondte en haar herhaling: het Hyperborese tijdvak.
In derde graad slaat hij het werk in de Maanrondte gade en ziet hij hoe dat
de basis van het leven in het Lemurische tijdvak was.
In de vierde graad ziet hij de ontwikkeling van de laatste halve rondte met
haar overeenkomstige tijdvak in ons tegenwoordige verblijf op aarde; de eerste
74 Peter Ibbetson, Georg du Maurier, schrijver van Trilby, vertaald door Marly. Van Holkema en
Warendorf, Amsterdam, z.j. Een, voor onze begrippen, langdradige roman waarvan hoofdstuk 4 interessant is.
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helft van het Atlantische tijdvak, dat eindigde toen de dichte, nevelige atmosfeer opklaarde en de zon voor het eerst over het land en de zee begon te schijnen. Toen was de nacht van onbewustheid voorbij, de ogen van het inwonende
ego waren helemaal geopend en de mens was in staat het licht van de rede
op het vraagstuk van de verovering van de wereld te richten. Dat was het tijdstip waarop de mens, zoals wij hem nu kennen, geboren werd.
Als wij bij de vroegere inwijdingsstelsels lezen dat de kandidaat tijdens drie
en een halve dag in trance verzonken bleef, dan heeft dit betrekking op het
gedeelte van de inwijding dat zojuist beschreven is. De drie en een halve dag
wijzen op de doorgemaakte stadia. Er worden geen dagen van vier en twintig
uur mee bedoeld, de werkelijke tijdsduur is voor iedere kandidaat verschillend,
maar zonder uitzondering wordt hij door de onbewuste ontwikkeling van de
mensheid tijdens de afgelopen rondten gevoerd. Als gezegd wordt dat hij op
de vierde dag bij zonsopgang ontwaakt, dan is dit de mystieke manier om uit
te drukken dat zijn inwijding in de loopbaan van de menselijke involutie eindigt op het moment dat de zon boven de opgeklaarde atmosfeer van Atlantis
verrees. Dan wordt de kandidaat ook als een eerstgeborene verwelkomd.
Na dus met de weg, die wij in het verleden afgelegd hebben, vertrouwd te
zijn geraakt, voert de vijfde graad de kandidaat naar het einde van de Aardeperiode, wanneer een verheerlijkte mensheid de vruchten van deze periode zal
inzamelen en van de zeven bollen - waarop wij ons tijdens iedere dag van openbaring ontwikkelen - overbrengen op de eerste van de vijf duistere bollen, die
ons tijdens de kosmische nachten tot verblijfplaats dienen. De dichtste van
deze bollen is in het gebied van de Abstracte gedachte gelegen, en is inderdaad de Chaos waarvan al eerder werd gesproken. Deze bol is ook de derde
hemel. Wanneer Paulus zegt, dat hij in de derde hemel opgestegen is en daar
dingen ziet, waarvan hij het recht niet heeft ze te openbaren, 2 Kor. 12:2-5, dan
verwijst hij naar dezelfde ervaringen als in de tegenwoordige Rozenkruisersmysteriën in de vijfde graad opgedaan worden.
Nadat de kandidaat in de vijfde graad het einddoel gezien heeft, worden hem
de middelen getoond, waarmee hij dat einddoel tijdens de overige drie en een
halve rondte van de Aardeperiode kan bereiken, terwijl de vier overige graden
aan zijn verdere ontwikkeling in dit opzicht gewijd zijn. Door het inzicht dat
hij zo gekregen heeft, is hij in staat verstandig met de krachten ten goede mee
te werken en zal hij daardoor de dag van onze bevrijding helpen bespoedigen.
Om een veel voorkomende dwaling uit te roeien, willen wij u er vooral op
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wijzen dat wij geen Rozenkruisers zijn omdat wij hun leer bestuderen, noch
dat toelating tot de Tempel ons het recht geeft die naam te dragen. Ik ben bijvoorbeeld maar een lekenbroeder, een leerling, en zou mij onder geen enkele
voorwaarde een Rozenkruiser durven noemen.
Iedereen weet heel goed, dat wanneer een jongen de verschillende klassen
van de basisschool doorlopen heeft hij daarom nog niet geschikt is om les te
geven. Eerst moet hij nog naar de middelbare school en naar de universiteit
en zelfs dan nog kan het gebeuren dat hij zich niet geroepen voelt om te doceren. Zo is het ook in de levensschool: omdat iemand de verschillende graden van de mysterieschool van het Rozenkruis doorlopen heeft is hij nog geen
Rozenkruiser. Gegradueerden uit de verschillende scholen van de kleine mysteriën gaan over in vijf scholen van de grote mysteriën. In de eerste vier maken zij de vier grote inwijdingen door en bereiken ten slotte de bevrijder, van
wie zij kennis over andere ontwikkelingen ontvangen en de keus krijgen, hier
te blijven om hun broeders bij te staan, of in andere ontwikkelingen als helpers op te treden. Zij die kiezen hier te blijven helpen, worden in verschillende functies geplaatst, in overeenstemming met hun voorliefde en natuurlijke
aanleg. De Broeders van het Rozenkruis behoren tot deze sympathiesanten.
Het is heiligschennis om de naam Rozenkruiser door het slijk te halen door
hem op onszelf toe te passen, terwijl wij alleen maar onderzoekers van hun
verheven leer zijn.
Tijdens de laatste paar eeuwen hebben de Broeders in het geheim voor de
mensheid gewerkt. Elke nacht is er om twaalf uur in de Tempel een dienst,
waar de Oudere Broeders, bijgestaan door de lekenbroeders, die in staat zijn
hun dagelijkse werk te onderbreken - want velen van hen wonen in plaatsen
waar het nog dag is, wanneer op de plaats waar de Tempel van het Rozenkruis gelegen is, het middernachtelijke uur slaat - alle gedachten van zinnelijkheid, begeerte, egoïsme en materialisme van heinde en ver in de westerse wereld te verzamelen. Zij proberen die in zuivere liefde, goedheid, altruïsme en
geestelijke verlangens om te zetten en zenden ze daarna naar de wereld terug
om al wat goed is te verheffen en aan te moedigen. Zonder deze krachtige bron
van geestelijke trillingen zou het materialisme al lang het geestelijk streven volledig hebben verstikt. Want vanuit een geestelijk standpunt bezien, is er nooit
een duisterder periode geweest dan de laatste drie honderd 75 jaar van materialisme.
75 Drie eeuwen vóór 1910, dus sinds ca. 1600.
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Nu is echter de tijd aangebroken dat het werk, dat in het geheim wordt verricht, aangevuld wordt door een rechtstreeksere poging om een duidelijke, logische en samenhangende leer over de oorsprong, de tegenwoordige, en toekomstige ontwikkeling van de wereld en de mens, bekend te maken. Een leer
die zowel het geestelijke als wetenschappelijke standpunt weergeeft, die niets
beweert wat niet door de rede en de logica bevestigd wordt. Een leer die het
verstand bevredigt omdat zij een logische oplossing voor alle raadsels geeft,
geen enkele vraag ontwijkt of zonder argument voor bewezen aanneemt, en
alles op grondige en tegelijk heldere manier verklaart.
Maar, en dit maar is van zeer groot belang, de Rozenkruisers zien een verstandelijk begrip van God en het heelal niet als einddoel op zich. Integendeel. Hoe groter het
intellect is, hoe groter het gevaar dat men het misbruikt. Deze wetenschappelijke,
logische, diepgaande leer wordt dan ook alleen maar gegeven, zodat de mens in zijn hart zal
geloven waarmee zijn hoofd heeft ingestemd en daardoor het ware geestelijke leven gaat leiden.
-o–O–o-
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BIJLAGEN
De avond- en ochtendoefening voor de aspirant-rozenkruiser
De avondoefening
Voor de aspirant is de avondoefening of terugblik nuttiger dan welke andere
methode ook om op het pad vooruit te komen. Zij heeft zulke verstrekkende
gevolgen dat zij iemand in staat stelt om niet alleen de lessen voor dit leven
te leren, maar ook lessen die pas voor toekomstige levens bestemd zijn.
Wanneer hij ’s avonds in bed ligt, begint de aspirant zijn lichaam te ontspannen. Dan haalt hij zich de gebeurtenissen van de dag, in omgekeerde volgorde, voor
de geest: hij begint met die van de avond, dan die van de middag en dan van
de morgen. Hij probeert zich elke gebeurtenis zo goed mogelijk voor te stellen, probeert voor zijn geestesoog alles te herhalen wat in elk opgeroepen tafereel plaatsvond, met als doel zijn daden te beoordelen, vast te stellen of zijn
woorden de bedoeling juist weergaven dan wel een verkeerde indruk wekten,
of hij overdreef dan wel zich te gematigd uitdrukte toen hij anderen zijn ervaringen meedeelde. Hij beziet opnieuw zijn morele houding in verband met
iedere gebeurtenis. Heeft hij gegeten om te leven of geleefd om te eten en zijn
gehemelte te strelen? Hij moet zichzelf eerlijk beoordelen: afkeuren waar afkeuring nodig is, en prijzen waar dit verdiend is.
Veel aspiranten vinden het vaak moeilijk om tijdens de hele oefening wakker
te blijven. In zulke gevallen mag men in bed gaan zitten, totdat het mogelijk
is de oefening liggend te doen.
De waarde van de terugblik is enorm en gaat het voorstellingsvermogen ver
te boven. Ten eerste zijn we bewust bezig de harmonie te herstellen en doen dit
sneller dan het begeertelichaam dit tijdens de slaap kan doen. Wij beschikken
dus over een groter deel van de nacht om buiten ons lichaam te werken. Ten
tweede doorleven wij elke avond onze loutering en onze eerste hemel, en bouwen in onze geest, als zuiver gevoel, het wezenlijke van de ervaringen van die
dag in. Zo ontkomen wij na de dood aan de loutering en sparen eveneens
tijd die wij in de eerste hemel moeten doorbrengen. Ten slotte, als wij dagelijks het wezenlijke van de ervaringen die de zielengroei bevorderen, hebben
geëxtraheerd en die in onze geest hebben ingebouwd, leven wij feitelijk op
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een geestelijke manier, en ontwikkelen wij ons op een manier, die meestal voor
latere levens is bestemd. Door deze oefening serieus te doen wissen wij dagelijks
de ongewenste voorvallen uit ons onderbewuste geheugen, zodat onze zonden worden uitgewist en onze aura van geestelijk goud begint te stralen, verkregen door de terugblik op de
dagelijkse ervaringen. Op die manier trekken wij de aandacht van de Leraar.
Christus zei dat zij die rein van hart zijn God zouden zien. En de Leraar zal
onze ogen openen ALS WIJ KLAAR ZIJN om de ‘hal van lering’, de begeertewereld, te betreden, waar wij onze eerste ervaringen van bewust leven buiten ons
stoffelijk lichaam zullen opdoen.
De ochtendoefening
Concentratie, de tweede oefening, wordt 's morgens gedaan, meteen nadat de
aspirant ontwaakt. U moet niet eerst opstaan om de gordijnen te openen of
andere, onnodige dingen te doen. Als uw lichaam in een gemakkelijke houding
ligt, moet u zich meteen ontspannen en met concentreren beginnen. Dit is
erg belangrijk, omdat de geest op het moment van ontwaken net uit de begeertewereld is teruggekeerd. Op dat moment is het bewuste contact met die
wereld gemakkelijker te herstellen dan op een ander moment van de dag.
Tijdens de slaap is de begeertestof in stromende beweging, en de centra in het
begeertelichaam wentelen met enorme snelheid rond. Maar zodra het begeertelichaam het stoffelijk lichaam binnentreedt komt - door de dichtheid van
de materie en de zenuwstromen van het levenslichaam, die van en naar de
hersenen signalen sturen - die beweging bijna tot stilstand. Het doel van deze
oefening is om het stoffelijk lichaam in dezelfde staat van traagheid en ongevoeligheid terug te brengen als tijdens de slaap, hoewel de inwonende geest
klaarwakker, levendig en bewust is. Zo scheppen wij de voorwaarden waaronder de zinnenscentra van het begeertelichaam kunnen gaan wentelen, terwijl
dit zich toch binnen het stoffelijk lichaam bevindt.
Concentratie is voor veel mensen een onduidelijk begrip, dat maar weinig
mensen kennen en ik zal daarom proberen haar betekenis duidelijk te maken.
Het woordenboek geeft verschillende verklaringen, die alle op dit begrip van
toepassing zijn. Eén ervan: ‘in een middelpunt samentrekken’; een andere,
vanuit de scheikunde: ‘opvoeren tot de grootst mogelijke zuiverheid en kracht
door waardeloze bestanddelen te verwijderen.’ Toegepast op ons vraagstuk
zegt één van bovengenoemde definities ons dat onze gedachten versterkt wor423

den als wij ze op één punt richten. Dit berust op hetzelfde principe, dat de
kracht van zonnestralen vergroot worden door ze in het brandpunt van een
lens te bundelen. Door voor een bepaalde tijd alle onderwerpen uit onze gedachten te verwijderen, is onze hele denkkracht beschikbaar om het onderwerp op te roepen, of het vraagstuk, waarop wij ons concentreren, op te lossen. Wij zouden zo in ons onderwerp kunnen opgaan dat wij een kanonschot, boven onze hoofden afgevuurd, niet zouden horen. Iemand kan zo
volledig in een boek verdiept zijn, dat er voor hem niets ander bestaat. Zo
moet de aspirant naar geestelijk gezicht zich het vermogen eigen maken netzo in het onderwerp waarop hij zich concentreert op te gaan, zodat hij de
zintuigelijke wereld buiten zijn bewustzijn kan sluiten en zijn hele aandacht
aan de geestelijke wereld kan geven. Wanneer hij hierin slaagt, zal hij de geestelijke kant van een voorwerp of idee door een geestelijk licht belicht zien. Zo
verkrijgt hij kennis van de geestelijke structuur van de dingen, waar een werelds mens zelfs niet van droomt. Als hij dit punt van abstractie bereikt heeft,
beginnen de waarnemingscentra in het begeertelichaam langzaam binnen het
stoffelijk lichaam te wentelen en zullen zo voor zich een plaats veroveren. Op
de duur zal dit steeds meer omlijnd worden, zodat het steeds minder moeite
kost om de waarnemingscentra te laten draaien.
Elk hoog en verheven ideaal kan onderwerp van concentratie zijn, maar
moet van die aard zijn dat het de aspirant boven alle gewone dingen, boven
tijd en ruimte, verheft. Er bestaat geen betere spreuk dan de eerste vijf verzen
van het Johannesevangelie. Door die elke morgen, zin voor zin, als onderwerp
te nemen, zal dit de aspirant na verloop van tijd een geweldig inzicht in het begin van ons heelal en van de schepping geven, een inzicht dat boekenwijsheid
ver overtreft.
Als men na enige tijd geleerd heeft het onderwerp van concentratie ongeveer
vijf minuten vast te houden, kan men proberen het beeld plotseling te laten vallen zodat er een leegte ontstaat. Denk nergens aan, wacht alleen of iets die
ruimte vult. Na verloop van tijd zullen gezichten en taferelen uit de begeertewereld de leegte vullen. Nadat men hieraan gewend is, kan men het een of ander oproepen te verschijnen. Het zál verschijnen en men krijgt dan gelegenheid
het te onderzoeken.
Het belangrijkste is echter dat degene die deze instructies volgt, zich loutert.
Uw aura begint te stralen en zal ongetwijfeld de aandacht van een Leraar trekken. Hij zal dan iemand sturen die, als dit nodig is, hulp zal bieden bij de volgende stap voorwaarts. Zelfs als er zonder zichtbaar resultaat maanden en ja424

ren voorbijgaan, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw moeite niet tevergeefs
was, want de grote Leraren zien en waarderen onze inspanning. Zij verlangen
even sterk naar onze hulp als wij naar het werk. Zij zien misschien een reden
waardoor het niet raadzaam is dat wij in dit leven of op dit moment werk voor
de mensheid op ons nemen. Soms wordt deze hinderpaal weggenomen en
worden wij in het licht toegelaten, waar wij zelf kunnen waarnemen.
Een oude legende zegt dat het delven naar schatten in de nachtelijke stilte en
volmaakte zwijgzaamheid moet gebeuren. Het spreken van een woord vóór de
schat is geborgen, zal hem onvermijdelijk doen verdwijnen. Dat is een raadselachtige gelijkenis die betrekking heeft op het zoeken naar geestelijke verlichting. Als wij met anderen praten over de ervaringen tijdens onze concentratie,
of die navertellen, raken wij ze kwijt. Zij kunnen niet in woorden worden uitgedrukt en zullen in het niets verdwijnen. Door overpeinzing moeten wij uit
die ervaringen de kennis putten van de kosmische wetten die eraan ten grondslag liggen. Dan moet de ervaring zelf nooit besproken worden, want wij zullen inzien dat zij alleen de schelp is die de parel bevat. Het zal duidelijk zijn dat
dit een universele wet is, want zij verklaart feiten uit het leven, en leert ons bepaalde omstandigheden te benutten en andere te vermijden. Deze wet mag
door de ontdekker gerust naar goeddunken voor het welzijn van anderen gebruikt worden. De ervaring die door de wet getoond werd, zal dan in het juiste licht gezien worden als van voorbijgaand belang die geen verdere aandacht
waard is. Daarom moet de kandidaat alles wat tijdens de concentratie gebeurt, als heilig
zien en voor zich houden.
Tot slot: Zie de oefeningen nooit als een last. Schat hen naar waarde; ze zijn ons grootste voorrecht. Alleen zo bezien kunnen wij ze eer aandoen en er de volle vruchten van plukken.
Over het ontstaan van

De wereldbeschouwing der Rozenkruisers
In de jaren 1907-08 werd Max Heindel - na een proef te hebben ondergaan wat
betreft de oprechtheid van zijn beweegredenen en het onbaatzuchtige verlangen zijn medemens te helpen - door de Broeders van het Rozenkruis uitgekozen om de westerse wijsheidsleer openbaar te maken en zo de mensheid te
helpen zich op het komende tijdperk van universele broederschap voor te bereiden. Door middel van uiterste zelfdiscipline en toegewijde hulpvaardigheid
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verkreeg hij de status van lekenbroeder (ingewijde) in de verheven Orde van
het Rozenkruis.
Onder leiding van de Broeders van het Rozenkruis, geestelijke voorlopers
van het menselijk ras, schreef Max Heindel De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, een opzienbarend boek, dat momenteel het belangrijkste handboek op
esoterisch gebied is. Door middel van zijn eigen geestelijke ontwikkeling was
hij in staat veel van wat in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers geleerd wordt
voor zichzelf bevestigd te zien, en aanvullende kennis te verzamelen, die later
in zijn vele boeken werd opgetekend.
Een van de belangrijkste voorwaarden waarop Max Heindel de Rozenkruisersleer ontving was, dat hij er niets aan zou verdienen. Tot aan het einde van
zijn leven zag hij hier streng op toe. Later hebben ook zij, die belast waren met
de behartiging van de belangen van de Rosicrucian Fellowship, dat gedaan.
Hoewel de boeken van de Rosicrucian Fellowship verkocht worden, worden
de cursussen en de hulp van de genezingsafdeling op basis van vrijwillige bijdragen verstrekt. De leden betalen geen contributie.
Wat is waarheid?
Pilatus stelde de vraag: ‘Wat is waarheid?’ maar omdat hij niet bij machte was
van binnenuit te weten, kreeg hij geen antwoord.
Jezus Christus zei: ‘De waarheid zal u vrijmaken’ en Plato zei met mystieke
intuïtie: ‘God is waarheid en het licht is zijn schaduw.’ Johannes zei: ‘God is
licht’ en omdat hij nauwer met de Heer was verbonden dan de andere leerlingen, ontving hij ongetwijfeld een hogere leer dan de anderen in staat waren te ontvangen. Wij dienen te bedenken dat het er niet toe doet hoeveel
waarheid er mag zijn. Ze is er alleen voor ons als wij haar kunnen ontvangen.
Iedereen kan de schoonheid van de ontelbare schakeringen van licht en kleur
om ons heen waarnemen, met uitzondering van hen die blind zijn. Hij die de
wereld van kleuren rondom zich niet kan waarnemen, is beslist arm. Zo is dat
ook met waarheid. Waarheid is overal en kan altijd gevonden worden als wij
in staat zijn haar waar te nemen. In de oefeningen – waaronder de avond- en
ochtendoefening - van de Rosicrucian Fellowship is ons een prachtig middel
gegeven om met de waarheid in aanraking te komen.
Plato en Johannes zeiden: ‘God is licht,’ en als wij naar een van de grote sterrenwachten gaan, die in het bezit is van de beste telescoop, en in de ruimte
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kijken, dan zien wij dat aan het licht geen grenzen zijn. Het is overal. En door
het symbool van licht, zoals het daar uitgedrukt wordt, komt het besef van
alomtegenwoordigheid en grootsheid van de God die wij vereren, naderbij.
Johannes zegt in de eerste vijf verzen van zijn evangelie: ‘In het begin was het
Woord’ en wij vinden daarin een prachtige oplossing van het probleem. Want
als wij teruggaan naar het begin, zijn wij in het gebied van de waarheid.
Nu zijn wij in de stof verzonken en niet in staat direct met de waarheid in
contact te komen. Maar wanneer wij in gedachte teruggaan naar het begin van
de dingen, dan zijn wij in contact met God en beter in staat om de waarheid te
onderkennen. Plato sprak van een tijd toen ‘er duisternis was’. Het Oude Testament verhaalt van duisternis, het stadium van oerstof of archè door God, de
grote architect, de oerbouwer van ons universum, vorm gegeven.
In de eerste regel van de vijf verzen die wij om te overpeinzen nemen, komen
wij, als wij aan hem denken als aan iemand die in het begin, in de archè, de dingen schiep, in contact met hem, met God. In de volgende woorden komen
wij aan de tweede stelling: ‘het Woord.’ De uitdrukking ‘Woord’ is in onze
tegenwoordige Bijbel verkeerd vertaald, want het is eveneens de ‘gedachte’.
Het Griekse woord ‘logos’, zoals dat in het vers gebruikt wordt, betekent
zowel het woord als de logische gedachte die eraan ten grondslag ligt. Voordat er een woord kan zijn, moet er eerst een gedachte aan voorafgaan. Voordat het Woord tot bestaan kon komen, moest er een denker zijn. Daarom
gebruikte Johannes de woorden: archè en logos. Zij drukken uit wat wij duidelijk willen maken, namelijk dat er in het begin een homogene massa was en
dat God zich in die homogene stof bevond. En God werd het Woord, het
ritmische geluid dat in het universum werd uitgezonden en dat alle dingen geschapen heeft.
Verderop in die vijf verzen vinden wij de uitdrukking: ‘Daarin was het licht.’
Eerst heerste er duisternis: in de oerstof was geen trilling uitgezonden, en was
er dus onvermijdelijk duisternis. Maar het eerste dat tot ontstaan kwam, zo
wordt ons verteld, was licht. Vanuit een hoger gezichtspunt zijn licht en geluid
synoniem. Sommige mensen, die gevoelig zijn, horen nooit een geluid zonder daarbij een lichtflits te zien, en zien nooit een lichtflits zonder tegelijkertijd
een geluid te horen. Dus schrijft Johannes mystiek, als hij zegt: ‘In het begin’ in de oerstof – ‘was God’ en: ‘God was het Woord’ en in het Woord ‘was leven’ en, het leven werd ‘het licht der mensen.’
Hier hebben wij de abstracte waarheid van het hele scheppingsprobleem zo
getrouw mogelijk vertaald. Tot op de dag van vandaag schijnt binnenin het
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menselijk lichaam dit licht, het licht dat in de duisternis schijnt, het licht dat
door de sluier van Isis verborgen wordt. En rondom ons zijn geesten die in
duisternis wandelen, tenzij door het venster van de ziel de pracht van het universum ontsluierd wordt. Dan nemen wij God waar als licht, al het goede als
licht en het tegenovergestelde als duisternis.
Licht is niet uit één kleur samengesteld, want er zijn zeven Geesten voor de
Troon en elke Geest is een lichtdrager van een bepaalde straal. Iedereen komt
van één van die lichtstralen, en iedereen kan beter reageren op één van deze
lichtstralen. Dus ziet iedereen de waarheid. En hoewel wij ons geleidelijk aan
naar dezelfde bron bewegen, die God is, hebben wij toch op verschillende momenten verschillende gezichtspunten. Hoewel iedereen van elkaar verschilt,
ligt toch in de vijf verzen van Johannes de waarheid: dat wij kinderen van het
licht zijn. Iedereen heeft binnenin zich de goddelijke geest van het licht. Geleidelijk leert iedereen dat licht kennen en met behulp van de oefeningen meer
van dat licht uit te drukken.
Als de mysticus het licht van de dageraad ziet, beziet hij dit als de dagelijkse
komst in zijn ziel van het oer-scheppende Woord: ‘Er zij licht.’ En als het
licht van de dag vordert en geleidelijk in de westelijke hemel afneemt, ziet hij
in het schitterende tapijt van de zonsondergang iets dat de menselijke spraak
te boven gaat; iets dat de ziel kan voelen. Als wij deze vijf verzen op dezelfde
manier in ons laten leven zoals de mystici dat doen, zullen ook wij het licht
kennen, de waarheid kennen zoals wij niets anders in de wereld kennen.
Ooit heeft iedereen de verschillende paden van het leven betreden. Eens
hebben wij door het leven gewandeld onder de Marsstraal en zijn pad van
activiteit en passie betreden, en hebben wij ons er niet om bekommerd welk
leed of wat er van anderen terecht kwam. In een ander leven kwamen wij onder
de lichtere straal van de Venuskleur en betraden het pad van de kant van de
liefde, van het leven. Weer later het diepblauwe pad, of de Saturnusstraal en
weer later de lichtblauwe straal van Jupiter. Zo kijkt iedereen uit naar geestelijk inzicht, dat van de gele Uranusstraal komt, hoewel de meeste mensen nu
nog niet in staat zijn die te ontvangen en tevreden moeten zijn met de donkerder kleur geel van de Mercuriusstraal. Wij werken geleidelijk naar het witte
licht toe dat van de zon komt, dat de vereniging van alle kleuren is. Hier dienen
wij naar te streven, want het licht van alle andere stralen komt op de tweede
plaats. Alle dingen komen van de grote, centrale Bron.
‘En wat de duisternis betreft, is die slecht?’ kan iemand zich afvragen. Nee,
er is niets slecht in Gods universum. Overdag ontvangen wij, door het licht van
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de zon, de schittering op onze kleine aarde die in de ruimte draait. Als er alleen
maar licht zou zijn, zouden wij misschien niets anders dan deze aarde waarnemen en niet weten dat er meer is dan zon en maan. Maar wanneer de
avond komt en de schittering van de dag geleidelijk verdwenen is, als de zon
de hemel niet langer verlicht, kunnen wij ons, tot op zekere hoogte ten minste, van de onmetelijkheid van de ruimte bewust worden. Wij kunnen werelden zien die miljoenen lichtjaren verwijderd zijn, en wordt de geest tot wonderschone overgave aangezet, omdat wij de waarheid aanschouwen dat GOD
ALLES IN ALLEN IS.
Max Heindel
Reïncarnatie of wedergeboorte?
Vraag 31. Ingrijpen in het lot
Is het verkeerd in ons karma in te grijpen? Of moeten wij onze goddelijkheid laten gelden
en ons boven de omstandigheden verheffen door middel van onze goddelijke natuur?
Antwoord: Bovenstaande vraag werd de heer Heindel gesteld tijdens één van
zijn voordrachten in Los Angeles. Zijn antwoord luidde ongeveer als volgt:
Hoewel alle grote godsdiensten door God gegeven werden, is er een westerse godsdienst voor de westerlingen en het hindoeïsme voor de mensen in India. Ik zie geen enkele reden waarom wij hun terminologie zouden overnemen en de mensen hier zouden dwingen Sanskriet te leren als wij zelf een
voortreffelijke taal hebben met woorden waarmee alles is uit te drukken. Om
dit duidelijk te maken zullen wij een voorbeeld nemen van een gebeurtenis
die zich enige jaren geleden afspeelde. In een bepaalde vereniging, die de fout
maakte oosterse leringen te verspreiden en hun termen hier in het westen te
gebruiken, was toen een meningsverschil. Het betrof de betekenis van het
woord avyaktam. Zelfs onder de hindoes heerst geen eenstemmigheid over
de betekenis van hun terminologie. Het kostte stapels papier en liters inkt om
het geschil uit de weg te ruimen en het schijnt dat zij het eens werden over
de volgende definitie: ‘Avyaktam is parabraham gehuld in mulaprakriti waarvan de upahhis zijn gemaakt tijdens de manvantara en waarin zij weer oplossen bij de komst van arolaya.’ Max Heindel zei toen dat hij hoopte dat de
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aanwezigen nu begrepen wat ‘avyaktam’ is. Toen zijn toehoorders lachten en
hun hoofd schudden, zei de spreker dat het hem speet dat zij een zo geleerde
uitleg niet begrepen. Maar hij wilde wel proberen of hij in huis-tuin-en-keuken
Engels de zaak zou kunnen verduidelijken. ‘Avyaktam is de godheid gehuld in
de oerstof waaruit tijdens de Dag van Openbaring de lichamen bestaan en
waarin zij weer oplossen als de kosmische nacht aanbreekt.’
Toen de aanwezigen verklaarden deze uitleg te begrijpen, zei Max Heindel
dat dit ook geldt voor het woord ‘karma’. Iedereen in de Verenigde Staten van
Amerika, en in een groot deel van de rest van de wereld, weet zonder nadere
uitleg wat ‘lotsbestemming’ is en er zijn verscheidene andere Engelse woorden
die beter kunnen worden gebruikt dan het hindoese woord ‘karma’, waarvan
het merendeel van de westerlingen de betekenis niet kent. De spreker was ook
van mening dat woorden als ‘astraal’ en ‘incarnatie’ niet op hun plaats waren.
Het speet hem dat het woord ‘reïncarnatie’ in een van zijn eerste geschriften,
de Cosmo of De wereldbeschouwing der Rozenkruisers, was gebruikt. De Oudere
Broeders, die hem hun leer in het Duits gaven, gebruikten altijd het woord
‘Wiedergeburt’, dat wedergeboorte betekent. Er is een groot verschil tussen
beide woorden, wat op het eerste gezicht niet opvalt.
Een geest kan in het lichaam van een volwassene incarneren door de eigenaar uit zijn voertuig te verdringen; dit is bezetenheid. Als wij spreken van wedergeboorte dan is er maar één betekenis mogelijk. Met het oog hierop dringt
hij er bij zijn toehoorders op aan nooit het woord ‘reïncarnatie’ te gebruiken,
maar altijd ‘wedergeboorte’.
______
Uit: De Leer der Rozenkruisers in vragen en antwoorden, deel 2, een artikel van Mevr. Heindel citerend uit Echoes van maart 1915.
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De symboliek van het Rozenkruis

19. Het Rozenkruisersembleem

Als wij de betekenis van de een of andere mythe, legende of occult symbool
proberen te doorgronden, is het absoluut noodzakelijk dat wij begrijpen, dat
alle symbolen verschillende kanten hebben, zoals elk voorwerp in de driedimensionale wereld van alle kanten kan en dient bekeken te worden om er een
volledig en juist beeld van te kunnen krijgen.
In zijn geheel bevat dit Rozenkruiserssymbool de sleutel van de ontwikkeling van de mens in het verleden, zijn tegenwoordige samenstelling, en ontwikkeling in de toekomst, en eveneens de methode waardoor dat einddoel bereikt
kan worden. Afgebeeld met een enkele roos in het midden, symboliseert het
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de geest, die uit zichzelf de vier voertuigen: het stoffelijk lichaam, het levenslichaam, het begeertelichaam en het verstand uitstraalt; het punt waarop de
geest zich in zijn lichamen teruggetrokken heeft en de inwonende geest is geworden. Er is echter een tijd geweest dat dit nog niet zo was, maar dat de
drievoudige geest boven zijn lichamen zweefde en niet de macht had er binnen te treden. Toen was het kruis er alleen, zonder de roos, het symbool van
de heersende toestand in het eerste derde gedeelte van Atlantis. Er was een
tijd dat de top van het kruis ontbrak en de menselijke samenstelling door de
Tau, Τ, werd voorgesteld. Dat was in het Lemurische tijdvak toen de mens alleen een stoffelijk lichaam, een levenslichaam en een begeertelichaam bezat,
maar het verstand miste. Toen overheerste de dierlijke aard. De mens volgde
onvoorwaardelijk zijn begeerten. Op een nóg vroeger tijdstip, in het Hyperborese tijdvak, miste de mens ook het begeertelichaam en bezat hij alleen het
stoffelijk lichaam en het levenslichaam. Toen was de mens in wording gelijk
aan de plant: rein en zonder begeerte. In die tijd werd de mens niet door een
kruis voorgesteld. Hij werd door een rechte staak, een pilaar, Ι, voorgesteld.
Men hield dit symbool voor een fallussymbool, zinnebeeld van de zedeloosheid van het volk dat het aanbad. Zeker, het is het symbool van de voortplanting, maar voortplanting is volstrekt niet synoniem met ontaarding; verre van
dat. De pilaar is de benedenarm van het kruis, het symbool van de mens in
wording, toen hij plantachtig was. De plant kent geen hartstocht, begeerte of
kwaad. Ze brengt voort en houdt haar soort op een kuise manier in stand zodat het, als het goed begrepen wordt, als een ideaal voor een gevallen, zinnelijke mensheid gesteld kan worden en de vroegere rassen kregen het dan ook
met die bedoeling. De fallus en Yona, die in de Griekse mysterietempels werden gebruikt, werden door de hiërofanten met die bedoeling gegeven. Boven
de tempel stonden de raadselachtige woorden: ‘Ken uzelf’, wat eigenlijk gelijk
is aan het Rozenkruis, want het geeft de oorzaak van de val van de mens in
begeerte, hartstocht en zonde aan, en is eveneens de sleutel tot zijn bevrijding,
zoals de rozen op het kruis het pad van de bevrijding aangeven.
De plant is onschuldig, maar niet deugdzaam; zij bezit geen begeerte, en kan
geen keuzes maken. De mens heeft beide. Hij kan zijn begeerten volgen of er
weerstand aan bieden, zodat hij zich zal leren beheersen.
Toen de mens nog plantachtig was, een hermafrodiet, kon hij zich uit zichzelf
voortplanten, zonder hulp van anderen. Maar hoewel hij even kuis en onschuldig was als de planten, was hij ook even onbewust en bewegingloos. Om vooruit te komen moest hij begeerten hebben om aangespoord te worden, en een
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verstand om hem te leiden en daarom werd de helft van zijn scheppingskracht
voor de bouw van hersenen en een strottenhoofd gebruikt. In die tijd had de
mens een ronde vorm die op het embryo leek. Het tegenwoordige strottenhoofd, dat deel uitmaakte van het voortplantingsorgaan, bleef bij het hoofd
achter toen het lichaam langzamerhand de rechte stand aannam. Het verband
tussen die twee blijkt zelfs nu nog uit het feit, dat de jongen, die de positieve
pool van de voortbrengende kracht uitdrukt, tijdens de puberteit een andere
stem krijgt. Dat dezelfde kracht die een ander lichaam opbouwt als zij naar buiten gezonden wordt de hersenen opbouwt als zij vastgehouden wordt, is eveneens duidelijk wanneer wij zien dat seksuele manie tot krankzinnigheid leidt,
terwijl de diepzinnige denker weinig neiging tot amoureuze praktijken voelt.
Hij gebruikt zijn hele scheppingskracht om zijn gedachten uit te dragen, in
plaats van die kracht voor de bevrediging van zijn lusten te verspillen.
Toen de mens de helft van zijn scheppingskracht voor bovengenoemd doel
begon terug te houden, werd zijn bewustzijn naar binnen gericht om organen
op te bouwen. Hij kon die organen zien en gebruikte toen, onder leiding van de
scheppende hiërarchieën, dezelfde scheppende kracht voor het ontwerpen en
uitvoeren van organen die hij nu in de buitenwereld gebruikt om vliegtuigen,
huizen, auto's en telefoons te bouwen. Toen was hij er zich niet van bewust
hoe die ene helft van zijn scheppingskracht, die naar buiten gezonden werd, gebruikt werd voor de voortbrenging van een ander lichaam.
De voortplanting vond plaats onder leiding van de engelen. Op bepaalde tijden van het jaar brachten zij de zich ontwikkelende mensheid in grote tempels
samen en daar vond de voortplanting plaats. De mens was zich hiervan niet bewust. Zijn ogen waren toen nog niet geopend. Hoewel hij een partner nodig
had die de andere helft of de andere pool van de scheppingskracht bezat die
hij voor het opbouwen van geestelijke organen terughield, kende hij aanvankelijk zijn vrouw niet. In het gewone leven was hij, wat de stoffelijke wereld
betrof, in zichzelf opgesloten, maar dit veranderde toen hij in zulk een intieme en nauwe aanraking met iemand anders gebracht werd, zoals bij de scheppingsdaad het geval was. Toen doorboorde de geest voor een ogenblik de vleselijke sluier en kende Adam zijn vrouw. Hij had opgehouden zichzelf te kennen
en daardoor werd zijn bewustzijn hoe langer hoe meer buiten hem in de uiterlijke wereld geconcentreerd en verloor hij zijn geestelijk waarnemingsvermogen. Dat
kan hij alleen helemaal terugkrijgen als hij tot het stadium opgeklommen is
waarop bij de voortplanting een partner niet langer nodig is en hij een ontwikkelingsniveau bereikt heeft waarop hij weer zijn hele scheppingskracht kan ge433

bruiken als hij dit wil. Dan zal hij zichzelf weer kennen zoals tijdens het stadium
van plantachtig bestaan het geval was, met dit belangrijke verschil echter, dat
hij nu zijn scheppend vermogen bewust kan gebruiken en niet alleen beperkt
zal zijn tot de voortbrenging van zijn eigen soort, maar scheppen kan wat hij
maar wil. Ook zal hij zijn tegenwoordige voortplantingsorganen niet gebruiken, maar het strottenhoofd zal het scheppende woord uitspreken, geleid door
de geest van het coördinerende mechanisme van de hersenen. Zo zullen de
twee organen, die door de helft van de scheppingskracht opgebouwd werden,
eens het middel zijn waardoor de mens ten slotte een onafhankelijke, zelfbewuste schepper wordt.
Zelfs nu vormt de mens de materie, zowel door gedachten als door geluid,
zoals uit wetenschappelijke experimenten blijkt, waarbij gedachten een beeld
op een gevoelige plaat deden ontstaan of de menselijke stem geometrische figuren in zand [op een glasplaat] vormde. Naarmate de mens onzelfzuchtiger
wordt, zal hij de aan banden gelegde scheppingskracht vrijmaken. Dat zal
zijn denkkracht verhogen en hem in staat stellen zijn denkkracht te gebruiken
om anderen te verheffen in plaats van te bedenken hoe hij anderen zal vernederen en voor zijn wil zal doen buigen. Hij zal zichzelf leren beheersen en ophouden te proberen over anderen te heersen, tenzij tijdelijk voor hun bestwil,
maar nooit uit egoïstisch oogpunt. Alleen hij, die zichzelf overwonnen heeft,
is bevoegd over anderen te heersen en te beoordelen wanneer dit nodig is en
wanneer dat het beste voor hen is.
Zo zien wij dus dat de tegenwoordige, op hartstocht gebaseerde manier van
voortplanting, weer door een reinere, volmaaktere methode dan die van nu zal
worden vervangen. Ook dit wordt in het Rozenkruis met de roos in het
midden, tussen de vier armen, gesymboliseerd. De lange arm stelt het lichaam
voor, de twee horizontale balken de beide armen, en het bovenste korte stuk
het hoofd. De roos bevindt zich op de plaats van het strottenhoofd.
De roos, net als elke andere bloem, is het voortplantingsorgaan van de plant.
Door haar groene stengel stroomt het kleurloze, hartstochtloze plantenbloed.
De bloedrode roos geeft het passievolle bloed van het menselijk ras weer, maar
in de roos is het levensfluïdum niet zinnelijk, maar kuis en zuiver. De roos is
dus een uitstekend symbool van het voortplantingsorgaan in de zuivere, heilige
toestand waarnaar de mens zal opstijgen, wanneer hij zijn bloed van begeerte
gereinigd en gezuiverd heeft, wanneer hij kuis, zuiver en aan Christus gelijk is
geworden.
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Daarom kijken de Rozenkruisers met vurig verlangen uit naar de dag
waarop de bloemen op het kruis van de mensheid zullen bloeien; daarom
begroeten de Oudere Broeders de strevende geest met de woorden van de
Rozenkruisersgroet: ‘Moge de rozen bloeien op uw kruis’ en daarom spreekt
op een samenkomst van een centrum de leider deze woorden tot de bijeengekomen studenten, proefleerlingen en discipelen, die deze groet beantwoorden door te zeggen: ‘en ook op het uwe’.
Johannes spreekt over zijn reiniging – De eerste brief van Johannes, 3:9 - en
zegt dat iedereen die uit God geboren is niet zondigen kan want zijn zaad blijft in
hem. Om vooruit te komen is het absoluut noodzakelijk dat de aspirant kuis is.
Men moet echter niet vergeten dat een absoluut celibaat niet van een mens
geëist wordt voordat hij het punt bereikt heeft waarop hij klaar is voor de
grote inwijdingen. En dat wij verplicht zijn ons ras in stand te houden. Als wij
verstandelijk, moreel, lichamelijk en financieel hiertoe in staat zijn, kunnen wij
de scheppingsdaad als een heilig offer op het altaar van de mensheid volbrengen en niet uit seksueel genot. Evenmin moeten wij de scheppingsdaad in een
norse, onvriendelijke gemoedstoestand bedrijven, maar in blijde overgave van
onszelf, omdat wij het voorrecht hebben aan een vriend of vriendin die geboren wenst te worden, het lichaam en de omgeving te verschaffen die hij of zij
voor zijn of haar ontwikkeling nodig heeft. Dan zullen wij hem of haar ook
helpen om de rozen op zijn of haar kruis te laten bloeien.
The Rosicrucian Fellowship
(Het Rozenkruisers Genootschap)
The Rosicrucian Fellowship werd op 8 augustus 1909 te Seattle, in de staat Washington, U.S.A, opgericht om de leer van het Rozenkruis bekend te maken.
Iedereen die geen HYPNOTISEUR is, noch van beroep MEDIUM, HELDERZIENDE, HANDLIJNKUNDIGE of ASTROLOOG, kan zich als student laten inschrijven. Voor inwijding
wordt geen bijdrage of contributie gevraagd. De Rozenkruisersleer is niet voor
geld te koop; vooruitgang hangt alleen af van verdienste.
Na beëindiging van de voorbereidende cursus volgt inschrijving als student,
dit voor een periode van twee jaar. Als u van de waarheid van de Rozenkruisersleer bent doordrongen zodat u bereid bent het lidmaatschap met alle andere occulte of godsdienstige orden te verbreken - de christelijke kerkgenootschap-
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pen en broederschappen uitgezonderd - dan mag u de verbintenis op u nemen die u
tot de graad van proefleerling toelaat.
Wij willen met de voorgaande bepaling niet zeggen dat alle andere occulte
scholen geen waarde hebben, verre van dat. Er leiden veel wegen naar Rome.
Maar wij zullen met minder inspanning ons doel bereiken als wij één bepaalde weg volgen dan wanneer wij van de ene naar de andere zwerven. In de eerste plaats zijn onze tijd en energie beperkt en verder zijn wij nog door verplichtingen aan onze familie en de maatschappij gebonden; plichten die wij dienen
na te komen om onszelf te ontwikkelen. De leiding eist dan ook, om zo zuinig
mogelijk om te gaan met het minimum aan kracht dat wij aan onszelf kunnen
besteden en om verspilling te vermijden van de schaarse ogenblikken waarover wij kunnen beschikken dat wij ons uit alle andere orden terugtrekken.
De wereld is één bonte verzameling van gelegenheden. Om echter met één
van die gelegenheden ons voordeel te doen, moeten wij bekwaamheid op een
bepaald gebied nastreven. Ontwikkeling van onze geestelijke vermogens zal
ons in staat stellen onze zwakkere broeders te helpen. Die ontwikkeling is alleen gerechtvaardigd, wanneer doelmatigheid in helpen van mensen het doel is.
De Rozenkruisersmethode om iets te bereiken verschilt in één belangrijk
opzicht van alle andere systemen: vanaf het allereerste begin streeft zij er naar
de leerling onafhankelijk te maken van anderen, en een zo groot mogelijk
zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat hij onder alle omstandigheden in staat
is op eigen benen te staan en zich door alle moeilijkheden heen te slaan. Alleen
degene die zo'n groot zelfvertrouwen heeft, kan de zwakken helpen.
Wanneer een aantal mensen in een groep of kring samenkomt voor zelfontwikkeling langs negatieve lijnen, verkrijgt men meestal na korte tijd resultaat
wat te danken is aan het feit dat het gemakkelijker is met de stroom mee te
drijven dan tegen de stroom op te zwemmen. Een medium is echter geen
meester over zijn/haar daden, maar de slaaf van een geleidegeest. Daarom
moeten dergelijke bijeenkomsten door proefleringen gemeden worden.
Zelfs groepen, waarvan de leden een positieve manier van denken aankweken, worden door de Oudere Broeders niet raadzaam geacht, omdat de latente vermogens van alle leden gebundeld worden, zodat wanneer iemand daar
indrukken van de geestelijke werelden krijgt, die gedeeltelijk aan de vermogens
van de anderen te danken zijn. De hitte van een brandende kool in het midden van een vuur wordt door de omringende kolen aangewakkerd en de helderziende die zijn of haar vermogen aan een kring te danken heeft, ook al werkt
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die nog zo positief, is een kasplant die zelf te afhankelijk is om de zorg voor
anderen aan toe te vertrouwen.
Daarom doet elke proefleerling van de Rosicrucian Fellowship de oefeningen in de afzondering en beslotenheid van zijn of haar kamer. Misschien komen de resultaten op deze manier langzamer tot stand, maar wanneer zij komen, verschijnen zij als zelfstandig aangekweekte vermogens, die men onafhankelijk van anderen kan gebruiken. Bovendien bouwen de Rozenkruisersmethoden, samen met de ontwikkeling van geestelijke eigenschappen, het karakter op en beschermen de leerling zodoende tegen de verleiding goddelijke
vermogens voor werelds aanzien te misbruiken.
Als de proefleerling aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan en zijn/haar
proeftijd [na vijf jaar studie] van de Leer volbracht heeft, kan men in de jaarlijkse brief aan de Leraar [op 21 december] een verzoek indienen om persoonlijk onderricht door hem. [De daarbij behorende discipeloefeningen worden
uitsluitend door de Leraar aan de proefleerling verstrekt op het moment dat
hij of zij daarvoor geschikt wordt geacht. De volgende stap is dat men na
verloop van tijd de eerste inwijding in de kleine mysteriën door de Oudere
Broeders van het Rozenkruis ontvangt, men wordt dan een lekenbroeder.
[De bevorderingen van discipel en lekenbroeder of zuster worden door de
kandidaat bewust ervaren, zodat men daaraan nooit hoeft te twijfelen.]
Het hoofdkwartier van
The Rosicrucian Fellowship
Nadat the Rosicrucian Fellowship op 8 augustus 1909 te Seattle in de staat Washington werd gesticht met als doel de leer te verspreiden en aspiranten op het Pad
bij hun vooruitgang te helpen, was het nodig een blijvend onderkomen te vinden met de nodige faciliteiten om dit werk uit te voeren. Met dit doel voor
ogen werd in Oceanside, in de staat Californië, een stad 120 km ten zuiden
van Los Angeles en 40 km ten noorden van San Diego - dus een plek in het uiterste zuidwesten van Amerika - een stuk land aangekocht. Hier werd op 28
oktober 1911 het hoofdkwartier van The Rosicrucian Fellowship gesticht met
als naam Mount Ecclesia. Dit grondgebied heeft een wijds uitzicht, met in het
westen de Grote of Stille Oceaan en in het oosten de met sneeuw bedekte
bergtoppen.
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Zuid-Californië biedt uitstekende mogelijkheden voor geestelijke ontwikkeling vanwege de ether in de atmosfeer die hier dichter is dan op enige andere
plek op aarde. Vooral Mount Ecclesia, zoals het hoofdkwartier genoemd wordt,
blinkt hierin uit.
Zie voor meer informatie de websites.
Mission Avenue Oceanside, CA, 92058, U.S.A.
e-mail: rosfshpbp@rosicrucianfellowship.org
website: http://www.rosicrucianfellowship.org
2222

In het Nederlandse taalgebied
The Rosicrucian Fellowship
e-mail: info@rosicrucianfellowship.nl
website: www.rosicrucianfellowship.nl

Biografische aantekeningen Max Heindel
De stichter van de Rosicrucian Fellowship werd op 23 juli 1865 te Aarhus in Denemarken geboren en op de 15e oktober van datzelfde jaar in de kathedraal
van deze Deense stad met de naam Carl Louis Fredrik Grasshoff gedoopt.
Al in zijn vroegste jeugd van nog geen drie jaren oud, verloor hij, door een
geiser die in de bakkerij ontplofte, zijn uit Berlijn afkomstige vader, Frantz
Grasshoff die met de dochter van een Deense klompenmaker getrouwd was.
Carl had nog een jongere broer, Frantz, en een halfzuster, Anna.
Toen hij 19 was vertrok Carl naar Glasgow in Schotland. Hier werkte hij aanvankelijk in een tabakswinkel en trouwde daar met de bijna 16 jarige Cathy
Wallace. Na enige jaren verhuisde het gezin naar Liverpool, waar Carl als
scheepswerktuigkundige bij de koopvaardij ging werken. Na terugkeer in Kopenhagen werden er, naast de twee dochters, nog een dochter en een zoon
geboren. Hier werkte hij acht jaar met zijn broer Louis samen als importeur.
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Zijn huwelijk strandde en in 1896 emigreerde hij naar Amerika. Een voorstad
van Boston werd zijn woonplaats. Hij trouwde er met een Deense en liet zijn
vier kinderen overkomen, die door zijn moeder werden verzorgd. Toen er
twee jaar later in Californië goud werd gevonden, besloot Max Heindel, na
zijn echtscheiding, daar werk te gaan zoeken. Hij nam toen de naam Max Heindel aan.
In Los Angeles werd in december 1903 zijn aandacht getrokken door een
voordrachtencyclus van de theosoof Charles Leadbeater. Na het bijwonen
hiervan sloot Heindel zich bij de Theosofische Vereniging aan en werd hij al
snel vice-voorzitter in het centrum te Los Angeles.
Een vriendin nodigde hem uit, op haar kosten, mee naar Duitsland te gaan
waar zij in de herfst van 1907 aankwamen. Vijf maanden bestudeerde Heindel
in Berlijn daar de voordrachten en geschriften van dr. Rudolf Steiner en had
circa zes maal een onderhoud met hem. Steiner beweerde in die periode dat hij
een Rozenkruiser was, hetgeen Heindel had bewogen naar Duitsland te gaan.
Heindel trof in Steiners geschriften echter niet veel nieuws voor hem aan en
wilde teleurgesteld weer naar Amerika terugkeren. Maar, zonder het te weten,
was hij door een Oudere Broeder van de Orde van het Rozenkruis beproefd
wat betreft de oprechtheid van zijn beweegredenen en het onbaatzuchtig verlangen zijn medemensen te helpen. Na zijn slagen werd hij uitgenodigd voor
een bezoek aan de Tempel, aan de voet van het Ertsgebergte, in Saksen, Duitsland, waar hij enige maanden verbleef en de leer ontving die in dit boek is
weergegeven.
Na zijn terugkeer in Amerika werd in 1909 de eerste, te Chicago gedrukte uitgave van The Rosicrucian Cosmo-Conception, gepubliceerd. Kort daarop verschenen er diverse vertalingen. De eerste Nederlandse uitgave kwam in 1913 van de
pers.
Op 8 augustus 1909 stichtte Heindel te Seattle The Rosicrucian Fellowship en
werd er, na zijn huwelijk met Augusta Foss op 10 augustus 1910, in 1911 in Oceanside, Californië, een stuk land gekocht waarvan de grond op 28 oktober 1911
werd gewijd en vanaf toen het hoofdkwartier, genaamd Mount Ecclesia, verrees. Door zijn eigen geestelijke ontwikkeling was Heindel in staat veel van
wat in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers geleerd wordt, voor zichzelf bevestigd te zien en aanvullende kennis te vergaren die in zijn vele boeken werd
opgetekend. Vanuit het Hoofdkwartier in Oceanside werd de leer van het
Rozenkruis, door lessen en boeken, over de hele wereld verspreid, en kort
daarop vanuit vele Centra in Amerika en Europa.
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Max Heindel overleed na een hartaanval, op 53-jarige leeftijd, te Oceanside,
op 6 januari 1919.
Zie voor meer informatie de biografie: Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship.
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hartstochtloos, 295
Hebreeuws, 245-248, 256, 257, 268,
270, 398
heilige Geest: zie ook Jehova, Allerhoogste, 135, 292, 298, 299, 339, 341,
370, 372
helderziendheid, 103, 104, 184, 274277, 377, 378, 386
Helmont, J.B.v., 193, 194n
hemel, 1ste , 80, 81, 82-89, 423
hemel, 2e, 31, 89-95
hemel, 3e, 95-98, 121, 420
hemel, 4e, 31
hemelwereld, 55, 74, 76, 82, 87, 90-95,
100, 120, 121
hemolyse, 273, 275
Heren van de Individualiteit, 163-164,
167, 183
Heren van het Lot (Optekenende Engelen), 100-101, 120-121
Heren van Mercurius, 201, 210-212
Heren van Venus, 201, 210-212, 216,
233, 235
Heren van het Verstand (Machten),
168, 205-206, 292, 334, 335
Heren van de Vlam (Tronen), 156-161,
164, 168, 171, 172, 177, 183, 252
Heren van Vorm (Krachten), 167, 183185, 202, 203, 205
Heren van Wijsheid, 160, 161, 163,
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164, 167, 183
herhalingen, 188, 255, 328, 329
herhalingsproces, 158, 321, 328
hersenaanhangsel, zie: hypofyse
hersenbewustzijn, 209, 223, 281
hersenen, overal
hiërarchieën, scheppende, 93, 138, 156159, 167-169, 210, 216, 251-253, 269,
281, 331, 397, 415, 416, 419, 434
hindoe(s), 184, 316, 342, 410, 430, 431
hindoeïsme, 238, 291, 430
hogerzelf, 127, 128, 342, 369
huisdieren, 48, 53, 57
huwelijk, 75, 272-278, 309, 316, 374
hypnose, 39, 406n
hypnotiseur, 39, 64, 436
hypofyse (hersenaanhangsel), 226, 310,
376-379, 380, 381
India(se), 49, 118, 123, 126, 236, 341,
342, 373, 388, 430
indiaan, 48, 184, 224
individualiteit, 106, 185, 363
ingewijde(n), 31, 59, 109, 191, 193, 211,
235, 249, 292, 294, 295, 298, 309n,
314, 315, 319, 323, 326, 371, 377, 397399, 413, 415, 417, 427
instinct(en), 54, 58, 229, 276, 366
instinctmatig/instinctief, 3, 58, 167
intuïtie, 3, 4, 65, 243, 311, 319
inwijder(s), 184, 418
inwijding, 38, 127, 212, 217, 295, 297,
304, 305, 313-317, 321-323, 393, 397,
399, 417, 422,436
inwijdingen, dertien, 325
inwijdingen, grote mysteriën, 324-326,
396, 398, 399, 400, 436
inwijdingen, kleine mysteriën, 325, 397399, 438
inwijdingsgraden, 418
inwijdingsriten, 399
inwijdingsstelsels, 420
inwijdingtempels, 217, 325
islam, 307
Jehova (zie ook heilige Geest; Allerhoogste), 215, 257-260, 266-272, 279,
280, 291, 296, 304, 315-316, 370
Jezus, 291-298, 302-303, 312, 316-319,
398, 414, 427

joden, 237, 239,243, 258, 259, 270,
271, 273, 316
Johannes de Doper, 127, 316
jood(se), 238, 241, 243, 244, 271, 286
Jozef, 274
Jozef van Arimathea, 319
judaïsme, 3, 291
Jupiter, 137, 145, 196, 200, 322, 429
Kaïn, 125
Keltische ras, 236
kerk(en), de; 238, 301, 303, 340, 370,
405
kerkelijke gebeden, 368
kerkgenootschappen, 437
kerkhof, 74
kind(eren), overal
kleur(en), 9, 19, 22, 37, 39, 42, 87, 90,
91 93, 195-196, 226, 298, 328, 343,
344, 429,
kleurloos, 39
kleurstof (hemoglobine), 273n
klieren, 160, 163, 182, 308, 361, 376
kosmische gebied(en), 132, 136-138,
292
kosmische grondslag, 415
kosmische krachten, 21, 356
kosmische nacht(en), 147-152, 157, 158,
162, 163, 167, 186, 192, 420, 431
kosmische stromen, 343
kosmische wet(ten), 57, 58, 77, 295,
377, 426
kosmische wijsheid, 55, 221, 310, 311
koudbloedige dieren, 19, 47
kruis, 59, 60, 83, 237, 303, 306, 413, 433,
436
kuis/rein, 435, 436
kwik, 178, 212
Latijn, 193, 246, 322
leerlingen(van Jezus), 25, 127, 128, 237,
247, 272, 296, 297, 339, 399, 414
leerling (van een occulte school), 20, 94,
234, 305, 344, 345, 383, 386, 417, 419,
421
Lemurische ras, 213-218, 279
Leraar, de, 345, 417-418, 424-425, 438
Leraar, een, 124, 241, 382, 386, 394,
412
levenspanorama, zie: panorama

lever, 3, 47-48, 352
longen, 64, 175, 267, 270, 309, 352
lot, 65, 76, 82, 100-101, 113, 122, 200,
242, 267n, 316, 378, 394, 406, 430,
431
loutering, 77, 80, 340, 366, 423
louteringsgebied, 69-81, 87
louteringsproces, 79
louteringstijd, 82
louteringstoestand, 79, 80, 81, 86, 88
Lucifer, 280
luciferische geesten, 221-225, 261, 279,
280
maan, 122, 166, 173, 196, 200-201,
204-205, 207, 215, 219, 222, 255-256,
258, 265, 267, 307, 314-315, 329
man (overal)
manen, 196, 200-201
Maria, 84, 215, 294
Mars, 137, 196, 200, 203, 207-209, 212213, 321-322
materialisme, 82, 92, 112, 176, 319,
405-406, 412, 414, 421
medium(s), 20, 23, 31, 39, 43, 46, 157,
185, 309n, 377, 381, 436
mediumschap, 377
melk, 125, 181, 247, 356, 360, 414
mensapen, zie: antropoïden
menstruatie, 37
Mercurius, 137, 196, 200-201, 204,
210-213, 321-322
Mercuriusstaf; zie caduceus.
Mercuriusstraal, 429
Michaël, aartsengel, 258, 316
Middeleeuwen, 343, 405, 411, 414
mijmeren, (meditation), 370, 428
milt, 39, 47, 182, 361
mineralenrijk, 50, 171, 173, 177, 204,
255, 264, 265, 363
misdaad, 72-73
Mongolen, 234
Mozes, 246n, 316-317
muziek, 55, 87, 88, 90, 93, 94, 236, 288,
411
mysteriën, alg., 115, 211, 248, 305, 316,
319, 343, 344, 397
mysteriën, 5 grote, 325, 416, 421
mysteriën, 9 kleine, 322, 325, 396397, 398, 414-418, 421, 438
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mysteriescholen, 414
mythe, 303, 432
mythologie, 105, 190, 223, 321
natuurgeesten, 93, 100, 441
neger(s), 48-49, 224, 235, 242, 356, 392
neofiet, 22-23, 381, 397, 399
Neptunus, 196n, 200, 201, 408
nevelvlek(ken), 114, 191, 199, 200, 253,
254
nevelvlektheorie, 156, 191, 249-251,
408
Nieuwe Jeruzalem, 85
nieuwe ras(lichamen), 224, 239, 240,
243
Noormannen/Vikingen, 109, 190, 273
Noorse god(en), 298, 322
occultist, overal
ochtendoefening, 424-426, 427
oertype(n), 29, 31, 32, 75, 91, 400, 441
onderscheidingsvermogen, 91, 211,
392-393
ondeugd(en), 27, 76, 77, 80, 81
ongeloof, 90, 347
onschuld/ig, 131, 218, 221, 231, 433
onsterfelijk(e), 6, 15, 94, 281, 303, 383
ontbinding, 38, 74, 89, 200, 205, 362,
363
onverschilligheid, 23, 26, 63, 154, 339
onvruchtbaarheid, 101, 224
oog, 4, 17, 19, 22, 52, 55, 56, 73, 77, 78,
93, 94, 120, 130, 202, 203, 214, 314
oog, derde, 203, 376
oor, 93, 94, 120 157, 204
oorlog(en), 305, 322, 342
oorlogsgod, 322
oorzaak en gevolg, wet van 77, 100, 290
110-124, 126, 128, 135, 153, 218, 276,
290, 312-313, 314, 318, 375, 378, 402,
404
Opperwezen, het; 135, 137, 138, 291292
Optekenende Engelen: zie Heren
van het Lot
overgangsgebied, 81-82
overpeinzing (meditation), 95, 389-391393, 426
overstroming(en), 127, 213, 235, 259,
403
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panorama toekomstig leven, 95-96
panorama voorbije leven, 70, 71, 73-74,
79, 95, 96
Paracelsus, Th., 193, 194n
Perzen, 260
PERIODE:

1 Saturnus-; 31, 146-151, 155-172,
145, 147, 148, 176, 178, 183, 185187, 199-200, 203, 205 231, 233,
252-254, 261, 264, 266, 292, 323,
328-331, 334, 418
2 Zonne-; 148, 150, 151, 157-187,
205, 253-254, 258, 264, 266, 270,
292-298, 323, 329, 330-331, 334
3 Maan-; 145, 150, 188, 203, 205,
213, 222, 233, 253-258, 265, 266,
270, 279, 292, 315, 322-, 334, 355,
356, 376
4 Aarde-; 31, 145, 151, 153, 159, 167,
168, 174-189, 199, 204-212, 231,
253-257, 296, 321-334, 383, 397,
399, 418-420
5 Jupiter-; 48, 151, 179, 184, 185,
200, 231, 265, 326-33, 355, 399
6 Venus-; 151, 265, 326, 328,
330-332, 335
7 Vulcanus-; 151, 153, 159, 265,
321-322, 326-335, 399
Perzisch-Grieks-Latijnse ras, 236
pijnappelklier, zie: epifyse
planeetgeest(en), 119, 137-138, 196,
198, 208
plantenrijk, 34, 36, 50, 59, 118, 173,
179, 255, 265, 335, 363
Plato, 59, 225, 410, 427-428
Ptolemaeus, 409
Pythagoras, 87, 154, 410
Rafaël, (aartsengel), 87
RASSEN, 16 stuks
Lemurië 1
1. Lemurische, 213
Atlantis 7
1. Rmoahals, 228
2. Tlavatlis, 228
3. Tolteken, 228-229
4. Turaniërs, 230
5. Semieten, 230, 232, 234-235,
239, 258-259, 274
6. Akkadiërs, 234

7. Mongolen, 234
Ariana 7
1. Arische/blanke, 48, 224, 225,
235, 239-242, 259, 264, 303,
342, 343
2. Babylonisch-Assyrisch-Chaldese,
236, 298
3. Perzisch-Grieks-Latijnse, 236,
298
4. Keltische, 236
5. Germaans-Angelsaksische, 126,
176, 190, 224, 236, 306
6. Slavische (nog te ontwikkelen),
236
7. U.S.A (nog te ontwikkelen), 224,
236-237, 243
In het 6e tijdvak 1 (nog te ontwikkelen), 210, 234, 236-237, 240,
243, 278, 329
rasgeest(en), 243, 258, 269, 270, 271274, 278, 289, 296, 298, 300, 302,
314, 316-317, 318, 341
rasgod, 269, 275, 289, 339, 340
rasgodsdienst(en), 123, 258, 285, 291,
296, 298, 299, 301, 306, 308, 315,
339, 341
rijkdom, 7, 83, 300, 338, 369, 413
roofdieren, 364
Rozenkruis, Broeders van het, 410,
417, 421, 426, 427, 438
Rosenkreuz, Christaan, 295, 339, 410417
Rozenkruis, Orde van het, 344, 410417, 427, 440
Rozenkruis, het; 414, 432-436
Rozenkruiser(s), 3, 15, 144, 156, 158,
190, 193, 199, 201, 295, 327, 343, 380,
398, 399, 403, 415, 418, 420, 422
Rozenkruisersembleem, het, 432-436
Rozenkruisersgroet, 436
Rozenkruisersleer, 13, 427, 436
Sadduceeën, 295
satelliet(en), 137, 166, 167, 196, 200,
201
Saturnus, 137, 157, 196, 199, 321, 329
schepper(s), 95, 163, 168, 209, 233,
261, 281, 435
schepping(en), 18, 113, 209, 252, 256,
260, 261, 266, 267, 281, 302, 398,

402, 425
scheppingskracht, 107, 215, 220, 223,
279, 372, 375, 380, 382, 434-435
Schotten, 109, 273
seksuele maniak, 371
seksuele omgang, 280
seksuele stromingen, 378, 380
Semieten, oorspronkelijke, 230, 232,
234, 235, 239, 258, 259, 274
serafijnen, 164, 168, 175, 252
Sinnet, A.P., 209, 213n, 408
slaap, 66, 68, 89, 91, 93, 98, 114, 144,
148, 183, 186, 215, 219, 279, 316, 343,
382-385, 423-424
slaap, droomloze, 59, 144, 161, 162,
203, 329, 363
Slavische ras (nog te ontwikkelen), 236
spieren, 36, 39, 63, 92, 163, 216, 232,
307, 308-310, 359, 360, 376, 386, 391
spijsvertering, 4, 69n, 76, 109, 160, 163,
181-182, 214, 308, 311n, 356
spraak, 6, 34, 60, 179, 216, 429
St. Germain, Graaf de; 339
stamgeest, 271, 273, 275
stamgod, 289-290
steen der wijzen, 343, 413
ster van Betlehem, 303-306
sterven(de), 71-76, 86, 113-114, 125,
139, 191, 224, 237, 267, 276, 280, 281,
316, 317, 401
strottenhoofd, 60, 180, 208, 220, 281,
333, 380, 434, 435
taal, 21, 34, 55, 94, 214, 215, 228, 245,
430
Tafelronde, 319
taoïsme, 291
Tempel, 416, 417, 420, 421, 440
temperament, 86, 368, 380, 388, 414
thymusklier, 106
TIJDVAKKEN
1ste , Polaire, 124, 202-203, 230, 255,

419

2e, Hyperborese, 124, 203-204, 207-

208, 230, 255, 268, 339, 419, 433

3e, Lemurische, 124, 204, 207, 208,

210, 213, 220, 222, 230, 236, 238,
240, 242, 256, 257, 267, 269, 279,
280, 307, 378, 419, 433
4e, Atlantische, 124, 127, 184, 200,
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210, 213, 219, 220, 225-235, 238,
239, 253, 256-257, 261, 298, 307,
322, 323, 325, 329, 376, 378, 419
5e, Arische, 124, 210, 223, 230, 233,
235, 237, 239, 253, 257, 258, 274
6e, Nieuwe Galilea, 234, 240
Tlavatlis, 228
Tolteken, 228-229
trance, 66, 157, 323, 329, 381, 420
trancetoestand, 59, 112, 139, 144, 161,
203
tranen, 37
Tronen, zie Heren van de Vlam
Trotten, 319
Turaniërs, 230
uitsterven, 210, 224, 273
Uitverkoren volk, 239-240, 243, 258259
Uranus, 137, 196, 199
Vader, De, 135, 137, 143, 218, 291,
292, 341, 366, 368, 370, 439
vaderlandsliefde, 237, 271, 275, 278
vagevuur, zie: louteringsgebied
Venus, 137 145, 167, 196, 200, 201,
204, 210, 322, 329, 399
verbeelding(skracht), 154, 207, 216,
217, 220, 250, 273, 279, 333, 334,
386, 387, 393
verdrinken, 73, 112
verlossing(splan), 112-113, 143, 278,
312, 313, 402
verstandsziel, 67-68, 332, 383
verzoeking, 80
Vikingen/Noormannen, 273, 109, 190,
276, 281, 314, 414, 416
vrouw, overal
vrije wil, 58, 79, 100, 122, 156, 157,160,
164, 168, 222, 234, 274, 276, 281,
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314, 414, 416
vrijmetselarij, 398
waakbewustzijn, 51-52, 57, 144, 153,
177, 182, 323, 329, 385
wedergeboorte, 74, 79, 86, 96, 98, 110129, 135, 145, 153, 158, 186, 192,
219, 224, 243, 261, 263, 276, 290,
312, 313, 314, 430-431
wereldziel, 59
westerse methoden, 342-345
wiskunde, 6, 154-155
Woord, het, 137, 291, 292, 428
zaadatoom(en), 69, 70, 79, 82, 88, 98,
99, 101, 102, 150, 276, 309, 310, 365
zaadras, 230, 258
zelfmoordenaar, 75
zendelingen, 123, 238
zenuwstelsel, 36, 39, 163, 181-184, 224,
273, 307-310, 360-361, 376, 378
zestien paden naar vernietiging, 176,
237, 241, 313
ziekte(n), 40-41, 85, 212, 215, 223, 280,
354-357, 417
ziel, aandoenings-; 67-68, 332, 335, 383,
ziel, bewustzijns-; 67-68, 332
ziel, verstands-; 67-68, 332, 383
zielsverhuizing, 118
zilveren koord, 70-74, 338
zinnelijk, 219, 221, 374, 375, 380, 435,
438
zodiak, 199
zoenoffer, 290, 312, 313
zonden, 65, 118, 276, 372, 383, 424
zonnegeesten, zie aartsengelen
zonnestelsel, 33, 121, 135-139, 165,
189-201, 250, 294, 415
zoogdieren, 47, 48, 256, 264, 265, 325

