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De kmestie van het stoffelijk leven en de dood
mordt in deze dagen zo moedig en onvervaard
onder ogen gezien, dat het zeker op zijn tijd en

de moeite maard is te onderzoeken mat
de dood merkelijk betekent.



Velen hebben de mereld, melke voIgt op de onze
en die soms mordt aangeduid als het astraal gebied,
beschreven. Sommige van deze beschrijvingen ma-
ken er aanspraak op, dat zij hef resultaat zijn
van rechtstreeks onderzoek. Van het grootsfe deel
mordt ronduit bemeerd, dat het mededelingen "van
gene zijde" zijn en dat zij door middel van auto-
matisch schrift of door psychisch dictaat zijn te
boek gesteld.
Al zijn de schrijvens, die deze ondermerpen be-

handelen nog zo eerlijk en naUlvgezet, toch zijn
de mededelingen onvermijdelijk min of meer ge-
kleurd door het medium, melks persoonlijke aard
als kanaal diensfJ doet. Dit kan echter met het
zelfde recht morden gezegd omtrent de beschrij-
Ding van gebeurtenissen, melke aan deze zijde
plaatsvinden.
Wat betreft de bijzonderheden van de vele sferen

en de bemoners in de mereld, volgend op de onze,
roordt de lezer verroezen naar de talrijke publi-
caties over deze onderroerpen door schrijvers, die
zijn vertroumen hebben - of schoon het oordeel
moet morden opgeschort, tot de bemijzen overtui-
gend zijn, of mel, Ivat nog beter is, tot deze roor-
den gestaafd door persoonlijke ervaring, iets mat
volstrekt niet tot het onmogelijke behoort.
De hier volgende verklaringen omtrent de Ivereld
na de onze zijn aan diezelfde voormaarde onder-
morpen behalve, dat zij niet zljn medegedeeld in



de gebruikelijke betekenis van dat rooord. Ze zijn
louter een uiteenzetting van de roerkzaamheden
in de troee roerelden, roaarin roij leven en met een
beetje geduld kunnen zij door de eigen zelfanalyse
van de lezer roorden gecontroleerd.
Van het occultisme roordt gezegd, dat het de kern

is van gezond verstand. Ik hoop, dat dit stukje
gezond verstand, dat hier mordt geboden, een
tegenroicht moge zijn ten opzichte van de verge-
zochte psychische en religieuze fantastische voor-
stellingen, die nog steeds de eenvoudige, maar
nochtans verbazingroekkende roerkelijkheid van de
mereld, volgend op de onze, benevelen en ver-
duisteren.

MET "deze wel'eld" bedoelen wij onze stoffelijke
aarde, waarmee wlj vertrouwd zijn en onder "die,
welke daarop voIgt", verstaan we.de wereld, waar-
in we ons na de dood van het stoffelijk lichaam be-
vlnden.
De aanhalingen uit de bijbel en de grafschriften,

welke op een menigte van grafstenen op onze kerk-
hoven worden aangetroffen, zowel als de rede-
voeringen bij begrafenissen, waarvan wordt ver-
wacht, dat zij door de treurenden met vrome ziels-
kracht worden verdragen, bewijzen voldoende,
hoe vreemd en fantastisch de opvattingen zijn om-
trent de toestanden in de wel'eld, volgend op de
onze.
Zo onverenigbaar met het gezonde verst and en zo
afstotend zi,indeze opvattingen, dat zeer veel men-
sen nlet belangstellend of verlangend zijn ten op-
zichte van een vrangstuk, waarover zo weinig be-
kend is bij hen, die ons geestelijk welzijn dienen
te behartigen. Nochtans is de mens een geestelijk
wezen.
De mens is cen geestelijk wezen omdat hij een
brandpunt is van het Ene Goddelijke Leven, een
middelpunt van leven, of lieht te midden van het
oneindige Leven. Wij hebben een voor de hand
liggende overeenkomst in het schitterende brand-
punt van het licht, dat door een brandglas wordt
vcroorzaakt, wanneer het in de oneindige straling
van de zon wordt gehouden. Een dergelijk middel-



punt of brandpunt van straling is niet stoffelijk
- hoewel het gemakkelijk op een gevoelig scherm
het model in de stof kan teweegbrengen. Dit is een
nauwkeurige overeenkomst, want ieder menselijk
leven tekent eveneens lichamen af op de scher-
men, welke door de mentale en de stoffelijke we-
relden worden gereedgemaakt. Deze mentale en
stoffelijke lichamen doen dienst als maskers of
voorgevels, kortom als persoonlijkheid, die precies
zoveel van de geestelijke levenshoedanigheden ten-
toonspreidt, als waartoe zij in staat is. De ware
mens echter, al moge hij nog zozeer met de licha-
men van zijn persoonlijkheid worden vereenzel-
vigd, is zelf in zijn geestelijk inwezen onsterfelijk
en transcendent. De lichamen versluieren zijn le-
ven en begrenzen zijn macht; zij zijn sterfelijk en
keren terug naar hun element, wanneer hij hen
verlaat, doch gedurende de tijd, waarin zij worden
gebruikt, dwingen zij tot scherpe aandacht en
klare waarneming en zodoende helpen zij de
mens om in mentale en stoffelijke werelden te
wonen en er bedreven te worden.
Deze twee werelden, de stoffelijke en de men-

tale, zijn dooreengeweven en beslaan min of meer
dezelfde ruimte. Zij zijn onderscheiden door het
verschil in golflengte en daardoor is er verschil
in structuur en sto£. Ten einde in de twee werel-
den te kunnen functioneren. is de mens in het
bczit van twee daarmee overeenstemmende licha-
men, een stoffelijk en een verstandslichaam; dit
laatste wordt gewoonlijk de ziel genoemd.

claad van zeer groot belang, want het astrale licht
is het leven zelf van beiden. Ofschoon de uitdruk~
king "astraal lichaam" vaak wordt gebruikt om
de emotionele aard van de mens aan te duiden, is
het toch niet een lichaam op de wijze waarop de
stoffelijkeen mentale zulks zijn. "Astraal" bete-
kent letterlijk sterachtig, lichtend en deze bena-
ming omschrijft op juiste wijze de vitale, levende
hoedanigheid van het emotionele leven. De ver-
houding van het astrale leven ten opzichte van de
stoffelijke en mentale lichamen lijkt veel op die
van het bloed tegenover het vlees en been. Wij
spreken niet van een "Iichaam" van bloed. Het
vloeiende, emotionele leven beweegt zich vrij door
zijn stoffelijke en mentale woonsteden en het is
er niet gemakkelijk van te scheiden. Daarom, of-
schoon de lichamen van de persoonlijke mens vaak
worden omschreven als drievoudig - stoffelijk,
emotioneel en mentaal- kan men ze nauwkeuriger
aanduiden als zijnde tweevoudig en dan doet men
betel' ze de namen te geven van astro-fysiek en
astro-mentaal. De stoffelijke en mentale lichamen
moeten dus altijcl zo worden gezien, dat zij beider
levenszijde, nJ. het astrale, omvatten.

Het Leven van de lichamen.

Ons menselijk bewustzijn beweegt zich gedurende
afwisselende perioden op deze en de hierop vol-
gende wereld, tot de gewonnen ervaring door het
geestelijk middelpunt van de ware mens is omgezet
in bekwame bedrevenheid om de stoffelijke en
mentale lichamen, wanneer hun wonderbaarlijke
capaciteiten ontplooid en volledig beheerst zijn,
overal en te allen tijde, naar wens te gebruiken.
Zoals een slinger zich beurtelings naar rechts en



naar links beweegt, 1:0 leeft ook elk mens bij her-
haling in deze en in de volgende wereld, totdat
het geestelijk bewustzijn verwezenlijkt is en men
verlost is van de school van geboorte en dood. Vele
incarnaties in deze wereld en vele perioden tot
verwerking hiervan in de hemel, die hierop voIgt,
vinden plaats alvorens volledig, geestelijk zelfbe-
wustzijn bereikt is.
Het lichaam, waarin de mens in de stoffelijke

wereld wordt geboren, is een woonplaats. waarin
hij tijdens zijn waakbewustzijn verblijft. In letter-
lijke zin is dit de betekenis van een lichaam, n.l.
een verblijf, een tehuis, een woonstede. Doch het
is iets meer dan louter een verblijfplaats, want het
stoffelijk lichaam is een levend wezen met een
apart en zelfstandig bewustzijn. dat hoewel het
ons zeer zeker voor een groot deel ten dienste staat,
toch een op zichzelf staand wezen is. Overbekend
is natuurlijk het automatisch leven van het lichaam
met zijn doeltreffende werkzaamheid. Dergelijke
ingewikkelde en knappe verrichtingen zoals het
verteren van voedsel, de afscheiding der klieren,
de verspreiding van het bloed, het herstel van aan-
getast weefsel en een menigte andere dingen. be-
horen aIle tot zijn gebied en niet tot het onze.
De mens kan ten opzichte van deze lichamelijke
functies niet meer doen dan voorzichtigheid be-
trachten in de keuze van zijn voedsel, elke gelegen-
heid tot lichaamsoefening aan te grijpen, zindelijk-
heid te waarborgen en overg1'ote inspanning te
vermijden. Verleen het lichaam deze zaken, ja
verhoor feitelijk de aloude smeekbede van het li-
chaam: "Geef ons heden ons dagelijks brood" en
zelf zal het wel voo1' de rest zorgen. Wanneer ge-
.durende de nacht de "opperheer" eruit glipt. of
zoals wij thans zeggen, slap en gaat, is tijdens diens

afwezigheid de stoffelijke elementaal1), het be-
wuste wezen van het stoffelijk lichaam, bezig de
slijtage van de vorige dag te herstellen. Af en toe
is het onde1'scheid tussen het bewustzijn van de
mens en dat van het menselijk lichaam zeer over-
tuigend, bijv. wanneer overgrote vermoeidheid in
een urgent geval tijdelijk wordt bestretlen en over-
wonnen. Het lichaam verzet zich dan en kan zich
hevig beklagen, doch de heer en meester kan het
overheersen.
Wanneer tijdens de slaap de mens van zijn stoffe-

lijk lichaam gescheiden is, wordt het astro-mentale
lichaam gebruikt. Dit - dat wiI zeggen het ver-
standslichaam - is eveneens een stoffelijk voer-
tuig, ofschoon van veel ijler weefsel. Onnodig is
het te aarzelen bij het gebruik van de benaming
"stoffelijk", in verband met het denklichaam of
de ziel, want het is thans bekend, dat de materie
louter een openba1'ing van energie is. Aangezien
het verstandslichaam van de mens opgebouwd is
uit men'tale stof, bezit het de mogelijkheid zich in
de ruimte uit te breiden, is het een voorwerp en
heeIt het, evenals het grofstoffelijk lichaam, een
eigen leven en bewustzijn, onderscheiden van dat
van de ware mens. Met andere woorden: het heeft
zijn eigen elementaal. Dit astro-mentale lichaam is
de stoffelijke voorraadschuur van de herinnerin-
gen want op zijn levende gedenkplaten zijn de op-
tekeningell gegrift van alles wat in het verleden
gebeurde. De elementaal van het verstandslichaam
bezit een intcns, op zichzelf gericht gevoel van

1) Het woord "elementaal" wordt gebruikt om een
levende entlteit aan te tonen, welke tijdeIljk een apart
bestaan heeft van de oceaan van elementaal leven. door-
dat zlj zich vereenzelvigt met een zekere vorm. Wanneer
die vorm oplost. versmelt een dergelijke elementaal weer
in die oceaan.



trots op deze gedenkschriften en heeft de neigillg
om ons herhaaldelijk aan te sporen tot een terug-
blik op de meest sensationele ervan en ons over
te halen tot de poging om deze nogmaals te beleven.
Vandaar dat in de levendige mysteriedrama's in
de oudheid aan het verstand van de mens de rol
werd toebedeeld van de verleider, de duivel. Wan-
ner we in dit verband de zin uit het reeds eerder
aangehaalde gebed gebruiken, n.l. "leid ons niet
in verzoeking", dan heeft ze de betekenis van een
smeekbede om te worden verlost van de astro-
mentale herinneringen en in staat gesteld te wor-
den ze te weerstaan.
Ofschoon de mens gemakkelijk toegang heeft tot

de talrijke herinneringsgeschriften in zijn eigen
gedachtebibliotheek, toch moet hij herhaaldelijk
bekennen, dat hij dit of dat vergeten heeft. De
mentale registratie is werkelijk zo betrouwbaar en
onuitwisbaar als een fot6grafische plaat, maar
nochtans zijn we, wanneer dit nodig is, vaak niet
in staat het verlangde gedenkschrift te vinden. Ter-
wijl we weten, dat het ergens in het gedachteli-
chaam voorhanden is, zeggen we eenvoudig, dat
het vergeten is. Doch direct, wanneer het snel be-
wegend brandpunt het leven, n.l. het "ik", het ge-
denkschrift beroert en er het licht op doet sch\i-
nen, vindt een heldere opflikkering van het ge-
heugen plaats.

volkointm aan het denklichaam overgelaten, daf er
soms twijfel in ons opkomt, of ze wel nagekomen
zijn, aangezien wij het ons niet meer herinneren.
Een pakkende melodie, die zich voorldurend in het
gedachtelichaam herhaalt, kunnen we soms moei-
lijk kwijtraken; dit is ook het geval met menige
tobberij. Hoe komt daP Enkel hierdoor, dat het
verstandslichaam het prettig vindt om datgene,
wat herhaaldelijk werd beoefend en waaraan het
zich een tijdlang zorgeloos overgaf, te herhalen en
het dus voortzet.
Ook hangt de moed of lafheid, welke wij in tijden

van nood betonen, voor een groot deel af van de
betrekking in welke het ego, de ware mens, zich
tot deze levende lichamen verhoudt. Zij (deze li-
chamen) zijn het, die angst en zorg verwekken en
niet de ware mens zelf, tenzij hij zich nodeloos met
hen vereenzelvigt. Angst is wat de lichamen be-
treft, een gerechtvaardigde aandoening, want zij
lopen alle kans, daar zij sterfelijk zijn, om door ge-
vaar of letsel zware schade te lijden en het is van-
zelfsprekend, dat zij hun heer en meester met hun
eigen gevoelens trachten aan te steken. Zo worden
dus angst, begeerte en lll'Stlouter door het elemen-
tale leven in de lichamen verwekt en deze aan-
doeningen zijn nuttig en goed voor hen. Een hel-
dendaad is dus niet het gevolg van gemis aan vrees,
doch ze vindt plaats door de overheersing en de
tot daden dwingende wi! van de mens zelf.

Het automatische van de lichamen

Er bestaan vele dagelijks weerkerende plichten.
zoals het sluiten van deuren en ramen tegen de
nacht, het opwinden van de klok of van ons hor-
loge, het verwisselen van de inhoud onzer zakken
bij het verkleden, enz. Deze plichten worden zo

Een nuttige vennootschap

Zolang de mens gebruik maakt van een stoffelijk
lichaam en hij zich in wakende toestand bevindt,
zijn de astro-mentale en astro-fysieke lichamen
dooreengemengd en hoewel hij er zich geen reken-



sehap van geeft, wat hij doet, sehakelt hij naar
eigen believen zijn aandaeht om van het ene
liehaam naar het andere. Wanneer bijv. een mens
belangstelt in een atletisehe oefening, dan is zijn
aandaeht op het stoffelijk liehaam gerieht; houdt
hij zieh daarentegen bezig met een wiskundig
vraagstuk, dan is het brandpunt van zijn aandaeht
bijna uitsluitend werkzaam in het gedaehteliehaam.
Innig verbonden werken zij te zamen voor hem,
want vele levens heeft hij doorgebraebt, waarin hij
met hen vertrouwd werd.
Op de uitgestrekte levensladder van's mensen

gehele bestaan, door de vele eycli van zijn in - en
evolutie, is de mentale wereld zijn waar tehuis. Tij-
dens de nederdaling uit een geestelijk niveau,
wordt bet brandpunt van Goddelijk Leven, dat in
het menszijn tot bewustzijn komt, geleidelijk ge-
huld in stoffelijke werelden en allereerst ontvangt
het een mentaalliehaam, of wel een ziel. Doeh dit
ijle liehaam is zo vlietend, dat de naam van stof-
felijk liehaam niet erg toepasselijk sehijnt en het
is door deze eigensehap, dat het voortdurend aan
het toezieht van zijn meester ontsnapt. De Godde-
lijke Vonk vervult louter de rol van een voorbij.
ganger. Teneinde de mens in staat te ste~len om
zelfbewust vat te krijgen op het denkhehaam
wordt hij beperkt en verleid (volgens de welbeken-
de zinnebeeldige voorstelling) om nog meer te
worden ingewikkeld en neer te dalen .:~t op het
grofstoffelijk gebied. Daar ontvangt hI] tenslottr.
de "rok van vellen", het stoffelijk liehaam en deze
zware, zieh langzaam bewegende vorm dient voor
eenzelfde doel als handvat van een seher~ werk-
tuig of als de ballast in een sehip. ~et stelt m staat
om werk te verriehten en vordermgen te maken,
doordat het vastheid en evenwicht waarborgt. In-

derdaad verleent het stoffelijk lichaam de moge·
lijkheid, waardoor het gedachtelichaam kan wor-
den beheerst.
De verbindingen tussen het mentale en het stoffe-

lijk liehaam bevinden zieh gcdurende de waak-
toestand in de hersenen en in de zenuwstelsels,
hoofdzakelijk in het hersenruggemergstelsel en de-
ze zwaarwichtige stoffelijke organen staan de
mens bij in het verkrijgen van enige beheersing
over de bIiksemsnelle werkzaamheid van het
denkvermogen. Zonder deze beteugeling heeft het
denkvermogen de neiging om op zijn eigen houtjp
op hol te slaan, want bij de minste aanleiding zal
het 't gezag ontduiken, zoals iedere leerling, die
zich in meditatie tracht te oefenen, kan getuigen.
De ontstellende warboel, die plaats vindt in de
meeste dromen, wanneer wij ons buiten het stof-
felijk lichaam bevinden en slechts gebruik maken
van het astro-mentale lichaam, gelden als maatstaf
voor ons tegenwoordig gemis aall bedrevellheid in
bet beheersen van het denkliehaam, wanneer dit
gescbeiden is van de hersenen.

Lichaam en ziel

Daarom is het stoffelijk lichaam gedurellde vele
levellSmet bet denkvermogen verbonden en wordt
het met tussenpozen afgelegd, vaak, wanneer het
geheel versleten is, opdat er een tijdperk van rust
en verwerking in de hemelwereld van het mentale
gebied op moge volgen. Wanneer aall het eind van
een leven op aarde uiteindelijk dit stoffelijk Ii-
chaam wordt verla ten. dan leeft de mens verder
in het mentale lichaam of wel in de ziel. De dood
betekent aldus de overgang van een fysiek naar
een mentaal verblijf, om zo te zeggen van de ene



eigen woning naar een andere en dat wel voor veel
langer tijd dan gedurende de slaap. Tijdens de
slaap vindt deze overgang regelmatig plaats, doch
dan meer op de wijze van een bezoek aan een
tijdelijk verblijf. Ook behoudt men gedurende de
slaap de verbindende levensdraad, de z.g. "zilyt'-
ren draad" tussen de ziel en het stoffelijk lichaam
en het gevolg hiervan is, dat het bewustzijn zich
enigszins in stoffelijke beelden uitdrukt, want de
fysieke elementaal blijft uitermate werkzaam VO!),

zijn eigen belangen. Vandaar de gebruikelijke en
verwarrende combinatie van stoffelijke en men··
tale verschijnselen in de droom.

M entaal zelfbehoud

Het is het verschil tussen deze twee lichamen met
hun functies en reacties, dat de voornaamste moei-
lijkheid vormt tot het begrijpen van de wereld,
welke op de onze voIgt, terwijl we daadwerkelijk
in deze wereld leven. In deze wereld gebruiken
we een zo scherp omlijnd, duideHjk begrensd en
bewerktuigd lichaam, dat het in het gunstigst<·
geval een schrale overgang zou hjken, wanneer
wij ons plotseling in de wereld der dromen bevon-
den, die we uit onze slaap kennen. Het is niet te
verwonderen dat denkbeelden en beoordeling van
toestanden in de volgende wereld versluierd en
misleidend zijn en zich kenmerken door een alge-
mene sfeer van onwerkelijkheid, aangezien ze on-
bewust gebaseerd zijn op ervaring tijdens de slaap.
Het stoffelijk lichaam is een zo solied en do~l-

treffend anker voor het bewustzijn, dat het verhes
ervan een ernstige belemmering zou wezen - ware
het niet, dat er gelukkig een correetief voor deze
moeilijkheid best~nd.

Wanneer bij de dood ten slotte het stoffelijk
lichaam verlaten is, wordt het astro-mentale --
thans een levend wezen, dat geheel alleen in de
werelden van materie staat en beroofd is van zijn
stoffelijke verankering -, door zijn intens instinct
van zelfbehoud aaangespoord om de grovere ele-
menten, waaruit hij is opgebouwd, naar de opper-
vlakte uit te zenden - een middelpuntvliedend
gebaar dus. Op deze manier wordt er uit de gro-
vere en trager bewegende mentale stof in het
lichaam een mentale huid of schil gevormd, die
een beschermend karakter draagt en hoewel dit
het middelpunt van het menselijk ego enigszins
beperkt, toch wordt de overgang naar de nieuwe
toestand er gemakkelijker door gemaakt. Deze
meer compacte buitenkant van het verstands-
lichaam neemt, wegens de bijna onbewuste denk-
gewoonte van de mens, de vorm aan van het ver-
trouwde stoffelijke lichaam. Deze, tot zelfs wat de
kleren betreft, gelijkvormige verschijning, drijft er
de mens vaak toe. te menen, dat hij in het geheel
niet gestorven is. Dan kan het gebeuren, dat eI
een nodeloos smartelijke tussentijd plaats vindt,
welke uitsluitend het gevolg is van wanbegrip of
onwetendheid omtrent datgene, wat te verwachten
was. Deze verdichting van het mentale omhulsel
is klaarblijkelijk tevens oorzaak van de toestann
of van de sfeer, waarin de overledene zich in de
hierop volgende wereld bevindt. Die buitenste
"huid" wordt nJ. gevormd uit zijn door gewoonte
opgebouwd gevoelsomhulsel, waardoor hij con-
tact had met de astro-mentale wereld. De gradatic
en de hoedanigheid ervan, die gedurende het stof-
felijk leven werden vergaard, bepalen de plaats,
waar hij na de dood zal ontwaken.



Vaak werd ons de wereld. volgend op de onze, af-
geschilderd als een hemel vol vreugde, waarvoor
we ons niet behoeven in te spannen of wel als eell
plaats van eeuwigdurende rust. Beide toestandcn
worden als zeer begerenswaard uitgebeeld. Noch-
tans is het een feit. dat de mens precies dezelfde
blijft als tevoren, nadat hij zijn stoffelijk lichaam
heeft afgeworpen; hij houdt hetzelfde karakter en
dezelfde sympathieen en antipathieen. Rust en pas-
sieve vreugde worden zijn deel, voor zover hij dit
wenst en wanneer hij zich de daartoe nodige astro-
mentale geschiktheid heeft eigengemaakt. Doch de
gl'ens van zijn vreugde zal waarschijnlijk spoedig
bereikt zijn. Menig bedrijvig mens is gedurende
zijn leven op aarde op reis gegaan om een vakantie
aan zee door te brengen met het vaste voornemen
om een of twee luie weken op het strand door te
brengen en eenvoudig niets uit te voeren. Na drie
dagen echter bemerkte hij, dat hij zich ondragelijk
verveelde. Dan wordt er natuurlijk naar verande-
ring gezocht. In de wereld, volgend op de onze,
zal waarschijnlijk dezelfde ervaring worden door-
gemaakt en gelukkig bestaat er daar voldoende
voorziening voor ieders smaak.
Wij zuBen hier geen poging aanwenden om in elk

onderdeel de ervaringen te beschrijven van hen, die
in het hiernamaals ontwaken. Er bestaan lage en
grove gebieden. waar zielen, die van het geestelijk
beginsel gescheiden zijn, worden opgelost en het
betrokken leven wordt bevrijd. opdat het weer
een begin zal maken. Dan is er een gebied, dat
terecht met de naam "vagevuur" mag worden aan
geduid, waar de minder ernshge verwikkelin?en
en het verwrongene van het astrale leven op emgs.

zins pijnlijke manier worden afgelegd, iets dat op
stoffelijke gebied te vergelijken is met het ver-
wijderen van besmet bloed en zieke weefsels, wat
wel een gezond herstel tot doel heeft, doch geen
aangenaam proces mag heten. Verder is er het
vreugdevoUe, gelukkige zomerland van het mid-
dengebied, waar verrukkelijke vrede en schoon-
heid heersen; en tenslotte de schitterende glorie
van meer verheven hoogten, waar dromen tot
waarheid worden, want aUe schepping op kunst-
gebied, zowel in klank als in kleur. beschikt hier
over een verbazingwekkend materieel, waardoor
zij tot volmaaktheid kan worden uitgebeeld. Dan
moeten we nog melding maken van het tussenge-
bied. dat zich tussen dit en het direct daaropvol-
gende bevindt, waar zij, die aan de aarde gebon-
den zijn, worden opgehouden als gev01g van het
stoffelijk flu'idum, dat de ziel terughourlt in de zo-
genaamde "grijze wereld". Het is meer mijn taak
om te trachten een schets te geven van de meest
waarsch\inli,ike ervaringen, welke een nieuwaan-
gekomene na zijn dood beleven zal in de wereld,
volgend op de onze. en enige aanwijzing te ver-
shekken omtrent het soort wereld, waarin hij zich
zal bevinden, wat zou kunnen en moeten worden
verwacht en voornamelijk om de nadruk te leggen
op de levende realiteit van dit ijlere gebied en zijn
nauwe verwantschap met het stoffelijk leven.

Een algemeen doorleefde en normale ervaring kan
hier worden ge'illustreerd met wat, laten we zeg-
gen, mogelijk is voor een vurig boekenliefhebber,
wiens voorstelling van zaligheid bestaan zou in
een onuitputtelijke bibliotheek. Daar het in de



astro-mentale wereld gemakkelijk is om toegallg
tot zulk een bibliotheek te verkrijgen, worden er
lange tijdperken van geluk te midden van de
boeken doorgebracht. Op dezelfde wijze, waarop
in de lagere regionen een straffere reiniging
plaats vindt, doet zich ook in het gedachtenli-
chaam de neiging gevoelen om zijn grovere be-
standdelen uit te stoten; als gevolg daarvan be-
perkt zich de reactie van de boekenliefhebber
in verband met de inhoud van de bibliotheek tot
het lezen van wijsgerige ovel'denkingen, gedich-
ten en geleidelijk meer en meer van geschriften,
die een diepe betekenis hebben.
Op zekere hoogte van verfijning begint de belang-
stelling te verflauwen en er ontstaat een innerlijke
hunkering naar contacten, die meer overeenkomen
met zijn gewone smaak. Tot op dit punt heeft de
hemelwereld alles geschonken, wat voorlopig kan
worden opgenomen en het bewustzijn begint weer
naar concrete klaarheid, die verband houdt met
stoffelijke ervaring, te zoeken. 20 wordt de eerste
stap naar rei:ncarnatie genomen, want de mens
verkrijgt dat, waarnaar hij verlangt en hij beweegt
zich in de richting van het gewenste. Pas het begin-
sel, dat aan een dergelijke ervaring ten grondslago
ligt, toe op de ontelbare graden en variaties van
het bewustzijn in de menselijke ontwikkeling en ge
kunt er een vrij algemene kijk op het hiernamaale
uit afleiden.

aan door de ruimte opgelegde voorwaarden. Hier
bezitten de lichamen gewicht en nauwkeurig aan-
gegeven grenzen. zij zijn traag, stabiel en log en
bewegen zich langzaam en elk van hen beslaat een
zekere ruimte met uitsluiting voor soortgelijke
lichamen. De omgeving waarin het stoHelijk
lichaam geboren wordt, bepaalt voor een groot
deel zjjn wel en wee. Gedurende een incarnatie
heeft men rekening te houden met de voorwaar·
den van rllimte. Gemakkelijke transportmiddelen
zijn van aUereerst belang, want tot instandhouding
van het leven dienen er ontelbare dingen te wor-
den verplaatst. De zintuigen zelf zijn zo beperkt
en hebben zulk een kleine draagwijdte, dat het
Iichaam, dat er de drager van is, zich voortdurend
genoodzaakt ziet zich te verplaatsen. AUe elemen-
ten zijn ingeschakeld ten einde tegemoet te komen
aan de vraag van de mens om zich gemakkelijk te
bewegen: het wiet voor die dingen, die over het
aardoppervlak worden vervoerd, de boot met haar
door de wind gestuwde zeilen, stoom uit water en
vuur, ontplofbare gassen, al deze helpen de be-
lemmeringen te boven te komen, welke de omstan-
digheden der ruimte aan deze wereld oplegt. Tijd
is niet zozeer in tel, hoewel het opmerkelijk is, dat
deze tweede factor in de dualiteit van ruimte-tijd
meer en meer bezig is de aandacht te trekken. In
de zakenwereld, zowel als in de sport, wordt de
tijd meer en meer van gewicht geacht; het is echter
1I0dig,dat er rekening wordt gehouden met de tijd
in stoffelijke zaken. Dat primitieve volkeren zich
om de tijd niet bekommeren, is bekend. In de na-
tuurlijke toestand van de stoffelijke wereld wordt
niet verwacht, dat men er de nadruk op zalleggen.
tenzij dan in zeer ruime zin. Het groeiend gewicht,
dat men er aan toekent, is een bewijs. clat wij er

Ruimte en tijd

Laat ons thans meer in het bijzonder de verschil-
len tussen de mentale en de stoffelijke wereld na-
gaan. AUeleven in deze wereld, terwijl we gebruik
maken van stoffelijke lichamen, is onderworpen



toe neigen, terwijl wij ons nog in deze wereld be-
vinden, om de voorwaarden van de wereld, die ap
de onze voIgt, te benaderen.
In de wereld, die op de onze voIgt, heersen vol-

komen andere waarden met betrekking tot ruimte
en tijd. Verstandsliehamen aldaar bezitten een niet
noemenswaard gewieht en hun gestaIte en begren·
zing worden sleehts bepaald door de mate, waar-
op de eigenaar eraan denkt, dat zij gestaIte en
vorm bezitten. Zeker, zij nemen een plaats in de
ruimte in, doeh ongeveer zoals men zeggen kall,
dat een vlam dit doet. Bij eventuele beweging
nadert hun snelheid die van een electrisehe stroom.
wat in het begin voor de nieuweling moeilijkhedell
veroorzaakt. Denk aan een ver land zoals Austra-
lie en naar aUe waarsehijnlijkheid is het gedaehte-
liehaam halverwege Melbourne, alvorens het ge-
wone bewustzijn beseft, dat het bewogen heeft,
een ervaring, die algemeen genoeg in dromen voor-
komI. Om op dit gebied de gebeurtenissen zuiver
te beoordelen, behoort de astro-mentale werkzaam-
heid te worden vertraagd en niet, zoals we het zo
graag in de wereld doen, te worden versneld. Ten
einde de indrukken in de denkwereld in ordelijke
volgorde te ontvangen en er nota van te nemen, is
het geboden, dat men zieh terwille van de duide-
lijkheid intensief op de tijd eoncentreert.
Een opvaUend versehil tussen de twee wereldell

is dus, dat ruimte in de stoffelijke, en tijd in de
mentale wereld een overheersende factor is. Dit
wil natuurlijk niet zeggen, dat een van beide in
deze werelden mankeert, doeh louter dat er in elk
van hen een is, die in overstelpende mate over·
heerst.
Wellieht is het mogelijk, ten einde dit verschil be.

ter naar waarde te sehatten, dat wij op eenvoudige

wijze de seheppende kunstuitingen analyseren.
want hier in deze wereld zijn zij onder te verdelen
naar de mate van het gebruik, dat zij maken van
ruimte en tijd. De bouwkunst bijvoorbeeld is voor
haar ontplooiing afhankelijk van ruimte, terwijl
llluziek tijd vereist voor wat zij tot uitdrukkillg
brengt. Hetzelfde is van toepassing op de volgende
tweetaUen: schilderen en dichten, de beeldhouw-
kunst en dans. Zo manifesteert zich de kunst zo-
wel in ruimte als in tijd, maar cen van de beide
overheerst. Het ondel'seheid tussen de stoffelijke en
de mentale werelden is van een dergelijke aard,
maar het is veel meer uitgesproken.

Fysieke klaarheid

Wanneer wij uit deze wereld overgaan, worden
wij in de volgende, de mentale wereld geboren.
Zolang we hier wakker waren,leefden we geduren-
de onze inearnatie zowel in de mentale als in de
stoffelijke wereld. zodat we daarmee reeds enigs-
zins vertrouwd zijn. Doeh de aandacht is zozeer
geconeentreerd geweest op de stoffelijke WOOll-
stee, terwijl we haar in gebruik hadden, dat de no-
den en de reacties daarvan in de eerste plaats kwa-
men - en dat tereeht gedurende deze periode.
Daardoor werd het denkliehaam of de ziel door
velen niet gedefinieerd of als afzonderlijk be-
sehouwd. Voor de meesten is de mentale wereld
een o:lzekere aehtergrond, zoals het water van de
oeea'l!l voor de vis. Gedurende een lange periodc,
tijdelij het stoffelijk leven, was het een subjectief
gebied en het vaIt niet makkelijk om in te zien,
dat het een objcctieve werkelijkheid bezit. Het is
daarom, op zijn zaehtst uitgedrukt, verwonderlijk
dat bij de dood van het stoffelijk liehaam, de ziel



Mentale radio

De grootste moeilijkheid zal waarschijnlijk in het
begin voor ieder, die de andere wereld binnen-
treedt, het verschil zijn tussen de waardebepaling
van de tijd aldaar en die, waaraan we hier gewoon
zijn. Het denken bouwt vormen met de snelheid
van het licht en ofschoon men om de hierboven
gegeven redenen geholpen wordt in de beheersing
van het eigen denklichaam, zal men direct bemer-
ken, dat de welbekende uitdrukking "snel als de
gedaehte" zeer toepasselijk is. Hier, in deze wereld,
dient een artist, die seheppend werkt met kleuren
of klei, zijn verfstoffen en zijn leem te bewerken
om daarna geleidel ijk het beeld, dat hi,i door zijn
gedaehte geschapen heeft, te omkleden met stoffe-
lijk materiaal. Eerst dan openbaart het zieh op dit

gebied. In de wereld, die voIgt op deze, sehiet dit
mentale beeld ogenblikkelijk te voorsehijn in een
glorie van kleur en vorm, zoals aUe gedaehten in
versehillende mate - vaak zeUs op ontstcllende
wijze - doen. Gedachten en dingen (Eng. "things"
en "thinks") zijn onderling even nauw verbon-
den als in hun gemeensehappclijke woord-oor-
sprong.
Transport biedt in de mentale wereld geen moei-

lijkheid. Beweging geschiedt ongclofelijk snel en
gemakkelijk, ja zeUs in het begin te gemakkelijk
om behaaglijk te zijn. De uitleg, welke eraan ten
grondslag ligt, bestaat in het feit, dat er in een
ideaal volmaakt mentaalliehaam in 't geheel geen
noodzaak is om te bewegen. Het is niet moeilijk
om deze mogelijkheid te begrijpen, aangezien wij
tegenwoordig een meehanisehe voorbode hebben
ontdekt van de in de mens sluimerende eigen-
sehap, die wij telepathie of gedaehtenoverbren-
ging noemen. Deze meehaniek is op stoffelijk ge-
bied te vinden in de radiodiensten en in de ont-
vangtoestellen die thans over de gehele wereld
worden gebruikt ofsehoon ze dertig jaar geleden
nog bijna onbekend waren. Wanneer wij tot een
werkelijke bedrevenheid in het gebruik van het
denkliehaam zijn gekomen, dan zullen wij in dat
innerlijke persoonlijke meehanisme een equiva-
lent bezitten van een geeombineerde radiozender
en ontvanger voor beriehten en beclden, die wij
wensen uit te zen den en te ontvangen. De uit-
vinding en de ontwikkeling van het omroepsys-
teem is een treffend voorbeeld hoe de mensheid
de kraehten, die behoren bij het menselijk orga-
llisme, daarbuiten langs mechanische weg omzet,
alyorens ze in de persoonli,ikc lichamen op te wek-
ken eo Yoort te brengeo. Vanzelfsprekend bestaat

vaak bewust door ziehzelf op dezelfde wijze wordt
gebruikt als het stoffelijk liehaam, dat zoeven ver-
lateo is. Dc vcrandering is eehter diepgaand -
hoewel zc in een oogwenk plaatsvindt.
In een mysteriespel uit vroegere tijden klonk er

op het dramatisehe ogenblik, waarop deze univer-
sele en zieh hcrhalende ervaring werd voorgesteld,
aehter de eoulissen een trompet om op het veran-
deren van des spelers gewaad de nadruk te leg-
gen. Ziospelingen hierop en op soortgelijke voor-
vallen in de mysteriedrama's zijn in het wilde weg
door eothousiaste esebatologcn en anderen ver-
wrongen weergegeven en het is geen wonder, dat
velen op deze wijze zo misleid werden, dat het
voor hen een lange tijd duurt v66r zij zieh na de
dood kunnen orienteren. Het is jammer, dat zulke
verkeerde denkbeelden betreffende ons wonder-
schone hiernamaals zo veelyuldig zijn.



er noch voor een radio-station, noch voor een ont-
vangtoestel enige noodzaak om zich in de ruimte
te verplaatsen. Zelfs thans kan men als gevolg van
deze uitvindingen, de uitzending en ontvangst van
geluid en licht, auditie en televisie, de gehele we-
reld door, zonder enig instrument te bewegen,
voor onze eigen naaste toekomst onder ogen zien.
Gedurende de perioden, welke in de heme!, in de
wereld, volgend op de onze, tussen de stoffelijke
incarnaties worden doorgebracht, wordt iets ge-
leerd van deze persoonlijke krachten - want zij
vormen de erfenis van de gehele mensheid.

De zuiDering Dan het denkDermogen

Wanneer de mens er zijn door oefening verkregen
aandacht aan wijdt, is alles in de mentale wereld
binnen zijn bereik. "Bidt en u zal gegeven worden"
is voor de mensen waar, vooropgezet, dat men weet,
hoe te vragen. De uitleg omtrent de mogelijkheid
van deze bewering, ja de zuivere waarheid hiervall
is heel eenvoudig. Het betekent, dat de men~
krachtens zijn erfrecht in wezen alomtegenwoor-
dig is in zijn echt en waar tehuis, n.l. de mentale
wereld. Daar de mens een brandpunt van leven
vormt in het bewustzijn van God, deelt hij door
die onafscheidelijke verbondenheid in de eigen-
schappen van dat bewustzijn. Het Goddelijk Leven
is echter zo verblindend, dat de mensheid er toe
werd geleid om zich in stoffelijke lichamen te hul-
len met het speciale doel om dat levende licht te
versluieren - want zonder de bescherming van de
lichamen, zou de mens verblind in plaats van ver-
licht worden. In de stoffelijke wercld is het lichaam
in zijn begrenzing zo barmhartig, dat een uiterst
beperkte blik alleen mogelijk is. Het goede van

zulk een beperking is, dat de aandacht door deze
beperking meer geconcentreerd wordt. Door de
begrenzing en als gevolg daarvan het isolement,
wordt het afgescheiden bewustzijn van het mense-
lijk wezen aangespoord en aangemoedigd. Het
prachtige gevolg van deze beperking van het
gebonden worden of genageld worden van het
bewustzijn op het kruis van sto£, bestaat hierin,
dat de mens vol bcse£, als een zelfbewust schepscl
verrijst. Van dit punt af verder gaande wordt het
de taak om dat, wat bindt te verwijderen en de
sluiers van begrenzing af te wikkelen. De poging
dient door de individuele mens zelf te worden ge-
daan - de grafsteen moet van het lichaam wor-
den afgewenteld door innerlijke kracht en de lijk-
waden behoren netjes opgevouwen te worden en
terzijde te worden gelegd. Dit is de symboliek,
waarvan gebruik is gemaakt in het dramatisch ma-
nuscript van een zeer leerzaam mysteriespel; het
wijst er op, dat de levende lichamen, die door de
mens worden gebruikt, door de geest dienen te
worden beheerst en bestuurd. Dit is een lang-
durig proces, dat op het mentale gebied, dat wil
zeggen met het denkvermogen en gedurende de
il1carnatie in de stof begint, want het is tijdens het
fysieke leven, dat het denkvermogen gesteund
wordt door zijn gebondenheid aan de zware stof-
felijke vorm.
Het stoffelijk lichaam wordt voor ons voorbereid

en opgebouwd door stoffelijke ouders, doch ieder
menselijk wezen weeft zijn eigen denk-lichaam of
ziel en maakt er een zeer persoonlijk en doorgaans
nogal ingewikkelde structuur van. Bevrijding van
deze eigengemaakte samenstelling uit mentale stof
wordt verkregen door het maaksel van onze men-
tale herinneringen te ontrafelen en ze te ontdoen



van het verwrongene en de verwikkeling, zodat we
weer de "kinderlijke" toestand herwinnen. Dit
kan plaats vinden gedurende ons leven in deze
stof, zoals hijv. in diep doorgevoerde zelf-analyse,
doch gewoonlijk is het meer een proees, dat wordt
overgedragen aan de wereld, die op deze stoffelijke
voIgt - waar de in vakjes geseheiden verdeling,
waardoor de meeste denkvel'mogens worden be-
heerst, zich geleidelijk aan oplost. Bij de meer-
derheid del' mensen voltrekt zieh dit proces bijna
onbewust en wanneer het is geeindigd, betreedt
men voor langeI' of korter tijd de ware hemel-
wereld. Ret schijnt dat dit vagevuuraehtige vervolg
op het stoffelijke leven noodzakelijkerwijs moet
worden herhaald, tot de mens geleerd heeft om op
aarde te leven, zoals hij het in de hemel doet.
De zuivering van het denkvel'mogen is een lang

en een genadiglijk langzaam proces en bovendien
kan het, noeh in deze, noch in de volgende wereId,
gemakkel\ik worden verhaast. Zou men zich haas-
tig van de belemmerende sluiers ontdoen, dan is
dit onbesuisd en gevaarlijk, tenzij men eerst een
uitgelezen goede beheersing over het denkvermo-
gen heeft verkregen. Zonder deze beheersing zou
het vel'mogen van alomtegenwoordig bewustzijn,
dat verworven wordt, zeUs wanneer het denkver-
mogen tot op een mindere graad wordt gezuiverd,
betekenen, dat men zijn evenwicht verliest en zelfs
kan het tot krankzinnig'heid leiden. Ret gevolg zou
ongeveer wezen, alsof we een radio-ontvangtoestel
bezaten, waal'bij de mogelijkheid bestond, dat het
verscheidene programma's gelijktijdig liet weer-
klinken. De menselijke "opper heel''' moet werke-
lijk een bekwame leider zijn, voordat het denkver-
mogen volledig ontdaan wordt van zijn sluiers en
openstaat voor het sehitterende lieht van de men-

tale wereld. Velen, die weten, dat zij zelf te ge-
voelig zijn voor de stemmingen van anderen of
voor de psychisehe sfeer van bepaalde plaatsen,
kunnen getuigen van de kwelling, die wordt vel'·
oorzaakt door zulk een vleugje alomtegenwoordig-
heid. Wanneer echter de wil overheerst, wordt het
denkvermogen bestuurd, de keuze kan worden be-
paald en aIles is in orde.

De roerkelijkheid van de roereld,
vo/gend op de onze

Vragen, die zeer vaak betreffende het hiernamaals
worden gesteld. zijn: Is die wereld even echt en
objectief als deze? Is het een wereld, waarin we
die familieleden en vrienden, die wij in dit stof·
felijke leven verloren, ontmoeten? Behouden wij
onze eigen individualiteit met haar herinneringen
en assoeiaties? In een woord: wanneer we ons
daar bevinden, zijn we dan nog ons eigen ver-
trouwde zelf?
Ret antwoord op de eerste dezer vragen, zal ze

voor een groot deel aIle beantwoorden. Laten we
heginnen met een korte ontleding van wat de
woorden "eeht" en "objeetief" .betekenen. Deze
stoffelijke wereld wordt door ons louter gekend
door middel van de zintuigen, eenvoudig en nit-
sluitend omdat deze in hun innel'lijk mechanisme
geluids- en gezichtsgolven, enz. kunnen weergeven.
Ret hersenstel is de centrale voor stoffelijke eon-
tacten en de werkelijke mens functioneert hier.
Rij kan de oorspronkelijke muziek van het orkest,
zoals ze op 11etpodium wordt gespeeld, niet horen;
evenmin kan hij de werkelijk gedrukte bladzijde
zien van een boek, dat hij leest. De mens. als mid·
delpunt. of focus van geestelijk leven, ontvangt de



boodsehappen, welke zijn hersenen hem aangaandt;
het stoffelijk gebeuren ovel'hrengen - meer niet.
Door het liehamelijk meehanisme wordt de wereld
om hem heen als in een spiegel gereflecteerd en de
mens stelt zieh in verbinding met deze spiegel-
beelden - en met niets anders dan deze. Dit is de
reden waarom de wijsgeer beweert, dat het mense-
lijk bewustzijn nooit een stoffelijk ding op ziehzelf
kan kennen, want het kan sleehts kennis nemen
van datgene, wat in de hersenen en in het denk-
vermogen, door middel van de zintuigen wordt
overgebraeh t.
Wellieht zal een dergelijke kijk op de stoffelijke

wereld in het begin vreemd lijken. Wij hebben
eehter allen zulk een vaardigheid verkregen in het
projecteren van spiegelbeelden uit de hersenen
naar de uiterlijke bestaanswereld, dat de gehele
stoffelijke wereld thans voor ons objeetief is ge-
worden - en waarsehijnlijk is dat ook juist. Toeh
is, wat wij weten omtrent de stoffelijke wereld,
volkomen gebaseerd op eigengemaakte beelden en
evcnmin kunnen wij dit droomfantasieen of louter
verbeelding noemen.
Dit aIles slaat op gelijke wijze op het denkliehaam

en de verhouding van het menselijk wezen tot de
gehele gedaehtewereld. Hoewel hij nu vaardig ge-
worden is om de in de grove stof voortgebraehte
beelden te projecteren, is hij niet zo bedreven in
de wereld van het denken, want hier is hij nog niet
in staat duidelijk onderseheid te maken tussen zijn
menta Ie liehaam of ziel en de wereld, waarin het
functioneert. Denk-beelden, gedaehten en men-
tale oefeningen zijn aIle grotendeels subjeetief:
het lijkt of ze volkomen in onszelf bestaan. Na de
dood is het, door de hulp van het mentale om-
hulsel, veel gemakkelijker om de vormen in hrt

hiernamaals te objeetiveren dan in het geval, dat
een stoffelijk liehaam in gebruik is. Het vermogen
om in de volgende wereld vormen te objeetiveren
- wat in de praktijk neerkomt op het onderseheid
maken tussen het denkliehaam en de mentale we-
reld daaromheen - wordt met een teehnisehe term
genoemd: "het ontwaken" op het mentaal gebied;
een gebeurtenis, welke om versehillende redenen
ua de stoffelijke dood aanmerkelijk kan worden
uitgesteld. Totdat dit Olltwaken heeft plaats gehad,
droomt de mens in kwestie en is hij opgesloten
binnen zijn eigen mentale omhulsel, dat dienst doet
als een op een sehelp gelijkende omsluiting. Hij
neemt het spel der beelden waar, die in zijn eigen
denken opkomen en niet meer dan deze; hij is
een toesehouwer, die niets uitvoert en niet een,
die zelf speelt. Zodra het onderseheid tussen bem-
zelf en de mentale wereld om hem heen naar
waarde wordt gesehat, wordt die wereld objeetief,
want dan kan hij zieh zelfstandig handhaven en
zijn eigen denken geseheiden houden va;n de
wereld der gedaehte. Dat is het ontwaken in de
volgende wereld en houdt nauw verband met de
ervaring op stoffelijk gebied, wanneer een klein
kind begint op te merken.
De levende werkelijkheid van de wereld, die voIgt

op de stoffelijke, waarvan ze gesebeiden en waar-
mee ze toeh verbonden is, moet gegrond zijn op
een duidelijk omlijnde ervaring, alvorens men tot
de overtuiging komt van haar nabijheid en ob-
jeetiviteit. Velen hebben een dergelijke ervaring
doorgemaakt en ik zou mijn eigen getuigenis wil-
len voegen bij het feit van het bestaan van een aan
ons verwante, doeh onafhankelijke astro-mentale
wereld, die even duidelijk onderseheiden en ver-
sehillend is van ons stoffelijk gebied als het ene



programma van radiomuziek van het andere, hoe~
wel beide op hetzelfde ogenblik worden ontvan-
gen. Ais aanvulling tot de versterking van een
vroeger intultief geloof, geeft zulk een ervaring
ons zekerheid. Sommigen hebben over deze wereld
na de onze gesproken als veel en veel werkelijker
dan deze. Haar eigenschap van schaduwloze ver-
lichting, van "uit zichzelf lichtend" zijn, begun-
stigt een dergelijke opvatting - doch mij dunkt
dat er op deze stoffelijke wereld wel dingen waar
te nemen zijn, die dit benaderen, zoals bijv. een
landschap met voorjaarsbloemen, een zonsonder-
gang in de herfst en de met sneeuw bedekte berg-
toppen.

enige tijd in het geestelijk middelpunt van de mens
geconcentreerd en vastgehouden om gedurende het
volgende leven te worden uitgebreid en verder te
worden verrijkt. Zo leert de mens en oiltwikkelt
hij zich in deze wereld, en die daarop voIgt, door
weer naar de aarde uit te gaan voor het verkrijgen
van zuiverheid i-n ervaring en terug naar de
"hemel" op te stijgen om deze ervaring om te zet-
ten.

Telepafhische verbindingen

Elk menselijk wezen draagt vele vastgelegde her-
inneringen aan familieleden en vrienden en, in
het algemeen, aan de stoffelijke wereld met zich
mee; herinneringen, die vanzelfsprekend door de
dood niet worden aangetast, want zi,j zijn in het
denkvermogen, dat nog gebruikt wordt, gegrift.
Dergelijke aanschouwelijke beelden worden aan
de oorspronkelijke verbonden als gevolg van een
subtiele, prachtige wet van de mentale wereld. Dit
telepathische verband schijnt een automatische
eigenschap van de mentale structuur te wezen.
Door middel hiervan kan zowel de vorm, als de
levende tegenwoordigheid van onze vrienden met
ons zi,jn, telkens wanneer we onze gedachten op
hen richten. Op gelijke wijze leeft ook onze eigen
individualiteit verder, ofschoon het stoffelijk Ii-
chaam en de hersenen afgevallen zijn en zelfs nog
wanneer het mentale lichaam zelf is opgelost. De
verzamelde oogst van ervaring wordt gedurende

Werelden, die elkander aanvullen

In overeenstemming met het uniyersele beginsel
van de tweezijdigheid in openbaring, vullen deze
wereld en de hier op volgende elkaar nauwkeurig
aan. Het aanvullende element van de hemelwe-
reld ten opzichte van de ervaring in de stof kan
zeer goed - tenminste in algemene zin - worden
begrepen en hoeft niet het vage en wazige verre
gebied te zijn, wat het zo dikwijls is, ills men er
over denkt.
Onder de oppermachtig wijze beschikking van de

grote Ontwerper van ons heelal leert de mens in
de stoffeIijke wereld de eerste beginselen van de
scheppingskunst en in de volgende wereld past hij
de oefening, die hij als leerling doormaakte, toe
in de snelle vaardigheid van de mentale, scheppen-
de kunst. Aan onze menselijke hierarchie, de ge-
zamenlijke mensheid, schijnt de rol van een
Meester-Ontwerper voor een toekomstig univer-
sum te zijn toebedeeld - en de evolutie vol tegen-
slagen van de mensheid in deze en de volgende we-
reld is een eerste stap naar dat doel - het doel,
dat een ten volle ontwikkelde en bevrijde Goclcle-
lijkheid inhoudt.





Wanneer men een bekend voorroerp ziet, b.v. een
geldstlLk, een gereedschap, of een bloem, herkent
men het, en zijn naam - een stlLiver, een hamer
of een roos, voert temg tot overeenkomsfige beel-
den, die reeds in onze gedachten zijn.
Wat gebelLrt er, rollnneer een voorroerp voor de

eerste maal roordt opgemerkt?
Het roordt als een nielLro beeld opgenomen en,

roanneer het daarna roederom gezien roordt, roordl
het herkend.
Goed. Er moet dlLS een plaats in de menselijke

constUlLtie zijn, roaar het beeld roordt afgedmkt,
d.ro.z. er moet een of ander orgaan of instmment
van roaarneming zijno Er moet natlLlLrlijk oak een
roaarnemer zijn.
Patanjali zegt dU zeer duidelijk en eenvoudig in

zijn boek met aforismen: "Aile dingen in het heelal
kunnen onder drie hoofden roorden ingedeeld, nolo
de roaarnemer, het instmment van roaarneming en
het roaargenomene"o Y a g a ::> u t r a's van
Pat a n j a Ii, vertaald door MoN. Dvivedi.
Onze stlLdie betreft het troeede van deze, het in-

litmment van roaarneming - de zielo



Stemen: slapen:
Slapen: miss chien dromen: ja, daar zit 'm
de knoop:
Want roat voor dromen kunnen in die
doodsslaap komen,
Wanneer roij deze aardse beslommeringen
van ons hebben afgezet

OFSCHOON slaap en dood in vele opzichten over-
eenkomen, zijn zij tegelijk en lladrukkelijk zeer
verschillend. Wij hopen in een studie over de ziel,
die veel ouder is dan haar stoffelijke metgezel in
de menselijke persoonlijkheid, een goede verkla-
ring te vinden, zowel wat betreft hun gelijkenis als
hun ondcrscheid.
De natuurlijke slaap wordt gevolgd door een op-

nieuw ontwaken tot volkomen bewustzijn -, en
het ogenblik van wakker worden schijnt gewoon-
lijk nauwkeul'ig samen te hangen met het ogen-
blik, waarop men tevoren insliep, hoe lang of kort
de tussentijd ook moge zijn geweest. De vraag
komt weer op: wat gebeurt er in werkelijkheid ge-
durende de gewone slaap? En ook, wanneer het
stoffelijk lichaam voorgoed wordt achtergelatell.
is er een overeenkomstig ontwaken later? En w
ja, in wat voor lichaam? Aangezien de antwoor-
den op deze vragen in de mens zeU moeten worden
gevonden, zuBen wij de menselijke constitutie



De menseiijke conslitutie

Men kan de constitutie van de mens in een stoffe-
lijk lichaam, een emotionele aard en een denkver-
mogen ontleden. Deze vormen samen de menselij-
ke persoonlijkheid. Indien wij het woord "persoon-
lijk" in letterlijke zin bekijken, dan blijkt bij de
analyse, dat de mens drievoudig is, drie maskers
bezit, die verschillende gedragingen vertonen, en
het is per sana (d.w.z. door er door te spreken), dat
de menselijke geest functioneert. Er is overvloedig
getuigenis voor deze onderscheidingen - stoffe-
lijk, emotioneel, verstandelijk -, ofschoon de drie-
voudige persoonlijkheid beter begrepen kan wor-
den door het nauwkeuriger inzicht te aanvaarden.
dat zc uit twee formele lichamen is samengesteld,
het stoffelijke en het mentale, met een flu'idiek ge·
voelsleven, dat met beide verweven is. De emo·
tionele aard is van een energiek vloeiend karakter
en heeft geen formele gestalte, afgescheiden val!
de stoffelijke en mentale lichamen, waarin hij
werkzaam is. In dit opzicht lijkt hij op het bloed,
in verband met het hart en de slagaderen, of op het
water, dat zich moet schikken naar de vorm van
het vat, dat er mee gevuld is. Ofschoon de emotio-
nele aard zelf soms een lichaam wordt genoemd
- het astrale (lichtende) lichaam - wckt dit ver-
warring, tenzij zijn verband met de meer stabiele
vormen van persoonlijkheid wordt begrepen.
De volgende illustratie zal dit duidelijker maken.
Electriciteit heeft geen formele eigen vorm, maar,
wanneer ze geleid wordt door geschikte kachels

en lampen, zal ze zich openbaren als warmte en
licht. Hier zijn dus twee uitingen als vorm, en een
vloeiende energie, die in beide formele lichamen
kan functioneren. Op dezelfde wijze is de astrale
of emotionele aard, een kracht van betekenis, een
kenmerkende levensuiting van de persoonlijke
mens. Hij kan zich doen gelden in het stoffelijk
Jichaam van handeling en in het mentale lichaam
der gedachten, en aanleiding geven tot een uit-
barsting van zelfzuchtige hartstocht en hebzucht,
als de persoonlijkheid overheerst, en zich verhef·
fen tot een hoogtepunt van opofferende liefde,
wanneer hij vanuit een geestelijke bron ge'inspi.
reerd wordt.

nauwkeurig moeten onderzoeken, want de mens
is en in zijn persoonlijke. en in zijn geestelijke as-
pecten niet eenvoudig, maar samengesteld.

Het elementlile leven

"AIs de persoonlijkheid ovel'heerst" wil zeggen, dat
de elementaJe krachten, die werkzaam zijn in de
lichamen van de mens, dan sterker zijn dan hUll
menselijke bestuurder. Deze elementale krachten
omvatten drie natuurrijken, die aIle vooraf-
gaan aan het delfstoffenrijk. Zij zijn echter niet
"beneden" de delfstof uit het oogpunt van dicht-
heid, maar daarentegen fijner van constitutie. Zij
gaan vooraf aan het mineraal in dien zin, dat zij op
weg zijn Haar een dichtere openbaring, terwijl het
delfstoffen-, planteD. en dierenrijk in tegengestel-
de richting zich omhoog bewegen. Deze element ale
rijken der natuur Jeveren het hegerige, krachtigc
materiaal, waaruit 's mensen ijlere lichaam, dc
ziel, is opgcbouwd. Het automatisme van de per·
soonJijke lichamen van de mens, van zijn verstand,
zijn gevoelens en zijn stoffelijke vorm, is alles het
gcvolg van de werking van dit krachtige elemen-
tale leven, en het is in het belang van dit leven



om de lichamen goed in stand te houden - voor-
zover de menselijke eigenaar en bestuurder dit
toestaat!
Gedurende het persoonlijke leven van de mens, en

het dientengevolge zeer nauwe verb and met het
menselijk bewustzijn, wordt het elementale leven
van elk lichaam tijdelijk van de massa afgeschei-
den en heeft een voorproefje van individuele on-
dervinding. De aldus belichaamde elementale we-
zens worden dan de stoffelijke, astrale of verstan-
delijke elementaal genoemd,al naar het geval zal
zijn.
Menig mysterie van het onbewuste leven, van wat

tegenwoordig atavistische neigingen worden gc-
noemd, zou veel duidelijker zjjn, als het bestaan
van deze elementalen erkend, en hun gedrag be-
grepen werd. Zij allen bevinden zich op de neer·
gaande boog van involutie naar dichte stoffelijke
vormen, en hun natuurlijk belang is dus tegenge-
steld aan dat van het menselijk bewustzijn, dat
ze gebruikt - want de mensheid is op de opgaande
boog van evolutie, van verlossing uit de stof en
terugkeer naar geestelijke hoogten. De aard van
een mens en de plaats, die hij inneemt, hangen der-
halve daarvan af, of zijn geestelijk beginsel tot op
zekere hoogte de gedachte en handelingen beheerst,
of dat het nog ondergeschikt is aan het elementale,
zich naar de aarde bewegende, leven van de per-
soonlijkheid.
De opvoeding in t.heorie en praktijk zou er zeker

wel bij varen, als deze drijvende kracht del' licha-
men in haar ware verhouding tot het afgescheiden
leven van het nieuwe mensenkind bekend was.
Want. de t.aak voor een menselijke ziel, die recht-
streeks van een langdurig verblijf uit de hemel
terugkeert, om vertrouwd te raken met een nieuw

lichaam en te leren hoe er mee om t.e gaan, is niet
gemakkelijk. Ret kost. enige jar en, gewoonlijk
zeven, om een voldoend houvast aIleen al op het
stoffelijk lichaam te krijgen, en de gevoelens en
het verst and zijn niet gemakkelijker.
Gedurende deze tijd - en trouwens ook lat.er -

is aIle handeling, die wij onderbrengen bij, en ver-
doezelen onder het gebruikelijke woord "inst.inct",
bewust en opzettelijk het gevolg van het elemen-
tale leven, en dat leven heeft, in 't algemeen ge-
sproken, een ont.zaglijke ondervinding gekregen in
de behandeling van st.offelijke lichamen. De over-
gang van een oceaan van elementale essence, die
meer of mindel' homogeen is, naar een opnieuw af-
gezonderd leven in een ander st.offelijk lichaam,
waarin het dus bewust leeft, is een ervaring, die
gezocht en gretig gewaardeerd wordt. De begeer-
ten en eisen van het elementale leven, zoals de
hunkering om honger en dorst en sexuele begeerte
te stillen, zijn normaal, gewoon en noodzakelijk om
zich te handhaven. Wij, mensen, beschouweri deze
en vele andere begeerten als een gevolg van het
instinct naar zelfbehoud - en terecht, maar dit
"zelf" is een deel van een elementaal natuurrijk.
Zulke begeerten en eisen en vele andere instincten
van zelfzuchtige en agressieve aard, die heel na·
tuurlijk zijn voor de elementale rijken, worden
schadelijk en verkeerd, wanneer het menselijke be-
wustzijn toegeeft aan een al te nauwe vereenzel-
viging met hen. Wanneer vereenzelviging met ell'-
mentale begeerte plaats vindt en de hevige begeerte
van de elementaal door de mens wordt aangemoe·
digd, kan een ware duivel van verleiding de kop
opsteken. De stoffelijke oefening en opvoeding
gedurende de eerste jaren behoren er duidelijk op
gericht te zijn om te helpen in de controle en or·



dening van de gewoonten van dit krachtige wezen.
Bet elementale leven leert maehinaal en neemt her-
haalde handeling geredelijk aan, en de liehamen
,'all de persoonlijkheid beantwoorden de redelijke
eisen van de mens, wanneer een zekere discipline
wordt uitgeoefend. Bij de eigen persoonlijke be-
hoeften van een kind en'zijn gesehikt maken voor
het soeiale leven is deze beseherming nodig, waar-
bij ouderert het kunnen helpen dat tot stand te
brengen.
Veel routinewerk kan, behoudens enig toezieht.

met vertrouwen aan de elementaal worden over-
gelaten. Inderdaad draagt ieder van ons heel wat
van zulk routinewerk over, waarbij nog komt d~l
inwendige eeonomie van het liehaam, zoals de:
eireulatie van het bloed, de spijsvertering, enz.,
die al in de hand en van de e1ementnnl is. Bij het
wandelen en snel lopen, bij fietsen ell chaufferell.
bij het mechaniseh werk van lezen en sehrljven.
bij de bespeling van muziekinstrumenten of bij het
hanteren van gereedsehappen, zoals bij het weven
en breien en vakwerk in het algemeen, bij het
leren van proza en poezie in rituanl of toneel, bij
wiskunde formules zoals een tafel van vermenig-
vuldiging, enz., bij het bestuur van het lichaam
om dagelijks naar een bekend station te gaan en
bij een menigte overeenkomstige herhaalde hande-
lingen, zijn wij allen gewend om zulk routine werk
over te laten aan het elementale leven van de
liehamen. Wij hoeven er nauwelijks bij te denken,
wanneer het goed geoefend is.
De training van dit leven der persoonlijke lieha-

men bestaat niet in het verlenen van volslagen
vrijheid, die aan de begeerten van de elementaal
alleen maar voet zou geven, maar door beheerst~
oefening en tueht. Vrijheid moet bewaard blijven

voor het aan de dag treden van de seheppende
aandrang van een kind, waarvan het bewijs ge-
woonlijk wordt geleverd door een of andere oor-
spronkelijke, van het kind zelf uitgaande werk-
zaamheid. Het versehil tussen "instinetieve" han-
deling of opgelegde routine enerzijds, en het naar
voren komen van een seheppend initiatief ander-
zijds, is duidelijk gekenmerkt, hoc beseheiden ook
het begin moge zijn. Een oordeelkundige en even-
wiehtige training der jongeren, is het gevolg van
een begrip van dit onderseheid - discipline voor
het elementale leven der liehamen, vrijheid voor
de menselijke geest.
Geest, ziel en liehaam behoren tot de eonstitutie
van de mens, en de onderlinge betrekkingen tussen
deze worden in het volgende diagram aangegeven:



Geest is het Ene Leven in beweging en tweevoudig.
Buddhi-Manas. in openbaring.
Buddhi is Geest van de levenszljde; aan ons bekend als
wijsheid en vereniging.
Manas (Mentaal I) is Geest. in vorm uitgedrukt; bekend
als begrip.

Manas. het denkvermogen. is zelf tweevoudig. zowel in
de cosmos als in de mensheid. Zijn hogere 'vormloze'
werkzaamheden zijn met Buddhi verbonden. Zljn lager
aspect is het middel om objectief denken in een vorm te
brengen en het is verbonden met het gevoelsaspect van
de menselijke persoonlijkheid - het Astrale.

De verhouding van Buddhi tot Manas wordt in De Sleutel
tot de Theosofie gelllustreerd door het verband van een
bos met zijn bomen. Bos en bomen zljn onder ling af-
hankelijk. onscheidbaar en ondeelbaar, en toch zijn zij
Een en Vele. Het bos is een eenheid en de bomen vcr-
tegenwoordigen verscheidenheid in vele vormen. maar
toch zijn alle Een.
De getallen 1 tot 7 geven de onderafdelingen aan van de
gebieden der natuur, en ook de bijbehorende delen van
de menselijke samenstelling; bijv. wordt het grofstoffelijke
lichaam voorgesteld door de nummers 5 (gassen), 6
(vloeistoffen) en 7 (v3ste stoffen), de lagere onderafde-
lingen van de stoffelijke wereld.

De ziel wordt in het diagram voorgesteld door de ge-
sloten kring en bevat binnen zijn omtrek Mentaal II. het
lagere denkvermogen (4-7); Stoffelijk I. de etherische on-
derafdelingen (1-4); en het geheel van de emotionele
aard. Astraal (1-7).
De ziel en de persoonlijkheid zijn practisch synoniem.
Het fluldisch Astrale stelt de levenszijde samen, en het
lager denkvermogen en het etherische maken de vorm-
zijde uit - samen met het grofstoffelijk lichaam bij een
incarnatie.
Het verband tussen de levenszljde van de ziel (Astraal)
met de vormzijde (Mentaal II en Stoffelijk I) is even
nauw en onschendbaar als in het geval van Buddhi-Manas.
dat hierboven is beschreven. Daarom zijn de twee ge-
woonlijk verbonden als Astro-Mentaal (In het Sanskrit.
Kama-Manas).

Men moet niet denken, dat het astrale tussen het mentale
en het stoffelljke in ligt. want de astrale of gevoelsaard
is met beide even nauw verbonden als het bloed met
het vaatstelsel en het grofstoffelijke lichaam als geheel.



Het bovenste deel van de gesloten kring, boven de hori-
zontale lljn blj Astraal 4 in het diagram, wordt de men-
selljke ziel genoemd, en het benedenste deel '5 mensen
dierlljke ziel, welke laatste te maken heeft met dierlijke
instincten en begeerten.

Zintuiglijke indrukken van uit de stoffelijke wereld
worden door de ziel op een etherisch scherm opgenomen
bij het getal 4 van de stoffelijke reeks, bij de 'zuidpool'
van de ziel. Intultieve indrukken worden door middel
van een mentaal scherm bij getal 4 van de mentale
groep opgevangen, aan de 'noordpool' van de ziel.

Ofschoon een diagram niet veel meer dan het allernood-
zakelijkste van het onderwerp kan uitbeelden, zal een
studie van de onderlinge betrekkingen zeer duidelijk de
overheersende plaats van de ziel in de menselijke per-
soonlljkheid aangeven.

Het menselijk bewustzijn is een brandpunt van geestelijk
leven, het bezit vrijheid over het gehele terrein van de
ziel en kan de begrenzingen van de dichte vorm in de
stoffelijke wereld, evenals de geestelljke hoogten van de
schitterende visie in het rijk van Buddhi-Manas be-
reiken.

De oorsprong van de mens als geest

Het leven spruit voort uit de universeel verspreide
Geest; vandaar de bewering, die men zo geregeld
aantreft in het oeeultisme, dat aIle Leven een is.
Het Ene Leven moet niet worden verward met
enige menselijke opvatting aangaande de Godheid
- of aangaande God. De Ontwerper van een heel-
al van werelden - hetzij dat Hij een groepering
van sterren, een zonnestelsel of een planeetketen
bestuurt - is binnen dat Ene Leven besloten, zoals
aIle levens; het zijn versehillen in graad, hoe ge-
weIdig ook, maar niet van soort. Vanuit ons per-
soonlijk geziehtspullt is Geest, die universeel ver-
spreid is, onsterfelijk, heeft geen geboorte noeh
dood, geen begin lloeh einde. De Geest is in de
mensheid als in eCllbrandpunt gevestigd. Evenals
het lieht van een enkele lamp ill duizend lieht.

puutcn kau worden geeoneentreerd, wanneer dat
lieht door een duizendtallenzen wordt gevoerd, zo
is elk menselijk wezen door middel van de lens
van het denkvermogen een brandpunt van het Ene
Leven - en dat geeoneentreerde lieht is de Geest
in de mens.
De wisselwerking van dit brandpunt van lieht of

levcll met de materiele liehamen doet het bewust-
zjjn ontstaan. De wrijving tussen geest(leven) en
stof(vorm) wekt het bewust worden en daama
wordt in de ziel en haar bijbehorend liehaam eell
bewustwording of bewustzijn van te leven ge-
boren. Al heeft het leven aanvang I10eheinde, de
kennis van levend te zijn begint op een bepaald
ogenblik en dit veroorzaakt bewustzijn, dat zelf
vele begin- en eindpunten kan hebben. Naarmate
de bewustwording van te leven overgaat in be-
wustwording van ziehzelf, met een duidelijk on-
derseheid tussen het zelf en de wereld daaromheen,
komt de eerste persoon-enkelvoud in aanzijn - het
Ik, het Ego. Dit is het brandpunt van leven, dat
zichzelf begint te kennen en, naarmate het aetief
werkzaam is door middel van een menselijke per-
soonlijkheid, neemt het toe in kennis, eigendunk en
ego'isme. Zo wordt de geest in de mens ge'indivi-
dualiscerd en taIloze inearnaties aehtereen lijdt het
ego en vindt het baat onder de illusie, dat het een
onafhankelijk en afgeseheiden bestaan heeft.

De ziel

"Ziel" is de nogal vage besehrijvende uitdrukking,
waaronder gewoonlijk wordt verstaan datgene,
wat als liehaam wordt gebezigd na de stoffelijke
dood. Het gedeelte van de persoonlijkheid, dat de
stoffelijke dood overleeft - verreweg het grootste



deel tussen twee haakjes - is het astro-mental~
lichaam, de emotionele aard en het menselijk ver-
stand; wij moeten dit dus ziel noemen. Hoe ethe-
risch en fijn geweven wij ons dit lichaam ook in-
denken, toch is de ziel een materieel lichaam, al
is het ook van een veel fijnere bouw dan het grof-
stoffelijk lichaam.
In vergelijking met grofstoffelijke lichamen heeft

de ziel een veellangere levensduur, want de essen-
ce, waaruit zij is opgebouwd, is betrekkelijk on-
sterfelijk. Gedurende vorige incarnaties is de ziel
intens benut, in verbinding met stoffelijke Ii-
chamen.
Vreugdevolle of smartelijke ervaringen in elk sto£-
feIijk leven zijn in de ziel als herinneringen opge-
zameld en verwerkt; en in latere incarnaties zijn zij
vastgelegd als eigenschappen, die in bedrevenheid
en bijzondere hoedanigheden tot uitdrukking ko-
men. Juist zoals het lichaam van iemand, die atleet
wil worden, zal veranderen onder een strenge dis-
cipline, zo kan de ziel gedurende het stoffelijk
leven veranderen, wanneer de nodige training van
"dieet en oefeningen" wordt ter hand genomen en
de beoefening van deugden en verstandelijke zui-
verheid wordt nagestreefd. (een preekje daarover
lijkt hier op zijn plaats, maar vermaningen uit-
delen ligt mij niet - daarom laat ik de toepassing
aan de lezer en bestudeerder over!)
De ziel verzamelt dus een oogst van ervaringen

gedurende het stoffelijk leven, en zij is het, die
later voor het plan zorgt - een steeds wisselend
plan -, dat de hoedanigheid van het nieuwe stof·
felijk lichaam in de moederschoot bepaalt, wan-
neer de menselijke geest opnieu,,~-op aarde moet
worden geboren. Elk nieuw lichaam zal dus die
kwaliteiten vertonen, welke neigingen en vermo-

gens, die in het verleden verworveri zijn, samen-
valten.
Aangezien de krachtige emotionele aard zich

vrijelijk doet gelden zowel in de mentale als de
stoffelijke lichamen gedurende het leven van het
laatstgenoemde, zal de ene of de andere van deze
beide kanten van de ziel meer of minder sterke
indrukken onmiddellijk na de dood aehterlaten,
hetgeen daarvan afhangt of de neigingen en ~~-
langen van de mens in hoofdzaak betrokken zlJn
geweest met zaken van een stoffelijke of van ve.r-
standelijke aard, of hij vooral geluteresseerd was 111

wereldse of in intelleetuele aangelegenheden.
De astro-stoffelijke element en van de ziel hebben

de naam van's mensen dierlijke ziel en de astro-
mentale die van de meer in waarheid menselijke
ziel gekregen. Na de stoffelijke dood is er in alle
gevallen de neiging om langzamerhand zich af te
wenden van zuiver stoffelijke belangen (die van de
dierlijke ziel) naar de hogere verstandelijke werk-
zaamheden en de schakel met het geestclijke cen-
trum in de menselijke ziel.

Het stoffelijk lichaam

Het grofstoffelijk lichaam wordt in de literatuur
van het occultisme als een schil, een huid, een om-
hulsel beschreven. Normaal daalt het menselijk
bewustzijn in 't geheel niet af in het grove lichaam,
maar het stelt zich alleen in verbinding met de er-
varing der zintuigen door middel van de etheri-
sche hersenen, de fijnere stoffelijke tegenhanger
van de anatomische hersenen en het zenuwstelsel.
Deze fijnere tegenhanger van de hersenen lijkt op
een telefooncentrale, omdat alle zintuigelijke in-
drukken van de objectieve stoffelijke wereld er-



door worden ontvangen en geregistreerd. Al de in-
drukken van de oren, ogen, en andere zintuigeu
worden daar geheel automatisch bezorgd door de
Iichamelijke mechaniek bestuurd door de elemen-
taal, onafhankelijk van de wil van de mens. De
boodschappen worden aan hem overgebracht in de
centrale, de etherische hersenen. Zij worden op zijn
tafel gelegd, bij wijze van spreken, en hij kan ze
naar believen in ontvangst nemen of niet. Wij heb-
ben daar allen ondervinding van gehad, .wanneer
wij een lezing of een preek aanhoorden en ver-
zuimden de gesproken woorden op te nemen, om-
dat iets anders van groter belang ons in beslag
nam; de aandacht was dan afgewend en de bood-
schap van het oor, die getrouw werd bezorgd en
inderdaad werd ontvangen in de centrale, werd
genegeerd. Dergelijke rapporten van zintuiglijke
contacten worden, als men zich beslist inspant,
niet gemakkelijk veronachtzaamd. Ais men b.v.
gevoelig is voor scherpe geluiden, is het moeilijk
om zich te ontspannen en ze zonder tegenstand
te ontvangen. Toch zijn er vele geverifieerde voor-
beelden van weloverwogen bewuste onttrekking
aan zintuiglijke boodschappen. De training in
sommige yoga-stelsels omvat in hun strenge tucht
methoden om de aandacht opzettelijk te onttrek-
ken aan aIle zintuiglijke boodschappen, die door
de elementaal aan de hersenen worden overge-
bracht.
Al is dus het grofstoffelijk lichaam slechts een

uitwendig instrument in de handen van het be-
wustzijn, kan zijn waarde nauwelijks worden over-
schat. De scherp omlijnde zuiverheid van zijn op-
tekeningen en de zeer nabije vereenzelviging met
zijn gedrag, die bijna alle mensen hebben verkre-
gen, is een prestatie, die een plaats onder de triom-

fen van de involutiegang in de openbaring moet
innemen. De enge begrenzing der zintuigen en de
beperkte werkingssfeer dwingen tot een bepaalde
concentratie, en het is gebleken, dat deze van groot
belang is voor de vestiging van zelf-bewustzijn.
De zintuigen van het stoffelijk lichaam zelf zijn

wijzigingen van de huid. en de huid is de begren-
zing, de ring-niet-verder, waarbuiten het bewust-
zijn van de mens niet kan reiken. Alles, wat daar-
buiten is, in stoffelijk opzicht, moet door de naar
buiten gerichte zintuigen binnen zijn sfeer wor-
den gebracht. en daarna worden overgebracht
naar de "telefooncentrale". Aangezien het beginsel
van de begrenzingswand of ring-niet-verder van
grote betekenis is in onze studie, zal het vollediger
worden ontwikkeld.

De ring-niet-verder

De ring-niet-verder van elk organisme heeft, zoals
hij in het occultisme begrepen en beschreven
wordt, twee belangrijke functies: (a) om zijn in-
houd te omhullen en te beschermen, zodat deze
tijdelijk afgezonderd blijft; en (b) om als een ver-
bindende schakel te dienen tussen het organisme,
dat hij omgeeft, en de wereld daarbuiten.
Het beginsel van een omsluitende ring-niet-verder

is van kracht vanaf het uitgestrekte oppervlak
van een zonnestelsel tot het kleinste zaadhulsje op
onze aarde. De ring kan niet veilig verbroken wor-
den, totdat de inhoud een zekere rijpheid van ont-
wikkeling heeft bereikt. Bekende voorbeelden zijn
het vliesjc van een bloemzaad, de bast van een
boom, de schaal van een ei, de huid van een dier
- want elk dezer dient om de inhoud af te sluiten
en te bewaren. Al moge de duur van de bescher-



mende ring varieren van de millenia van een pla-
neet tot de enkele weken van een vogelei, toch
zijn zij aUe, als een pasteikorst, bestemd om op
de juiste tijden te worden verbroken.
De ring-niet-verder van het grofstoffelijk liehaam

is zijn huid en aUes wat gekend kan worden vall
de wereld, waarin het liehaam leeft, moet naar de
oppervlakte van de huid worden gebraeht, opdat
het menselijk bewustzijll het kan kennen. Uit die
illdrukken reproduceren de zintuigen bepaalde
trillingseombinaties en wij tekenen ze op als horen,
zien, voelen, tasten en ruiken. Als de zintuigen de-
ze trillingseombinaties in hun mechanisme repro-
dueeren, is het duidelijk dat wij, door middel van
onze lichamen, dat deel van de wereld morden,
waarin wij leven, tot zover en niet verder.
Een helder begrip van deze functie-als-spiegel

van de ring-niet-verder is de moeite waard, omdat
het beginsel evengoed van toepassing is op het
ziele-liehaam als op de stoffelijke vorm. Laten we
daarom een gewone ondervinding analyseren, b.v.
het bezoek aan een sehouwburg, als verdere il1u~
stratie hoe het werkt.
Ret orkest speelt een ouverture, het gordijn gaat

op en het drama begint; de spelers versehijnen, be-
wegen zieh over het toneel, spreken en declameren;
er is aetie met haar opwindende, ontroerende en
verdrietige ogenblikken; het auditorium is van al-
les getuige en applaudiseert. Wat heeft men nu
werkelijk gezien en gehoord? Strikt genomen, is
elke toehoorder bezig geweest met de boodschappen
van oog en oor, die weergegeven zijn op het ethe-
risehe seherm van de hersenen, waar te nemen en
op te tekenen. Alles wat men gezien en gehoord
heeft, is opgetekend binnen de grenzen van de
ring-niet-verder van elk individueel .stoffelijk

lichaam. IedcJ'een in de zaal heeft spiegelbeelden
binnen zijn eigen hersenen waargenomen en ge-
luiden gehoord, die weergegeven zijn op de ring-
niet-verder (waarvan de oren een bestanddeel vor-
men) en overgebraeht naar hetzelfde seherm bin-
nenin. Ret bewustzijn v·an de mens ontmoet de
stoffelijke wereld bij dit inwendige scherm en al-
leen daar, niet daarbuiten.
Door langdurige oefening zijn wij zo bedreven

geworden in de ordening van zintuiglijke indruk-
ken en ze in de verbeelding weer naar buiten te
projecteren, dat wij daardoor een uiterlijke stof-
felijke wereld om ons heen ons voorstellen en ze
als een object behandelen - en waarsehijnlijk ook
nauwkeurig, al kan niemand dat bewijzen! Ver-
standelijke proeessen steUen ons zo in staat eon-
clusies te trekken en te theoretiseren en tot seherp
omlijnde meningen en gevolgtrekkingen over ons
heelal te komen.
Ook kunnen wij dikwijls merken, dat een beter

begrip over een of ander duister punt gedurende
de slaap ons bij het ontwakell "in de geest" komt.
Gedurende de slaap hebben wij enige tijd het vrije
en onbelemmerde denkvermogen zelf gebruikt en
zijn een poos bewust werkzaam geweest voorbij de
ring-niet-verder van zuiver stoffelijke begrenzin-
gen en zonder hun zwaarte.
De tijd, die men in de slaap gedurende een ge-

middelde incarnatie doorbrengt, is omstreeks een
derde van elke 24 uur; en gedurende dat derde
gedeelte is de ziel gewoonlijk alleen: laat ons na-
gaan wat dan gesehiedt.

Slaap

Tijdens de uren van een incarnatie, dat men niet



slaapt, zjjn het stoffelijk lichaam en de krachtige
emotionele aard en het denkvermogen een nauw
verbonden eenheid, omdat zij, zolang men gezond
is, innig samenwerken onder de leiding van hun
menselijke eigenaar. In slaap vallen betekent een-
voudig, dat dit verb and tijdelijk wordt verbroken.
want dan trekt het bewustzijn zich terug uit het
stoffelijk omhulsel. Het neemt een bepaalde hoe-
veelheid van het ijlere stoffelijke, het etherische,
mee, ofschoon meestal maar heel weinig. Slapen
("to sleep") betekent inderdaad letterlijk "er stil-
letjes uittrekken" (..to slip-out").
Met in slaap vallen wordt daarom ook bedoeld

dat, als men zich heeft teruggetrokken uit het stof-
felijke, dan een ander lichaam wordt gebezigd, en
dit is blijkbaar het tweede formele lichaam van
de persoonlijkheid, het astro-mentale lichaam of
de ziel. De ziel is inderdaad het lichaam, dat alleen
's nachts, gedurende de slaap, afgezonderd van het
stoffelijk lichaam, wordt benut.
Een occulte indeling beschrijft drie soorten van

slaap:l)
1) droomloze slaap, niet te onderscheiden van

vernietiging;
2) een toestand, waarin dromen van een min of

meer levendige aard een rol spelen, maar her-
haaldelijk chaotisch zijn;

3) een toestand, gedurende welke helder zelfbe-
wustzijn in het zielelichaam wordt verkregen,
totdat men weer in het stoffelijk lichaam wak-
ker wordt.

De eerste soort hecft alleen betrekking op de zeer
enkelen, wier bewustzijn gedurende de slaap -vol-
komen traag is. Onder hen moet, naar gezegd
wordt, de overtuigde materialist (als die er nu wer-
kelijk nog zijn) worden gerekend, zo machtig is
de kracht der gedachte.
De tweede categorie omvat de grote massa der

mensen. De chaotische droom is ons allen wel-
bekend en de wanorde, de chaos, is gemakkelijk
te begrijpen, maar helemaal niet gemakkelijk te
verhelpen. Hij ontstaat in hoofdzaak daardoor, dat
onze ondervindingen in de slaap van een andere en
verschillende soort zijn dan de stoffelijke, ofschoon
wi,j er onvermi,jdelijk naar streven ze in de meer
bekende stoffelijke termen te verklaren. Vandaar
de verwarring. Ook is men gedurende de slaap
zonder de hulp van de stoffeli,jke vesting met haar
stoere weerstan den en stabiliteit. Vele verwarren-
de dingen geschieden door ons gebrek aan beheer-
sing van het zielelichaam en het feit, dat we ons
niet bewust zijn van zijn onafhankelijk bestaan.
Gelukkig is het stoffelijke toevluchtsoord nabi,i

en hebben wij er voeling mee, omdat t~jdens de
slaap een sterke magnetische overbrugging tussen
het lichaam en de ziel wordt gehandhaafd. Deze
schakel is als een lichtdraad, een "zilveren koord",
die pas bi,j de dood wordt verbroken. Zolang deze
levensdraad de beide Iichamen verbindt, blijft het
sluimerende stoffelijk lichaam zeer levend en op
zichzelf. De ademhaling is regelmatig, het bloed
circuleert, de spijsvertering gaat voort, het her-
stel van verwondingen zet door, het lichaam als
geheel wordt inderdaad hernieuwd onder de be-
kwame zorg van een levend wezen, de stoffelijke
elementaal, waarnaar reeds verwezen is. Het be-
staan van deze hoogst nuttige elementaal als apart

1) Deze indellng wordt in H. P. Blavatsky's Sleutel tot
de Theosofie op bIz. 138 aangegeven. Men moet deze niet
verwarren met de viervoudige classificatie der toestan-
den van bewustzijn met betrekking tot de training In
yog?, waar droomloze slaap wordt aangegeven als het
eqUIvalent van een verheven toestand van abstractle.



wezen is te danken aan zijn associatie met een
menselijk wezen, dat, strikt gesproken, zijn schep-
per en god is. De elementaal is werkzaam door
middel van de etherische tegenhanger van het
grove lichaam, blijft erbij, terwijl de meester weg
is en is instinctmatig druk bezig met de herstel-
ling van de slijtage, voor zover mogelijk, die in het
grove lichaam gedurende de vorige dag is aange-
bracht. Zulk een elementaal is altijd op zijn hoede
bij zijn taak, want hij is er zich goed bewust van,
dat hij als een afgescheiden leven afhangt van het
lichaaril, waarmee hij verbonden is. Hij zorgt goed
voor het lichaam en brengt elk verlangen op sym-
pathieke wijze aan ons over. Tijdens de gewone
slaap is het zilveren koord de telefoon en de ele-
mentaal is er vlug bij hem in nood te gebruiken.
Wanneer b.v. een of andere stoornis of gevaar van
stoffelijke aard de bewaker van het slapendc
lichaam be'invloedt, dan wordt een dringende op-
roep gedaan, de ziel keert terug en - wij worden
wakker! Ook kan het gebeuren, dat wijzelf, weg
van het stoffelijk lichaam, met een vijandige
gedachtevorm of de een of andere bedreigende in-
vloed in contact komen, en dan zet vrees of moge-
lijk paniek, ons aan te vluchten, te ontsnappen.
Aangezien er geen stoffelijke weerstanden zijn,
voelen de ledematen zich in hun rust gedwars-
boomd, verwarring voIgt en een snelle vlucht of
val naar "omlaag" langs het zilveren koord ein-
digt met een plotseling' ontwaken uit een niet on-
gewone nachtmerrie. De indruk naar beneden te
vallen en toch nooit de bodem te bereiken, komt
omdat het binncntreden van het stoffelijk lichaam
het einde van de val betekent.
Dromen zullen wel chaotisch, begoochelend en

voorbijgaand zijn, zolang belangen in de stoffelijke

wereld' overheersen - en met reden, want wij zijn
nog slechts in het stadium van leerlingschap bij
het hanteren van de astro-mentale beginselen,
wauneer deze, zoals in de slaap, van het stoffelijke
liehaam gescheiden zijn, ofschoon er nog nauw
mee verbonden.
Herinneringen uit de slaap zijn soms eenvoudig

het gevolg van het opnemen van de mijmeringen
van de stoffelijke elementaal, als wij wakker wor-
den en "binnentreden". Gewoonlijk zijn deze lou-
ter herhalingen van gebabbel, dat misschien wer-
kelijk hardop gezegd is en gehoord wordt als men
terugkcert. Zij zijn nietsbeduidend en gemakkelijk
te hel'kennen en behoeven ons hier niet bezig tc
houden. Andere dromen, die met recht zo genoemd
worden; kunnen psyehologiseh een ware openba.
ring zijn, in'dien zij verstandig worden uitgelegd.
Al deze dromen vallen onder de tweede categorie.
Het is heel gewoon hij het wakker worden geen

heldere herinnering over te brengen van werk·
zaamheden, terwijl men weg was. Dit komt omdal
een beschermende sluier van zeer fijn netwerk de
hersenen en het l'uggemerg omsluit en de aandrang
tot de verstandehjke 'herinnering bij terugkeer die
sluier moet passeren om de hersenen en het waak-
bewustzijn' te bereiken. De uitwerking van die be·
scherming is, dat herinneringen van ondervindin-
gen de neiging hebben uitgezift en vel'spreid te
worden en daardoor in de hersenen te komen als
algemene indl'ukken, niet als scherp omlijnde ge-
beurtenissen. Deze nuttigc voorziening voorkomt
de mogelijkheid om voortijdig in twee werelden
tegelijk te leven. Mocht de sluier beschadigd zijn
door een of andere psychisehe inspanning of scha-
delijke invloed, voordat de geestelijke mens in
staat is dc ware betrekkingen op het niveau van



de ziel te-onderscheiden, dan zou dat oorzaak van
tijdelijke of blijvende krankzinnigheid kunnen
worden.
De stoffelijke wereld met haar scherp omlijnde

ervaringen is de belangrijke werkingssfeer voor
de mensheid gedurende deze eerste kringloop van
de opwaartse boog van evolutie. Daarom is het op
't ogenblik goed, dat de beide werelden duidelijk
onderscheiden zi.tn. Bij reincarnatie in een nieuw
stoffelijk lichaam, zijn nog jaren nodig, niettegen-
staande het aantal levens, dat wij reeds hebben
doorgemaakt, om behoorlijke controle over de
stoffehtke werkzaamheden en enige bekwaamheid
in het hanteren van de nieuwe vorm te verkrijgen.
Het is nog niet te verwachten dat, nu de volle
kracht van de stoffelijke invloeden op ons inwerkt,
de mens het zielelichaam bewust zal beheersen,
terwijl hij het tijdelijk gedurende de slaap gebruikt.
Het naar believen vrij en onafhankelijk gebruik

van het zielelichaam betekent een grote stap voor-
waarts in de ontwikkeling; thans hebben wij nog
de begintijd, waarin wij langzaam leren. Tijdens de
langdurige perioden tussen de incarnaties in wordt
het een natuurlijke oefening, maar dan verschillen
de omstandigheden van die. welke ons thans be-
moeilijken, terwijl we in slaap zijn. Enkelen, die wij
in de derde categorie van dromers zouden moetell
plaatsen - zij, die gedurende de sluap tot helder
zelfbewustzijn in het zielelichaam komen - heb-
ben deze ervaring reeds tot op zekere hoogte. Dc
meerderheid wordt zich pas bewust van de ziel
als een objectieve werkelijkheid en krijgt haar pas
onder bedwang. juist zoals het stoffelijk lichaam
nu onder onze controle is. enige tijd na de dood
van laatstgenoemd lichaam.

De ontroaking na de stoffelijke dood

Dat, wat door wilskracht moet worden tot stand
gebracht, als men zelfbewustzijn wil verkrijgen
tijdens de slaap, wordt door iedereen automatisch
vroeg of laat bereikt na de werkelijke stoffelijke
dood.
Dit hoogst belangrijke verschil tussen slaap en

dood is het gevolg van het verbreken van de mag-
netische draad, de schakel tussen lichaam en ziel
- want "het zilveren koord wordt bij de dood los-
gemaakt"1).De verbreking van het koord voor die
incarnatie betekent, dat de stoffelijke elementaal
wordt afgedanktj dit geschiedt op de meest af-
doende wijze, als het stoffelijk lichaam wordt ge-
cremeerd.
Een tijd van bewusteloosheid voIgt, wanneer het

zilveren koord is afgesneden en het zielclichaam
voorgoed zich heeft teruggetrokken van zijn met-
gezel. In gevallen van plotselinge dood kan deze
periode zeer kort zijn j na een ziekte en op hoge
leeftijd duurt ze waarschijnlijk veel langer. Juist
over deze kwestie stelde Mr. Sinnett een vraag aan
Meester K.H., en het antwoord luidde: "Elk pas
ontlichaamd vierooudig wezen verliest op het ogen-
blik des doods alle herinnering .... Deze toestand
duurt van enkele uren (zelden minder), dagen,
weken, maanden - soms tot verscheidene jaren ..
De herinnering zal langzaam terugkeren .... "2).
Het viervoudige wezen is de normale mens. Blijk-

baar worden grote verschillen opgelegd door de
toestan den en de omstandigheden van de dood en
de langzame tcrugkeer tot het volle bewustzijn

1) Ecclesiasticus, XII. 6.
2) Brieven van de Meesters M. en K. H. aan A. P. Sin-
nett, biz. 198.



betreft, naar het schijnt, de meeste gevallen. In dit
opzicht is er overeenkomst met een door dromen
vertraagde terugkeer tot het bewustzijn na een
normale slaap. De verklaring in de brief, dat allen
na een bepaalde tijd ontwaken, is duidelijk en on-
voorwaardelijk. De gemiddelde tijd, die verloopt,
voordat de herinnering na de stoffelijke dood te-
rugkeert, is, meen ik, enkele dagen tot enkelc
weken.

Anatomie Dan de ziel

Aangezien de ziel het lichaam is, waarin bewust-
zijn optreedt gedurende de derde soort van slaap,
evenals natuurlijk ook enige tijd na de dood, zal
een beschrijving van zijn struetuur en anatomie
help en om te begrijpen wat er gebeurt. Bet ziele-
lichaam heeft, evenals het stoffelijke, zijn eigen
elementaalleven, dat door lang gebruik gespeciali- .
seerd is. Bet is een lev end en aetief wezen, dat na
het verlies van de stoffelijke metgezel plotseling
een 1'01 gaat spelen. Nu het de bekende handdruk
van het stoffelijke lichaam mist, beschermt de ele-
mentaal, die zich thans gei'soleerd en verlaten ge-
voelt, zich direet instinetmatig, door zijn dichtere
inhoud naar buiten te werpen en zich dus in een
beschermende grenslaag af te sluiten, wederom
een ring-niet-verder. Deze nieuwe afsluiting kan
dun of dik zijn. fijn of grof, ze kan zelfs een zware
ondoorschijnende schil zijn - hetgeen afhangt van
de gewone emoties en gedachten van hem of haar,
die dit materiaal gedurende het stoffelijk leven
bezigde.
De nieuwe beschermende omhulling, het nieuwe

gewaad van de zicl, maakt de overgang veel ge-
makkelijker. Echter wordt gezegd, dat men er on~

gelukkig aan toe is, inelien men toestaat, dat een
te dichte afsluiting door de elementaal wordt ge-
maakt, omdat de nieuwe grenslaag of huid het
enige zintuiglijke orgaan van de ziel wordt, dat,
als het al te hinderlijk is, de werkzaamheden van
de ziel eerder belemmert dan helpt. In nOl'male
omstandigheden is de gevoeligheid van dit zintuig
Tan de ziel ruimschoots in staat om aan het doe!
van weerklank geven te beantwoorden.
Een treffende ovel'eenkomst van deze toestand

van de ziel na de dood vindt men in onze stoffe-
lijke wereld. Een heel simpel gebouwd schepsel
amoebe geheten, is op dezelfde wijze met een enkel
zintuig voor aIle doeleinden begiftigd. Bet is waal',
dat het maar een microscopisch klein diertje is,
maar de afmeting alleen is van geen gewicht; dt'
grootte wOl'dt bepaald door spanningen in de om-
geving, en de amoebe kan in vroegere tijdperken
groot zijn geweest. Bet diertje lijkt precies op eell
druppeltje doorschijnende gelei en het gehele Ii-
chaam is maar een enkele cel. zonder organen of
indelingen. Zoals de naam aangeeft - amoeboi'de,
veranderlijk -, kan het elke gestalte aannemen,
die de omstandigheden vereisen, en zich vrij in het
water voortbewegen, waarbij het in elke l'ichting
delen van zich zelf kan uitstrekken om als tijde.
lijke armen en benen te dienen. De amoebe kan
zjjn eenvoudig voedsel gemakkelijk vinden en het
verteert dit voedsel waar het ook is door het bin-
nen zijn lichaam te omsluiten. Blijkbaar kan de
amoebe voldoende horen, zien en voelen voor wat
het nodig heeft en waarschijnlijk kan het ook rui-
ken en proeven, omdat het zijn voedsel ongetwij-
feld uitkiest. Ik heb het herhaaldelijk onder de
microscoop gadegeslagen en mij dikwijls afge-
vraagd hoe het 'I klaarspeelde om zo handig te



leven zonder enig spoor van gespecialiseerde or-
ganen.
De gissing dat in de vroegste tijdperken van de

geschiedenis van onze planeet de eerste stoffelijkc
lichamen die in de vurige atmosfeer van die dagen
gebezigd werden van een overeenkomstige een-
voudige bolvormige structuur waren, lijkt rede-
lijk. In elk geval dient bij de bestudering van de
anatomie van de ziel, de amoebe als een uitsteken-
de illustratie en het levert bijna zeker een nauwe
overeenstemming.
Wij hebben aangetoond, dat wij door middel van

onze tegenwoordige stoffelijke lichamen aIleell
datgene zien, horen en voelen, wat het mechanisme
van onze bekende zintuigen werkeIijk kan repro-
ducerell. Precies hetzelfde beginsel is in de vol-
gende wereid van kracht. De ziel weerspiegelt haae
omgeving door middel van haar ene zeer doeltref-
fende zintuig, en de hoedanigheid van het spiegel-
beeId, Zijll llauwkeurigheid en geschiktheid, geeft
precies de mate van de geoefendheid van de ziel
weer.
Tot op zekere hoogte kan men hiervan wel iets

toetsen en verifieren uit eigen ervaring, indien
enige bekwaamheid in veraanschouwelijking en
een weinig zelfonderzoek is verkregen. Hier voIgt
een eenvoudige oefening, die iedereen in praktijk
kan brengen, al moge het voor velen aIledaags en
gewoon Iijken. Kies een ogenblik uit, waarop gij op
uw gemak zijt en ontspallnen, bijv. juist voor het
naar bed gaan of bij het ontwaken; vestig dan,
met gesioten ogen. het bewustzijn erop, alsof gij
een eindje voorbij het gezicht strak waarneemt en
merk op of iets duidelijk, scherp bepaald en objec-
tief gezien mordt. Ais ge succes hebt, ga dan voort
met ontspannen, onbevangen en rustig te bIijven.

maar vraag uzelf af: "welke zintuigen gebruik ik?"
In werkelijkheid zijt ge in de volgende wereld,
misschien aan de uiterste rand. maar niettemin
"op het astrale gebied", omdat gij voor enkele mo-
menten uitsluitend het zielelichaam benut. Als
we 't met een radio vergelijken, hebt gij de wijzer
voor de golflengte van het bewustzijn overgebracht
naar de rand van een ander programma. Hoe on-
beduidend zulk een ondervinding op zichzelf ook
moge zijn. is zij een voorbeeld van die geenszins
ongewone gebeurtenis, waarnaar Patanjali in zijn
eerste boek verwijst: "de bestudeerder zal aange-
moedigd worden. ais hij nu en dan een astrale of
mentale visie bereikt".

De volgende mereld

Beschrijvingen zijn gegeven van talrijke aspecten
van de wereld van de ziel - hun verscheidenheid
is ontzaglijk. Zij strekken zich uit van de vele
woonplaatsen, door een groot LernaI' beloofd, door
aIle graden heen tot de koude vervloekte ruimten
van Dantes hel. Streken en sferen, zomerlanden
van verI'ukking en kille holen in duisternis - el'
worden toestanden beschreven. die in aIle ver-
scheidenheid voorzien, van hemeise vergezichten
van zaligheid tot bodemloze diepten van ijzige af-
zondering. Men kan zich wel afvragen: "Wat heeft
dat aIles te betekenen?" Een oosterse dichter gaf
het eenvoudige en begrijpelijke antwoord in de
slotzin van een vel'S- "Gijzelf zijt hemel en hel".
Het beginsel, dat ten grondslag ligt aan al deze

verschillende ondervindingen, wordt duidelijk
wanneer wij inzien, dat de belangen en handelin-
gen, die ieder persoon gewoonlijk kenmerken, pre-
cies de omgeving bepalen. in welke hij in de vol-



een stoffelijk leven zijn opgezameld in de periode
tussen de inearnaties, omgezet is in eigensehappen
en bekwaamheden, indien de ervaringen van enige
waarde zijn geweest, en dat de betrokkene er met
die vaardigheden in het volgende leven zoveel
beter aan toe is. Fouten en onvolmaaktheden, ver-
zuimde gelegenheden, misdaden en al zulke "te-
kortkomingen" betekenen, dat er weinig is om de
ziel te voeden en te sterken en de oogst is negatief.
De hieruit voortvloeiende onvolkomenheden en
verzwakking blijkt uit een gebrek aan beheersing
bij de behandeling van een nieuw stoffelijk Ii·
ehaam. Toeh is de ziel rein bij de geboorte, d.w.z.
al is zij gezuiverd en helder, behoeft zi.j daarom
niet evenwiehtig en een geheel te zijn. Evenals het
linnen, dat schoon uit de was komt, wit en helder,
en toeh gerafeld en geseheurd kan zijn, kan de ziel
ofschoon rein bij de geboorte, aan vele gebreken
lijden en gewenste eigensehappen missen. Dit alles
zal meetellen bij de vorming van het liehaam en
bij zijn persoonlijke geaardheid tijdens het nieuwe
stoffelijk leven.
De vermelding dat "de ziel rein is bij de geboorte"

is ook een herinnering aan het allereerste begin,
omdat dit fijne lichaam van de toekomstige per-
soonlijkheid bij de eerste toewijzing, in zijn na-
tuurlijke oorspronkelijke toestand, een stralend ge-
waad is, dat bijzonder gevoelig is. Terwijl het
steeds reageert op de inwerking van het middel-
punt van het menselijk bewustzijn, gehoorzaamt
het de liehtste aanraking, zoals 'n uitgezocht snaar-
instrument in de handen van een artist. Zo wordt de
ziel door haar menselijke bestuurder voortdurend
gevormd en is zijzelf het periodiek terugkerende
model, waarnaar de nieuwe menselijke "orm bij
elke nieuwe inearnatie wordt gefatsoeneerd.

gende wereld ontwaakt. Persoonlijke gevoelens, ge-
daehten en daden bouwen de ziel van elke mens
op gedurende een ineal'natie en iedereen bevindt
zieh na de dood bij het wakker worden zeer na-
tuurlijk op een daarmede overeenkomend en ver-
trouwd niveau. Tijdens het stoffelijk leven heeft
de ziel voortdurend wijzigingen ondergaan; zij is
opnieuw gevormd door de gedragingen van de ge-
incarneerde mens. Het zielelichaam beantwoordt,
met of zonder zijn stoffelijke metgezel, op sympa-
tieke wijze die hoogte van het wereldverstand, die
"sfeer", welke in geaardheid zijn eigell toestand
het meest llabijkomt. De "overledene" bevindt
zieh gewoonlijk in de vertrouwde nabijheid van de
beelden en vool'stellingen van zijn eigen schepping
en geloof en, wanneer hij er strenge en gedecideer-
de opvattingen op na heeft gehouden betreffende
de een of andere bijzondere godsdienstige gedach-
te, zal hij een tijdlang zelf geloven, dat hij volko-
men gelijk had! In De sleutel tot de Theosofie
wordt hiernaar verwezen. "De Methodist zaI een
Methodist, de Mohammedaan een Mohammedaan
zijn, tenminste een tijdlang - gevoed met valse
illusies van zijn eigen schepping en maaksel". De
uitwerking van de gedachte is afdoend. "De mens
gaat naar zijn eigell plaats".

Beroustzijn en de ziel

"Het aurisch ei is bij de gebool'te volkomen
rein"!) Deze bewering is op het eerste gezicht wel
wat verrassend, aangezien het aUl'isch ei datgene
is wat wij de ziel noemen en "bij de geboorte" be-
tekent elke nieuwe incarnatie van een mens. De
verklaring is dat de oogst van ervaringen, die in



Een nieuw stoffclijk lichaam wordt naar dit mo-
del voor on' gcbouwd door de Heren van Karma,
die de mCTlselijkcgereehtigheid regelen, en door
hun vaklieden, dc ongeziene bouwers del' natuur,
de Deva's en natuurgeesten. Wij menSCHhebbcn
daarin op 't ogenblik geen zeggensehap - maar
de ziel wordt door onszelf gcmaakt.
Elk nieuw stoffelijk leven begint daarom min of

meer op het punt, dat de betrokken menselijke ziel
in het vorige leven bereikt heeft, belemmerd door
het gemis aan hoedanigheden, die nog niet ver-
worven zijn en gesteulld door cigellsehappen, die
ont-dekt zijn. In haar eigen aard is de ziel vol-
maakt als instrument, als een afgestemde harp,
en omdat wij het zijn. die de disharmonieen en
complicatics veroorzaken, zijn wij het ook, die ze
moeten olltwarren. wallneer zij ophouden als
weerstanden van nut te zijn.

meningen en vooroordelen, soeiaal en politiek on-
derseheid maken, godsdienstige toewijding en
kwezelarij, voorkeur en vijandsehap inzake ra~
en nationaliteit. En al deze uitingen versterken
tot op zekere hoogte 's mensen individualisme en
gevoel van eigenwaarde, zijn ollafhankelijkheid en
zelfbcwustzijn.
De verstandelijke clementaal is del'halve zonder

vcel aansporing bereid zijn verblijf in bijna on-
begrensde mate in hokjes te verdelen - maar de
mensheid heeft nu een tijdperk op de opgaande
terugkerende boog van evolutie bereikt, waarin
sommige, ja vele van die indelingen behoren te
worden verwi,iderd. Mentale ringen-niet-verder
van dit inwendige karakter zoals onze harde ras-
en nationale afscheidingen, hebben hun dienst ge-
daan en moeten verbroken worden, opdat een
ruimer vergezicht kan worden geopend. Datgene,
wat zeer voordelig voor de verstandelijke elemen-
taal was, die zelf op de neergaande boog van in-
volutie is, is een belemmering voor de mensheid,
nadat zi,ieen bepaald stadium heeft bereikt - en
dit stadium is heel duidelijk de critieke tijd, die
wij nu doormaken. Onze huidige taak is geen ver-
clere onderverdeling, maar de integra tie van de
ziel. Integratic betekent het bereiken van een-
hcid, van cen geheel, het geheel en de klaarheid
van de ziel, die het menselijk bewustzijn in staat
stelt alles onpartijdig, onpersoonlijk en objectief
te bezien. Een uitmuntend, maar onuitvoerbaar
plan? Toeh is ons niets mindel' uitgebeeld in de
zecr oude aforismen van Patanjali met zijn praeh-
tige instrueties hoe het astro-mentale liehaam vall
de mens te oefenen. Hier voIgt een aanhaling, ver-
taald uit het Sanskrit door Dvivedi en Stevens.
die de volmaakte ziel beschrijft: ••.. doorsehijnend

Het menselijk beTDltstzijn ordent de ziel

Al is het clcmentale leven van de ziel, de verstan-
delUke elementaal, in werkelijke zin een onafhan-
kelijk en afgescheiden wezen, toch is het onder-
geschikt aan het menselijk denken. De verstande-
lUke elementaal beantwoordt elke prikkel en helpt
gretig bij de voortgaande indelingen van zijn ver-
blijr. De elementaal bezit het algemene vurige
verIangen naar afgescheiden leven en dit verIan-
gen wordt aangemoedigd, wanneer vclerIei belan-
gen van het menselijk bewustzijn het zielelichaam
in hokjes indclen. Naarmate het kind tot volwas-
senheid komt, werken zijn belallgcn, werkzaam-
heden en bezigheden de verdeling yan de ziel in
de hand, in verstandelijke loketjes, die zieh in het
gedrag voordoen als persoonlijke voor- of afkenr,



kleurloos als een zuivel' kristal, die naal' welge-
vaUen in zichzelf een weergave van de gehele
mentale wel'eld bevat" (Patanjali, 1, 41).
Gelijk een dauwdl'op in het zonlieht in zichzelf

een beeld van dc oml'ingende tuin zal bevatten of
het menselijk oog op het nctvlies een weids land-
schap, gezien vanaf een berg top kan opnemen, zo
kan de vel'volmaakte menselijke ziel in zichzelf
naar welgevaUen elk deel van de ganse menta Ie
wel'eld repl'oducel'en. Ais wij Patanjali's definitie
van de ovel'tl'effende trap van de uiteindelijke vol-
ledigheid en zuiverheid van de ziel aanvaarden,
betekent dit niets mindel' dan dat haal' eigenaal'
naar willekeur met alomtegenwoordigheid begif-
tigd is! De reinheid en klaarheid van deze ideale
toestand herinnert aan de ziel van een kind bij de
geboorte en de kleurloze eenvoud van het uit een
cel bestaande mieroscopische diertje.
Het menselijk bewustzijn zal een voUe kringloop

hebben doorlopen, als dit vel'heven doel zal zijn
bereikt - ofsehoon 's mensen kinderlijke onwe-
tendheid nog aeonen vel'wijderd is van zulk een
geestelijke rijpheid. Toch zijn sommige oudere
broeders van de mensheid pioniers, die dit hoogte-
punt hebben bereikt en anderen - de wijzen ell
heiligen onder de mensen - naderen het. De grote
meerderheid is op weg, op aUe denkbare afstan-
den, vanaf diegenen, die dat verheven eindpunt
nabij zijn tot de aan de aarde gebonden zielen, dit:'
bijna stilstaan door de belemmering van hun ver-
blindheid.
Zo heeft de ziel de geaardheid van een labora-

torium voor speurwerk, dat iedere'en bezit en zijn
eigen vertrouwd persoonlijk eigendom is; het is
uiterst teer opgebouwd en van materiaal voorzien
en gereed om te antwoorden op de vele eisen van

het menselijk bewustzijn. Al onze levenservarin-
gen worden in de ziel opgetekend en naargelang
van hun resultaten, die vreugde of smart, sueces
of vergissingen, overwinningen of nederlagen
brengen, gaan wij vooruit of verliezen terreil1.
Hoe overvloedig de hulp moge zijn, die onderwijs
en leiding, voorbeeld en voorsehrift, of aanmoedi-
ging en vermaning geven, moet toeh het eigenlijke
werk door onszelf worden gedaan, want vrijheid
is voorwaar ons geboorterecht als mens.

Een paradox

Twee verklaringen zijn aangehaald over de aard
van de ziel, die, samengevoegd, vreemd lijken. Dc
ene luidde: "De ziel des mensen is bij de geboorte
rein" en de andere: "De volmaakte ziel is klaar
als een zuiver kristal". Indien deze besehrijvingen
worden aanvaard, dan is de begintoestand van de
menselijke ziel, de belichaming van zijn emotionele
en mentale beginselen, vrijwel gelijk aan de eind-
toestand, ondanks de kloof, die hen scheidt. De gc-
volgtrekking werpt er echter licht op, n.1. dat al-
les, wat de inwezenlijke reinheid van de ziel ver-
duistert, door onszelf opgelegd is. Zeer nuttig op-
gelegd, zeker, hoezeer ook in onwetendheid. Er
kan geen bewustwording van het licht komen, als
er geen schaduwen der duisternis zijn. De stof is
de schaduw van de geest en stoffelijke duisternis
is een noodzakelijke begeleiding om tot de ontdek-
king van het licht te komen.
Een bioscoop kan dit illustreren. Het bewegende

beeld op het scherm kan alleen worden gezien we-
gens de schaduwen, die op de film worden ge-
worpen door de zg. vlinder. Een deel van het licht
wordt onderschept bij de beweging del' beeldjes,



maar de belemmeringen, die daardoor worden te-
weeggebracht in de helderheid van het licht, ma-
ken de werking van de film mogelijk. Indien er
steeds licht op het scherm scheen, zou er niets te
zien zijn. een feit dat direct aantoonbaar is als
de vlinder breekt. Hetzelfde geldt voor de mense-
lijke ziel, die zuiver en klaar is als het licht van
de lantaarn, wanneer dit het eerst toegepast wordt.
Wij verduisteren en wijzigen zijn schitterendc
helderheid, omdat wij alleen op die wijze kunnen
leven; mij moeten schadumbeelden maken.
Nadat wij in onze talloze ondervindingen tijdens

de incarnaties kennis hebben vcrworven en enigc
wijsheid en misschien bekwaamheid om te hande-
len, is het zeer duidelijk onze taak de ziel van haar
duistere plekken tc ontdoen en ten slotte het on-
derscheid te beseffen tussen het licht dat het "Ik'
is en dc ziel, die ••van mij" is.

Onderlinge gemeenschap: mediumistisch

Het zielelichaam, dat gebruikt wordt na de dood
van het stoffelijke. is natuurlijk precies hetzelfde
lichaam, dat in nauw verband stond met de stof-
felijke vorm gedurende het pas afgelopen stoffe-
lijk leven. Dat gehele leven achtereen is de ziel
het middelpunt geweest van aIle persoonlijke ge-
voelens en gedachten - en ze is het nog. Daarom
is de "overledene" precies dezelfde man of vrouw
als tevoren. met dezelfde kijk op de ding en en in-
zichten, dezelfdc voorkeur en afkeer, dezelfde
geestdrift en vooroordelen. Al deze kenmerken
worden door de stoffelUke dood nog versterkt, om-
dat de ziel dan minder belemmerd is en scherp in-
gaat op elke begeertestroming, die verwekt wordt.
De moeilijkheid bij het weer geheel of gedeeltelijk

bewust worden is te ])eseffen, dat de stoffelijke
dood werkelijk heeft plaats gevonden. Bovendien
heeft het nieuwe buitenste gewaad van de ziel,
haar nieuwe ring-niet-verder, de neiging de zelfde
bekende gestalte aan te nemen, waaraan zij ge-
wend was, kleren en elk bepaald kenmerk inbe-
grepen. Zij wordt hierin gesterkt door de denk-
en gevoelsgewoonten van de man of vrouw - zo
machtig is de gedachte als scheppende kracht.
Hieruit voIgt. dat bewuste gemeenschap tussen

de volgende wereld en deze blijkbaar moet bestaan
in de vorm van telepathie of overbrenging van
gedachten en emoties. Of schoon de beide bij zulk
een gemeenschap betrokken personen dezelfdc
wijzen van uitdrukking zouden bezigen, zou het
zielelichaam van de een met een stoffelijk lichaam
en hersenstel zijn verbonden, terwijl de ander zon-
der enig rechtstreeks stoffelijk contact zou zijn.
Om zulk een uitwisseling van denkbeelden met
een ontlichaamde ziel te doen slagen, zou het stof-
felijk lichaam van de eerstbedoelde persoon
moeten worden behecrst, ontspannen en afgezon.
derd worden gehouden door een vast wilsbesluit,
opdat het bewustzijn onttrokken zal zijn aan het
normale brandpunt in de hersenen en de aandacht
volkomen geconcentrcerd zal worden op het ijlere
lichaam.
In dit stadium van onze evolutie is dit een on-

gcmakkelijke, ja zeer moeilijke voorbereiding.
Een gemakkelijker en algemene methode, om met

het volgende gebied in aanraking te komen, be-
staat in het kunstmatig ter zijde stellen van het
stoffelijk lichaam door hypnose of door andere
middelen, die trance teweegbrengen. Het nauwe
verband tussen de ziel en de etherische hersenen
van het stoffelijk lichaam wordt op die wijze



losser gemaukt en het stoffelijk lichaam van het
in trance gebrachte medium kun dan worden ge-
bruikt als tussenpersoon door een andere en ont-
lichaamde ziel, die er zich kan indringen en door
de mond van het medium kan spreken of met zijn
hand schrijven en aldus boodschappen kan over-
brengen. De methode van verbinding met de her-
senen en het zenu wstelsel van het medium is voor
de "bezoeker" betrekkelijk eenvoudig. Hi] gebruikt
een zielelichaam en dit is, zoals reeds vermeld,
van de aard van een amoebe; en dit lichaam kan,
eyenuls de stoffelijke amoebe, waarmede de ziel
in dit opzicht zo nauwkeurig overeenkomt, mct
een deel van zichzelf de hand, de arm, het strot-
tenhoofd of in sommige gevallen het gehele stof-
feIijk Iichaam van het medium binnendringen en
bestuderen. Er zijn echter tegen deze methode
vele ernstige bezwaren, nog geheel afgezien van
de mogelijkheid van bedrog door de persoon, die
als stoffelijk medium fungeert.
Een ontvankelijk en passief medium kan b.v. tij-

delijk gastvrijheid yerlenen aan een indringer van
gene zijde, die de afgevallen schil van iemand ge-
bruikt, die enige vooruitgang heeft gemaakt in
de astrale zuivering en een omhulling heeft afge-
worpen, zoals een slang of een schaaldier zijn huid
of schaal heeft afgelegd. Het vageyuur-gebied van
de astrale wereld, een half-stoffelijke streek, is
met zulke Iangzuam ontbindende omhullingen be·
zaaid en zij zijn een gemakkeIijke bron van ma-
teriaul voor kwaadaardige en misleidende ver-
schijnselen. Evenals een paar handschoenen dik-
wijls de karakteristieke yorm bewaren van de
handen, die ze droegen, zo kunnen deze afgewor-
pen nubootsingen of numaaksels van een vroegere
eigenaar, die llOggedeeltelijk elementaal leyen be-

zitten, door een verdorven mens, die cen ander
tijdeIijk masker, een ander plechtanker nabij de
stoffeIijke wereld zoekt, worden gegrepen en
overgenomen.
Zulk een schil zal yele eigenaardigheden van de

vorige bewoner behouden en een entiteit, die ze
gebruikt, kan in haur gewone vermomming ver-
sehijnen en automatisch de herinneringen, die
nog zijn blijven hangen, reproduceren en zo dik-
wijIs met succes de "heengegane" verpersoonlij-
ken. Afgezien van de misleidende aanspraak op de
identiteit van de voorgewende personen, kunnen
zulke contacten door middel van een passief me-
dium ernstige gevolgen hebben ten koste van de
levenskracht van het medium, en mogelijk ook
ten opzichte van zijn verstandelijk evenwicht.
Wanneer men probeert de gaping tussen de twec
werelden te overbruggen, is het raadzaam, zo niet
gebiedend noodzakelijk, dat het medium yee! mee.~
is dan een passieve, negatieve ontvanger. HlJ of ZlJ
behoort in staat te zijn zich bewust te blijven van
al wat gebeurt en te allen tijde de werking en de
omstandigheden van de communicatie te controIe-
ren, dus tenminste op een Iijn te staan met degene,
die de mededelingen verstrekt. Met andere woor-
den moet het medium zelfbewust en op zijn hoede
zijn in zijn eigen zielelichaam.
Er is echter een gebruik van mediums chap door

trance, dat alleen al om redenen van barmhartig-
heid zeker niet afgekeurd mag worden. Dit is de
besloten bijeenkomst van een uitgezochte groep
mensen, die zich noemen de "redden de
kring".
Sommige ontlichaamde zielen hebben belangell
gehad, die zo nauw verband hielden met het sto.:-
felijk leven, dat zij aan de aarde gebonden bbJ-



ven, en "gevangen" zijn - en tot die soort behoren
vele. Grove zinnelijke begeerten, plannen tot ont-
snapping zoals zelfmoord, geknoei met zwartc
magie en dergelijke z.ijner oorzaak van, en zulke
zielen zijn aan gene zijdc bijna ontoegankelijk en
zwerven hopeloos rondoDeze zwervers in de grijze
grenslanden van de lagere astrale wereld krijgen
de kans, dat iets van hun moeilijkheden begrepen
wordt in zulk een kring, door middel van een
medium in trance en met behulp van enige vrieD-
delijk gezinde mensen op het peil van de ziel.
Werkelijke hulp en raad kunnen gegeven worden
onder bevoegde en vindingrijke leiding - en nu
en dan is zeer bevoegde en krachtige leiding nodig
om opgewassen te zijn tegen het soort verschijnse-
len, dat soms voorkomt.

De gespleten persoonlijkheid

In verb and met communicaties door mediums zijn
vroeger velc wanbegrippen ontstaan door het ver-
schijnsel van het tweevoudige of gespleten denk·
vermogen - waarmee twee schijnbaar afzonder.
lijke denkvermogens bedoeld worden, die met een
persoon zijn verbonden. De neiging van de ver-
standelijke elementaal om, als hij aangespoord
wordt, zijn verblijf in hokjes in te delen, is al ver-
meld. Wanneer dit te ver wordt doorgevoerd, kan
een gescheiden of gespleten denkvermogen er het
g~volg van z.ijn.Dit is een zeer letterlijke beschrij-
vmg van een menselijke ziel die in tweeen gedeeld
is door een onhuigzamc scheidswand, een ondoor-
schijnende muur van cellen. Een afdeling van de
ziel kan dan functioneren als het normale denken
van de mens, terwijl de andere, waarschijnlijk
kleinere afdeling, achterwege blijft. Het gelsoleer-

de en achteraan komende deel kan in staat zijJl
alleen te functioneren, wanneer het normale den-
ken slaapt, in trance is of opzettelijk wordt voor-
bijgegaan. Het verschil in beide afdelingen kan
heel karakteristiek zijn, zowel in uitdrukking als
in intelligentie. Automatisch schrift en spreken in
trance komen voor onder de verschijnselen die met
gespleten persoonlijkheden verbonden zijn, en nu
en dan kunnen deze uitsteken hoven het schrift
en woord van het normale bewustzijn; maar ook
kunnen zij minderwaardig en zelfs kinderlijk zijn.
De mediumistische praktijk zeU kan aanleiding

geven tot de ontwikkeling van een gespleten per-
soonlijkheid, omdat het weloverwogen losser ma-
ken van de etherische schakel tussen de ziel en
het stoffelijk lichaam van het medium ertoe leidt
om de poging van de elementaal om verdelingen
te maken aan te moedigen; en de celwand wordt
krachtiger, naarmate de praktijk wordt voortge-
zet. Ook zijn er andere oorzaken, die deze bedroe-
vende ontbinding bevorderen, welke misschien al
in de kindsheid beginnen of zeUs in een vorig
leven. Een levendige en diepe belangstelling in
een leven van verbeelding en fantasie tijdens dp.
jonge jaren kan de afscheiding van een deel van
het denkvermogen van de rest in de hand werken;
evenals later in het leven ook een plotselinge ont-
trekking aan een antipathieke omgeving. De secun-
daire persoonlijkheid, die zodoende gevormd
wordt, poseert soms als een "gids", die communi-
caties in trance leidt.
Er is menige variatie in deze verschijnselen; som-

mige zijn alledaags en andere hoogst nadelig.
Enkele benaderen de extreme toestanden, die ill
het verhaal van Stevenson over Dr. Jekyll en Mr.
Hyde zijn beschreven, ofschoon ze zeldzaam zijn



en in de categorie van krankzinnigheid moeten
worden gerangschikt. Vroeger werd de tweede per-
soonlijkheid van het medium geregeld verkeerd
aangezien voor een bezoeker van de volgende we-
reld of voor een andere, maar ontlichaamde mens.
De gespleten persoonlijkheid wordt nu veel betel'
begrepen en haar grillen zijn het veld van uitge-
breid psychologisch onderzoek geworden. Het on-
derscheid tussen zulke communicaties en die,
welke hun ware oorsprong hebben in een ont-
lichaamdb entiteit, is soms moeilijk vast te steUen;
maar gewoonlijk geven het bekende karakter van
het medium en de hoedanigheid van de communi-
catie, critisch onderzocht, voldoende aanwijzingen.

Onderlinge gemeenschap: direct

Werkelijk waardevolle gemeenschap tussen de
ware "hemel"wereld, de hogere afdelingen van de
volgende wereld, en het waakbewustzijn van een
gelncarneerd menselijk wezen is van geheel andere
orde. De Mahatma Letters geven talrijke verwij-
zingen naar de mogelijkheid van zulke bewuste
contacten, maar leggen er herhaaldelijk de nadruk
op, dat de gevoelige persoon, die ze ontvangt, be-
wust moet opstijgen naar het niveau van het echte
devachanische, of hoger mentaal gebied, en dat
subjectieve gemeenschap van deze soort helderheid
van denken en zuiverheid van bedoeling vereist.
Bovendien is erop gewezen, dat het zelfs dan aUes
behalve gemakkelijk is de ontvangen boodschap
en informatie correct tc verklaren en over tc
brengen 1).
Op kunstgebied is er overvloedig bewijs van wer.

kelijke en nauwe gemeenschap tussen een be-
l) Brieven van de Meesters M. en K. H. aan A. P. Sin-
nett, biz. 109.

lichaamd mens en de hemelwereld, wanneer de
omstandigheden gunstig zijn. De letterlijke beteke.
nis van het woord kunstenaar (artist) is van
iemand, die "verbindt", "samenvoegt", en het is
in deze heelletterlijke zin van twee werelden aan-
een te schakelen, dat de titel zeer geeigend is. Ieder
mens is potentieel een artist - en sommigen be-
zitten de bekwaamheid in hoge mate.
De opzet van een gedicht, de innerlijke visie van

cen schilderij, het thema van een symphonie, zijn
dikwljIs door de betrokken kunstenaar beschreven
als het gevolg van een tijdelijke vervoering van het
bewustzijn. Handel en Mozart hebben beiden ge-
tuigd van hun ervaring van een inspiratie als een
verlicht ogenblik van levendige intensiteit, dat,
ofschoon het heel kort duurde toch voor de uit-
werking dagen, soms weken van arbeid kostte.
Hoe dikwijls betreuren kunstenaars hun onver-
mogen om hun innerlijke visies naar behoren in
stoffe~jjke vormen en woorden uit te leggen!
Sommigen onder de grootste geleerden hebben

over dezelfde ondervinding geschreven: zij "za-
gen" plotseling de oplossing van een ingewikkeld
onderzoek, terwijl zij de bewijzen door experiment
en berekening nog misten - bewijzen, die later
de zuiverheid del' intultie hebben aangetoond.
Zulke voorbeelden van gemeenschap met een bron
van kennis, die andel'S is dan gewaarwording, wij-
zen op een uitwisseling op een hogere trap tussen
de menselijke ziel en cen fijner niveau van bewust-
zjjn.
Inspireren betekent letterlijk inademen en naar

gewoonte "een ingeving van het denkvermogen
vanuit een verheven bron". Zulke inspiraties kun-
nen worden vergeleken met geestelijke zaden, die
in de menselijke ziel worden geplant, met enige



kans, dat zij zullen ontkiemen en tot bloei komen.
Men behoeft echter niet te denken, dat een ander
menselijk wezen, gelncarneerd of ontlichaamd, of
een arupa Deva verantwoordelijk is voor de in-
spirerende ondervinding, want de bron kan heel
wel mogelijk van een algemener soort zijn en een-
voudig karakteristiek zijn voor het hoge peil, dat
bereikt is, zoals een heerlijk kleurentafereel, een
verukkelijke koorzang of het aanschouwd oertype
van een kristal. Dergelijke contacten kunnen heel
goed responsie wekken in de medegevoelende ziel
van de ware kunstenaar.
Waarschijnlijk waren de vroegste pogingen van

de mensheid om beelden te tekenen, dat nu beeld-
schrift wordt genoemd, gegrond op symbolische
indrukken, die op hoog niveau van bewustzijn
werden opgenomen en ontvangen. Het denkver-
mogen van de primitieve mens - dat niet ver-
ward moet worden met dat van de gedegenereerde
wilde - was veel minder belemmerd door gecom-
pliceerde denk-beelden dan het geval is met onze
tegenwoordige mensheid, en daarom kon hij nu
en dan een indruk krijgen van ware ideogrammen-
oerbeelden, cosmische modellen, de eenvoudige
grondslagen van toekomstige vormen - en de be-
drevenheid van de tekenaar in dat onbelemmerde
verleden had enige verwantschap met het niet
aangeleerde kunstenaarstalent van de natuur.
Antropologen hebben getracht de verheven

kwaliteit van sommige oude rotstekeningen te ver-
klaren en daarbij geopperd, dat de dieren en wa-
pens, die afgebeeld waren, voorwerpen van ver-
ering waren; maar zulke verklaringen en vele an-
dere zijn voorzeker overbodig. De primitieve ar-
tisten raakten op hun manier hetzelfde niveau aan
als welke grote kunstenaar in deze tijd ook bij zijn

visie. Aan hen ontbrak echter het analytische den-
ken en de grote verscheidenheid van middelen, die
nu beschikbaar zijn; zij zouden niet in staat zijn
geweest de vele theorieen over de kunst, die thans
hestaan, uiteen te zetten, maar zonder twijfel za-
gen zij innerlijke en ideale modclvormen en repro-
duceerden ze.
De moeilijkheid, die elke kunstenaar ontmoet, is

om de krachtige levende hoedanigheden van sym-
bolen uit de hoger mentale wereld goed over te
brengen. De Chinese schrifttekens, die thans be-
staan, hebben vele betekenissen en elk teken, dal
uitgesproken wordt, moet worden aangegeven
door een verschillende intonatie. Op gelijke wijze
is de behoefte 'ontstaan aan woorden in overvloed
om betekenissen over te brengen die, op een hogere
trap van bewustzijn, aIle vervat zijn in een enkel
algemeen ideogram. Wij zijn zo gewend aan een
massaal gebruik van woorden en zinnen om in-
lichtingen over te brengen, dat de verbazingwek-
kende volledigheid van hoger mentale symbolen,
die door de gelnspireerde artist worden aange-
raakt, zeer verrassend is - de gebezigde eenheid
van denken omvat zoveel.

Samenvatting en besluit

Het zelfbewust opgaan in de wereld van de ziel
en de kennis van haar betrekkelijke werkelijkheid
eist een zekere eenvoud van hart en hoofd, een
gemoedsrust en verstandeli,jk evenwicht, welke in
deze dagen van specialisatie moeilijk te verkrijgen
zijn. Men kan zich echter goed oefenen in deze
vereisten gedurende de uren van de slaap, gemak-
kelijker dan tijdens de drukke daguren, ofschoon
de rust gedurende een korte tijd daarin, om zich



verstandelijk te bezinnen, eveneens noodzakelijk
is. Enig begrip van een werkelijke wereld, die
buiten de stoffelijke ondervindingen ligt, kan uit
de eerste hand worden verkregen, als een besliste
inspanning gedaan wordt en een weinig rust
wordt verkregen.
De aard en fundie van de ziel kan misschien

het beste worden samengevat door ze te definieren
als een persoonlijk verblijf, dat het menselijk be-
wustzijn zich heeft toegeeigend uit de materiele
omgeving van een innerlijke wereld, de "volgende
wereld". Met dit ons toegeeigende lichaam, dat wij
de ziel noemen, en dat beschermd en afzonderlijk
wordt gehouden door de ring-niet-verder, welke
door het element ale leven is gemaakt, experimen-
teren wij naar hartelust met de krachtige hulp van
de opeenvolgende stoffelijke lichamen, die elk op
zichzelf een tijdelijke uitbreiding van de ziel zelf
zijn. Wanneer wij beginnen met de ziel te benutten,
is het als een "onbeschreven blad" en daarna,
naarmate wij de persoonlijke werelden door eeu-
wen van ondervinding langzaam meester worden,
moet de overschaduwde ziel, als ze haar nuttige
dienst heeft verricht, weer worden teruggebracht
tot haar zuivere en kristalheldere klaarheid.
Involutie is in de eenvoudigste bewoordingen het

gevolg van een proces van persoonlijke verwerving
en wordt gekenmerkt door samengesteldheid van
lichaamsbouw en door een doorwrochte bewerking
van het zielelichaam door het ceIlenleven.
Evolutie is het tegenovergestelde. Evolutie wordt

gekenmerkt door overgave en zelfverloochening -
indien men kan spreken over het verloochenen van
zorgen! - en als gevolg daarvan het hers tel, het
zelfbewust herstel van datgene, wat verduisterd
en verloren was.

Het is goed erbij tc voegen, dat louter negatieve
verloochening, zoals een voorbarige onttrekking
aan de verantwoordelijkheden van het maatschap-
pelijke leven, het martelaarschap van extreem as-
cetisme, het afstand bewaren van wereldse kwes-
ties en een dergelijk ontwijken van verplichtingen
- tot niets leidt en grotendeels verloren tijd is. De
cisen en de aandrang van het persoonlijke elemen-
tale leven zorgen ervoor, dat men behoed wordt
voor, en beschermd tegen zulke onjuiste oplos-
singen. Dit krachtige elementale leven, dat de
lichamcn van de persoonlijkheid gebruikt, bevindt
zich op de neergaande boog van involutie, zoals
reeds aangegeven en dientengevolge aan de
tcgengestelde kant van die van de mensheid; daar-
om biedt het krachtige tegenstand tegen onttrek-
king aan stoffelijke banden, terwijl het pijnlijke
gevolgen oplegt bij te veel toegeven. Ware onto
wikkeling zet in beweging de verwijdering van op-
eenhopingen van versleten, waardeloos en aIle-
daags elementaal materiaal en van gewoonten,
naarmate ingezien wordt, dat deze dingen hinder-
palen zijn voor geestelijke verlossing.
In De stem van de ,stilte worden zeer beknopte

instructies en raad aan aspiranten gegeven: "Doe
in een zin uw zinnen aIle opgaan, indien gij voor
de vijand veilig wenst te zijn. 't Is door die zin aI-
leen, die in de holte van uw hersens ligt verborgen,
dat voor 't verduisterd oog van uw ziel, het steilc
pad, dat tot uw Meester voert, ontsluierd worden
kan .... " (H. P. Blavatsky)
Aangezien dit in nogal occulte bewoordingen ge-

steld is, kan een vrije weergave ter verklaring van
dienst zijn. De hersens, die bedoeld zijn, zijn de
stoffelijke anatomische hersens binnen de bescher-
mende wand van de scbedel en zijn zelf wat wij



misschien mogen noemen een praktisch symbool
- z6 volmaakt corresponderen de vijf ventrikels
(kamers) van de hersenen en hun doel met de my-
thische Vogel des Levens, Kala Hamsa, de grote
Zwaan van de geestelijke leer, met zijn lichaam,
beide vleugels, poten en kop. In de "holte van de
hersens", de "midden-kamer", het derde van de
ventrikels, is de zetel van macbt over de persoon-
lijke zintuigen. In die verborgen kamer brandt de
"omringende vlam" van het innerlijk persoonlijk
leven, zwakjes of vurig, in overeenstemming met
de oprechtheid en ijver van de aspirant. Het is van-
uit dit middelpunt, dat de innerlijke zintuigen,
slijmklier en pijnappelklier, die in de hogere en
bewuste psychische processen gebruikt worden,
worden ontwikkeld.
Het opgaan van de stoffelijke zintuigen in de Ene

Zin gaat gepaard met het bereiken van zelfbewust-
zijn in de menselijke ziel. Door middel van die Ene
Zin, bewust door de menselijke geest bestuurd,
kunnen aile dingen gekend en tot werkelijkheid
worden gemaakt. "Het kenbare wordt klein'
(Patanjali, IV).
De vlam wordt helderder bij het snellere tempo

van inspanning van de aspirant en gezegd wordt
dat zij het portaal verlicht, dat op het steile pad
aansluit, dat gesymboliseerd wordt door de hals
van de grote Zwaan, en tot een "bovenkamer" leidt.
De aspirant stijgt omhoog, gekleed in de gezuiver-

de menselijke ziel - het witte gewaad der mytho-
logieen - en ontmoet de Meester, zijn goddelijk
Zelf.
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