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"DE regering van de Vader is voorbij, de
regering van de Zoon is aan het voorbijgaan;
de regering van de Geest is ophanden." Zo
luidt de mystieke voorspelling van Joachim
van Flora. Dit is het onderwerp van dit boek.
Zelden heb ik een werk gelezen, met welks
algemene strekking ik zo van harte kan mee-
gaan, als met deze treffende verhandeling van
Dr. J. J. van der Leeuw. Hetgeen hij zegt over
het goddelijk Denkvermogen en de scheppen-
de sprank daarvan in ons, is een leer, die ook
ik heb trachten te verbreiden. Het "Dagdro-
men" is voor mij altijd geweest een scheppende
handeling, een waarlijk "leven in de toe-
komst", doch eerst na het lezen van deze ver-
handeling ben ik tot het heldere besef geko-
men van de verhouding daarvan tot de Drie-
eenheid in de mens.
Er bestaat een bewijs van deze overgang "van

de Zoon naar de Heilige Geest", en dit is ge-
legen in de talloze lijnen van werkzaamheid,
die men in deze dagen in het leven heeft ge-
roepen. Mannen en vrouwen, en vooral de
jongelieden, voelen de innerlijke drang om al
het oude af te breken en een nieuwe wereld
op te bouwen. Opmerkelijk is het, dat bij het
geven van uitvoering aan die aandrang, de
hervormers niet speciaal wortelen in enige
inspiratie van "de Vader" of "de Zoon". De

VOORWOORD

5



tijdperk Vá.n de Heilige Geest is de steeds
groeiende neiging om door handeling te ge-
raken tot l\ennis en niet langer als tot dusver
door kennis tot handeling. Zij, die aanraking
hebben ve kregen met het Vuur der Schep-
ping, stortlm zich in de actie in het vertrou-
wen, dat zij hun religie daarna wel zullen vin-
den. Indien hun actie haar beweegredenen
heeft in id~alisme, is de komst van hun religie
volstrekt verzekerd. Steeds meer zal men de
priesters d~r nieuwe tijden tot hun gemeente
horen zeggen: "Laat ons handelen" in plaats
van "Laat ons bidden". Immers handelen met
goede beweegredenen is het geraken tot de
k:rn van atle gebed, en niet hij, die het beste
~~dt, doch bij, die het beste redt, zal de heilige
ZIJn van hat nieuwe tijdperk. De wereld heeft
meer godsdienst dan zij nodig heeft; meer
wetenschap dan zij kan verwerken; er ont-
breekt haa slechts één ding, het vuur van de
geestdrift.
Toch staar die goddelijke geestdrift immer

te onzer heschikking, indien wij slechts de
hand er naar willen uitstrekken. Dit boek zal,
daar ben ik zeker van, wegen aangeven, niet
om in het bezit te geraken van het Vuur der
Schepping, doch om er door te worden bezeten.

hervormers wenden zich niet tot de godsdienst;
zij zien de vraagstukken onder de ogen en
trachten hun bezieling te putten uit hun
geestdrift voor het hervormen.
Het nieuwe tijdperk van de Heilige Geest

met zijn Vuur der Schepping wordt ook aan-
gegeven door het feit, dat belijders van elke
godsdienst nu voor verheven religieuze doel-
einden samenkomen, doch slechts, om het eens
paradoxaal uit te drukken, door daarbij hun
godsdienst te vergeten. De bestaande godsdien-
sten, welke de mensen leren de Vader te ver-
eren (zoals het Hindoeïsme en de Islam) of
de Zoon (gelijk het Christendom), hebben meer
de strekking te verdelen dan te verenigen. Ik
zeg dit niet om te kleineren, want alle gods-
diensten zijn wegen naar volmaking, doch geen
van hen is beter dan de andere. Tot nog toe
echter hebben de mensen geleerd, dat bijzon-
dere godsdienstige pad te bewandelen, waarop
zij bij hun geboorte geplaatst zijn, en geen
andere paden te beproeven. Dat was toen het
beste voor hen op dat tijdstip der zelfopen-
baring van de Wereldgeest. De Dag van
Brahma is echter wederom nabij. Zijn schep-
pend vuur doet de mensen elkanders aange-
zicht in een nieuw licht aanschouwen en zo
worden de namen van Hindoe en Boeddhist,
Christen en Muzelman, Parsi en Jood, niets
meer dan etiketten uit een voorbijgegane tijd.
Bijzonder kenmerkend voor de nadering van
de Dag van Brahma is de Padvindersbeweging
met haar internationalisme, haar afwezigheid
van starre geloofsvormen en bovenal met de
nadruk, die zij legt op de handeling.
Nog een aanwijzing voor de komst van het

C. JINARAJADASA.
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DIT boek is het resultaat van een reeks toe-
spraken, gehouden voor een studiegroep, welke
belang stelde in de betekenis en het werk van
de derde Persoon der goddelijke Drie-eenheid,
van Hem, die in de Christelijke godsdienst
wordt genoemd God de Heilige Geest. Ik had
gehoopt, de stenografische verslagen er van
om te werken tot een zorgvuldig opgezet en
geschreven boek, doch de opeenhoping van
werk werd eerder meer dan minder en zo
kwam ik voor de keuze te staan, om Of deze
onvolmaakte verslagen met slechts geringe wij-
zigingen te benutten Of anders de uitgave er-
van voor een onbepaald aantal jaren uit te stel-
len. Waar ik van gevoelen ben dat het urgent
is, dat er meer bekend wordt over het onder-
werp in kwestie, heb ik het eerste gekozen.
Ik gevoel zeer sterk dat het boek het grote

onderwerp, waarover het handelt, onwaardig
is en dat ik in de meeste gevallen slechts in
staat geweest ben een ruwe schets te geven van
zekere leringen, instede van daarover een vol-
ledige verhandeling te schrijven. Dit geldt in
het bijzonder voor het hoofdstuk over de Hei-
lige Geest als het goddelijk Denkvermogen.
Voor een uitvoeriger behandeling van de vele
wijsgerige kwesties, die daarin worden bespro-
ken, moet ik verwijzen naar mijn eerstdaags
verschijnende boek over filosofie.

TEN GELEIDE
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De goddelijke Drie-eenheid, waarover in dit
boek wordt gesproken is niet de eeuwige Drie-
eenheid van de Naamloze Werkelijkheid, die
achter alle heelallen staat, doch die Drie-een-
heid, welke geopenbaard is in de Logos van
een zonnestelsel, die, hoe groot ook en alle
begrip te boven gaand, toch is een geopen-
baard Wezen, betrekkelijk, niet absoluut. Door
het gehele boek wordt de derde Persoon der
Drie-eenheid aangeduid met de Christelijke
benaming van de "Heilige Geest", doch na-
tuurlijk is alles, wat gezegd wordt, tevens waar
van de derde Persoon der Drie-eenheid, zoals
die in andere godsdiensten wordt gevonden.
Zo kan dus overal, waar het woord Heilige
Geest staat, het woord Brahma daarvoor in
de plaats gesteld worden zonder de betekenis
te veranderen.
Voor zover mij bekend, is dit het eerste boek

in onze theosofische literatuur, gewijd aan
het werk van God, de Heilige Geest, en Zijn
grote Vertegenwoordiger op aarde, de Maha-
chohan. Moge het anderen zo aanmoedigen,
dat het spoedig gevolgd zal worden door veel
meer en betere werken en moge het een hulp
zijn voor studerenden in hun pogingen om
meer te begrijpen van het werk van de Heilige
Geest en in aanraking te komen met Zijn
machtige invloed. Vrijwel onbegrensd zijn de
weldaden, die uit zulk een nauwere aanraking
voor~vloeien en het is mijn iimige hoop, dat
een Immer groter aantal mensen beter op de
hoogte zullen komen van de goddelijke Wijs-
heid en de opperste Scheppingskracht van
Hem, die zo terecht genoemd wordt de Heer,
de Levendmaker. J. J. VAN DER LEEUW.
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Hoofdstuk I

DE HEILIGE GEEST, EEN VERWAARLOOSD
HOOFDSTUK IN DE GESCHIEDENIS DER

GODSDIENSTEN

DE leer der Drie-eenheid is een der diepste
en meest lichtbrengende leringen, welke onder
verschillende namen en vormen in de meeste
grote wereldgodsdiensten wordt gevonden.
Wel verre van te zijn een onderwerp, dat alleen
geschikt is voor metafysische bespiegelingen
en theologische subtiliteit en vreemd staat
tegenover ons dagelijks leven, maakt de drie-
voudige openbaring van de éne Godheid de
grondwerkelijkheid uit van alle bestaan, en
doordringt zij elke afzonderlijke uiting van
leven en vorm zowel in de ons omgevende we-
reld als in de wereld van ons innerlijk leven.

Het grote in de Theosofie of goddelijke Wijs-
heid is, dat dezelfde leringen, welke in de
levenloze orthodoxie der uiterlijke godsdien-
sten ons verstandelijke fossielen toeschijnen,
ontdaan van alle vitaal belang, bij hààr erva-
ren worden als wondere werkelijkheden, waar-
van de theologische dogmata slechts het uiter-
lijk omhulsel zijn. Waar de dogmaticus slechts
de verdorde overblijfselen der eens schone
bloesems van levende lering kan ontleden, is
de theosoof in staat, in te gaan tot die inner-
lijke wereld van levende Waarheid, waar hij
zelf de groeiende bloemen kan zien en be-
wonderen, die wortelen in de leven gevende
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bodem der geestelijke wereld, waar hij hare
geur kan inademen en haar stralende sc~oon-
heid bewonderen, ja het levende en groeiende
organisme kan waarnemen, in vergelijking
waarmee de uitgedroogde bloem van het dog-
ma staat als het leven tot de dood. Hij kan
drinken en zijne geestelijke dorst lessen aan
de wateren der levende Waarheid, waar de
theologie maar al te dikwijls slechts de ledige
vaten behoudt en vereert, waarin eens die
levende wateren der Waarheid de mensen ge-
geven werden.

Doch zelfs onder theosofen, voor wie toch
de goddelijke Drie-eenheid zo veel werkelijker
is dan voor vele aanhangers der uiterlijke gods-
diensten, heerst een vrijwel algemene verwaar-
lozing van de derde Persoon der Drie-eenheid.
Zij mogen een begrip hebben van het werk
van het grote Heersers-departement dezer we-
reld, het werk van de goddelijke Regeerder of
de eerste Logos, zij mogen zich bewust zijn van
het vitale belang van het werk van de tweede
Logos in Zijn groot Departement van godde-
lijke Liefde en Wijsheid, doch zij zijn zich ter-
nauwernood bewust van het enorme belang
van het derde grote Departement, dat van de
derde Logos, die in de Christelijke godsdienst
wordt genoemd "De Heilige Geest", en in het
Hindoeïsme "Brahma". Voor hen geldt het-
zelfde als voor zo vele volgers van de grote
wereldgodsdiensten, welke de leer der Heilige
Drie-eenheid huldigen, namelijk dat zij even
gelukkig zouden zijn, als de Heilige Drie-een-
heid uit twee Personen bestond in stede van
uit drie.

De. verwaarlozing van de derde Persoon in het
Hindoeïsme.
Wat betreft die grote godsdiensten zelve, valt

dit gebrek nog meer in he~ oog. Zo ken.t b.v.
het Hindoeïsme, dat de drie-ene Godheid er-
kent als Shiva, Vishnoe en Brahma, overeen-
komende met de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest in het Christendom, vele millioenen ver-
eerders van Shiva en Vishnoe en heeft het vele
duizenden tempels aan Hen gewijd, doch in
de ganse uitgestrektheid van India is er slechts
een enkele tempel van enige betekenis voor de
aanbidding van Brahma, namelijk te Pushkar
bij Ajmir in Rajpoetana. Behalve deze ene
tempel zijn er slechts drie kapellen voor
Brahma in heel India en de eigenlijke aanbid-
ding van de derde Persoon in het Hindoeïsme
valt in het niet tegenover de geweldige vloed
van toewijding en dagelijkse verering, die tot
Shiva en Vishnoe oprijst.

Het verwaarlozen van de derde Persoon in het
Christendom.
In het Christendom is het bijna nog erger.

Vele christenen hebben er enig idee van, wat
zij bedoelen, wanneer zij God de Vader ver-
heerlijken of God de Zoon aanbidden, doch
hoevelen hechten er enige betekenis aan wan-
neer zij zeggen, dat zij God de Heilige Geest
vereren?
Wanneer wij in het bewustzijn van christe-

lijke gelovigen trachten te schouwen als zi~
spreken van God de Heilige Geest, krijgen wij
slechts een vage indruk. Indien er al enig
denkbeeld verbonden wordt aan de woorden,
welke zij uiten, vinden wij een verward besef
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van God de Heilige Geest als de Vertrooster,
hoewel het niet duidelijk is wie Hij vertroost
of hoe die vertroosting plaats grijpt. Verder
vinden wij nog andere primitieve opvattinge?,
waarin de Heilige Geest voorkomt als een duif,
die over de Christus zweefde bij de doop, hoe-
wel ook daarbij geen begrip aanwezig is ~aa.r-
om nu juist de duif, een bij uitstek zachtzinnig
wezen, het symbool moest zijn voor God de
Heilige Geest, wiens hoofdkenmerk niet zozeer
zachtheid en tederheid is als wel een onweer-
staanbare kracht van het goddelijk Scheppings-
vermogen. En bovenal bestaat er geen levend
verband tussen deze vage opvattingen omtrent
de Heilige Geest en het dagelijks leven van
hen, die voorgeven Hem te vereren. Wij moe-
ten echter erkennen dat, hoewel het boven-
staande kan gelden voor de Rooms Katholieke
en de Protestantse Kerken, in de Griekse Kerk,
waar men altijd God de Heilige Geest vereerd
heeft en waar de derde Persoon beter wordt
begrepen dan in de andere Kerken, de toe-
stand beter is. Over het geheel echter bestaat
er in de Christelijke Kerken een volstrekte
verwaarlozing van de derde Persoon der Hei-
lige Drie-eenheid.

De Heilige Geest in de eerste tijden der Kerk.
Nu is dit niet altijd zo geweest. In de eerste

dagen van het Christendom was de Heilige
Geest een werkelijkheid in het leven der
Christenen. Zo lang als de Christus op aarde
leefde was Hij natuurlijk het middelpunt van
inspiratie voor Zijne discipelen en zagen zij
naar Hem op voor lering en raad in alle zaken.
Voor Zijn dood echter zeide de Christus tot

Zijn volgelingen dat, hoewel Hij zelf nu heen
zou gaan, Hij hen niet onvertroost zou achter
laten, doch dat Hij de Vader zou vragen, hun
een andere Parakleet of Helper te geven name-
lijk de Geest der Waarheid, de Heilige Geest
en aan hen, wie Hij de handen oplegde, gaf
Hij de macht, de Heilige Geest aan te roepen,
zoals dat nu nog wordt gedaan in de Kerk bij
het verlenen der wijdingen. Terwijl zodoende
de priesterschap van af de eerste tijden in het
bijzonder aangeschakeld is geweest aan G:?d
de Heilige Geest, zo stond toch de mogelijk-
heid daartoe voor allen open, die de poging
deden om in contact te komen met de macht
van de Heilige Geest en daaraan de weldaden
te ontlenen, welke genoemd worden de gaven
van de Heilige Geest, als daar zijn de profe-
tieën, bezielde lering, het genezen van zieken,
het uitbannen van onreine geesten, het spre-
ken in vele talen en vele andere dergelijke
uitingen. In de eerste tijden der Kerk heeft die
bezieling van de Heilige Geest, van binnen-
uit, de plaats ingenomen van de bezieling,
welke de discipelen gedurende het leven van
Christus door Hem hadden ontvangen. Na-
tuurlijk was het niet altijd gemakkelijk te
onderscheiden tussen de echte uitingen van
deze grote Kracht en de veelal hysterische uit-
wassen, welke zich voordeden als uitingen van
de Heilige Geest, doch die inderdaad niet
anders waren dan tekenen van een oneven-
wichtige en verwarde zieletoestand. Zo oor-
deelde reeds Paulus het nodig zijn gemeenten
te waarschuwen voor zulke onevenwichtige
en zelfs bedriegelijke uitingen, welke toen in
sommige dier kerken al spoedig een bron wer-
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den van moeilijkheden. Een eeuw later was
de zogenaamde ketterij van het Montanisme
ook een gevolg van de veronderstelde open-
baring van de Heilige Geest in Montanus en
enige der hem toegewijde leerlingen. Dit alles
getuigt van het belang, dat in de eerste tijden
der Kerk werd toegekend aan God de Heilige
Geest en de zeer werkelijke plaats, die Hij in-
nam in het religieuze leven der Christenen in
die tijd.

De Latijnse christenheid en het vaderschap
van God.
Dit alles verandert, naarmate de Christenheid

zich meer en meer begint te rangschikken rond
de Kerk van Rome. Vanaf de eerste tijden
vond het Christendom weerklank in de La-
tijnse samenleving, niet zo zeer door de gaven
van de Heilige Geest, welke zich in de gelovi-
gen openbaarde als wel door de opvatting van
een enig God, die de Vader was van alle men-
sen en niet alleen van de Romeinse burgers.
Niet langer zou het godsdienstig leven der
talloze millioenen onder de Romeinse heer-
schappij worden bepaald door aangeboren of
verworven burgerschap, doch nu zou het gods-
dienstig leven open staan voor allen, want
allen waren kinderen van één God, de Vader
van allen. Het verlangen naar een algemene
broederschap der mensen, barbaren zowel als
Romeinen, was een der meest sprekende teke-
nen van die tijd en een symptoom van het over
de hele wereld plaats grijpend geestelijk ont-
waken. De opgang, die de Mithraïsche Myste-
riën gemaakt hadden, was ten dele te danken
aan deze bezieling en toen nu het Christen-

dom kwam met zijn wereldroep tot alle men-
sen, hoe nederig en zondig ook, en hun allen
de mogelijkheid openstelde van een geestelijke
wedergeboorte, welke God de Zoon zo zege-
vierend had volbracht en welke Hij aan alle
mensen in het uitzicht gesteld had, toen was
de weerklank, die gegeven werd, nog groter.
Het was echter de gedachte van het Vader-
schap Gods, van de éne Goddelijke Vader die
al Zijn menselijke kinderen lief had en Zijn
Zoon had gezonden om hen de weg te wijzen
naar het Licht, welke de voornaamste factor
werd in de Latijnse Christenheid.

De aanbidding van God de Zoon in het Chris-
tendom der Middeleeuwen.
Opnieuw verandert de grondtoon van het

Christendom, als het zich verplaatst naar West-
Europa. In het middeleeuwse Christendom is
het noch God de Vader noch God de Heilige
Geest, die het religieuze leven van die diep
devotionele periode inspireert, het is Jezus
Christus, de Man van Smarten, die in Zijn
leven de last der ganse mensheid op zich ge-
nomen heeft in goddelijk mededogen voor een
zondige wereld en daarbij Zijn leven zelf heeft
uitgestort in offering, opdat de wereld gered
mocht worden, die het middelpunt wordt van
het kerkelijk leven. Zo tonen de Middel-
eeuwen ons een Christenheid, in welke de
figuur van de Christus het voorwerp is van
die innige devotie en mystieke vroomheid,
waartoe het middeleeuwse gemoed zo bij uit-
stek in staat was. Nooit heeft een schoner ver-
ering, een tederder medelijden en een inniger
eenheid met het leven van Christus het kerke-
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lijk leven verrijkt dan in die dagen, to:n de
grote heiligen en mystieken van. de. Mldd:l-
eeuwen in de gloed van hun aanbidding en in
de vurige devotie van hun toegewijde levens
geestelijke hoogten bereikten, welke voor im-
mer een schijnend licht zullen zijn in de ge-
schiedenis van de Christelijke godsdienst met
haar vele donkere bladzijden vol onwetende
dweepzucht en geloofsvervolging.

De Renaissance en de komende heerschappij
van God de Heilige Geest.
Wederom ondergaat het Christendom een

verandering, als de mens uit het innerlijk
leven van geestelijke zekerheid en diepe devo-
tie ontwaakt tot de ontdekking van een uiter-
lijke wereld, welke hem omgeeft en welke hij,
de mens, kan veroveren en doorvorsen. De
mens ontdekt die uiterlijke wereld ten koste
van de innerlijke wereld en sedert die tijden
van de Renaissance en de Hervorming, in
welke de geest van een onafhankelijk religieus
leven zich openbaart en de mens voor zich zelf
leerde vragen en denken, werd het godsdien-
stige leven steeds meer veruiterlijkt, totdat het
in de vorige eeuw vrijwel opgehouden had
een factor te zijn in 's mensen maatschappelijk
en individueel bestaan. Toch betekende de
Renaissance het begin van, en de overgang
naar, een nieuw tijdperk in de Christelijke ge-
schiedenis, een tijdperk waarin de overheer-
sende kracht zou zijn God de Heilige Geest.
Het Christendom van de naaste toekomst zal

zijn een Christendom, waarin God de Heilige
Geest dezelfde belangrijke plaats zal innemen
als God de Vader in de Latijnse Christenheid
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en God de Zoon in het kerkelijk leven der
Middeleeuwen. Natuurlijk zal de Christus, die
het Hart zelf is van de Christelijke godsdienst,
voor immer de opperste Werkelijkheid blijven
in de Christelijke Kerk, doch, evenals in die
vroegere perioden van de Christelijke historie
de goddelijke Personen van de Heilige Drie-
eenheid om beurten meer op de voorgrond
kwamen, zo zal in de komende tijd de Heilige
Geest de aldoordringende invloed worden.
Daarom is het meer dan ooit van belang, dat
wij tot een beter begrip geraken van de derde
Persoon der Drie-eenheid, van Zijn werk en
Zijn invloed op ons dagelijks leven, niet alleen
in de Christelijke godsdienst doch in alle
wereldgodsdiensten, want alom zal die komen-
de invloed zich doen gevoelen.
De tijden zijn voorbij waarin de Heilige Geest

een vergeten hoofdstuk in de Christelijke ge-
schiedenis kon blijven, de tijd is gekomen waar-
in de gelovigen van alle godsdiensten, doch
vooral de theosofen, een dieper inzicht moe-
ten verwerven in het grootse werk en de zo
waardevolle inspiratie van de derde Persoon
der goddelijke Drie-eenheid: God de Schepper,
God de Heilige Geest.



Hoofdstuk II

HET VUUR DER SCHEPPING

VOOR velen heeft reeds de gedacht:e, een wei-
nig te willen begrijpen van de aard der God-
heid iets van heiligschennis. Zij beschouwen
de goddelijke dingen als de mensen geleerd
door middel van een openbaring, welke open-
baring zij vereenzelvigen met de dogma's van
hun eigen Kerk en de mogelijkheid komt nooit
in hen op, dat de mens zelf zou kunnen trach-
ten, deze mysteriën des geestes te doorgronden.
Het gewone antwoord, dat zij geven, als men
iets van die aard oppert, is dat het niet te be-
doeling is, dat de mens al die dingen weet en
dat God het anders wel zou gezegd hebben in
de openbaring, welke Hij door Christus de
wereld gegeven heeft. Nu is dit verre van rede-
lijk; het feit alleen al, dat de mens een ver-
langen naar het begrip van hogere dingen is
ingeschapen, maakt het hem mogelijk, dat in-
zicht te verwerven, en, hoewel God en de Drie-
eenheid mysteriën zijn, welke geen menselijk
bewustzijn ten volle kan begrijpen, zo is het
ons toch ongetwijfeld mogelijk althans iets op
te vangen van de werkelijkheid, welke in deze
leerstukken is belichaamd.
Er is niets in dit heelal afgescheiden van God.

Er is niet God aan de ene kant en het heelal
aan de andere; er is niet een goddelijk Wezen
hierboven en een van goddelijkheid verstoken
wereld hier beneden; God is tegenwoordig op
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elk punt in Zijn heelal, en Hij kan op elk zo-
danig punt worden benaderd en ervaren. Ware
er iets buiten God, zo zou God niet de almach-
tige uiterste Werkelijkheid zijn, die Hij is en
hoewel de Godheid ongetwijfeld oneindig gro-
ter is dan het heelal, dat Zijn schepping is, zo
is toch elk deel van dat heelal, van het kleinste
atoom tot de machtigste planeet, in grond en
wezen algeheel goddelijk. Zo is dus God, en
daarom ook de Drie-eenheid welke God is,
openbaar in de wereld der natuur rondom ons,
in het atoom, in delfstof, plant en dier zowel
als in onszelf.

De Drie-eenheid in de mens.
Daar niets ons nader staat dan ons eigen be-

wustzijn en daar ons eigen bewustzijn het enige
is, dat wij onmiddellijk kennen zo spreekt het
eigenlijk van zelf, dat onze poging om iets van
de goddelijke Drie-eenheid, en in het bijzon-
der van de derde Persoon, te begrijpen moet
beginnen bij en in ons eigen bewustzijn.
De studie van het bewustzijn is psychologie

of zielkunde, en alle psychologie erkent een
drieledige werking van het bewustzijn, name-
lijk wil, waarneming en denken, welke drie
aanzichten verband houden met de drie aan-
zichten van de goddelijke Drie-eenheid, de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God
in ons is evenzeer als de God, die ons te boven
gaat, drie-enig, want er is maar één God en
wij zijn in wezen goddelijk. Deze drievuldige
uiting van het bewustzijn wordt in de theo-
sofische literatuur genoemd de drie-eenheid
van Atma, de goddelijke wil, de "volitie" van
de psycholoog; Boeddhi, de goddelijke liefde
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en inzicht, de "perceptie" der zielkunde; en
Manas, het goddelijk denkvermogen, of het
"denken" in de psychologische literatuur.
Deze menselijke drie-eenheid is meer dan een
vertegenwoordiging van de goddelijke Drie-
eenheid; op een wondere wijze is zij er één
mede. Zo kunnen wij door Atma het Vader-
aanzicht van God benaderen, door Boeddhi
Christus de Zoon, en door Manas God de
Heilige Geest.

Het drieledig werktuig van het tijdelijk zelf.
Wij moeten het bewustzijn in zijn drie aan-

zichten van wil, waarneming en denken niet
verwarren met het werktuig, waardoor het
innerlijk zelf zich openbaart. Ons stoffelijk
lichaam, ons gevoelslichaam en ons verstands-
lichaam vormen het drieledige werktuig, waar-
door het bewustzijn zich kan uiten, de wils-
uiting door ons stoffelijk lichaam, de waar-
neming door ons gevoelslichaam en het den-
ken door ons verstandslichaam. De drie licha-
men tezamen vormen, wat wij de "persoon-
lijkheid" van een bepaalde incarnatie noemen,
het instrument, waardoor het daarachter staan-
de zelf zijn ervaringen kan opdoen, door mid-
del van welke het groeit. Als wij het innerlijk
bewustzijn willen benaderen om daardoor te
geraken tot een inniger begrijpen van de god-
delijke Drie-eenheid, waarvan het de uitdruk-
king is in de mens, moeten wij eerst door een
proces van meditatie leren, ons bewustzijn los
te maken van de lichamen, waarmee wij ons
in het dagelijks leven vereenzelvigen.
Wanneer wij over ons zelf denken, zijn wij

altijd geneigd onszelf voor te stellen in de be-
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paalde persoonlijke verschijning, welke wij
momenteel bezitten met hoedanigheden van
verstand en gevoel, die de onze zijn, kortom
met alles, wat tot onze tegenwoordige persoon-
lijkheid behoort. Deze vereenzelviging van de
innerlijke ziel met het werktuig, waardoor zij
zich uitdrukt, is het, welke de eerste hindernis
vormt, die wij moeten overwinnen als wij de
verlangde ruimere kennis willen verwerven. In
de aanvang is het ons nauwelijks mogelijk, aan
onszelf te denken als afgescheiden van hetgeen
wij zo vele jaren lang hebben beschouwd als
ons ware zelf - ons gehele stoffelijke wezen,
dat onze naam draagt en ons gelaat bezit, dat
uitdrukking geeft aan onze hoedanigheden en
vermogens. Wanneer wij voor het eerst trach-
ten datgene uit te schakelen, wat niet het zelf
is en wij trachten ons ware zelf te kennen als
afgescheiden van dat niet-zelf, schijnt het ons
bijna toe, dat er niets over blijft. Wat blijft er
van ons over, wanneer wij onze stoffelijke ver-
schijning, onze begeerten en hartstochten, onze
meningen, gedachten en vooroordelen weg-
nemen, ja alles wat onze uiting is in het dage-
lijks leven? Ogenschijnlijk niets en toch, wan-
neer wij in meditatie telkens weer trachten
het zelf los te maken uit dit tijdelijk voertuig,
dat wij onze persoonlijkheid noemen en haar
trachten te beschouwen als niet meer of min-
der dan één van de honderden persoonlijk-
heden, door welke de ziel leven na leven erva-
ring heeft opgedaan, dan komt er een tijd dat
het vacuum, dat overblijft na het verwijderen
van al het persoonlijke, zich begint te vullen
door het bewustzijn van ons ware Zelf. Eerst
wanneer de kelk van ons wezen ledig is van
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De ervaring van de Heilige Geest.
Onze eerste gewaarwording is alsof WIJ m

aanraking komen met een geestelijke elec-

trische leiding, wij krijgen een schok, die ons
hele wezen belevendigt, wij worden doortrild
door een kracht die veel groter is dan iets,
waarmede wij tevoren ooit in contact zijn ge-
weest; wij worden als in een flits tot hande-
ling aangevuurd. In zulk een ogenblik voelen
wij niet alleen, dat wij willen handelen: wij
voelen dat wij kunnen handelen; het komt ons
voor, dat geen hindernis in staat zou zijn, ooit
de machtige energie, welke wij in ons voelen,
te weerstaan; het is ons, alsof wij geladen zijn
met de Macht van God Zelf. Dit is ook inder-
daad het geval; de energie waarvan wij ons
bewust worden, is de scheppende Energie
Gods, de Macht van de Heilige Geest, zoals
die tot uiting komt in ons eigen goddelijk
denkvermogen. God de Heilige Geest is God
in Zijn scheppende werkdadigheid, evenals het
denken van de mens de scheppende macht is,
waardoor het menselijk leven over de gehele
wereld in vorm wordt gebracht.
De scheppende Wil in de goddelijke Drie-

eenheid is de Vader. God, gekruisigd in Zijn
eigen Schepping, is de Zoon, doch God in Zijn
scheppende werkdadigheid, terwijl Hij Zijn
heelal denkt en het schept door de macht van
die goddelijke Gedachte, is God de Heilige
Geest. Die energie van God is het, waarmee
wij in aanraking komen door het hoger denk-
vermogen in ons, en als wij dat ervaren, leren
wij beseffen, dat er slechts één Macht is, één
Kracht en één Energie in het ganse heelal,
welke is de scheppende Energie Gods, de
Macht van de Heilige Geest. Dit geldt zowel
voor het ons omringende heelal, als voor de
wereld van ons eigen bewustzijn; alle kracht

alle persoonlijkheid, kan zij ..gevuld worden
met de wijn van ons goddelIjk Leven. Wan-
neer dit Leven voor het eerst wordt ervaren
in meditatie is dat als het binnentreden van
een nieuwe wereld, niet langer een wereld van
verschijnselen, doch een wereld van ~7wust-
zijn, in welke we één zijn met hetgeen WIJ wen-
sen te kennen.

De drie paden.
Naar gelang van het type of de Straal van

de persoon, die dit beproeft, zal deze aanra-
king met het hoger zelf plaats vinden langs de
lijn van de wil, langs die van liefde en in-
zicht of langs de lijn van het scheppende den-
ken. Er zijn in hoofdzaak drie paden van
innerlijke ontwikkeling, overeenkomende met
de drie Personen der goddelijke Drie-eenheid:
het pad van wil, dat overeenkomt met de
Vader, het pad van Liefde, dat overeenkomt
met de Zoon en het pad van denken, dat ver-
band houdt met de Heilige Geest. Dit laatste
pad heeft op het ogenblik onze aandacht én
wanneer wij ons loswikkelen uit de persoon-
lijkheid van het ogenblik, moeten wij trach-
ten het hoger zelf te bereiken door dit aan-
zicht van het denkvermogen of Manas. Hier-
door kunnen wij in aanraking komen met die
Macht van de Heilige Geest, welke wij trach-
ten te ervaren en wanneer wij er in slagen die
aanraking tot stand te brengen ondergaan wij
in waarheid een wondere ervaring.
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bevat, alle stof, alle voorwerpen en schepselen
als delen van dat geweldige Vuur der Schep-
ping, door dat Vuur veroorzaakt, er door in
stand gehouden en in verloop van tijd er door
vernietigd; stel u voor, dat gij voor een ogen-
blik in het laboratorium van het heeal
schouwt, in de smeltkroes waar werelden wor-
den gemaakt en te niet gedaan, de werkplaats
van God de Heilige Geest, waar de goddelijke
Schepper werelden en schepselen tot aanzijn
roept, tracht voor één ogenblik aanraking te
krijgen met de onmetelijkheid van die cos-
mische scheppende Gedachtekracht en gij zult
iets beseffen van de betekenis van God de
Heilige Geest in ons dagelijks bestaan.

De schePPing nooit beëindigd.
Hoe ten enenmale levenloos en ontoereikend

komt ons dan de oude theologische opvatting
voor, welke zich God voorstelt als de Schep-
per, die Zijn heelal in zes dagen heeft ge-
maakt, het uurwerk als het ware heeft ge-
maakt en opgewonden, en die, na de wereld
te hebben geschapen en te hebben gezien, dat
het goed was, er Zich verder niet meer mede
inlaat, behalve voor een goddelijk ingrijpen
zo nu en dan. De schepping is geen daad van
God, welke eens op een keer heeft plaats ge-
vonden; het heelal is geen machine, welke, als
zij eenmaal opgewonden is, een wereldtijd-
perk lang zal lopen. Neen, de schepping duurt,
zoals Origenes reeds volhield, voort in eeuwig-
heid. Ook hierin zien wij weer het reusachtige
verschil, als wij het gebied der theologie ver-
laten, welke is het gebied der bespiegeling
over God, om te komen tot de theosofie, dit

en energie in de natuur zijn een openbaring
van de scheppende Macht van God de Heilige
Geest, even goed als alle kracht en scheppende
energie in ons, uitingen zijn van diezelfde
opperste Scheppingsmacht. De kracht die het
atoom in stand houdt, die het tot de kracht-
werveling maakt, zoals de moderne wetenschap
het heeft bevonden, de kracht, welke de zon
tot een blijkbaar onuitputtelijke bron maakt
van leven en energie, datgene wat de mens in
eigen innerlijk leven maakt tot een stralende
zon van scheppende energie, een energie, die
vermeerdert naarmate wij haar gebruiken
dat alles is de openbaring van God de Heilige
Geest, de scheppende Energie van de Godheid
welke wij aldus ondervinden.
Wanneer wij door volgehouden meditatie

trachten in aanraking te komen met de macht
van God de Heilige Geest door middel van
de goddelijke gedachte in ons, welke Zijn uit-
drukking is in ons bewustzijn, dan is het, alsof
wij het Vuur der Schepping zelve aanraken;
voor een ogenblik voelen wij ons opgenomen
in die cosmische Scheppingsmacht, door welke
zonnestelsels ontstaan uit nevelvlekken, door
welke leven en vorm in alle werelden worden
bestendigd, door welke het heelal in stand ge-
houden wordt. De pracht en de ontzag-wek-
kende macht van dit Vuur der Schepping, dat
de wereld bestendigt, gaat alle beschrijving te
boven. Verbeeld u een vurige wentelende
maalstroom, waarin heelallen geschapen wor-
den en vernietigd, verbeeld u myriaden water-
vallen van levend vuur, waarvan elke vonk
macht bezit tot scheppen en vernietigen, ver-
beeld u het ganse heelal met alles wat het
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· het ervaren van God. Wanneer wij op theo-
IS . I' h dlogische wijze bespiege mgen ou en over
God, kunnen wij ons wel inbeelden, da.t G:0d
Zijn schepping heeft gemaakt, haar voleindigd
h~eft en haar toen verder aan zichzelf heeft
overgelaten om te ontwikkelen, doc~ wanneer
wij voor een ogenblik in contemplatie van ons
innerlijk zelf er in slagen, iets van het Godde-
lijke te ervaren, dan leren wij be~effen, dat d~
schepping geen daad van God IS, welke HIJ
eens heeft verricht en daarna niet meer heeft
herhaald, doch dat scheppen de essentie is van
het Goddelijke, het wezen zelf van God en dat
wij ons evenmin een scheppen kunnen den-
ken, afgescheiden van God als zonne~tralen,
afgescheiden van de zon. Ware het met dat
het Goddelijke eigenlijk niet kan worden om-
schreven, wij zouden zeggen, dat het Gods
aard is om te scheppen, zoals het de aard is
van een vogel om te zingen, de aard van het
water is om nat te zijn en de aard van het
vuur om warmte te geven. Wat wij geneigd
zijn te beschouwen als God~. schepping,. is i~-
derdaad Zijn wezen zelf, ZIJn openbanng m
scheppende werkdadigheid, datgene wat wij in
de Theosofie noemen de derde Logos, in het
Hindoeïsme Brahma en in het Christendom
God de Heilige Geest.

Geen ogenblik wordt de schepping ooit
onderbroken. In de Hindoese wijsbegeerte
wordt het zo schoon gezegd, dat dit heelal is
Gods verbeelding, dat het bestaat zolang God
het beeld of de gedachtevorm, welke Zijn heel-
al is, bestendigt, doch dat, zo voor één enkel
ogenblik die aandacht zoude ophouden, zo
dit beeld werd losgelaten, op hetzelfde ogen-

blik dit ogenschijnlijk uit vaste st.?f bestaan~
heelal met al zijn materie en al ZIJn verschei-
denheid van schepselen in het niet zou ver-
dwijnen. Voorwaar, God de Heilige Geest,
verre van slechts een onderwerp te zijn, ge-
schikt voor theologische bespiegeling en spits-
vondigheid, is in werkelijkheid een zeer grote
en diepe Werkelijkheid in ons dagelijks be-
staan. De ganse dag, elke seconde van wat wij
tijd noemen, grijpt het proces der schepping
plaats; altijd-door stort het Leven van ~.od
zich uit in Zijn schepping door God de Heilige
Geest, die zo juist genoemd wordt "de Heer,
de Levendmaker". Dit goddelijke scheppende
Denkvermogen is het, dat wij kunnen benade-
ren door ons eigen hoger verstand en dat in
ons die veelvuldige uitingen kan voortbren-
gen, welke genoemd worden de gaven van de
Heilige Geest. Als wij eenmaal tot het besef
komen van deze betekenis van het werk van
de Heilige Geest zowel in het heelal rondom
ons als in onszelf, dan kunnen wij nooit meer
het vitale belang miskennen, dat aan dit derde
aanzicht van de Godheid in ons bestaan moet
worden toegekend. De Heilige Geest is dan
een Werkelijkheid geworden in ons dagelijks
leven.
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Hoofdstuk III

HET LEVENSRITME

HET proces der schepping is een goddelijke
zelfbeperking, een bepaling van Gods onein-
dige Tegenwoordigheid binnen Zijn heelal,
een uitgaan van de eenheid der goddelijke
Zaligheid naar de veelvuldigheid der godde-
lijke vergetelheid. Er is niets buiten God; het
atoom, de plant, het dier, de mens zelf, allen
zijn geheel en al goddelijk. In Zijn schepping
echter is God zelfvergeten en zelfs de mens
kent zich niet als God in de begin-stadia zijner
evolutie. Slechts na vele, vele levens in de stof,
gedurende welke zijn aandacht buitenwaarts
is gericht op het geschapen heelal, ontdekt de
mens wederom het goddelijke Zelf, dat zijn
ware Zelf is en begint hij het Pad te betreden,
dat naar God terug leidt. Zo is dan het doel
der menselijke evolutie éénmaking of hereni-
ging met het Goddelijke, de yoga van de Hin-
doe en de mystieke vereniging van de devote
Christen.

De adem Gods.
Alle schepping is dus tweeledig: een uitgaan

vanuit de eenheid in het Goddelijke naar de
veelheid van het geschapene en een weder-
keren vanuit de vergetelheid in de stof tot
bewuste hereniging in God. Dit is het eeuwige
ritme der schepping, dat in de wijsbegeerte
der Hindoes wordt genoemd "de Adem van
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Brahma", waarbij de uitademing het heelal
veroorzaakt en de inademing dit weder doet
opgaan in eenheid. Het is belangwekkend op
te merken hoeveel woorden, welke het begrip
"geest" weergeven, tevens de betekenis hebben
van "adem". Zo zijn daar het Sanskriet woord
Atma, het Hebreeuwse Roeach, het Griekse
Pneuma, het Latijnse Spiritus, waarvan het
Engelse SPirit en het Franse Esprit afstam-
men; zij betekenen alle "adem" of staan met
dat begrip in verband. .

Deze Adem Gods is het ritme der schepping
dat de aard zelf is van het Goddelijke en dat
daarom in alle dingen kan worden wederge-
vonden, in alle kringlopen van openbaring,
van de kleinste tot de grootste. Het cyclisch
scheppingsproces is de grondwet van het heel-
al en al onze tijdkringen, de yoega's der Hin-
doe-wijsgeren, en alle tijdperken van evolutie
zijn uitingen van die éne eeuwige Kringloop
der schepping, in welke en door welke het
heelal bestaat.
De grootste van deze kringlopen van schep-

pen, waarvan wij kennis dragen, is het ont-
waken van een heelal uit de eenheid van
pralaya, zijn bestaan in verscheidenheid gedu-
rende een manvantara van uiterlijke manifesta-
tie, en zijn terugkeer door die manifestatie tot
de eenheid van goddelijk Bestaan, doch even-
goed als in dit grootste aller tijdperken kan in
de korte periode van een enkele dag het eeuwige
ritme der schepping worden teruggevonden.
Bij de dageraad ontwaakt de wereld uit de

eenheid der nacht tot de veelheid van uiter-
lijke werkzaamheid, in de zonsopgang voelen
wij het juichende leven, dat wedergeboren
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wordt na de nacht van rust. In het midden
van de dag is de strijd der uiterlijke werk-
zaamheid, de worsteling der strevende en
zwoegende schepselen op zijn hoogst, doch in
de avond, als de dagtaak voorbij is, keert ~e
wereld tot rust terug; in de zonsondergang ligt
een vrede, welke als balsem is voor de wonden
van de strijd. Op dat ogenblik, wanneer de
zon onder de kim zinkt, is het alsof de ganse
wereld één is in aanbidding, alle schepselen
schijnen verenigd in de harmonie des geestes,
een wereld, moede van werk en lijden, keert
weder tot de goddelijke Rust, waaruit zij bij
de dageraad ontwaakte. De Adem der schep-
ping keert terug.
Evenals in de kringloop van een enkele dag,

vinden wij het ritme der schepping ook terug
in de loop van het jaar. In de lente ontwaakt
de buitenwereld uit de eenheid en rust van
de winter en de natuur wordt herboren met
alle vreugde en levenslust van de jeugd. In de
volle zomer is de verscheidenheid van uiter-
lijke openbaring op het hoogst, de wereld, de
natuur, is verheerlijkt en daarna, in de herfst,
begint de wederkeer tot eenheid - de herfst
is van een zachte, droefgeestigheid, een vrede,
welke de lente niet kende, en waarin alle din-
gen terug schijnen te keren naar het ene Le-
ven van God, waaruit zij zijn voortgekomen.
Dan, in de winter is alles wederom in rust;
de eenheid van de geest doet zich gelden, ter-
wijl het leven schijnt te zijn onttrokke~ aa~
de buitenwereld. De Adem der schepping IS
teruggekeerd, voor één wijl is alles één ~et
God en in de diepste middernacht van de WIn-
ter, de Kerstnacht, als heel de natuur stil is,
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wordt de Christus, het goddelijk Kind, op-
nieuw geboren. Het is van diepe ~et~~en~s,
dat de geboorte van de Christus op dit tIJdst~p
van het jaar is geplaatst~ wanneer de Geest In
het innerlijk openbaar IS en de natuur daar-
buiten dood schijnt.

De kringloop van het menselijk leven.
In het menselijk leven komt h.etze~fde ritme

der schepping tot uiting. Het kIn~ IS vo~rals-
nog één met het god~elijk Lev~n: In de kinds-
heid ligt een harmonie en gratie, welke teloor
gaat, als het kind opgroeit. Met het.ontwaken
der individualiteit vervreemdt de ZIel van de
goddelijke Eenheid en wordt zij het .afzonder-
lijk schepsel, dat strijdt voor het ze~~In de vol-
heid van de individuele ontploonng. In de
ouderdom echter zien wij vaak die wondere
terugkeer tot de eenheid, die als een zac~te
en wijze vrede schijnt neer te dalen op de ZIel,
die hare kringloop van bestaan heeft volbracht.

Het leven van een menselijk wezen is slechts
een dag in het grotere leven van de. eeuwi~e
Geest die het ware Zelf des mensen IS. In dit
grote;e leven, die pelgrimstocht van ~e ziel,
komt wederom het ritme der schepping tot
uiting; de ziel gaat van de eenheid in. G~d
door eeuwen van lijden en gebondenhe1~ In
de stof - een kruisiging in de wereld van UIter-
lijk bestaan - terug tot Cod, uit Wie zij is
voortgekomen doch thans In vol zelfbewust-
zijn, met zich brengend de oogst van hare
eeuwen van lijden.

De zang der Schepping.
Zo vinden wij overal dezelfde eeuwige Adem
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der schepping; de uitademing in openbaring
en verscheidenheid, de inademing tot de een-
heid van goddelijk Leven. Dat is de zang der
schepping, de zang, die God zingt, waarvan
alle zangen in dit heelal deel uit maken. Elk
schepsel, elk ding, elk atoom, alles wat is en
gebeurt, vormt een noot in die grote Symfonie
der schepping. Dit is de zang van God de
Heilige Geest, de zang, welke Hij zingt in
onze zielen zowel als in het kleinste atoom.
Als wij eenmaal die zang der schepping ge-
hoord hebben, kan de wereld nooit meer lelijk
of slecht zijn. Wat wij slecht of lelijk noemen
wijst slechts op onze onbekwaamheid om de
schijnbare wanklank te horen opgaan in
grotere harmonie van het scheppende ritme.
Eerst wanneer wij in ons bewustzijn de zang
van God de Heilige Geest gehoord hebben,
kunnen wij die overal rondom ons horen en
wordt het ganse heelal met zijn millioenen
schepselen, zijn onophoudelijke werkzaamheid,
met zijn schijnbare wanklanken en disharmo-
nie, al zijn lijden en ellende opgelost in de
éne immer klinkende harmonie van de zang
der schepping. Dan blijft er niets dan dat éne
majestueuse ritme, waarin wij allen bestaan
als noten in een grote Symfonie. Dat is het
ritme van de wereld, het ritme onzer mense-
lijke ziel, het ritme van het Leven.

De drie trappen der Schepping.
In de grote kringloop der schepping kunnen
wij drie hoofdperioden onderscheiden; de
eerste is die, waarin de schepping nog in het
goddelijk Leven berust, en waarin de eenheid
van dat leven nog overheerst in de uitingen
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ervan; de tweede die, waarin de Adem der
schepping is uitgegaan tot haar uiterste gre~-
zen en waarin de eenheid van leven teloor IS

gegaan in de verscheidenheid van het uiter-
lijk bestaan en de derde periode die, waarin
het goddelijk Leven na zijn kruisiging in de
stof tot zich zelve wederkeert, doch nu in het
volle zelfbewustzijn, dat verworven werd door
lange eeuwen van evolutie door afgescheiden
vormen. De eerste periode noemen wij het
stadium der natuur, dat is het stadium, waar-
in het goddelijk Leven zich vereenzelvigt met
het geheel der geschapen vormen in al hun
eindeloze verscheidenheid en niet met één
enkele vorm in het bijzonder. Daarom treffen
wij in de natuur geen individualiteit aan: de
harmonie van de ene goddelijke Wil kan zich
uitstorten door alle uiterlijke vormen, tot
uiting komende als natuurwet zonder daarbij
tegenstand te ontmoeten van afzonderlijke wil-
len. In de natuur bestaat een eenheid en har-
monie, waarin alle afzonderlijke vormen en
schepselen schijnen op te gaan in een groot
geordend Geheel, waarin alle strijd om het
bestaan in de natuur, hoe "rood van klauw
en tand" die ook moge zijn, zich schijnt op te
lossen. De reden, waarom in de natuur de
schepping zo schoon is en harmonisch, is hier-
in gelegen dat Gods scheppende Werkzaam-
heid zich daar ongehinderd kan uiten; het af-
zonderlijke schepsel in de natuur tracht riiet
een schepper te zijn en de goddelijke Schoon-
heid loopt derhalve geen gevaar te worden ge-
schonden door individuele wanklanken. Zelfs
de talloze wezens, die behoren tot het zoge-
naamde Engelenrijk, de elementale natuur-
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geesten en de Engelen of Dewa's scheppen
nooit individueel, doch maken altijd deel uit
van de éne scheppende Werkzaamheid Gods.

Eenheid in de natuur.
Wij moeten oppassen de ogenschijnlijk har-

monische samenwerking der schepselen in de
natuur niet te overschatten. Wanneer wij het
le.ven van bijen of mieren bestuderen, noopt
dit ons om de volmaakte rangschikking te be-
wonderen van hunne samenleving en soms zijn
wij geneigd, die te vergelijken met de chaos
der menselijke maatschappij, ten ongunste van
deze laatste. Zulk een vergelijking is echter
niet rechtvaardig, de eenheid in de natuur is
niet het resultaat van een gewillige en be-
wuste samenwerking van afzonderlijke indi-
viduen, zij is slechts mogelijk omdat er voor-
alsnog geen individualiteit bestaat welke de
eenheid van het geheel kan schaden. Z6 is dus
de natuur een stadium van onbewuste een-
heid, waarin de goddelijke scheppende Werk-
dadigheid ongehinderd haar taak kan ver-
vullen.

Het tweede stadium: de cultuur.
Dat alles verandert met de individualisatie.

Wanneer het individu te voorschijn treedt uit
de groepziel begint de afzonderlijke wil zich
te uiten en van af dat ogenblik gaat de godde-
lijke Eenheid in de natuur verloren, de har-
monie en de schoonheid van het natuurlijke
leven verdwijnen en in haar plaats treden dis-
harmonie, verwarring, chaos. Waar in de na-
tuur de enige scheppende werkzaamheid die
was van God en het afzonderlijke schepsel

12

geen pogingen deed om een eigen plan van
schepping uit te werken, wordt dat alles an-
ders, wanneer de mens ten toriele. verschijnt
en de harmonie der natuur plaats maakt voor
de disharmonie der cultuur. Immers, waar
"natuur", afgeleid van het Latijnse natura,
betekent het stadium waarin de geboorte van
het afzonderlijke schepsel binnen de soort des-
zelfs betekenis bepaalt, daar is het stadium
der cultuur (van het Latijnse colo, ik bebouw)
dat, waarin het afzonderlijke individu de hem
omgevende wereld begint te cultiveren, te
herscheppen. De mens is echter niet zulk een
goed schepper als God en waar de mens Gods
handwerk tracht te verbeteren, zijn de uit-
komsten niet bevredigend. In al 's mensen
scheppingen ligt een zekere kunstrnatighèid,
een opvolgen van zijn eigen individuele ont-
werpen en neigingen, een niet-achten van de
doeleinden van het grotere Geheel, dat de
vaak afstotende lelijkheid en disharmonie ver-
oorzaakt in ons menselijk bestaan. Wij behoe-
ven slechts een straat in een moderne stad te
beschouwen, om bewijzen te vinden voor die
wellust in afzonderlijke scheppingen: elk huis
is het ontwerp van een individu, dat er naar
tracht zijn eigen ideeën uit te werken omtrent
nut en schoonheid zonder in het minst acht
te slaan op de wijze, waarop zijn buurman de
zijne heeft getracht te verwerkelijken. De uit-
komst daarvan is altijd noodlottig, hoe ver-
dienstelijk ook de individuele pogingen mo-
gen zijn. In de natuur zijn de sporen van de
menselijke cultuur altijd sporen van verwoes-
ting. God maakt en de mens schendt de schoon-
heid van het natuurleven.
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Toch vormt dit alles een noodzakelijk sta-
dium. Het individu moet de krachten en ver-
mogens van zijn eigen schijnbaar afgescheiden
zelf ontwikkelen, alvorens hij in volle zelf-
bewustheid zal kunnen wederkeren tot het
goddelijk Leven, dat rechtens het zijne is en
hij de Goddelijkheid kan opeisen, die hij een
wijle vergeten had. Zo komt het ogenblik, dat
de mens het vergeefse gaat inzien van zijn be-
goocheling der afgescheidenheid, van zijn be-
geerte om uiterlijke dingen, macht of rijkdom
te bezitten voor een afgescheiden zelf, dat
onwerkelijk is; het ogenblik komt, dat de
vruchten der begeerte tot as worden in de
mond en dat de mens in moedeloosheid, in
volslagen wanhoop het nastreven der uiter-
lijke dingen opgeeft en tot zich zelf inkeert.
Dan is het, dat in de stilte der ziel de Stem
des Geestes tot de mens kan spreken en dat
hij in zijn eigen bewustzijn de grote zang der
Schepping kan horen. Van dat ogenblik groeit
de mens naar de eenheid; van nu aan offert
hij de krachten, welke hij op zijn lange pel-
grimstocht heeft ontwikkeld, op het altaar van
dienst aan zijn medemensen. Steeds meer tracht
hij zijn eigen wil in overeenstemming te bren-
gen met de éne Wil Gods, totdat hij ten leste
volkomen vrijheid verwerft, de enig mogelijke
vrijheid, door zijn eigen wil te doen opgaan
in die goddelijke Wil of, liever gezegd, door
in te zien dat zijn afgescheiden wil slechts een
begoocheling was en dat er in het ganse heel-
al niets anders is dan de éne goddelijke Wil.
Door tijden van volgehouden streven herwint
de mens aldus de eenheid van het goddelijk
Leven, doch het is eerst, wanneer de vijfde
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grote Inwijding is doorgemaakt en de mens
tot Adept wordt, dat hij het stadium der cul-
tuur volkomen ontstijgt en het stadium van
bovenmenselijke of goddelijke scheppende
Werkdadigheid binnentreedt.

Het derde tijdperk: Godwording.
Wederom kan Gods scheppende Werkdadig-

heid zich in dit derde stadium uiten zonder
hindernissen of tegenwerking te ontmoeten,
wederom bestaat er volmaakte harmonie en
eenheid, doch nu is het niet langer de onbe-
wuste coördinatie van het natuurlijke, waar-
in nog geen individualiteit bestond om de een-
heid te schenden, thans is het de volmaakte
en volledig bewuste co-operatie van boven-
menselijke Wezens, die, na hun menselijke
evolutie te hebben beëindigd en bewust te zijn
geworden van hun eigen Goddelijkheid, nu
ten volle hun eenheid met God beseffen. Nu
zijn zij bewuste delen van het goddelijke Le-
ven en der goddelijke Werkzaamheid, het is
hun aard, zoals het Gods Aard is, om schep-
pend werkzaam te zijn en door deze talloze
duizenden van bovenmenselijke Wezens is het,
dat Gods eeuwige scheppende werkzaamheid
plaats grijpt.
In deze goddelijke scheppende Hiërarchie

bestaat slechts één Wil, slechts één Doel. Geen
regels, geen wetten, geen uiterlijke regering
zijn daar nodig om gehoorzaamheid en samen-
werking te verzekeren; allen zijn als bewuste
cellen in het ene grote levende Wezen, dat wij
God noemen, werkend in volmaakte eenstem-
migheid en slechts levend om Zijn Doel te
dienen, hetwelk in de diepste en meest ware
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zin hun eigen goddelijke Wil is.
Zo is dan het grote levensritme, de Adem

der schepping, weder ingegaan tot God de
Heilige Geest, door Wie hij werd uitgeademd;
de kringloop der openbaring is voltooid. In
deze grote wet der cyclische evolutie met haar
immer wederkerende drie trappen zowel in
de grote als in de kleinere kringlopen, is het,
dat wij de Heilige Geest geopenbaard zien als
de eeuwige Adem, door welke en in welke alle
leven bestaat.
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Hoofdstuk IV

HET GODDELIJK RITUAAL

IN de theologische opvatting der schepping
ontmoeten wij niet alleen het begrip van Gods
scheppende Werkzaamheid als een handeling,
welke slechts eenmaal heeft plaats gehad doch
wij vinden er ook een opvatting, dat God is een
enig Wezen, dat Zijn doel verwezenlijkt alleen
en door zichzelf. Nu is die opvatting waar, in-
dien wij slechts in het oog houden, dat God
tevens Eén en Veel is en dat, evenmin als de
Drie-eenheid de eenheid der Godheid aantast,
het feit, dat elk der drie Personen der godde-
lijke Drie-eenheid op Zichzelf een Hiërarchie
van bovenmenselijke wezens is, iets afdoet aan
de eenheid dier Personen. God is de Schepper,
doch Zijn scheppende Werkzaamheid wordt
verwezenlijkt door middel van miIIioenen we-
zens, die tezamen de grote scheppende Hiërar-
chieën vormen, welke Gods kracht uitdragen
tot de kleinste schepselen en vormen in Zijn
geopenbaarde heelal, waarvan elk onder de
hoede is van een Wezen, dat Of deel uitmaakt
van de grote scheppende Hiërarchie Of werkt
onder het toezicht en de bevelen van een lid
dier Hiërarchie. Door de scheppende Hiërar-
chie wordt het ritme der schepping verwerke-
lijkt, door Haar vindt die dagelijkse Eucharistie
plaats, waarin God zelf is "de eeuwige Hoge-
priester, die immer Zichzelve offert als het
eeuwige Offer", die dagelijkse Eucharistie,
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waarin eeuwiglijk de gehele natuur wordt ge-
wijd door het instromend goddelijk Leven, en
waarin alle afzonderlijke wezens die eenheid
herkrijgen, die ware Communie, welke het
einddoel is van het machtige ritme der schep-
ping.

De Grootloge hierboven.
De scheppende Hiërarchie is die Grootloge

hierboven, van welke wij lezen in de ritualen
van die grote schatkamer van occulte lering,
de Vrijmetselarij; de eeuwige Grootloge, die
Vader, Zoon en Heilige Geest als Grootoffi-
cieren heeft, wier Tempel het Heelal is, wier
Baldakijn het hemelgewelf en wier Mozaïeke
Vloer wordt gevormd door al het geschapene.
Daar is het, dat het grootse en eeuwige Rituaal
der Schepping plaats grijpt, immerdurend en
ononderbroken, aangezien zonder hetzelve het
heelal niet kan bestaan. Aan dat grootse Rituaal
hierboven nemen al diegenen deel, die boven-
menselijk geworden zijn; die in volle zelfbe-
wustheid weder in het goddelijk Leven zijn
teruggekeerd. Wanneer de mens aldus goddelijk
wordt, wordt hij een schepper, begint hij deel
uit te maken van dat grote Rituaal der Schep-
ping. Alle rituaal hier omlaag, het rituaal der
grote wereldgodsdiensten zowel als dat der
Vrijmetselarij en soortgelijke lichamen is ge-
grond op dat ene grootse Rituaal hierboven en
door onze ritualen hier omlaag is het, dat wij
kunnen deelnemen in Gods Scheppingswerk,
hetwelk eenmaal het onze zal zijn, wanneer ook
wij bovenmenselijk zullen zijn geworden. Zo
wordt in rituaal de mens de grootse en onver-
gelijkelijke gelegenheid geboden om meer te

48

zijn dan mens, om goddelijk te zijn in schep-
pende werkdadigheid.

De betekenis van Rituaal.
De meeste mensen schijnt rituaal een tijdver-

spilling toe; zij erkennen, dat sommige zede-
lijke waarheden kunnen worden onderwezen
onder de sluier van symbolen, zij erkennen dat
door symbolieke en rituele handelingen inzicht
kan worden verkregen in zekere wijsgerige
leringen, doch zij vragen zich af, waarom die
zedeleer en wijsbegeerte niet rechtstreeks wor-
den onderwezen in plaats van zorgvuldig ver-
borgen te zijn in de verschillende vormen en
handelingen van ceremonie en rituaal. Dit
schijnt een logisch bezwaar tegen rituaal, doch
inderdaad is het slechts een misverstand om-
trent de ware betekenis ervan. Afgescheiden
van het feit, dat de mens in rituaal de psycho-
logische invloed ondergaat van de voltrokken
handelingen en aldus in zijn bewustzijn als
werkelijkheid ervaart, wat in gewone zedelijke
of wijsgerige lering slechts kan worden uit-
gedrukt in woorden; afgescheiden van het feit
ook, dat de mens in rituaal op symbolische
wijze deel heeft in de werkelijkheid der din-
gen, welke hij niet zou kunnen verdragen in
hun ongesluierd wezen; afgescheiden daarvan
heeft rituaal een grote en opperste bedoeling
welke is, dat in en door hetzelve de mens,
zelfs, terwijl hij nog mens is, kan deel hebben
in het werk van God de Heilige Geest, het
werk der wereldschepping. Het moge bijna
ongelofelijk schijnen, dat zulk een reusachtig
werk de mensen mogelijk zou zijn, doch het
is niet voor niets,' dat de Vrijmetselarij zich-
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zelf steeds "de Koninklijke J{utise; genoemd
heeft en dat het offer der Heilige Eucharistie,
het opperste rituaal der Christelijke Kerk,
steeds omringd is geweest door een eerbied en
ontzag zonder weerga.
Alle rituaal is gegrondvest op het éne oor-

spronkelijke Rituaal en is zo aangeschakeld
aan dat goddelijk Scheppingsrituaal, dat elke
handeling in het rituaal hier omlaag verband
houdt met een veel grotere werkelijkheid in
dat eeuwige Rituaal omhoog. Zo gaat van ons
menselijk ceremonieel een voortdurende
stroom op, welke zich verenigt met die mach-
tige vloed van Scheppend Vuur, welke de
openbaring is van God de Heilige Geest ter-
wijl aan de andere kant het op aarde voltrok-
ken rituaal, dat als 't ware in harmonie is
met het Groot-Rituaal daarboven, iets kan
overbrengen van de goddelijke scheppende
krachten naar de omgeving van de plaats,
waar het volbracht wordt.

De Heilige Eucharistie.
Wanneer de priester, in het rituaal van de

Vrij-Katholieke Kerk na de consecratie der
elementen, bidt, dat onze offerande moge
worden gebracht naar het Altaar van God in
de hoge, "opdat het daar opgedragen worde
door Hem, Die als de eeuwige Hogepriester
immer Zich Zelve offert als het eeuwige Of-
fer", dan is daarvan de uitwerking, dat zij,
die aan het rituaal deelnemen en die zich zelf
en het goddelijk werk, of theürgie, dat zij in
opperste toewijding aan God volbrengen, voor
een ogenblik door middel van het kanaal, dat
door de handeling der consecratie is tot stand

gekomen tussen de bestanddelen van Brood en
Wijn op aarde en het ~ezen. Zelf van God,
deel nemen in het goddelIjk Rituaal en hunne
kleine menselijke stroom van kracht toevoe-
gen aan de goddelijke Scheppingskrachten.
In het rituaal van de Heilige Mis wordt het

gehele ritme der schepping gevolgd: opnieuw
heeft het nederdalen van het goddelijk Leven
in de stof plaats bij de consecratie der elemen-
ten en wordt de hereniging van het goddelijke
Leven tot stand gebracht in de Communie,
welke de vervulling is zowel van het ritme
der Schepping als van de Eucharistische Dienst.

Het Maçonnieke Rituaal.
Op overeenkomstige wijze is het maçonnieke

rituaal gegrondvest op het Opperste Rituaal
daarboven en wij komen daarin zelfs nog inni-
ger in aanraking met God de Heilige Geest
dan in het Christelijk rituaal, want dit laatste
is gerangschikt rondom de tweede Persoon der
Drie-eenheid, God de Zoon, de Christus, die
het Hart en Leven is van de Christelijke gods-
dienst. In zover het Christelijk rituaal ons in
staat stelt om deel te nemen aan het schep-
pingswerk in dat grootse ogenblik na de con-
secratie en om onze geringe kracht uit te stor-
ten in het hart zelve der scheppende Werk-
dadigheid, hebben wij deel zowel aan het
werk van God de Heilige Geest als in dat
van de tweede Persoon der Drie-eenheid.

In de Vrijmetselarij met haar bouwsymboliek
is alles geordend rondom het werk van God
de Schepper, God de Heilige Geest. Bij het
openen en sluiten der Loge wordt het godde-
lijk rituaal der Schepping stap voor stap ge-
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volgd en elke handeling heeft een kosmische
betekenis, welke ver uitgaat boven onze meest
grootse opvattingen van de betekenis van het
rituaal, dat wij volbrengen.
Er bestaat in waarheid in het gewone leven

geen werk, hoe groot het ook moge schijnen
op het stoffelijk gebied, hoe schitterend de
onmiddellijke fysieke uitwerking ervan ook
moge zijn, dat ook maar bij benadering kan
worden vergeleken met de grootheid van dit
rituele werk. In het laatste alleen is de mens
goddelijk in werkzaamheid, alleen daarin kan
hij deel hebben aan Gods rituaal der Schep-
ping en een werk verrichten, waarvoor hij als
louter mens inderdaad nog niet gereed is, een
werk, dat dan pas ten volle het zijne zal we-
zen, wanneer hij bewust zijn intrede zal doen
in de grote scheppende Hiërarchie.
In het rituaal nemen we aldus deel aan het

werk van God de Heilige Geest, wij helpen
in die dagelijkse her-consecratie van het heel-
al, waardoor alle leven wordt bestendigd; voor
een ogenblik zijn wij meer dan mens, zijn wij
goddelijk. Het moge moeilijk te begrijpen zijn,
dat een groep van louter menselijke wezens in
staat zou zijn om deel te nemen aan, en iets
bij te dragen tot het goddelijk Werk, doch wij
moeten steeds bedenken, dat God Eén is zo-
wel als Veel, dat God niet afgescheiden is van
Zijn heelal of van de mensheid, doch dat wij
waarlijk God zijn, dat elk atoom van ons
lichaam, elk deel onzer ziel, goddelijk is, vol-
strekt en volmaakt goddelijk.
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Hoofdstuk V

HET DYNAMISCH HEELAL

HET heelal van God de Heilige Geest is een
dynamisch heelal, een heelal, waarvan duna-
mis of kracht de grondtoon vormt. Er is een
groot verschil tussen de statische opvatting
van het heelal en de dynamische opvatting;
de éne opvatting richt zich op samenstelling,
de andere op beweging. Wij kunnen dit onder-
scheid het best begrijpen, wanneer wij het
menselijk lichaam van een statisch oogpunt en
daarna van een dynamisch beschouwen. Van
uit een statisch gezichtspunt, zien wij de
samenstelling van het menselijk organisme, wij
kunnen onderzoeken, hoe dat lichaam ge-
bouwd is, welke organen er in worden gevon-
den, wij kunnen de vorm en het weefsel van
ieder orgaan en deel van het lichaam vast-
stellen en zodoende een begrip krijgen van
het gehele schepsel, zoals het op een gegeven
moment is. Wij kristalliseren als het ware de
levende menselijke gedaante tot een bevroren
roerloosheid en geven een beschrijving, hoe
het in die toestand is.
Wanneer wij daarentegen het menselijk

lichaam beschouwen van uit een dynamisch
oogpunt, zien wij het als bewegend, groeiend
en ontwikkelend, wij beschrijven niet slechts
de samenstelling der delen, doch allereerst hun
werking. Zo zouden wij bijvoorbeeld, bij het
beschouwen van het hart, allereerst de wer-
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king van het hart zien, het doel en de functie
ervan in het organisme, de vorm, de samen-
stelling en het weefsel ervan zouden alleen
betekenis voor ons hebben, in zover zij de
functie uitdrukken, welke het hart vervullen
moet.
Wij zien geredelijk, dat het dynamisch aan-

zicht veellevender is dan het statische. Het
laatste negeert de levenszijde. waardoor de
vormzijde wordt bepaald, het begint met een
fictie van onbeweeglijkheid, het ongerijmde
der bestendigheid, in te voeren in al hetgeen
het beschouwt en ziet dientengevolge de func-
tie niet, welke ten slotte toch het doel is, waar-
voor elk voorwerp of schepsel bestaat.
Eeuwen lang zijn de meeste onderwerpen

van studie van een statisch oogpunt beschouwd
en het is slechts sedert kort, dat het dyna-
misch aanzicht meer naar voren komt. Ook
dit is een teken van de komst van het tijd-
perk van God de Heilige Geest, want het
dynamische standpunt is het standpunt van
God de Heilige Geest, het standpunt der
scheppende werkzaamheid, van verandering,
van groei en evolutie, het standpunt van tijd.

Het dynamisch aanzicht in de leer der evolutie.
Een der verschijnselen van dit dynamisch

aanzicht van het heelal is de leer der evolutie,
welke in de vorige eeuw zulk een integrerend
deel van onze levensbeschouwing is geworden.
Wij kunnen ons thans niet voorstellen, hoe
het heelal er uit zou zien zonder het begrip
evolutie. De natuur rondom ons, de wereld
der vormen, zou slechts een chaotische ver-
zameling van millioenen van zulke vormen
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zijn, onderling in geen enkel opzicht in oor-
zakelijk verband staande, doch enkel aanwe-
zig en op zich zelf bestaand sedert hun schep-
ping door God, of, zo wij dat orthodoxe idee
niet aanvaarden, opeengehoopt door het toe-
val der stoffelijke omstandigheden. Met de
invoering van het evolutionaire of dynamische
standpunt, groeperen die millioenen vormen
zich opeens tot een geordend geheel: wij zien
in hoe zij zich ontwikkeld hebben tot steeds
groter samengesteldheid, wij kunnen nagaan
hoe er verschillende vertakkingen zijn geweest
van de hoofdlijn van evolutie en hoe op elk
daarvan verschillende soorten en schepselen
gevonden worden, allen in oorzakelijk verband
staande met de hoofdstroom der evolutie. Van
dit standpunt zien wij nooit de enkele vorm
als toevallig aanwezig, doch altijd als gevolg
van vroegere evolutie en als oorzaak van ver-
dere vormen. Zodra wij bijvoorbeeld aan de
menselijke vorm denken, komen ons alle vor-
men voor de geest, welke daaraan vooraf ge-
gaan zijn en waarvan de huidige menselijke
vorm het hoogtepunt uitmaakt en daarenbo-
ven kunnen wij deze tevens beschouwen als
een trap tot nog hogere vormen. Wij kunnen
hem dan echter onmogelijk meer afzonderlijk
beschouwen buiten verband met al datgene,
wat er aan is vooraf gegaan en alles, dat nog
volgen moet.

De evolutie van het leven.
Waar de idee van de evolutie der vormen

vrijwel gemeengoed mag heten, daar wordt de
idee van de evolutie van het leven echter nog
volstrekt niet algemeen erkend en toch is zij
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even belangrijk, zo niet belangrijker, dan de
eerste. Ook hier, in plaats van de millioenen
verschillende levens uitingen rondom ons en
in ons te aanvaarden als toevallig aanwezig,
hetzij door een bijzondere schepping Gods het-
zij door het toeval der omstandigheden, zien
wij nu iedere levens uiting als deel van het
grote verloop der evolutie van het leven, een
evolutie, welke voert van minder volmaakte
openbaringen van het Goddelijke naar vol-
lediger openbaringen. Een van de grote bij-
dragen van de Theosofie tot het hedendaagse
denken is, dat zij het ganse heelal doet zien
in een alomvattend begrip van de evolutie des
levens. Evenals de evolutie der vormen aan-
toont, dat onze eigen stoffelijke gedaante de
uitkomst is van een lang verloop van stoffe-
lijke evolutie, zo is bij de evolutie van het
leven ons leven op te vatten als de uitkomst
van een eeuwenlange leven-ontwikkeling van
af de eenvoudigste uitingen tot steeds hogere
trappen, totdat in het grote ritme der Schep-
ping het afzonderlijke leven de eenheid her-
wint met het Goddelijke, waaruit het is voort-
gekomen. Het dynamisch aanzicht van het
heelal, toegepast op de menselijke ziel, op ons
eigen leven, het bewustzijn in ons, brengt als
gevolg voort ten eerste de leer der Reïncar-
natie, de leer van de vele levens op aarde,
door welke wij onze tegenwoordige trap van
evolutie hebben bereikt, ten tweede de leer
van Karma, volgens welke onze verschillende
levens oorzakelijk verband houden en ten
slotte de leer van de Volmaking, of de God-
wording des mensen, waarin het leven zijn
bestemming bereikt.
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Niet alleen in het rijk der biologie of van de
godsdienst is deze dynamische opvatting van
het heelal meer en meer op de voorgrond ge-
treden, in alle afdelingen des levens, in kunst
en wetenschap zowel als in politiek en staat-
huishoudkunde, bestaat de neiging om de uit-
wendige vormen der instellingen niet langer
te beschouwen als een gegeven iets, op zich
zelf bestaande, doch steeds als een onderdeel
van een evolutie-proces, het gevolg van één of
andere scheppende energie. Aldus wordt het
heelal van God de Heilige Geest steeds meer
een erkende werkelijkheid; wij beginnen nu
alle dingen en schepselen te beschouwen als
delen van het grote ritme der Schepping, dat
Zijn openbaring is.

Heden, verleden en toekomst bestaan niet.
Geleidelijk, naar gelang wij het dynamisch

standpunt gaan innemen, wordt de volledige
geschiedenis of kringloop der evolutie, van
een ding, een wezen of een beweging veel wer-
kelijker voor ons dan een op zich zelf staande
gebeurtenis uit hun geschiedenis zou kunnen
zijn. In werkelijkheid bestaat er niet zo iets
als een wezen op een bepaald tijdstip. Wan-
neer wij bijvoorbeeld ons zelf afvragen wie
wij zijn en wij denken, dat wij die vraag heb-
ben beantwoord, door te zeggen, dat wij het
wezen zijn, dat nu, op dit ogenblik, hier in
deze kamer is dan moeten wij wel overwegen,
dat zelfs terwijl wij het woord "nu" uitspreken,
het wezen, dat hier in dat onderdeel van een
seconde bestond, al weder deel uitmaakt van
het verleden dat niet langer bestaat. Desgelijks
is het wezen, da t hier in een onderdeel van een
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seconde aanwezig zal zijn, nog niet hier, dat
wil zeggen, het is eveneens niet-bestaand in
het tegenwoordige.
En het tegenwoordige ogenblik zelf is vlie-

tend, ontastbaar; zodra wij er over denken,
is het al weder voorbij en is het volgende
ogenblik er. Inderdaad heeft, hetgeen wij de
tegenwoordige tijd noemen, geen bepaalde
tijdsduur, het is als een mathematische lijn,
welke de grens aangeeft tussen verleden en
toekomst maar geen eigen bestaan heeft. Zo
verkeren wij dan in deze dwaze toestand, dat
"wij" in het tegenwoordige geen bestaan heb-
ben, omdat het tegenwoordige geen tijdsduur
heeft; "wij" in het verleden bestaan niet meer,
en de toekomstige "wij" bestaan nog niet, het-
geen er op neer komt, dat wij door een op-
telling van deze drie onbestaanbaarheden
moeten besluiten, dat wij in het geheel niet
bestaan hetgeen klaarblijkelijk onzin is.

De oplossing van het probleem.
Zodra wij ons het dynamisch aanzicht eigen

maken, dat wil zeggen, wanneer wij elk wezen
en alle dingen beschouwen van het standpunt
van de Heilige Geest, verdwijnt deze moei-
lijkheid. Van dat standpunt is het werkelijke
wezen dat, hetwelk zijn hele geschiedenis be-
vat van het begin tot het einde. Zo is dus elk
van ons in werkelijkheid datgene, wat wij
geweest zijn van het eerste moment van ons
bestaan tot het einde van onze verschijning
als een afzonderlijk schepsel, en wat wij op
het tegenwoordige tijdstip "onszelf" noemen,
is slechts de steeds zich verschuivende door-
snede van dat eigenlijke wezen. Te zeggen, dat
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het verleden voorbij is en dat de toekomst er
nog niet is, doch dat alleen het heden bestaat
is geheel onjuist. Veeleer is het andersom; het
verleden en de toekomst tezamen zijn de wer-
kelijkheid, en wat wij het heden noemen is
slechts een steeds zich verschuivende door-
snede van dat wezen, zoals het inderdaad be-
staat. Zo bestaan dus in het dynamisch heelal
van de Heilige Geest alle schepselen, alle voor-
werpen en gebeurtenissen, alle maatschappe-
lijke bewegingen, alle historische tijdperken
steeds als gehelen, niet als de som van al de
verschillende doorsneden, welke zich, de een
na de ander, voordoen als de opeenvolgende
groeistadia van dat wezen of van die bewe-
ging, doch zij bestaan elk als het werkelijke
wezen, waarin alles, wat verleden heet of toe-
komst, altoos aanwezig is.

Het is niet mogelijk door middel van het ver-
stand datgene te bewijzen wat behoort tot de
wereld van het goddelijk Denkvermogen, welke
bovenverstandelijk is en in een later hoofd-
stuk hoop ik het onderscheid uiteen te zetten
tussen de waarneming der Werkelijkheid door
het hoger denkvermogen en de vertolking dier
waarneming door het werktuig, dat wij het
verstand noemen. Zo kunnen wij verstandelijk
het begrip niet bevatten van de volledigheid
van een wezen, zoals het bestaat in het heelal,
gezien van het dynamisch standpunt en nog
minder kunnen wij vatten, hoe alles wat wij
beweging, verandering, groei of ontwikkeling
noemen, in die wereld een blijvende werke-
lijkheid is. Doch wij kunnen het ervaren, wan-
neer wij in aanraking komen met God de
Heilige Geest, want het dynamisch standpunt
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is Zijn standpunt; tijd, evolutie, geschiedenis,
kringlopen van openbaring vormen allen deel
van het ritme der Schepping, dat Zijn wezen
zelf is.

De toekomst raadplegen.
Wij hebben allen gehoord, dat het mogelijk

is, de kronieken van het verleden na te slaan,
de zogenaamde Akasha-kroniek te raadplegen
en daarin de gebeurtenissen, welke wij "voor-
bij" zouden noemen, te ondervinden als nog
gebeurend, nog tegenwoordig. Wanneer wij
eenmaal de dynamische beschouwing van het
heelal begrijpen, ligt daarin geen enkele onge-
rijmdheid meer. Evenmin echter is er enige
onwaarschijnlijkheid in het raadplegen van de
kroniek der toekomst; er is niet meer onwezen-
lijkheid in de toekomst dan in het verleden;
verleden en toekomst zijn slechts de onhan-
dige benamingen voor de verschillende delen
van een werkelijk wezen, waarvan wij slechts
de dwars-doorsnede kennen, welke wij het
heden noemen. Het is niet waar dat het ver-
leden voorbij is en de toekomst er nog niet
is; verleden en toekomst vormen tezamen het
enige werkelijke heden en wat wij heden noe-
men, is het enige dat niet bestaat. Er zijn vele
Theosofen, die van tijd tot tijd hun vroegere
levens trachten op te sporen en belang stellen
in hetgeen zij al of niet geweest zijn, doch hoe-
veel schoner zou hun ervaring zijn, wanneer
zij eens trachten in de toekomst te zien! Wij
heten allen te evolueren en onze toekomst is,
zoals het zo schoon gezegd is, "de toekomst
van iets, welks groei en luister geen grenzen
kent". In de toekomst moeten wij allen Adep-
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ten worden en die toekomstige grootheid van
ons allen is een nu bestaande werkelijkheid,
even goed, als de vroegere stadia van onze ont-
wikkeling ook nu bestaan. Instede nu bezie-
ling te putten uit de onvolmaaktheden, waar-
aan wij ontgroeid zijn, zouden wij beter doen
met te trachten in contact te komen met de
volmaaktheid welke eens de onze zal zijn.

Bezieling voor de toekomst.
Nu zouden wij kunnen zeggen, dat wij wel is

waar sommige mensen aantreffen, die in het
verleden kunnen zien doch dat er maar heel
enkelen zijn, die in de toekomst kunnen zien,
wat dan zou aantonen, dat de toekomst min-
der toegankelijk is dan het verleden. Doch
dan moeten wij bedenken, dat de meeste men-
sen niet in de werkelijkheid van de toekomst
geloven, terwijl zij wel moeten geloven in het
bestaan van het verleden, waarvan zij de ge-
volgen voortdurend ondervinden. Wij denken
aan het verleden als voorbij en het schijnt
redelijk voor ons verstand, dat men zulk
een verleden kan opsporen. De verbeeldings-
kracht der meeste mensen strekt zich wel
zo ver uit, dat zij de mogelijkheid erken-
nen van het weder belevendigen van indruk-
ken, gemaakt door gebeurtenissen in het ver-
leden, doch zij kunnen er niet toe komen, in
te zien dat de kroniek van de toekomst op
precies dezelfde wijze als de kroniek van het
verleden in het heden aanwezig is. Toch ligt
er niet meer ongerijmdheid in het zien in de
toekomst dan er ligt in het nagaan van het
verleden, en over het geheel genomen, zouden
wij daarbij veel meer profiteren. Ons eigen-
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lijk wezen omvat onze gehele evolutie en als
wij in kontakt kunnen komen met dat sta-
dium er van, waarin wij zijn de Volmaakte
Mens, dan kan het niet anders of die aan-
raking moet ons een voortdurende hulp en
bezieling zijn in het heden. Inderdaad is, zoals
ik in een later hoofdstuk hoop aan te tonen,
de aard van hetgeen wij "bezieling" noemen,
juist dit in aanraking komen met het werke-
lijke wezen in het dynamisch heelal en het aan-
raken van de scheppende energie, die dat we-
zen datgene doet volbrengen, wat wij noemen
zijn gehele kringloop van evolutie. Indien wij
aldus in aanraking komen met de toekomst
van de een of andere beweging, zoals bijvoor-
beeld de Theosofische Vereniging of met die
van een of andere natie, zoals bijvoorbeeld de
Indische natie of met een tijdperk in de kunst
of een plan voor maatschappelijke of staat-
kundige hervorming, dan worden wij bezield
door de dynamische energie, welk zulk een be-
weging of zulk een natie doet ontwikkelen, tot
wat wij haar toekomst noemen en dan worden
wij aldus vervuld met wat wij bezieling noe-
men, om die toekomst te helpen verwezen-
lijken.

Het heelal van God de Heilige Geest.
Het valt gemakkelijk te beseffen van hoeveel

belang voor ons dagelijks leven dit dynamisch
aanzicht van het heelal is, dit heelal van de
Heilige Geest. Het stelt ons in staat, alles te
benaderen in zijn energie-aanzicht, als het ware
in aanraking te komen met de scheppings-
kracht, welke het tot zijn volmaking zal bren-
gen. Door deze aanraking worden wij zelf ver-
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vuld van de scheppende Energie van de Hei-
lige Geest, worden wij aangeraakt door het
Vuur der Schepping en zijn in staat dingen
te doen, waartoe wij als gewone enkelingen
niet in staat zouden zijn. Deze aanraking met
het dynamisch heelal is het, die de profeet en
de ziener maakt, de hervormer en de enthoe-
siast, de levens brenger in ieder aanzicht van ons
bestaan. Niet voor niets is een der gaven van
de Heilige Geest de gave der profetie. In het
scheppende ritme, dat de openbaring is van
God de Heilige Geest, zijn verleden en toe-
komst een immer tegenwoordige werkelijkheid.
De kennis van de grote kringloop der Schep-

ping en van zijn uitingen in de talloze kleinere
kringlopen in de geschiedenis der natuur zo-
wel als in die van rassen, volkeren en mensen,
behoort tot deze grote wereld van God de
Heilige Geest. Een der openbaringen ervan
in de kennis der mensheid is de wetenschap
der astrologie, niet in haar lagere vorm van
waarzeggerij, doch in haar diepe en esoterische
betekenis van de kennis der kosmische kring-
lopen van evolutie en van de wijzen, waarop
het leven van volkeren en van enkelingen
daarmede is saamgeweven. Het is niet zonder
betekenis, dat die ware wetenschap geen alge-
meen bezit is en dat de Hindoe-leer der
Y u ga' s in zodanig gesluierde uitspraken
wordt gegeven, dat men nauwelijks haar ware
bedoeling kan begrijpen. Immers de kennis
van alle kringlopen van evolutie brengt de
gave, de toekomst te kunnen voorspellen; wan-
neer men de aard van een gehele kringloop
van evolutie kent en men kent dat deel ervan,
dat reeds achter de rug is in wat wij de tijd
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noemen, dan kan men met volstrekte zeker-
heid het nog komende voorspellen. En zulke
voorspellingen zijn geen zaken om zonder on-
derscheid des persoons voor een ieder beschik-
baar te stellen.

sel, elke gebeurtenis, elk tijdperk wordt daa~in
gezien als een onderdeel van het eeuwIge
ritme der Schepping, van de. werkzaam?-eid
van God de Heilige Geest, In welk ntme
de millioenen grote en kleine kringlopen van
evolutie zijn als de verschillende akkoorden,
welke de grote Symfonie van het Heelal samen-
stellen. Het is een Symfonie, waarin elke toon
trilt van scheppingskracht, waarin elk akkoord
macht heeft tot scheppen en tot vernietigen.
Een ieder onzer is een toon of een akkoord
in die Symfonie en wanneer wij in aanraking
komen met ons akkoord, kunnen wij de schep-
pende inspiratie deelachtig worden van onze
gehele kringloop van evolutie. Zodoende kun-
nen wij niet alleen geraken tot de diepere
kennis van wat wij in werkelijkheid zijn, doch
kunnen wij nu reeds bezield worden door het-
geen wij eens zullen zijn in wat wij de toe-
komst noemen.
Ons gehele heelal wordt herschapen en be-

levendigd, wanneer wij het beginnen te zien
als deel van dat grote dynamisch heelal, dat
het heelal is van God de Heilige Geest.

Staatkunde als maatschappelijke voorspelling.
In de naaste toekomst echter zal de weten-

schap der cyclische evolutie met de kennis,
welke zij geeft omtrent de verschillende ras-
sen en volkeren van onze mensheid, de grond-
slag moeten vormen voor het bestuur der vol-
keren. Ons hele systeem van partij-politiek en
beslissing bij meerderheid van stemmen met
zijn omslachtige methoden voor het bepalen
van de toekomst ener gemeenschap, door een
beroep op het eigenbelang van de onderling
wedijverende groepen, moet worden vervan-
gen door de kristallijne en scherp bepaalde
wetenschap der cyclische evolutie. Dan zal het
mogelijk zijn voor een uitgelezen groep van
lieden, die getraind zijn in deze wetenschap
en die een studie hebben gemaakt van de
vroegere ontwikkeling van de natie, voor
welke zij als wetgever moeten optreden, om
vast te stellen, wat de naaste toekomst voor
die natie zijn zal en hoe de tegenwoordige in-
stellingen en vormen van samenwerking het
best door een wijze wetgeving geleid kunnen
worden tot die toekomstige staat van zaken.

Het belang van de dynamische beschouwings-
wijze.
Men kan de mogelijkheden van deze dyna-

mische beschouwingswijze van het heelal nau-
welijks overschatten. Elk voorwerp, elk schep-
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Hoofdstuk VI

DE GODDELIJKE ALCHEMIE

ER is in het heelal slechts één scheppende
energie en dat is de Kracht van God de Heilige
Geest. Alles wat wij kracht of energie noemen,
hetzij in ons zelf of in de natuur rondom ons,
is slechts een bestaanswijze van die éne eeuwige
Scheppingskracht Gods. Aldus is het de schep-
pende werkzaamheid van de derde Logos, van
God de Heilige Geest, die de werveling ver-
oorzaakt in de sterrestof, welke de aanvang is
van een heelal. Zijn scheppingskracht is het,
die de aanvankelijke werveling van kracht ver-
oorzaakt, welke wij het oeratoom noemen; het
is in het laboratorium van God de Heilige
Geest, de Demioergos der Grieken - de Ptah
der Egyptenaren en Vulcanus der Romeinse
mythologie - dat de goddelijke Chemie plaats
vindt, welke de grondslag is voor ons stoffe-
lijk heelal. Laat ons steeds in gedachte hou-
den, dat, indien slechts voor een ogenblik die
scheppingwerkzaamheid werd teruggetrokken,
indien slechts voor een moment de scheppings-
kracht van God de Heilige Geest ophield het
heelal te doorstromen in oeratoom zowel als
nevelvlek, er geen stoffelijke wereld meer zou
zijn. Het is de onophoudelijke her-schepping
van de wereld door de Schepper, welke deze
handhaaft zoals zij is, en wij kunnen zonder
overdrijving zeggen dat wij ons stoffelijk be-
staan danken aan God de Heilige Geest.
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De alchemie en het magnum opus.

Het is merkwaardig te zien hoe de moderne
wetenschap, al is zij ook de oude opvattingen
over kracht en stof ontgroeid, toch iets ver-
loren heeft van die diepere kennis, welke de
mens in oude tijden bezat aangaande de werk-
zaamheid van God de Heilige Geest als de
goddelijke Alchemist. Er is een wetenschap van
het werk van de Heilige Geest in het maken
van wat wij de scheikundige elementen en hun
verbindingen noemen, welke vanuit Egypte,
over Griekenland en Arabië, Europa bereikte
in het begin der Middeleeuwen onder de naam
van Alchemie en hoewel de bestudeerders
daarvan slechts heel primitieve begrippen had-
den over wat wij heden ten dage scheikunde
noemen, zo beschikten zij toch over enige
grondwaarheden omtrent de innerlijke aard
van de stof en de elementen. Deze kennis was
het, die de alchemisten in staat stelde om te
volbrengen, wat het magnum opus genoemd
werd, het grote werk, waarin, zoals zij het in
hun zonderlinge taal uitdrukken, "de quint-
essence getrokken werd uit de lagere meta-
len" en met behulp waarvan zilver werd om-
gezet in goud. Ongetwijfeld zijn er in de Mid-
deleeuwen vele duizenden pseudo-alchemisten
geweest, die slechts hun vreemd jargon ge-
meen hadden met de ware alchemisten, doch
te enen male hun diepere kennis misten. De
overvloed van waardeloze literatuur, waarmee
zij de wereld hebben overstroomd, heeft zeer
veel schade gedaan aan de waardering van het
echte Hermetische mysterie der ware Al-
chemie. De ernstige onderzoeker kan echter
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spoedig leren op het eerste gezicht onder-
scheid te maken tussen echt en onecht in deze
literatuur en zo kunnen wij, door de werken
te verzamelen van de ware Alchemisten en
Rozekruisers en die te onderzoeken met de
passende sleutels voor hun vertolking, iets
leren beseffen van de uitgebreide kennis, wel-
ke zij bezaten omtrent de éne scheppende
energie in alle stof.

De geheime symbolen der Rozekruisers.
Er bestaat een hoogst belangwekkend boek,
uitgegeven door de Broeders van het Gouden
en Roze Kruis, een latere fase van de oor-
spronkelijke Broederschap der Rozekruisers,
waarvan de titel luidt: "Geheime Figuren der
Rosenkreuzer aus dem 16ten und 17ten [ahr-
hundert", In dit boek, dat in 1785 te Altona
is uitgegeven, kan heel wat worden gevonden
van die innerlijke kennis der echte alchemie,
door hen die de diepzinnige symbolen kunnen
vertolken, waaruit het boek is samengesteld.
Ik ken geen enkel boek, dat iemand nader kan
brengen tot de wondere diepe kennis der oude
Rozekruisers omtrent de werking van de god-
delijke Scheppingskracht in natuur en mens
en een ieder, die een werkelijk ernstige studie
maakt van dit wonderlijke boek, zal zich ten
volle beloond zien. Dit boek werd gedeeltelijk
opnieuw uitgegeven, in een Engelse vertaling
door Dr. Franz Hartman, ons wel bekend uit
de eerste tijden der Theosofische Vereniging.
Hij gaf het uit te Boston in 1888, en maakte
aldus het gedeelte, dat hij vertaalde, toeganke-
lijk voor het Engels lezende publiek. Waar-
om hij echter verzuimde te vermelden, dat zijn
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geschrift een vertaling was van een weliswaar
zeldzaam, doch welbekend geschrift der Roze-
kruisers uit de achttiende eeuwen waarom hij
het in zijn boek With the Adepts doet voor-
komen, dat het handschrift op wonderbaarlijke
wijze tot hem kwam van niemand minder dan
de grote Paracelsus zelf, schijnt een onvergeef-
lijke mystificatie. Een volledige uitgave van
het oorspronkelijke Duitse werk werd in 1919
opnieuw verzorgd door Hermann Barsdorf te
Berlijn en zo staat deze wondervolle oude wijs-
heid opnieuw open voor de moderne zoekers.

Ongetwijfeld zijn er onder de oude Roze-
kruisers en alchemisten mannen geweest, die
kennis droegen van de krachten in het atoom
en die wisten, hoe die krachten te benutten
om het ene element in het andere om te zet-
ten. Er zijn velen, die gedurende al de
eeuwen, dat de alchemie heeft gebloeid, ge-
tuigd hebben van het feit, dat er mensen be-
stonden, die niet alleen goud konden maken
uit de lagere metalen, doch die bovendien een
diepe kennis bezaten van de innerlijke krach-
ten der natuur en wisten, hoe die te gebrui-
ken, en zulks op een wijze, welke de oningewij-
den wel magisch moest toeschijnen. De mo-
derne wetenschap heeft enige dier oude al-
chemistische waarheden opnieuw ontdekt,
zoals het bestaan van de prima materia of
oerstof, alsook de kennis van de onderlinge
verhouding der elementen en de mogelijkheid
om het ene element in het andere om te zetten.

Het magnum opus in de mens.
Het merkwaardige in de oude vorm dezer

waarheden is, dat zij golden niet alleen voor
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de omzettingen in de natuur, welke door de
kennis van de scheppingskracht kunnen wor-
den teweeg gebracht, doch ook voor de trans-
mutatie, het magnum opus) in de mens zelf.
In verschillende alchemistische werken vinden
wij uitdrukkelijk vermeld, dat het hoogste doel
der alchemie is de omzetting van de schep-
pingskracht in de mens) en dat de toepassing
daarvan op de stoffelijke natuur slechts een
ondergeschikte afdeling vormde van hun grote
wetenschap. Wanneer wij aldus in die oude
werken lezen, dat de mens de quintessens moet
trekken uit de lagere metalen en met behulp
daarvan het zilver omzetten in het goud, of
wel hoe met behulp van de kracht, verborgen
in het middelpunt der aarde, de maan tot zon
moet worden, dan gelden deze uitspraken zo-
wel voor de omzetting van stof, welke vol-
trokken werd in het laboratorium van de al-
chemist, als voor die innerlijke transmutatie,
welke moet plaats grijpen in het laboratorium
van 's mensen eigen aard, in de smeltkroes der
ziel. Bij deze laatste verklaring zijn de lagere
metalen 's mensen lagere begeerten en
driften . en het daaruit trekken van de
quintessens betekent het bevrijden van
de scheppingkracht in onze eigen aard
van de verstrikkingen in de wereld der
zinnen. Met behulp van die bevrijde schep-
pende energie kan het zilver der ziel worden
omgezet in het goud van de geest of om het
anders uit te drukken met behulp van de
kracht van de Heilige Geest) getrokken uit het
middelpunt der aarde, kan de maan, dat IS de
ziel, de zon worden, dat is de geest.
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Kundalini, de openbaring van de Heilige
Geest.

De oude alchemisten waren bekend met die
scheppende kracht in de mens, die in de Hin-
doese wijsbegeerte genoemd wordt kundalini
of het slangevuur. In een hoogst interessant
boekje van Johann Cichtel, een leerling van
de beroemde Jacob Boehme, getiteld Theo-
sophia Practica vinden wij een belangwekken-
de plaat, voorstellende het lichaam van een
mens met het slangevuur ineengewonden aan
het ondereinde van de ruggegraat in de vorm
van een draak en de verschillende centra of
chakrams in het lichaam aangegeven als de
delen, door welke dat slangevuur moet wor-
den geleid. Dit binnenwaarts en opwaarts
keren van de. centrale scheppingskracht in de
mens) welke In haar lagere uitingen zich bui-
tenwaarts keert als de geslachtsdrift, is het
zelfde magnum opus of goddelijke omzetting,
welke het doel was van de ware alchemist.
Er is in het ganse heelal slechts één schep-

pende kracht en dat is de Macht van God de
Heilige Geest. In de mens is een van haar
uitingen de geslachtsdrift; de mens keert op
de vroegste trappen van evolutie de grote
scheppende energie in zich naar buiten naar
de hem omringende wereld van stof en zoekt
vereniging in de wereld van verscheidenheden.
Slechts door lijden komt hij eindelijk tot de
ontdekking, dat er geen eenwording bestaat
dan in de onveranderlijke eenheid des Geestes.
Toch is het in dit mysterie der sexe dat de
mens zelfs in deze vroege stadia van evolutie
het vermogen heeft om te scheppen en open-
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baart zich aldus in hem de scheppende energie
van God de Heilige Geest. Naarmate de mens
echter ontwikkelt, leert hij inzien, hoe die ge-
slachtsdrift om te zetten tot steeds hoger peil,
zodat hij achtereenvolgens scheppend werk-
zaam wordt in de wereld der emoties, in de
wereld van het denken, en tenslotte in de
wereld van de Geest. De scheppende energie,
die de kunstenaar bezielt tot zijn grote kunst-
werken, die de wijsgeer of de wetenschapsman
zich in dienst doet stellen van de mensheid
en die de maatschappelijke hervormer of
humanist in staat stelt, het lot zijner mede-
mensen te verbeteren, is dezelfde kracht, welke
in haar lagere uiting de scheppende geslachts-
energie was en het is door de omzetting en
niet door de onderdrukking van onze aardse
begeerten en hartstochten dat wij scheppend
worden op de hogere gebieden. Er ligt een
diepe waarheid in de oude alchemistische for-
mule, welke de mens leert, de lagere metalen
niet te vernietigen doch daaruit de quintes-
sens te trekken, dat wil zeggen, met behulp
van de goddelijke scheppingskracht, welke ver-
scholen ligt in zijn begeerten en hartstochten
zijn menselijkheid om te zetten in goddelijk-
heid.

De heiligheid van het geslachts-mysterie.
Vele eeuwen lang heeft men alles wat met

het geslachtelijke in verband stond beschouwd
als onrein en der overweging onwaardig; men
heeft de uitingen der scheppingskracht in het
geslachtelijke genegeerd en waar mogelijk
onderdrukt en het gehele onderwerp omgeven
door een valse schaamte, welke het onmogelijk
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maakte, enig licht te werpen op het ware be-
lang ervan in het menselijk leven. Niet op
zulk een wijze zullen wij het magnum opus,
of de goddelijke transmutatie kunnen vol-
brengen. Het is niet door het sexuele te be-
schouwen als noodzakelijk laag en onwaardig,
dat wij de goddelijke scheppingskracht kun-
nen vrij maken welke daarin buitenwaarts en
naar omlaag gekeerd is instede van binnen-
waarts en naar omhoog. Eerst, wanneer wij
onze kinderen beginnen te leren, dat de ge-
slachtelijke scheppingskracht een goddelijke
kracht is, de enige goddelijke kracht, aan alle
mensen gelijkelijk gegeven, kunnen wij hopen
het gehele onderwerp van het geslachtelijke
op te heffen uit het slijk van zinnelijkheid en
lust, waarin het nu verhuld is en er de ware
en verheven zin van te doen zien.
Het wanbegrip en het misbruik op het ge-

bied der scheppende krachten in de mens vor-
men in werkelijkheid die "zonde tegen de
Heilige Geest", welke zo weinig begrepen
wordt. In het mensdom van de toekomst zal
de geslachtelijke scheppingskracht en het
mysterie van de voortplanting van het mensen-
ras door de vereniging van man en vrouw,
worden geleerd als een heilig mysterie en die
vereniging zelf zal niet langer zijn een toe-
geven aan de begeerte van het ogenblik, doch
zij zal worden een gebed tot de menselijke ziel,
voor welke op deze wijze een aards tabernakel
zal worden bereid. Eerst dan kan er een edeler
en waarachtiger mensengeslacht worden voort-
gebracht en nogmaals herhaal ik, dat de oplos-
sing van dit mysterie is gelegen in de oude
alchemistische formule der transmutatie en
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niet in de gebruikelijke doch nimmer slagende
gewoonte van onderdrukking.

De omzetting van de geslachtsdrift.
Zo kan de aanwezigheid van die grote krac~lt

van God de Heilige Geest in de mens, zelfs m
de aardse openbaring ervan als de ges.~achte-
lijke scheppingskracht, een onderwerp ZlJ~van
grote reinheid en heiligheid. De mogelIJkhe-
den worden echter nog groter, wanneer de
ontwikkelende mens die kracht begint om te
zetten in hogere vormen van scheppende werk-
zaamheid. Verre van verslagen te staan voor
de begeerten en hartstochten, welke wij in ons
zelf aantreffen, moeten wij deze eerlijk onder
de ogen zien en erkennen, dat daarin en in
het daarin geopenbaarde scheppingsvermogen
voor ons de kans ligt, om scheppend werk-
zaam te zijn op hogere gebieden. Het is niet
de man zonder-hartstocht of begeerte, die eens
groot in het scheppen zal worden, noch ook
de mens, die zijn begeerten en hartstochten
toestaat hem te overheersen, doch veeleer hij,
die een sterk hartstochtelijke aard heeft, doch
in staat is de quintessens uit de lagere meta-
len te trekken, dat wil zeggen de scheppings-
kracht te bevrijden van haar lagere verstrikkin-
gen en haar opwaarts te leiden, zodat zij de
scheppende kracht van de Geest wordt. Een
krachtige natuur kan buitengewoon slecht zijn,
doch zij biedt ten minste de kans om buiten-
gewoon goed te worden; een krachteloze na-
tuur echter is te zwak en te onbetekenend om
hetzij goed of slecht te worden. Het is niet
voor niets, dat de lauwe zielen in de Open-
baring worden veroordeeld en dat hun niet
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alleen de toegang geweigerd werd tot Dante's
Paradijs en Louteringsberg, maar dat zij zelfs
in de Hel niet werden toegelaten.

De Heilige Geest als Louteraar.
Nu kunnen wij ook begrijpen, waarom de

Heilige Geest tevens is de grote Louteraar.
Het is dat goddelijk Vuur der Schepping in
ons, dat, al openbaart het zich in den beginne
ook alleen op de lagere gebieden, geleidelijk
alle aardse onzuiverheid wegbrandt uit onze
aard en dat ons in staat stelt de grote trans-
mutatie te volbrengen tot steeds hoger peil,
totdat er ten slotte niets overblijft dan het
zuivere goud van de Geest. Een der gaven van
de Heilige Geest in de Christelijke Kerk is
altijd geweest de macht om alle onreinheid uit
te drijven, het uitbannen van kwaad en het
louteren en helpen van de mens in dat grote
werk van het omzetten zijner aardse begeer-
ten, zodat zij worden de begeerte naar het
Goddelijke.

De psycho-analyse een verkeerde opvatting.
Het is belangwekkend te zien hoe de moderne

psychologie dit zelfde vraagstuk heeft bena-
derd en van uit een materialistisch standpunt
tot de zelfde slotsom is gekomen. Ook de
psycho-analyse erkent, dat er slechts één schep-
pende kracht in de mens is, waarvan al zijn
begeerten, hartstochten en aspiraties slechts
onderscheidene wijzigingen zijn. Zij noemt die
centrale drang de libido en erkent de geslachts-
drift als de hoofd uiting daarvan. Ook zij er-
kent de noodzakelijkheid om die libido om
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te zetten op een hoger peil, doch zij slaagt er
slechts zelden in, die sublimering of die ver-
inwendiging op bevredigende wijze te volbren-
gen. De reden daarvan is, dat de psycho-
analyse, althans de oudere school der psycho-
analytici, de geslachtsdrift, de libido aanzien
voor de fundamentele en oorspronkelijke
scheppingskracht en alle hogere scheppings-
drang slechts houden voor een hogere uitings-
wijze van die libido of geslachtsdrift. Wij daar-
entegen beschouwen de geslachtsdrift en de
scheppende kracht van het geslachtelijke als lou-
ter de stoffelijke openbaring, een buitenwaarts
keren van de goddelijke Scheppingskracht in
de mens, welke is de macht van God de Hei-
lige Geest .. Zo beschouwen wij dan de omzet-
ting van deze kracht als het terugkeren van
de goddelijke scheppingskracht naar het ge-
bied, waar zij thuis hoort, terwijl de psycho-
analytici van de oude school alle hogere open-
baringen van de scheppingskracht aanzien
voor gesublimeerde uitingswijzen van een
kracht, welke oorspronkelijk thuis hoort op
het stoffelijk gebied in wat wij de geslachts-
drift noemen. Dit is een fundamenteel verschil
van opvatting; wij beschouwen de zich in het
stoffelijke uitende kracht als een tijdelijke af-
dwaling van een goddelijke en geestelijke
Energie terwijl genoemde psycho-analytici alle
hogere scheppende energie beschouwen als een
tijdelijke openbaring van een kracht welke
haar ware tehuis heeft in de stoffelijke wereld
als de scheppende geslachtsdrift. Wij zouden
kunnen zeggen, dat dit soort psycho-analyse de
materialistische of "onderste-boven" voorstel-
ling is der ware leer van de scheppende
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Energie van God de Heilige Ge~st en de go~-
delijke Alchemie, door welke die kracht VrIJ-
gemaakt moet worden.

De alchemist en de psycho-analyst.
De middeleeuwse alchemist en de moderne

psyche-analyst spreken zodoende vaak de zelfde
taal, waarbij zij geheel andere dingen bedoe-
len. Zo vertolkt een psycho-analyticus als Sil-
berer in zijn boek Probleme der Mystik und
ihrer Symbolik, waarin hij de alchemistische
en Rozekruisers-leringen bespreekt betreffen-
de het proces der transmutatie, al wat de
alchemisten daarover zeggen van zijn eigen
materialistisch standpunt, waarbij hij dezelfde
terminologie gebruikt, doch steeds het vraag-
stuk van omlaag en niet van omhoog be-
schouwt.

Het is duidelijk, dat het magnum opus nooit
kan worden volbracht, alvorens en tenzij wij
erkennen, dat onze lagere, stoffelijke begeer-
ten en driften tijdelijke uitingen zijn van de
goddelijke scheppingskracht; slechts dan be-
staat er kans, dat wij die geboden scheppings-
kracht zullen kunnen vrijmaken en haar be-
schikbaar zullen maken op de gebieden, waar
zij behoort. De psycho-analytici, althans die-
genen, die de stoffelijke uitingen van de schep-
pingskracht als de fundamentele werkelijkheid
beschouwen en alle hogere scheppingsdrang
als een sublimering daarvan, kunnen nooit
ten volle de ware omzetting volbrengen. De
volkomen transmutatie, het magnum opus der
Rozekruisers en alchemisten, vereist vóór alles
niet alleen een geloven, doch een zeker weten
van het geestelijke en goddelijke als zijnde
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primair en van het stoffelijke als zijnde secon-
dair, daar het lagere de openbaring is van het
hogere en niet omgekeerd. Wij moeten eerst
gevestigd zijn in de werkelijkheid der geeste-
lijke dingen, alvorens wij de krachten, in onze
lagere aard bevangen, kunnen bevrijden en
opheffen naar die hogere gebieden. En tenzij
de psycho-analyticus zelf op dat hoge peil
staat, kan hij zijn patiënten onmogelijk hel-
pen, de taak der sublimatie te volbrengen, ja,
kan hij zelfs een dodelijk gevaar worden voor
zijn slachtoffers, wanneer hij, na hun verbor-
gen complexen aan de dag gebracht te hebben
en hun libido te hebben vrij gemaakt, erin
faalt, hen die libido te doen omzetten in god-
delijke scheppende werkzaamheid. Het pad
der psycho-analyse is bedekt met de wrakken
dier ongelukkigen, in wie de libido ten volle
werd opgewekt, doch niet omgezet.

De psycho-analyse en het pad van occultisme.
De enige, die veilig het werk kan volbrengen,

dat de psycho-analyticus zo vaak in onwetend-
heid tracht te doen, is de Meester van Wijs-
heid, in het opleiden zijner leerlingen. Hij
alleen weet, hoeveel van de verborgen com-
plexen of skandhas Hij veilig aan de opper-
vlakte kan brengen in het bewustzijn van de
leerling. Hij alleen is in staat de vooruitgang
van die leerling waar te nemen en nauwkeurig
na te gaan, hoeveel hij verdragen kan bij het
werk der omzetting en ten slotte kan Hij
alleen veilig het slangevuur of kundalini vrij
maken en het opwaarts en binnenwaarts lei-
den door de verschillende centra van het
lichaam, zodat de mens scheppend wordt in
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het geestelijke. De psycho-analyse is, inzover
zij de grote transmutatie tracht tot stand te
brengen, slechts een materialistische ver-
draaiing van het Pad van occultisme. Zij heeft
een zeer grote waarde voor het behandelen van
zielkundige afwijkingen, doch zij schiet ten
enenmale te kort in het volbrengen van die
opperste taak der menselijke evolutie, welke
de alchemisten noemen het magnum opus,
het grote Werk.
Met dat al is het een symptoom te meer van

de komst van het rijk van God de Heilige
Geest, dat niet alleen de psycho-analyse, doch
het hele onderwerp der scheppende energie,
zowel op geslachtsgebied als op het gebied van
het denken, zo veel meer op de voorgrond is
gekomen en zich veel sterker doet gevoelen
dan vroeger mogelijk was. Dank zij de mèer-
dere belangstelling in de uitingen der schep-
pingskracht in onze eigen aard, zal het einde-
lijk mogelijk worden het gehele onderwerp
van de verhouding der geslachten tot de zui-
vere atmosfeer omhoog te heffen, waar het
behoort en de wereld te bevrijden van die
nachtmerrie van verkeerd begrepen en ver-
keerd toegepaste begeerte en hartstocht, welke
de oorzaak van zulke nameloze ellende ge-
weest is en nog is.
Moge het betere begrip van God de Heilige

Geest, de Grote Louteraar, die door het Vuur
Zijner Scheppingskracht alle onzuiverheid
wegbrandt uit wat aards is en laag, de mens
helpen tot het volbrengen van dat grote
Werk, waarover de Alchemisten en Rozekrui-
sers in bedekte termen hebben gesproken,
doch dat wij nu openlijk kunnen bespreken
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en leren begrijpen: het werk van, de trans-
mutatie der scheppende kracht vanuit haar
stoffelijke openbaring tot geestelijke en god-
delijke scheppende werkzaamheid, zo dat het
mysterie van het scheppen, zelfs in zijn uiting
als geslachtelijke scheppingsdaad moge wo~-
den gezien in zijn ware betekenis als een hei-
lige en wondere uiting van de aanwezigheid
van God de Schepper in de mens.
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Hoofdstuk VII

VAN BEELD NAAR OERBEELD

IN het vorige hoofdstuk hebben wij getracht,
iets te begrijpen van God de Heilige Geest als
de scheppende werkzaamheid van de God-
heid. Wij zullen thans de Heilige Geest be-
schouwen als het goddelijk Denkvermogen.
Het is natuurlijk onmogelijk, deze onderwer-
'pen van elkaar te scheiden, want de Heilige
Geest is Eén, hoewel Zijn openbaringen vele
zijn en verschillend. Zo zijn de scheppende
Werkzaamheid van God en het goddelijk
Denkvermogen in werkelijkheid één en het-
zelfde, want het is het goddelijk Denkvermo-
gen, dat schept door de verbeelding, en het
heelal in aanzijn roept door het te denken.
Op een zeer veel lager peil doen wij iets der-
gelijks wanneer wij een gedachtevorm schep-
pen; ook daarbij is het de kracht van de Hei-
lige Geest in ons, welke het mogelijk maakt,
dat onze gedachte werkelijkheid wordt. Zo
kunnen wij ons de Godheid denken als een
heelal scheppend, en de vormen in dat heelal
scheppend, door de macht der verbeelding,
door een beeld van hen te maken. Evenals
onze eigen gedachtevorm te niet zou gaan, als
wij onze aandacht ervan terugtrokken, zo be-
staat ook het heelal slechts in zover en zolang
het wordt bestendigd door die goddelijke Ge-
dachte. Indien voor een ogenblik die godde-
lijke Verbeelding ophield, indien die godde-
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Gods wereld de enig werkelijke wereld.
Zo bestaat dus de wereld, omdat en zolang

God haar denkt; en het heelal, zoals het be-
staat in de goddelijke Gedachte is het enig
echte, het enig bestaande heelal. Vaak schil-
deren theosofen zich een volmaakte wereld af,
die bestaat in het goddelijk Denkvermogen, en
zien zij neder op deze ogenschijnlijk zeer on-
volmaakte wereld, die ons omgeeft, als op een
slechts ten dele gelukte poging tot navolging
van het goddelijk Oerbeeld. Dat is echter niet
de ware betrekking, waarin de ons omringen-
de wereld staat tot de wereld, zoals zij bestaat

lijke Aandacht zich uit het beeld terugtrok,
zou er geen heelal meer over zijn.
Evenals het heelal is geschapen en voortdu-

rend wordt herschapen door de goddelijke
Gedachte, het scheppend beeldingsvermogen
van het goddelijk Denken, zo worden ook onze
eigen levens geschapen en herschapen door de
kracht onzer eigen gedachte. Wat wij denken,
dat worden wij. De scheppende kracht in onze
levens is niet gelegen in onze woorden of onze
gevoelens, noch zelfs in onze handelingen,
doch in de beeldende kracht der gedachte. Als
wij door de scheppende kracht der verbeel-
ding een beeld maken van dat, wat wij zou-
den willen worden, dan zullen wij, naar mate
van de kracht onzer verbeelding, dit kunnen
verwezenlijken in ons dagelijks leven. Dit is
de grondslag voor het vermogen der auto-
suggestie. Slechts mensen, die een rijke ver-
beelding hebben, kunnen scheppen; zonder
een sterk ontwikkelde verbeeldingskracht kan
niemand iets groots bereiken in het leven.
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in Gods gedachte, in dat goddelijk Denken,
hetwelk God de Heilige Geest is. Er is slechts
één werkelijke wereld, en dat is de uiereld, zo-
als zij bestaat in de goddelijke Gedachte; geen
andere wereld heeft er ooit bestaan of kan er
ooit bestaan, want er bestaan alleen werelden,
in zo ver zij door God gedacht worden. Wat
wij de ons omgevende wereld noemen, en wat
zelfs theosofen soms geneigd zijn te beschou-
wen als objectieve werkelijkheid, onafhanke-
lijk van hun bewustzijn bestaande, is in het
geheel niet de wereld, het is onze wereld en
niets dan dat. Wij zien om ons heen een we-
reld met een blauwe hemel en groene bomen,
met schepselen verschillend in vorm en kleur,
en wij geloven, dat die wereld inderdaad die
hoedanigheden bezit, of wij er zijn om ze waar
te nemen of niet. Dat nu is de grote illusie, de
fundamentele maya van ons bestaan; indien
wij het rijk van de Heilige Geest, de wereld
der Werkelijkheid zouden willen ingaan, moe-
ten wij allereerst die waan te boven komen, en
leren inzien, dat hetgeen wij de ons omringen-
de wereld noemen, in werkelijkheid niet an-
ders is, dan een beeld in ons bewustzijn ge-
schapen door de inwerking op dat bewustzijn
van de wereld, zoals zij bestaat in het godde-
lijk Denken.

Ons heelal. en dat van een Engel.
Wij kunnen ons zelf zonder veel moeite het

bestaan van deze illusie bewijzen, hoewel het
niet zo gemakkelijk valt, het in het dagelijks
leven ten volle te beseffen. Laat ons nog eens
zien, welke de opvatting is, die de meeste men-
sen hebben omtrent de verhouding, waarin zij
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staan tot de. hen omgevende wereld. Zij ge-
loven, .dat die wereld bestaat, juist zoals zij
haar ZIen, horen, tasten, ruiken en proeven,
~at, .?f ~ij er bij zijn of niet, de kamer, waar-
in ZIJ zich bevinden, het landschap, dat zij
aan~chouwen, precies op dezelfde wijze aan-
wezIg z~!len zijn, als zij die nu gewaar wor-
den. WIJ k~nn~n ons zelf gemakkelijk aan-
tonen d~~ dit met het geval is. Wij menselijke
w~zens ZIJ? begaafd met een bepaald stel zin-
ringen, die reageren ..op zekere trillingen in
ether en lucht ..en WIJ noemen de reactie op
~eze betrek~elIJk beperkte groepen van tril-
lmgen geluid, kleur en zo voorts. Liggende
tussen de groepen van trillingen, waarop wij
w~e~klank kunnen geven, zijn er uitgebreide
tnllmgsgro~pen, waarvan wij ten enen male
onbe~~st Zijn, waarop wij niet reageren. Stel-
l~~ WIJ ons nu een wezen voor, dat op onze
bijzondere groepen van trillingen niet reageert,
doch dat daarentegen begaafd is met een stel
zintuigen, .dat gevoelig is voor de trillings-
groepen, die voor ons praktisch niet bestaan.
Het heelal van zulk een wezen zou geheel en
al verschillen van het onze, en toch zou het
evenveel recht hebben, zijn heelal de wereld
te noemen, als wij hebben om te spreken van
het onze als de wereld.
Wij hebben een voorbeeld hiervan in het

onderscheid tussen de waarneming van de we-
reld door een menselijk wezen en door een
wezen, ~at b~hoort tot het Engelenrijk, die
wonderlijke Iijn van :volutie, welke parallel
loopt aan d~ onze, en m welke wij die stralen-
de wez~.nsvmdefo1'van wie velen onze gewone
menselijke ontwikkeling ver te boven zijn,
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en die in de Christelijke godsdienst Engelen
genoemd worden, en Dewa's in de godsdien-
sten van India. Wanneer wij bijvoorbeeld een
levende plant beschouwen, schijnt deze ons
een voorwerp toe met een bepaalde vorm, met
bepaalde kleuren, en van een zekere hardheid
of zachtheid voor het gevoel. Voor een Engel
echter zouden de meest sprekende eigenschap-
pen van een plant niet zijn haar gedaante en
haar kleuren, doch de levenskrachten, die er-
door stromen, en welke die plant scheppen en
bestendigen van binnen uit. Insgelijks zou een
electrische draad, waardoor stroom gaat, ons
niet anders toeschijnen, dan haar uiterlijke
vorm aangeeft, doch voor het bewustzijn van
een Engel zou het meest sprekende kenmerk
zijn, niet de vorm van de draad, doch de
~racht, di~ erdoor stroomt. Wij kunnen dus
licht begrijpen, dat het heelal, zoals het zich
aan een Engel voordoet, heel iets anders is,
dan zoals het zich aan ons voordoet. Wiens
heelal is nu het heelal? Hebben wij het mis
of de Engel?
Beide hebben het mis, en beide hebben

gelijk; elk dezer werelden heeft volkomen
recht van bestaan, doch geen van beide
is in werkelijkheid de wereld. Beide leiden
hun heelal af van het heelal zoals het be-
staat in het goddelijk Denkvermogen, doch
de wijze, waarop het zich aan ons voordoet,
is geheel van ons eigen maaksel. Zo leven wij
dan in een wereld, waarvan wij ons kunnen
voorstellen, dat zij daar, onafhankelijk van
ons, bestaat; in werkelijkheid echter is het onze
eigen wereld en niet anders.
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Het mysteTie der zintuiglijke waarneming.

Wat wij zintuiglijke waarneming noemen is
altijd een mysterie geweest; wij kunnen er zo-
veel boeken over raadplegen, als wij willen,
doch nergens zullen wij een waarlijk bevredi-
gende verklaring vinden, hoe wij de dingen
waarnemen. Men zegt ons, dat, bij wat wij
het zien noemen, zekere ether-trillingen door
de lens van ons oog worden gebroken, dat zij
inwerken op het netvlies aan de achterzijde
van het oog, en daar een chemische en struc-
turele verandering teweeg brengen in de knots-
vormige organen, die zich in dat netvlies be-
vinden. Daarna kunnen wij de trillingen vol-
gen langs de gezichtszenuw naar het hersen-
centrum, dat in verband staat met de gezichts-
zenuw, en ook daar heeft er weer een chemi-
sche verandering plaats, dat is het laatste, wat
wetenschappelijk naspeurbaar is van het stof-
felijk gedeelte dier zintuiglijke gewaarwor-
ding, en dan plotseling zien wij, het bewuste
wezen, de groene boom of de blauwe hemel.
Nu is het duidelijk, dat er tussen die laatste
stoffelijke uiting, de chemische verandering
in de hersens, en onze bewustwording, een
gaping is, welke gaping niet overbrugd kan
worden. Het helpt ons niet het minst of wij
de zintuiglijke gewaarwording enige gebieden
hoger nagaan, en de veranderingen, beschrij-
ven, welke plaats vinden in het astraal- of
mentaal lichaam, wanneer wij zien; het eind is
altijd een verandering in de stof van een
onzer lichamen, en dan, plotseling verrijst in
ons bewustzijn de waarneming van de groene
boom. Hoe komt dat beeld van de groene
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boom nu in ons bewustzijn op? Dat is het grote
vraagstuk, dat noch door de wijsbegeerte, noch
door de wetenschap bevredigend wordt op-
gelost. Zeker de wetenschap erkent, dat wij
alleen bewust zijn, van wat als een beeld be-
staat in ons bewustzijn; zij erkent, dat wij in
laatste instantie niets weten van de ware aard
van het ding daar buiten ons, van waar de
trillingen ons oog bereiken; zij erkent ook,
dat het beeld, dat in ons bewustzijn wordt
voortgebracht, door ons wordt opgelegd aan
dat geheimzinnige onbekende -ding, waarvan
de trillingen zijn uitgegaan, en dat wij dat
beeld houden voor het oorspronkelijke onbe-
kende ding zelf. Wat echter niet wordt uit-
gelegd, dat is, hoe de trillings-veranderingen
in ons lichaam worden omgezet in het beeld,
dat in ons bewustzijn opkomt, en de weten-
schap zal dat ook nooit kunnen verklaren,
tenzij zij leert beseffen, dat zij het vraagstuk
van de verkeerde zijde benadert.

Waar de theorie der zintuiglijke gewaarwo1'-
ding faalt.
De wetenschap begint met aan te nemen, en

dit is juist, dat de wereld rondom ons welke
wij waarnemen door de zintuigen, een onbe-
kende grootheid is, maar zij gaat een stap ver-
der, wanneer zij zegt, dat alles, wat wij ervan
weten, is, dat zekere trillingen van verschil-
lende aard onze zintuigen bereiken en ver-
anderingen ondergaan, waarvan het eind ligt
in die hersen-centra, welke met de betrokken
zintuigen in verband staan. Zo ver gekomen,
staat zij voor de onmogelijkheid, de afgrond
te overbruggen tussen de laatste stoffelijke
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wijziging en het beeld, dat in het bewustzijn
opkomt, en verwondert zij er zich over, waar-
om dat vraagstuk niet kan worden opgelost.
Inderdaad zou het veel wonderlijker zijn, als
dat wel kon, want de hele verklaring is uit-
gegaan van een dualiteit, die niet bestaat.

Ons lichaam en onze zinnen ook deel van ons
wereldbeeld.
Het is juist, te zeggen, dat het ons omrin-

gende heelal een onbekende grootheid is, doch
waarom zouden wij dan voor bepaalde delen
daarvan een uitzondering maken, als minder
onbekende, ja, als geheel bekende grootheden?
W.aa~.om zouden wij zeggen, dat wij de zin-
tuiglijk waargenomen dingen niet kennen,
doch dat wij wel weten, dat ons trillingen be-
reiken, en dat die worden overgebracht door
de zenuwen, en zekere hersencentra aandoen?
~.en opzichte ,:a~ het onderhavige vraagstuk
zIJn .toch de tnllmgen, welke onze zintuigen
bereiken van de dingen, - die dingen zelf, -
de hersenen, - het gehele lichaam en alles wat
daarbij hoort, - evengoed onbekende groot-
heden, als de voorwerpen in de ons omgeven-
de wereld, welke wij door die zinnen gewaar
;V,orden, en wij hebben volstrekt geen recht,
een groep dier onbekende grootheden af te
zonderen, en als werkelijk en bekend aan te
nemen, en dan daaraan de andere te toetsen.
Hoe weten wij, dat wij een brein hebben? Hoe
weten wij, dat wij zintuigen bezitten, en hoe
zij er uitzien? Hoe weten wij, dat er trillingen
bestaan ~n hoe weten wij, dat er scheikundige
verandenngen plaats hebben? Door ze te zien,
te betasten, ze gade te slaan door middel van
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instrumenten, die wij daarvoor hebben uit-
gedacht. Dat wil zeggen, dat wij de trillingen,
de zintuigen, de hersenen en het lichaam voor
werkelijk houden, omdat wij ze gewaar wor-
den door middel van diezelfde trillingen, zin-
tuigen, hersenen en lichamen, of, om het nog
duidelijker te zeggen, wij toetsen de werkelijk-
heid van die delen van het heelal aan hen-
zelve. Indien wij wetenschappelijk exact en
wijsgerig juist te werk willen gaan, moeten
wij alle dingen of schepselen, die' wij aanne-
men dat bestaan in het ons omgevende heelal,
in dezelfde categorie plaatsen, onverschillig of
het bomen of stenen zijn, dan wel onze eigen
zinnen, onze lichamen of de trillingen, die
wij kunnen zien uitgaan van de verschillende
dingen, en die onze zintuigen bereiken. Voor
dat alles geldt zonder uitzondering, wat wij
geldig hebben gevonden voor de boom en
andere dingen van de buitenwereld: het ding
zelf is een onbekende grootheid voor ons, en
het enige, wat wij kennen, is het beeld, dat
het teweeg brengt in de wereld van ons be-
wustzijn.

Niet "gewaarwording' maar "uitbeelding'.
Het enige dus, wat wij kunnen zeggen, be-

treffende de wereld, die wij om ons heen zien,
of liever de wereld, die wij menen om ons
heen te zien, is, dat er een wereld van het
Werkelijke bestaat, de wereld, zoals zij bestaat
in het goddelijk Denkvermogen, zoals zij wordt
gedacht door God. Dat is de enig bestaande
wereld, en er is geen andere wereld dan die.
Alles, wat er ooit geweest is, wat er is, of zijn
zal, bestaat in die wereld van het Werkelijke.
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Wij zijn daar, - de Werkelijk~ wij: d~ k~mer,
waarin ik zit is daar; het papIer, dat Ik m de
hand houd is er; het oog, waarmee ik dat
papier meen te zien is er, en zo voorts, - alles,
dat voor mij verschijnt in mij.n hee.lal is .daar
in de wereld van het WerkelIJke, met ruimte-
lijk gescheiden, doch tezamen bestaande in de
eenheid van het goddelijk Denken, en in
voortdurende onderlinge wisselwerking. Wan-
neer die werkelijkheid in de goddelijke We-
reld, die ik mijzelf noem, de invloed onder-
gaat van andere werkelijkheden, zoals dat
voortdurend gebeurt, dan is de uitwerking
daarvan, dat in de sfeer van mijn bewustzijn
zekere beelden worden voortgebracht, over-
eenkomende met die werkelijkheden in de
wereld van het goddelijk Denkvermogen, en
er zekere gebeurtenissen plaats grijpen, over-
eenkomende met de wisselwerkingen, welke
plaats grijpen in de wereld van het Werke-
lijke. Zo heeft er in de wereld van mijn be-
wustzijn een getrouwe uitbeelding plaats van
de dingen, die in onderlinge wisselwerking
staan in de wereld van het Werkelijke; doch
het beeld in mijn bewustzijn, mijn "wereld"
is mijn voortbrengsel, mijn schepping, een
schaduwbeeld geworpen op het scherm van
mijn bewustzijn door de werkelijkheden daar-
binnen. De beelden in mijn bewustzijn,
welke ik de mij omgevende wereld noem, zijn
dus in werkelijkheid niets anders dan de uit-
beelding of de veruitwendiging van de wereld
van het Werkelijke, welke de enige wereld is,
die waarlijk bestaat.
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De grondfout.

Nu is dit alles eenvoudig genoeg, en het
levert geen ernstige strijdvragen op. De moei-
lijkheid begint echter, wanneer wij het beeld,
dat in ons bewustzijn wordt voortgebracht
gaan afscheiden van het bewustzijn, waarin
het wordt voortgebracht; wanneer wij, als 't
ware, onze eigen scheppingen, - de beel-
den in ons bewustzijn, - gaan houden
voor op zichzelf staande dingen, geheel van
ons afgescheiden, en ons dan gaan ver-
wonderen, hoe wij ze eigenlijk gewaar wor-
den, hoe wij die wereld daar tegenover ons
waarnemen. Natuurlijk kunnen wij daar nooit
een antwoord op krijgen, omdat wij begonnen
zijn, de kwestie van een algeheel verkeerd
standpunt te stellen. De reden, waarom de af-
grond tussen de laatste chemische verandering
in de hersens en het in ons bewustzijn op-
komende beeld van de groene boom nooit
overbrugd kan worden, is deze, dat zulk een
afgrond niet bestaat; er bestaat geen stoffelijke
wereld, algeheel afgescheiden van ons bewust-
zijn, welke op geheimzinnige wijze in ons be-
wustzijn de beelden zou produceren, welke wij
de wereld noemen. Wat wij noemen de tril-
lingen, welke ons bereiken van de voorwer-
pen, de veranderingen, mechanische of che-
mische veranderingen, welke plaats grijpen in
het stoffelijke organisme, zijn alle beelden, die
in ons bewustzijn worden geprojecteerd door
de wisselwerking van de dingen-in-zichzelf in
de wereld van het Werkelijke. Zij zijn betrek-
kelijk werkelijk, werkelijk in zo ver, als er
inderdaad een overeenkomst is tussen het ver-

93



schijnsel. dat 0l;>komt in.. de .wereld van ons
bewustzijn, en die werkelijkheid, welke op ons
bewustzijn inwerkt, en daarin het beeld voort-
brengt; en wij kunnen veilig de bevindingen
der natuurwetenschappen, haar wetten en
leringen als werkelijk aanvaarden, alsook onze
dagelijkse ervaringen in wat wij de stoffelijke
wereld noemen. Alleen moeten wij voortdu-
rend in gedachte houden, dat zij slechts be-
trekkelijk werkelijk zijn, dat wil zeggen, zij zijn
echt vóór en in ons bewustzijn, in zover als het
beelden zijn of "gewaarwordingen", in dat be-
wustzijn voortgebracht door de werking op
dat bewustzijn van de dingen-in-zichzelf, zoals
die zijn in de wereld van het Werkelijke.

Plato's beeld van de grot.
Wij zijn inderdaad als de gevangenen in de

grot van Plato. Wij weten, hoe hij in zijn
Republiek de mensen vergelijkt met gevange-
nen in een grot, aan de grond geketend en
met het gezicht gekeerd naar de achterwand
van de grot, terwijl achter en boven hen de
opening is, die voert naar de buitenwereld.
Buiten de grot gaat het gewone leven zijn
gang; verschillende wezens gaan er voorbij,
paarden en mensen trekken er langs, doch
niets van die werkelijkheid wordt door de ge-
vangenen in de grot gezien. Het enige, wat zij
zien, zijn de schaduwen, welke geworpen wor-
den op de achterwand van de grot door de
werkelijke schepselen en voorwerpen, die aan
de opening voorbij gaan; en dat spel der scha-
duwen noemen zij "de wereld".
Het is de enige wereld, waar zij van weten,

juist zoals wij van geen andere wereld weten,
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dan die opkomt in ons bewustzijn. Uit de
schaduwen, die verschijnen op de wand der
grot, en uit de regelmatig terugkerende ver-
schijning van dezelfde schaduw-gebeurtenis-
sen maken zij zekere gevolgtrekkingen, bou-
wen zij een soort van wetenschap op over die
schaduwwereld, die voor hen zeer werkelijk
is, de enig werkelijke wereld. Wij kunnen ge-
redelijk inzien, dat zij tot een betrekkelijk
juiste kennis kunnen geraken, omtrent som-
mige werkelijkheden buiten de grot, zelfs enige
kennis kunnen verkrijgen van de wetten, wel-
ke hunne onderlinge verhoudingen regelen,
doch desalniettemin zullen wij hun wereld
toch een zeer onechte wereld noemen. De ge-
vangenen in de grot zouden ons echter niet
geloven, als wij hun zeiden, dat hun wereld
slechts een schimmenspel was.
Van tijd tot tijd gelukt het een der gevange-

nen, zich van zijn ketenen te bevrijden, en dan
ontdekt hij de opening der grot, welke naar
de buitenwereld leidt. Aanvankelijk wordt hij
verblind door het zonlicht, dat hij nog nooit
gezien heeft, en kan hij geen gedaanten en
voorwerpen onderscheiden, maar is zich alleen
bewust van de vrijheid en van een aldoor-
dringend licht. Geleidelijk echter begint hij
de verschillende dingen in die wereld te onder-
kennen, en, vervuld van geestdrift over zijn
ontdekking van het Werkelijke en zijn erken-
ning van de illusies, waarin hij zo lang gevan-
gen was, keert hij terug tot hen, die zijn mede-
gevangenen waren, en vertelt hun, dat hij de
wereld van het Werkelijke gevonden heeft, dat
zij altijd slechts een wereld van schaduwen
hebben aanschouwd, dat als zij slechts hun ge-

95



laat naar de andere zijde keren, zij een wereld
gewaar zullen worden, die, vergeleken bij de
achterwand van de grot, staat als licht tot
duisternis, als het leven tot de dood. Doch
geen hunner wil hem geloven; zij halen de
schouders op en hebben medelijden met de
arme man, die niet bij zijn zinnen is. Zij weten
heel goed, dat hun wereld de werkelijke we-
reld is, want zij kunnen de schaduwen op de
wand van de grot zien, en deze keren steeds
op dezelfde wijze weer. Wil hij hun nu vertel-
len, dat hun wereld onwerkelijk is? En zo gaan
zij door met hun spel in hun schimmen wereld,
en houden het onwerkelijke voor het werke-
lijke.

W ij zijn de gevangenen.
Zo i~ het dan in ons leven. Wij zijn gevange-

nen In de grot van ons bewustzijn, en zien
slechts de wand ervan, waarop het schimmen-
spel wordt geprojecteerd der dingen, die be-
staan in de wereld van het Werkelijke. Ook wij
hebben ten enenmale vergeten, dat achter ons
de o~ening tot de grot is, en dat wij daar-
door In de wereld der Werkelijkheid kunnen
komen. En wanneer van tijd tot tijd een onzer
medegevangenen zich heeft bevrijd, en de toe-
gang heeft gevonden naar de wereld van het
Werkel.ijke, en ons bij zijn terugkomst vol
geestdnft verhaalt van de pracht dier wereld,
en van de hopeloze tekorten van ons kleine
schimmenspel, dan geloven wij hem niet, doch
heten hem waanzinnig, en hebben medelijden
m~~ hem vanwege zijn tijdelijke afdwalingen.
WIJ zeggen: "Deze wereld is werkelijk, ik weet,
dat zij werkelijk is; kan ik niet een boek op
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de grond werpen, kan ik niet een spijker in
de muur slaan, doet het niet pijn, als ik op
mijn duim sla in plaats van op de spijker; is
dat alles niet volstrekt en algeheel echt, en
wie vermeet zich mij te zeggen, dat dat alles
onwerkelijk is?"
Het is onmogelijk, het licht te verklaren aan

een blindgeborene, of de wereld van het Wer-
kelijke aan iemand, die weigert, zich om te
keren en haar te aanschouwen. Het kan ech-
ter een hulp zijn, als wij de illusie of maya
der werkelijkheid verklaren, welke het ons zo
moeilijk maakt, om deze schimmen wereld te
verlaten voor de oneindig veel grotere wereld
van het Werkelijke. Ik zou niet willen ont-
kennen, dat er werkelijk iets gebeurt, als ik
op mijn duim hamer in plaats van op de spij-
ker of wanneer ik mijn boek op de grond
werp, en dat mijn gewaarwording van pijn in
het eerste geval heel echt is. Maar de werke-
lijkheid der dingen, de werkelijkheid van de
pijn, de werkelijkheid van de wand, van de
hamer, mijn duim en van mijn hele schim-
menwereld kan alleen worden gevonden in de
wereld van het Werkelijke. Dáár is inderdaad
iets voorgevallen, en de verschillende dingen-
op-zichzelf hebben in hunne wisselwerking een
gevolg teweeg gebracht, dat ik, in de in mijn
bewustzijn voortgebrachte beelden, noem "het
in de wand slaan van een spijker en daarbij
bij vergissing mijn duim raken." Het onwerke-
lijke ligt niet in de gebeurtenissen of in de
dingen, doch in de wijze, waarop zij in ons
bewustzijn opkomen, in onze wereld van beel-
den, en ook ligt het in het belang en de waar-
de, die ik er aan hecht.
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De betekenis van Maya.

De grote Maya betekent niet, dat de Wereld
niet bestaat - dat zou dwaasheid zijn; het
betekent, dat hetgeen ik "de wereld" noem,
slechts het beeld of de gewaarwording is, in
mijn bewustzijn ontstaan, als het product van
de wisselwerking van dat bewustzijn van mij
met andere werkelijkheden in de wereld van
het Werkelijke. Ik dissocieer dan die gewaar-
wording of dat beeld van mijzelf, en plaats
het om mij heen in mijn bewustzijn, en dat
noem ik dan de wereld, de enig werkelijke
wereld. Dat nu is de grote begoocheling; het
is de enige wereld, die niet werkelijk is. Er
is slechts één werkelijke Wereld, en dat is de
Wereld, zoals zij bestaat, in het goddelijk Den-
ken. Die wereld is niet in tijd en ruimte, zoals
de onze; die wereld heeft geen groene bomen
of blauwe hemel, geen der hoedanigheden, die
wij in ons wereldbeeld bezitten, doch in die
wereld zijn er werkelijkheden, in-eigen aan de
dingen-op-zichzelf, welke wij in ons wereld-
beeld omzetten in termen van tijd en ruimte
en in hoedanigheden. Zo lang wij begrijpen,
dat dit alles geheel in ons bewustzijn wordt
opgebouwd, lopen wij geen gevaar te vervallen
in de grote Begoocheling, maar wanneer wij
die levensband met ons bewustzijn ontken-
nen, en ons voorstellen, dat de gewaarwording,
het beeld, de waarneming, die opkomt in ons
bewustzijn, de wereld-in-zichzelf is, de werke-
lijke Wereld, en als wij dan allerlei vragen
gaan stellen over dat beeld, dat wij zo behen-
dig hebben losgemaakt van ons bewustzijn,
dan beginnen onze moeilijkheden, dan ge-

raken wij in de macht van Maya. Hetgeen
plaats heeft in ons bewustzijn, is niet het
daarin binnenkomen van een beeld, dat op
geheimzinnige wijze is begaafd met de hoe-
danigheden van groenheid, blauwheid, hard-
heid of zachtheid, doch veeleer de uitbeelding
of veruitwendiging in onze bewustzijnssfeer
van dingen, die niet er buiten zijn, doch er
binnen. Wat dus plaats heeft, is geen waar-
neming door de zinnen, doch uitbeelding door
het bewustzijn.
Eerst wanneer wij dit ten volle inzien, bestaat

er mogelijkheid, dat wij de grote Begoocheling
overwinnen, en de wereld van het Werkelijke
ingaan. Wij moeten deze eigenaardigheid van
ons menselijk samenstel, om rondom zich in
de wereld van het bewustzijn uit te beelden,
wat er binnen is, leren beheersen; wij moeten
onze aandacht naar binnen richten, in plaats
van vol bewondering ons eigen wereldbeeld
aan te staren, zoals de gevangenen in de grot
van Plato de schaduwen op de wand be-
schouwden.

Hoe de wereld van God de Heilige Geest
binnen te treden.
Het is mogelijk, door een bepaald proces van

meditatie, onze aandacht terug te trekken uit
dat wereldbeeld, waarin wij zozeer verstrikt
zijn. Het is mogelijk een wijle dat uitbeeldings-
vermogen van het denken stil te houden; het
is mogelijk, te weigeren buiten ons voor te
stellen datgene, wat in de wereld van het Wer-
kelijke ons bewustzijn raakt, en er op inwerkt.
Het is mogelijk zichzelf samen te trekken in
dat punt van bewustzijn, en door ons bewust-
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zijn, dat oog van de naald, heen te gaan en uit
te komen in de wereld van het Werkelijke,
waarin dat bewustzijn bestaat. Voor een ogen-
blik is er dan niets; wij hebben onze aandacht
teruggetrokken uit ons wereldbeeld, en wij
zijn nog niet het Werkelijke ingegaan, doch
wij moeten niet verwijlen op dat punt, waar
de grote maya plaats grijpt, en dat wellicht
overeenkomt met de anta-karana der theoso-
fische terminologie. Wij moeten doorzetten,
en na ons bewustzijn te hebben teruggetrok-
ken uit zijn wereldbeeld, en zijn beeldenvor-
mend vermogen te hebben doen stilhouden,
kunnen wij aan de andere zijde van het be-
wustzijn uitkomen in de wereld van het Wer-
kelijke.

De schoonheid der ervaring.
Onze eerste indruk aldaar is die van de ge-

vangene uit de grot van Plato, die de achter
hem liggende wereld heeft ontdekt. Wij wor-
den verblind door het Licht van die innerlijke
wereld, hoewel het geen licht is, gezien met
het oog, doch meer een soort innerlijke ver-
lichting. Wij zijn ons bewust van een ervaring,
waarin wij de gehele wereld schijnen te om-
vatten; wij ondervinden een verrukking en
een al-doordringend gevoel van volslagen wer-
kelijkheid, dat wij nooit als mogelijk hadden
kunnen dromen. In het begin zijn deze ervä-
ringen zo overweldigend, dat wij geen bijzon-
dere trekken kunnen onderscheiden in deze
wereld van het Werkelijke, doch slechts haar
schoonheden kunnen indrinken, zoals een
mens zou doen, die jaren lang opgesloten is
geweest in een donkere kerker, en die bij zijn
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invrijheidstelling en terugkeer naar het licht
en naar de schoonheid van de wereld daarbui-
ten, opgaat in het genot weer frisse lucht in
te ademen en zich te koesteren in de zonne-
stralen. Geleidelijk echter beginnen wij te
onderscheiden in deze oceaan van licht en
heerlijkheid, hoewel wij goed moeten begrij-
pen, dat er geen kwestie is van zintuiglijke
waarneming, van helderziendheid of iets der-
gelijks. Er zijn in die wereld geen voorwerpen
met gedaante en kleur, en er bestaat geen tijd
en ruimte, zoals wij die hier kennen. Hoe is
het mogelijk, in een taal, die wortelt in onze
wereld van begoocheling, enige beschrijving
te geven van de bovenzinnelijke schoonheden
van die wereld van het Werkelijke? Hoe is
het mogelijk, schoonheid te beschrijven, in
welke geen vorm, geen kleur is, niets van al,
dat wij verenigd denken met ons wereldbeeld,
maar waarin daarentegen ten volle aanwezig is
al hetgeen ons wereldbeeld voortbrengt? Wij
moeten ervaren teneinde te weten, en wij kun-
nen evenmin de schoonheden dier wereld uit-
leggen aan hem, die ze nooit ervaren heeft,
als wij het licht kunnen verklaren aan een
blinde. Niemand kan ooit in woorden spreken
van die wereld, die de wereld is der levende
Waarheid. Geen boek, geen stelsel, geen theo-
rie, geen heilige Schrift, geen goddelijke Open-
baring zelfs, kan ooit de waarheid omvatten
van die wereld van het Werkelijke, zij is esote-
risch, omdat er geen woorden zijn, om haar
te verklaren; zij is verborgen of "occult", om-
dat zij niet tot uiting kan komen in onze
wereld van begoocheling. Alle pogingen, om
er hier beneden een uitleg aan te geven, raken
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verwrongen, en kunnen alleen een ontwrichte
opvatting geven van hetgeen is. Al wat wij
kunnen doen, is de weg te wijzen naar deze
wereld van het Werkelijke, uit te leggen, dat
men op deze wijze kan ingaan tot dat ware en
werkelijke bewustzijn; een ieder evenwel moet
het voor zichzelf beproeven.
In uiterste eenzaamheid moet de ziel "de

vlucht van het eenzame tot het Eenzame" ma-
ken. Niemand kan haar op die onderzoekings-
tocht in de wereld van het onbekende volgen;
alleen de ziel zelf kan door haar middelpunt
van bewustzijn van uit haar wereldbeeld tot
de wereld der Werkelijkheid ingaan. Niemand
kan daarbij helpen; niemand kan ons eigen-
lijk zeggen, hoe wij dat moeten doen. Het·
enige wat wij kunnen zeggen is: aldus is de
weg, die sommigen onzer zijn gegaan; aldus
zijn de dingen, die wij op die weg hebben ont-
dekt, en aldus zijn de woorden, welke slechts
vaag iets uitdrukken van de heerlijkheden van
de wereld, welke wij op die tocht hebben ont-
dekt. Doch ieder onzer moet voor zichzelf de
reis aanvaarden door dat vreselijke ledig in
het middelpunt van bewustzijn, door hetwelk
alleen wij kunnen uitkomen in de wereld der
Werkelijkheid, welke nadien voor immer on-
wrikbaar vast zal staan.
Het is een groot en waardevol iets, kennis te

hebben van wat wij de wetenschap noemen,
kennis van ons wereldbeeld; groter nog is het,
kennis te hebben van wat wij noemen de
astrale en de lager mentale wereld; dat alles
zijn echter slechts wereldbeelden, die wij
voortbrengen in ons bewustzijn. Eerst wan-
neer wij door het bewustzijn in ons heengaan,
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en aan de andere zijde daarvan uitkomen, i~
de wereld van het Werkelijke, verwerven WIJ

kennis van een waarheid en een werkelijkheid,
waarin geen begoocheling meer over is. Het
is dáár en op dat ogenblik, dat wij de wereld
van het goddelijk Denkvermogen binnentre-
den, de wereld van de Heilige Geest. Ons
eigen hoger denkvermogen is slechts een onder-
deel van dat goddelijk Denkvermogen. Wij,
het eigenlijke wezen, zijn slechts een gedachte
in dat denkvermogen, en toch op wonderlijke
wijze één er mee, deel er van. Er is geen ken-
nis, geen waarheid dan in dat goddelijk Den-
ken; alles, waar wij soms aanspraak op maken
als zijnde onze vinding, al onze kennis, al het-
geen wij verstandelijk bereikt hebben, het is
alles de openbaring in ons van het éne
eeuwige, goddelijke Denken, het Denkvermo-
gen van God de Heilige Geest.
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Hoofdstuk VIII

DE WERELD VAN HET GODDELIJK
DENKVERMOGEN

WANNEER het ons gelukt is, onze aandacht
terug te trekken uit ons eigen wereldbeeld,
wanneer we ons bewustzijn hebben bijeen ge-
gaard in deszelfs middelpunt, en ons aange-
zicht als het ware naar de andere zijde gewend
hebben, dan komen we door ons middelpunt
van bewustzijn uit aan de andere zijde in de
wereld van het Werkelijke. Het is een erva-
ring alsof wij binnenste buiten keerden, of
misschien moeten we zeggen buitenste binnen.
Ons wereldbeeld is ene veruitwendiging van
hetgeen binnen in ons is en zo lang we op
dat veruitwendigd beeld staren, geraken we
niet tot de kennis van het Werkelijke. Wan-
neer we ons echter eerst samentrekken in het
punt, van waaruit het wereldbeeld wordt ge-
projecteerd en vervolgens de werkelijkheid in-
gaan, welke die uitbeelding in ons bewustzijn
heeft veroorzaakt, dan wordt alles, dat in ons
bewustzijn buitenwaarts gekeerd was, binnen-
waarts gekeerd en schijnen wij binnen in ons
zelf alles te bevatten, wat we vroeger buiten
ons aanschouwden. Zo is het waarlijk een bui-
tenste-binnen keren, dat volbracht wordt, wan-
neer we door ons middelpunt van bewustzijn
uitkomen in de wereld van het Werkelijke. In
het oog houdend, dat er in deze wereld van
het Werkelijke geen ruimtelijke onderschei-
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ding tussen het ene ding en het andere be-
staat, zo kunnen we toch, om een vergelijking
te gebruiken, zeggen, dat, waar we in ons
wereldbeeld van uit het middelpunt van ons
bewustzijn de omtrek aanschouwden van het
wereldbeeld, dat we ons rondom hadden voor-
gesteld, wij ons nu, in de wereld van het Wer-
kelijke, bevinden zowel op de omtrek als in
het middelpunt; inderdaad beschrijft geen
uitdrukking onze bewustzijnstoestand zo goed
als die, dat we zijn de cirkel, waarvan het mid- .
delpunt overal is en de omtrek nergens. Het
is niet het gevoel van te zijn opgegaan in iets
oneindig groters, doch hoe vreemd het ook
klinken moge, alsof dat oneindig Grote bevat
ware in ons eigen bewustzijn. Het gevolg daar-
van is, dat, wanneer wij iets wensen te ken-
nen in de wereld van het Werkelijke, wij ons
bewustzijn samentrekken op dat punt binnen
in ons, hetwelk dat bijzondere ding vertegen-
woordigt en zo in ons eigen bewustzijn het
ware wezen van dat ding ervare?

Het leven gezien vanuit de wereld der werke-
lijkheid.
Bij het intreden in de wereld van het Werke-

lijke blijft het eerste en duurzame kenmerk de
gewaarwording van alles doordringend, over-
weldigend licht. Er is geen kwestie van een
licht, dat kan worden waargenomen door de
zinnen; licht is slechts de naastbijzijnde uit-
drukking die we kunnen bezigen voor dat-
gene, dat niet buiten maar binnen is. Met deze
gewaarwording van alles doordringend licht
gaat gepaard een gevoel van bevrijding, van
intense vreugde, eindelijk vrij te kunnen
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ademhalen, alsof wij uit de duisternis van een
kerker getreden waren in de heerlijke zonne-
schijn en de schoonheid der natuur. Wanneer
we iets ervaren van deze geweldige werkelijk-
heid, kunnen we nauwelijks begrijpen, hoe
we ooit onze wereld ernstig hebben kunnen
opvatten en konden menen, dat het de wereld
was; als we nu aan ons wereldbeeld denken,
hetwelk we in onze gewone bewustzijnstoe-
stand voor de wereld houden, gevoelen we
daarvoor ene goedmoedige belangstelling, zo-
als die, waarmee volwassenen naar kinderspel
kijken. En toch, zodra zijn we niet terug in
onze gewone bewustzijnstoestand, of ook wij
doen mee aan het kinderspel, en vatten dat
hoogst ernstig op voor een wijl; echter in de
wereld van het Werkelijke kunnen wij de din-
gen waarderen, zoals zij zijn.

De werkelijkheid van ngeest" en .stoî",
Wanneer wij nu een der vraagstukken van

het dagelijks leven trachten te toetsen aan de
werkelijkheid van deze wereld, ontdekken we
dat het vraagstuk generlei betekenis meer
heeft; het is niet opgelost, doch heeft zijne
betekenis verloren en in plaats daarvoor is de
innerlijke werkelijkheid getreden. Zo vinden
we ten opzichte van het vraagstuk van geest
en stof, dat geest en stof niet langer de be-
tekenis hebben, die wij er in de gewone wereld
aan hechten. Daar houden we geest en stof
voor tegenstellingen; we geloven dat er zoiets
is als stof op zichzelf een geest op zichzelf. Maar
hier in de wereld van het Werkelijke laat de
hele zaak zich anders aanzien; we zijn één met
het Bewustzijn, het Denkvermogen, binnen
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hetwelk alle dingen bestaan en waarvan alle
dingen uitingsbewijzen of openbaring zijn,
een oeratoom zowel als de hoogste We-
zens, die wij kennen. Er is geen onderscheid
in hoedanigheid tussen het een en het ander;
er is niet één groep van uitingswijzen, die we
"stof" kunnen noemen en een andere "geest";
die woorden zelf hebben daar hunne beteke-
nis voor ons verloren. Het stoffelijke atoom,
zoals men het ervaart in de wereld van het
Werkelijke is een even grote werkelijkheid als
het hoogste Wezen, hoewel er in het laatste
grotere levensvolheid heerst dan in het eerste.
Doch wezenlijk verschil is er niet.
Wanneer wij nu in deze wereld van het Wer-

kelijke trachten te begrijpen hoe de idee van
het verschil tussen geest en stof kan opkomen,
komen we tot het besluit, dat wanneer een
hogere of volle re uitingswijze van het godde-
lijk Denken in aanraking komt met een ge-
ringere uitingswijze, deze laatste de hogere niet
kan uitdrukken en dus een beperking er voor
is. Die ervaring van in aanraking komen met
een geringere uiting van het Goddelijke, doet
zich in ons wereldbeeld voor als een gevoel
van te worden beperkt door iets, dat ons in-
sluit, welk gevoel -Wijvorm noemen. Wanneer
we daarentegen in de wereld van het Werke-
lijke met een vollere uiting van het goddelijke
Denken in aanraking komen dan we zelf zijn,
is het gevoel, dat wat wij in ons wereldbeeld
"geest" of "leven" noemen, en het geringere
komt aan het hogere voor als "stof" of "vorm".
Zo verschijnt de hogere openbaring aan de
geringere openbaring als "leven" of "geest".
Bijgevolg kan een en dezelfde uitingswijze
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leven betekenen voor een lagere uiting en stof
of vorm voor een hogere. Zo kunnen wij zeer
wel leven zijn voor lagere uitingswijzen en
tegelijkertijd stof voor zeer veel hogere; toch
zijn wij steeds hetzelfde wezen zowel in onze
functie van leven als in die van stof. Waar
blijft dan ons grote en machtige vraagstuk van
het onderscheid tussen geest en stof, of tussen
leven en vorm?
Wat wij stof noemen is slechts de wijze, waar-

op de geringere uiting voorkomt aan de gro-
tere. Zo zijn dus geest en stof, leven en vorm
slechts uitdrukkingen om de verhouding aan
te geven tussen verschillende uitingen van het
goddelijke Denkvermogen en hebben zij in
werkelijkheid op zich zelf generlei betekenis.
We kunnen nu zien, dat het vraagstuk aan-
gaand de oorsprong van de stof en haar onder-
scheidenheid van de geest een inwezenlijk
onjuist vraagstuk is, dat nooit kan worden op-
gelost, omdat het niets te betekenen heeft. Op
dezelfde wijze zijn ook onze theosofische
dualiteiten van Zelf en Niet-Zelf, van Purusha
en Prakriti, of hoe wij ze ook anders noemen
willen, geen verschillen tussen onderscheidene
soorten van dingen, doch zij zijn evenzo ter-
men die uitdrukken, hoe de ene uitingswijze
van het goddelijk Denken voorkomt aan een
andere uitingswijze; een en hetzelfde ding kan
Zelf zijn ten opzichte van één ding en Niet-
Zelf ten opzichte van een ander ding.
Zodra we beginnen te geloven hetzij in stof

of geest, hetzij in Zelf of Niet-Zelf als op-zich-
zelf staande dingen, in hun inwezen onder-
scheiden van hun tegendelen, hebben we ver-
warring gesticht en een probleem gesteld, dat
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geen verstand, hoe groot ook, ooit kan oplos-
sen, daar het vraagstuk onjuist is. Toch kan
de werkelijkheid niet in woorden gezegd
worden. We kunnen trachten uit te leggen,
hoe de dingen zich voordoen in de wereld van
het Werkelijke, maar het is alleen de levende
ervaring ervan die ons kan doen zien en doen
gevoelen hoe ijdel het vraagstuk is en hoe
schoon de werkelijkheid zelve.

Tijd in de eeuwigheid-.
Zo is het ook met onze vraagstukken van

ruimte en tijd. In het hoofdstuk over het dyna-
misch heelal heb ik reeds gewezen op het feit,
dat de dingen-op-zich-zelf elk voor zich het
gehele schepsel zijn van af zijn geboorte als
een geopenbaard wezen tot aan het einde
zijner openbaring als zodanig, en dat dit ge-
hele wezen van begin tot einde bestaat als ene
werkelijkheid in de wereld van het Werkelijke
- dat dit inderdaad het enige werkelijke
schepsel is en dat hetgeen we hier beneden in
ons wereldbeeld op dit ogenblik ervaren,
slechts de niet bestaande doorsnede is van het
werkelijke wezen. Nu verklaart zelfs de uit-
drukking "doorsnede" eigenlijk niet, wat het
is, doch het zij voldoende, te zeggen, dat in
de wereld van het Werkelijke alles wat we
hier beneden tijd noemen, evolutie, verande-
ring, wijziging, of groei, blijvend aanwezig is
als een duurzame Werkelijkheid. Wanneer
we, levende in die Werkelijkheid, het diep-
zinnige vraagstuk van het begin van de tijd
beschouwen, komt het hele vraagstuk ons bijna
vermakelijk voor, omdat het zulk een onmoge-
lijke vraag stelt; immers, hoe kan een tijdperk,
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dat een volledig iets is in de wereld van het
Werkelijke, een aanvang of een einde hebben?
Daar hebben we geen ervaring van het begin
of het 'einde van een kringloop van evolutie,
doch is het hele wezen daarvan juist wat het
woord aangeeft: een kring, een cirkel, en wie
zal het begin en het einde van een cirkel aan-
geven? Aldus klaart de Theosofie of godde-
lijke Ervaring, het vraagstuk op van de aan-
vang van de tijd, hetwelk geen eindeloze reeks
van manvantara's en pralaya's ooit kon oplos-
sen. De schoonheid van de Werkelijkheid, zo-
als wij die ervaren in de wereld van het Wer-
kelijke, is oneindig veel groter dan enige op-
lossing, welke ons verstand of onze logica kan
aanbieden en zij alleen geeft een blijvende
bevrediging.

Ruimte en alomtegenwoordigheid.
Insgelijks bestaat het probleem der ruimte

niet langer in de wereld van het Werkelijke.
Hoe kunnen wij spreken over de grenzen der
ruimte en wat daarbuiten is als we binnen ons
eigen bewustzijn, in de wereld van het Werke-
lijke, ons kunnen concentreren op alles, wat
wij wensen te ervaren? De mogelijkheid zelf
van afgescheidenheid in ruimte en van "groot-
te" is verdwenen; het kleinste atoom is even
groot of even klein, hoe we het maar willen
noemen, als het machtigste zonnestelsel. In ons
wereldbeeld kunnen we talloze verschillende
schepsels zien, die allen ruimtelijk van ons
gescheiden zijn en op een afstand van ons
staan, doch in de wereld van het Werkelijke
ervaren we hen allen als binnen in onszelf. Zo
kunnen wij groepen van mensen, bewegingen,
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naties en rassen, ja, de gehele mensheid erva-
ren als werkelijkheden, die niet langer zijn
samenvoegingen van verschillende schepselen
tot een eenheid, doch die waarlijk eenheden
zijn, enkele Wezens, die in zich dragen de
ganse veelvuldigheid der onderscheiden schep-
selen. Het is echter onmogelijk, dit alles in
begrijpelijke taal weer te geven, daar er geen
woorden zijn om uit te drukken de eenheid,
in de wereld van het Werkelijke, van de din-
gen, die in ons wereldbeeld altijd tegengesteld
en schijnbaar onverenigbaar zijn.

Bestaat er ene goddelijke Gerechtigheid?
Wij moeten' thans de vraagstukken van de

vrije wil en der voorbeschikking beschouwen,
alsook dat der: goddelijke Gerechtigheid. Om
met de laatstgenoemde te beginnen: onze
theosofische leer van Karma, hoe goed zij
ook het oorzakelijk verband verklaart van op-
eenvolgende levens op aarde, geeft geen beter
bewijs voor de goddelijke Gerechtigheid dan
de orthodoxe leer, die elke mensenziel be-
schouwt als een in zijne bijzondere omstandig-
heden zo juist geschapen wezen. Waar de ge-
hele toekomstige evolutie ener ziel als goed
of slecht gebrandmerkt wordt door de wijze
waarop zij individualiseerde uit het dierenrijk
en waar het arme dier zeker niet àf of toe kon
doen aan de wijze, waarop die individualisatie
plaats had, wordt het hele vraagstuk der god-
delijke Gerechtigheid slechts een paar millioen
jaren teruggeschoven. Dit doet niets af aan de
grote waarde van de leer van Karma, doch
toont alleen aan, dat we in haar geen eind-
oplossing moeten zien van een vraagstuk der
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gerechtigheid voor de enkeling, dat in zich-
zelf verkeerd is.
Wanneer we trachten het vraagstuk der god-

delijke Rechtvaardigheid voor de enkeling te
beschouwen in de wereld van het Werkelijke,
doet het hele vraagstuk zich als ongerijmd
voor. De afzonderlijke enkeling, voor wie we
rechtvaardigheid opeisen in ons leven alhier,
is slechts een voortbrengsel van ons wereld-
beeld en hoe kunnen wij rechtvaardigheid ver-
langen voor een afzonderlijk enkeling, wan-
neer zulk een schepsel niet bestaat? In de we-
reld van het Werkelijke ondervinden wij de
totaliteit der menselijke ervaring als behoren-
de tot een groot Wezen en niet tot vele afzon-
derlijke schepselen; wij verheugen ons in het
leven van het ene Wezen, en worden in het
minst niet aangedaan door hetgeen gebeurt
met datgene, wat we in ons wereldbeeld een
afzonderlijk schepsel noemen.
Nogmaals heeft het probleem zijn betekenis

verloren en in zijn plaats treedt de schone
werkelijkheid van iets, dat zelfs meer is dan
wat we hier beneden liefde noemen, een een-
heid, waarin we meer doen, dan onze broeder
liefhebben, waarin we die broeder zijn, waar-
in we niet in opperste zelfopoffering ons be-
reid verklaren, te lijden, opdat hij gelukkig
moge zijn, doch waarin zijn geluk, ons lijden,
en de ervaring van al de talloze millioenen
schepselen alle worden ervaren door één groot
Wezen, hetwelk wij op wonderbare wijze wor-
den, wanneer we die wereld binnentreden.

Vrije wil en voorbeschikking.
Ten slotte moeten we nog het vraagstuk aan-
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duiden der vrije wil en der voorbeschikking.
Wanneer we die wereld van het Werkelijke
binnentreden, bestaat er niet langer de wil
van de afzonderlijke enkeling, doch slechts de
Wil van de éne alomvattende geest. De uiting
van die Wil in dat wat wij de "buitenwereld"
noemen, moge ons al toeschijnen als iets, dat
ons van buiten af overkomt, in de wereld van
het Werkelijke weten we, dat het alles uiting
is van de Ene Wil, welke in de meest vol-
strekte zin onze eigene wil is. Vrijheid is af-
wezigheid van beperking, en hoe kan er nog
enige beperking over zijn voor onze wil, wan-
neer deze de Wil is, buiten welke er niets is
en door welke alles wordt beschikt? Zo zijn
dus in de wereld van het Werkelijke voor-
beschikking en vrije wil één en hetzelfde.
Het feit, dat alles, wat ooit gebeuren kan,

reeds aanwezig is in het dynamisch heelal van
God de Heilige Geest geeft niet in het minst
het gevoel van een koud en onverbiddelijk
noodlot, dat zijn doel bereikt door het ver-
pletteren van alle tegenstand; integendeel
leren we inzien, dat de gehele toekomst en
alles wat ons kan overkomen in die toekomst,
nu reeds bestaat in ons wezen en dat het ver-
schijnen daarvan in ons wereldbeeld in de
opeenvolging welke we tijd noemen, niets
anders is dan de openbaring van dat hetwelk
wij van binnen reeds zijn. Ook hier weder
dwalen we, als wij tot een schikking trachten
te komen tussen vrije wil en voorbeschikking,
door te zeggen, dat we deels voorbeschikt zijn
en deels vrij. Bij het ervaren van het Werke-
lijke weten wij, dat alles, wat ons ooit "van
buiten af" kan overkomen, zoals wij dat noe-
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men, niets anders is dan de uitdrukking van
onze eigen wil en dat binnen in onszelf, zoals
we bestaan in de wereld van het Werkelijke,
alles, wat ons ooit kan overkomen zelfs nu
reeds vervat is.
Wij zouden kunnen voortgaan te beschrijven

hoe anders de vraagstukken van ons wereld-
beeld zich voordoen in de wereld van het
Werkelijke, doch deze weinige voorbeelden
mogen voldoende zijn, om aan te tonen, hoe
de verkeerde problemen, die opkomen uit de
grote Begoocheling van ons wereldbeeld, wor-
den uitgewist in de wereld van het Werkelijke,
door Dat, wat Is.

De vreugden van het goddelijk denkvermogen.
Er bestaat geen uitbundiger vreugde dan de

ervaring van de wereld van het Werkelijke.
Het gevoel van alomvattende vrijheid, het ge-
voel van onbeperkte uitbreiding in een Denk-
vermogen, dat is de Werkelijkheid van alles,
wat wij het heelal noemen, de gewaarwording
alles te bevatten wat leeft, is zulk een hoogste
vreugde, dat, zelfs al hebben we het maar ééns
ondervonden, daarna niets ons meer kan aan-
doen. Theosofie is het ervaren van het
Eeuwige, .de blijvende Werkelijkheid; het is
de ervaring van het Goddelijke Denken, het
ervaren van de wereld van God de Heilige
Geest.
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Hoofdstuk IX

DE WEG VAN HET HOGER VERSTAND

ZEER weinig mensen kennen hun eigen be-
wustzijn. Hoewel wij zouden verwachten, dat
de wereld van ons bewustzijn, van ons eigen
denken ons vertrouwder en beter bekend zou
zijn dan de wereld rondom ons, zo blijkt in
de praktijk toch, dat het omgekeerde het ge-
val is. Onze aandacht is zozeer buitenwaarts
gekeerd naar ons eigen wereldbeeld, dat wij
nauwelijks beseffen, dat er binnen in ons een
wereld van bewustzijn is, welke veel werke-
lijker is dan het beeld, waarin wij ons verlie-
zen. De mens heeft de gewoonte, het allereerst
op te merken, wat het verst weg is en pas het
allerlaatst hetgeen dichtbij is en voor de hand
ligt. Zo wordt hij eerst getroffen door de won-
deren van de hemel boven hem en pas het
laatst van alles door de wonderen van zijn
eigen bewustzijn; indien astronomie de eerste
wetenschap geweest is, dan is de psychologie
de laatste. Zo is het dan ook slechts kort ge-
leden dat de wetenschap in hetgeen de nieu-
were psychologie genoemd wordt, begonnen is
de werking van dat ruimere bewustzijn te
onderzoeken, dat voor het merendeel der men-
sen nog ene onbekende wereld is.
Wanneer die wetenschap zich verder zal ont-

wikkelen, zal ongetwijfeld een van de belang-
rijkste onderdelen daarvan zijn die afdeling,
welke betreft de werking van ons denkvermo-
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gen, zowel wat aangaat het verstand, het denk-
werktuig, alsook en vooral wat aangaat het
denkvermogen zelf. De uitkomst daarvan moet
noodzakelijk zijn een nieuwe wijze van ont-
wikkeling van het denken, en die mogelijkheid
zullen wij thans nader beschouwen.
Allereerst echter moeten wij het denken

analyseren en niet alleen de verhouding na-
gaan tussen het verstand en het hoger denk-
vermogen, doch ook de werking van beide.

Roe wij denken.
Wat gebeurt er, als wij denken? Het denken

schijnt een werkzaamheid te zijn, waarmee wij
allen op zijn minst gedurende een gedeelte
van de dag bezig zijn; telkens hebben wij te
denken over een of ander vraagstuk of te be-
slissen of wij iets al of niet zullen doen en
toch zouden wij het heel moeilijk vinden, te
antwoorden op de vraag wat wij doen, als wij
aldus een vraagstuk uitdenken. Wij weten
vagelijk, dat er iets gebeurt in ons en dat
wanneer iemand zit te denken, hij een zeer
ernstig gezicht trekt en het voorhoofd fronst,
doch dat is zowat alles, wat wij weten van de
werking van het denken. De vraag is, wat er
eigenlijk in ons gebeurt en dat is zeer moei-
lijk te ontleden, want zodra beginnen wij niet
er op te letten hoe wij denken, of het denken
houdt op. Of wij denken en letten niet op
wat er gebeurt, of wel wij letten er op en den-
ken niet; moeilijk is 't ons bewustzijn te ver-
delen, zodat wij met het ene deel kunnen den-
ken en met het andere opletten, wat wij eigen-
lijk doen. Dat is niet gemakkelijk te leren,
doch als wij het eenmaal doen, is de uitkomst
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belangwekkend, zij het ook niet altijd vleiend.

R et dagdromen.
Het eerste, wat wij ontdekken, is dat het

grootste deel van hetgeen wij d~?ken noeme?,
helemaal niet zulk een belangrijk en plechtig
werk is, als wij onszelf wel zouden willen wijs
maken. Een betere benaming er voor zou zijn
"dag-dromen". Wanneer wij b.v. in de tram
zitten of in onze kamer en zoals wij het noe-
men, in gedachten verzonken zijn, doen wij
eigenlijk niets anders dan dagdromen. Wan-
neer wij in zulke omstandigheden nagaan wat
wij doen, zien wij dat wij meestal ons zelf ver-
beelden in verschillende gevallen en dan in
die gedachte beelden beginnen te leven en te
handelen. Wij houden imaginaire gesprekken
met de andere dramatis personae in ons tafe-
reeltje en gedragen ons op verschillende wijzen
jegens hen. Dit is op zichzelf een niet onbe-
langrijk gebeuren; wij gebruiken het schep-
pend of beeldend vermogen der gedachte en
scheppen ons door middel daarvan een hele
situatie, waarin wij op heldhaftige of lafhartige
wijze optreden, al naar de stemming van het
ogenblik dat meebrengt. Dan worden wij
plotseling met een schok wakker om ons zelf
weer terug te vinden, zittende in de tram, een
boek lezend, wat ons al die tijd geheel ont-
gaan was. Als men ons vraagt, wat wij gedaan
hebben, zeggen wij dat wij hebben zitten den-
ken, doch meer waar zou het zijn te zeggen,
dat we aan het dromen waren. Toch moeten
wij die dagdromen niet onderschatten, want
daarin worden de voornaamste begeerten van
ons dagelijks leven belevendigd door het
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scheppend vermogen der verbeelding en wij
brengen levende gedachte-vormen in onszelf
voort, die vroeg of laat hun invloed op ons
dagelijks gedrag doen gevoelen. Door de aard
van ons dagdromen bepalen wij grotendeels,
wat wij zullen worden en daarom is het een
macht, die wij moeten leren beheersen en ten
goede gebruiken instede van ten kwade. Doch
denken kunnen wij het nauwelijks noemen.

Het uitdenken van een vraagstuk.
Laten wij nu een ander denkproces ontleden,

b.v. het oplossen van een wetenschappelijk
vraagstuk of een probleem van ons dagelijks
leven. Hoe gaan wij daarbij te werk? Voor-
eerst bezien wij het vraagstuk, en stellen het
ons in gedachten, gewoonlijk met woorden.
Die woorden worden natuurlijk niet fysiek uit-
gesproken, doch worden als 't ware gezegd
in gedachte en wanneer wij goed opletten,
zullen wij bemerken, dat zij slechts ten dele
gevormd worden en slechts brokstukken van
zinnen vormen; in zulk een innerlijk gesprek
met onszelf nemen we heel wat als vooronder-
steld aan. Nadat wij het vraagstuk gesteld heb-
ben, nemen wij er een bijzonder aanzicht van
en, zoals wij het noemen, richten daarop onze
aandacht, wat eigenlijk betekent, dat wij voor
het ogenblik andere onderwerpen van ons
denken uitsluiten. Dan slaan wij de reacties
en associaties gade, welke het in ons bewust-
zijn veroorzaakt en als het een wetenschappe-
lijk vraagstuk is, gaan wij na of deze zijpaden
enig licht op het onderhavige onderwerp wer-
pen en zo werken wij stap voor stap het vraag-
stuk uit. Zeer vaak komt de oplossing niet in-
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eens en moeten wij het vraagstuk tijdelijk
laten rusten. Toch wordt de eenmaal in gang
gezette werkzaamheid daarmee niet geheel af-
gebroken; het vraagstuk blijft als het ware
zachtjes doorwerken, zelfs zonder dat wij ons
daarvan bewust zijn, en, naar gelang van de
kracht, waarmee wij het ons aanvankelijk ge-
steld hebben, alsook de hevigheid van ons ver-
langen naar een oplossing, kan er een overeen-
komstig sterke werkzaamheid worden opgezet
in het hogere denkvermogen. Dan, soms maan-
den of zelfs jaren later, wanneer wij in het
geheel niet aan het vraagstuk denken, weten
wij plotseling de oplossing: het is in ons be-
wustzijn aanwezig.

Intuïtieve flitsen.
~o !s het, ,:vanneer het verstand zwijgt en

met In het bijzonder op iets geconcentreerd is,
soms terwijl wij een bad nemen of wellicht
aan het ontbijt zitten, dat het hogere denk-
vermogen de gelegenheid heeft, zich te doen
horen over een of ander onderwerp. Wij zeg-
gen, dat ons de oplossing "eensklaps te bin-
nen is geschoten" en dat is ook zo; alleen is
deze niet, zoals wij doorgaans geloven, voort-
gebracht door het verstand; het is de intuïtieve
kennis van het hogere denkvermogen, dat
doorflitst in de verstandelijke werking. Soms
gebeurt het, terwijl wij zitten te peinzen over
een vraagstuk, doch vaker wanneer het ver-
stand in rust is. Zo komen de grootste weten-
schappelijke ontdekkingen of wijsgerige con-
clusies vaak op, terwijl het verstand zelf in
rust is. De wateren van het verstand moeten
volkomen onbewogen zijn, wil er zich iets
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van het hoger denkvermogen in kunnen af-
spiegelen.

Newton en de vallende appel.
Wanneer wij de geschied.en~s ~agaan v~n de

grote ontdekkingen en Ultvllldlllgen, v.llld~n
wij ruimschoots bewijzen daarvoor. .~et ISmet
waarschijnlijk, dat Newton, toen hl] de appel
uit de boom zag vallen, juist diep nadacht over
het probleem, dat hij wilde oplossen; jaren-
lang reeds had hij nagedacht over die vraag-
stukken en het vallen van de appel gaf aan
de innerlijke kennis de gelegenheid neder te
flitsen in het waakbewustzijn. Zijn hoger denk-
vermogen had de waarheid der zwaartekracht
ingezien, welke aldus ontvangen werd door
het verstand, het denkwerktuig. Eensgelijks
zegt men, dat Einstein's ontdekking van zekere
beginselen zijner relativiteitstheorie geda~n
werd, toen hij iemand uit de bovenste verdie-
ping van een huis zag vallen met een vleug:l-
piano in zijn armen. Waarschijnlijk dacht Ein-
stein helemaal niet aan het vraagstuk der
relativiteit op het ogenblik, dat het touw brak
en de man met de piano naar omlaag kwam,
doch klaarblijkelijk verschafte dat aan iets, dat
zijn ware denkvermogen wist, de gelegenhei~
zich te uiten in en door het verstand. WIJ
zouden deze voorbeelden nog met vele an-
dere kunnen' vermeerderen om aan te tonen,
hoe steeds in de wereld van het hogere den-
ken de waarheid werd ingezien of ondervon-
den en het verstand slechts diende als het
werktuig waardoor de innerlijke visie kon
worden vertolkt.
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Juiste theorie, verkeerd bewijs.

Er is zelfs een geval, waarin een weten-
schapsman van Europese vermaardheid ene
theorie had opgesteld, die juist bleek te zijn,
doch welke hij in zijn geschrift afleidde van
bewijsgronden, die later fout bleken te zijn.
Toen hem gevraagd werd, hoe dat mogelijk
was, zeide hij: "Wel, ik wist dat het juist was,
maar er moesten nu eenmaal bewijzen voor
gegeven worden".
Het bewijs, of de redelijke bewijsvoering, is

slechts de techniek door welke het verstand
de waarheid van het hoger denkvermogen voor
ons verteerbaar maakt, doch het is niet, zoals
zo dikwijls wordt verondersteld, de methode,
volgens welke de waarheid wordt gevonden
of ook maar bewezen. Zo zien wij dikwijls een
zwaar wijsgerig boekdeel, waarin de schrijver
na honderden bladzijden van redenering de
waarheid te voorschijn brengt, welke hij als
een goochelaar al die tijd in zijn hoed had.
Hij had de visie dezer waarheid gehad doch
zorgvuldig verbergt hij voor ons het feit, dat
hij weet, wat hij ons zal gaan bewijzen en wan-
neer dan tenslotte het vogeltje uit de hoed te
voorschijn wordt gebracht, ziet hij zelf met
goed geveinsde verbazing toe. Het zou waar-
lijk het leven eenvoudiger maken, indien een
ieder, die een boek schreef, begon met in een-
voudige bewoordingen te zeggen, welke waar-
heid hij gezien had of ontdekt en wist wat juist
was om eerst daarna, zo hij er lust toe mocht
gevoelen, over te gaan tot de bewijsvoering
om de redelijkheid van zijn conclusies aan te
tonen. Logica en verstandelijke redenering zijn

121



slechts een op zichzelf ten enenma1e onvrucht-
bare techniek door middel waarvan alles wel
kan worden bewezen. Zo is het in de dialec-
tiek zeer wel mogelijk twee tegengestelde op-
vattingen van dezelfde kwestie te stellen en
dan te "bewijzen", dat elk van haar de juiste
is. Op het gebied der wetenschap is zulk een
zelfb~drog niet zo gemakkelijk, omdat wij hier
de feiten van de wereld rondom ons bezitten,
waaraan wij onze gevolgtrekkingen kunnen
toetsen. Doch zelfs hier zien wij vaak een
theorie bewezen welke later toch door een
andere wordt overvleugeld.

Het verstand een werktuig.
Het verstand is slechts een werktuig dat het

hoger denkvermogen kan gebruiken en niets
meer; en zolang wij de beperkingen van het
verstand in dit opzicht goed beseffen, is het
een zeer nuttig en uitstekend ding. Dit beeld
van het verstand als een instrument is zeer
nuttig en werpt veel licht op ons vraagstuk.
Een instrument brengt op zich zelf niets voort;
zonder de kunstenaar, die er op speelt kan
geen enkel muziekinstrument enig resultaat
te weeg brengen. Daarentegen kan de kunste-
n~ar evenmin ~ets voortbrengen, wanneer hij
met over een Instrument beschikt om op te
spelen. Wanneer dus ons verstandelijk werk-
tuig gebrekkig is, wanneer het onvoldoende
ontwikkeld is of ondervoed (want het ver-
standslichaam heeft evenzeer voedsel nodig als
?et st~ffelijk li.chaaI?) kan zelfs de grootste
innerlijke ervanng hier beneden niet vertolkt
worden. Dus zijn zij beide nodig; het voort-
brengende en scheppende beginsel is het hoger
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denkvermogen daarbinnen en zijne visie van
de waarheid is de enige weg tot ware kennis,
doch van de gevoeligheid van het verstande-
lijke werktuig hangt het af in hoever de waar-
heid van het hoger denkvermogen voor ande-
ren verstaanbaar kan worden gemaakt.

Noodzaak van het onderscheiden tussen ver-
stand en hoger denkvermogen.
In de ~heosofie is het meer dan ergens an-

ders nodig scherp te onderscheiden tussen het
hogere denkvermogen en het verstand en nooit
te tra~hten om het verstand te gebruiken als
een middel om tot kennis te geraken van din-
gen die tot het hoger denkvermogen behoren.
Indien wij, zoals dat wel gedaan wordt de
dingen van het hoger denkvermogen omiaag
halen tot het verstandelijke peil, zo is de uit-
komst daarvan een verdraaiing van de waar-
heid, hoezeer het zich ook moge voordoen als
~en schoon en logisch stelsel, dat volkomen
In elkaar past. Maar boven alles moeten wij
nooit de werkingen van het verstand aanvaar-
den als een substituut voor de visie van het
hoger denkvermo~en, .want da~ voeden wij
ons met o.nwerk~hJ~heid. Als Wij theosofische
werkers Willen Zijn, In staat om levende lering
te geven en geen stenen voor brood moeten
wij dit onderscheid tussen het versta~d en het
hoger denkvermogen beseffen en geleidelijk
vertrouwd raken met die wereld van het hoger
denkvermogen, welke de wereld is van God de
Heilige Geest.

Is het mentale type ongeestelijk?
Somtijds veroordelen mensen, die geen on-
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derscheid zien tussen verstand en hoger denk-
vermogen, het mentale type als "ongeestelijk'.'
Nu is het volkomen waar, dat in een louter
verstandelijke ontwikkeling meer gevaar
schuilt dan voordeel en dat een mens, die over-
wegend verstandelijk is en het hoger denk-
vermogen niet ontwikkeld heeft, gewoonlijk
alle intuïtie mist en dikwijls emotioneel dor
is. Maar aan de andere kant is de ontwikke-
ling van een goed verstandswerktuig nodig, als
wij hopen ooit enig begrip van de hogere din-
gen te verwerven. Het is gemakkelijk genoeg
ons er op te beroemen dat wij vrij zijn van de
z?nden der vers~andelijken wanneer wij ons
eigen verstand met hebben ontwikkeld, doch
waar geen moeilijkheden te overwinnen zijn
geweest, kan men er bezwaarlijk trots op zijn,
ze te hebben overwonnen. Iemand die een
vurig en ongedresseerd paard tracht te berij-
den, zal ongetwijfeld onaangename ervarin-
gen opdoen en zal veelal een lachwekkend
schouwspel opleveren, doch de mens, die
schrijlings op een stoel zit en zich beroemt op
de gedweeheid van zijn rijdier, is nog veel
belachelijker. Daarom is het niet profijtelijk
om h.et verstand af te keuren; wij moeten het
ontwikkelen en dan leren het te ontstijgen.
Het verstand is de Doder van het Werkelijke
en ons wordt gezegd de Doder te doden. Doch
eerst moet er iets zijn om te doden!

Als het verstand zich voor het denkuermoeen
. b

uztgeeft.
Het eerst nodige is, onderscheid te maken

tussen de voortbrengselen van het verstand,
welke geen innerlijke waarde bezitten en de
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uitingen van het hoger denkvermogen, welke
uiterst waardevol zijn. Voor het ongeoefende
denken is het vaak moeilijk tussen die twee
onderscheid te maken. Het verstand zal op
behendige wijze ons gedachten, leerstellingen
en stelsels voorleggen, die even keurig in elkaar
passen als een legkaart doch die alleen waarde
hebben als tijdverdrijf.

Het hoger denkvermogen zal vaak dingen
weten, welke, als ze door het verstand vertolkt
zijn, op het eerste gezicht niet van de werkin-
gen van het verstand kunnen worden onder-
kend door degenen, die nog niet hebben ge-
leerd deze beide van elkaar te onderscheiden.
Zo zien wij dikwijls dat geen onderscheid ge-
maakt wordt tussen het verstand, het instru-
ment, en het hoger denkvermogen, de kunste-
naar, die het instrument bespeelt. Het resul-
taat ~~arvan Jn veel onzer besprekingen is,
dat WIJ enerzijds vaak zonder onderscheid te
maken, mentaal werk kleineren als "louter
verstandelijk" en anderzijds in hun geheel din-
gen aanvaarden, die slechts gegoochel zijn van
h~t lager verstand en zich uitgeven voor wer-
kmgen van het hoger denkvermogen. Wij
moeten leren onderscheiden tussen die bei-
de, als. wij .de wereld van het hogere den-
ken WIllen mgaan en daar de Waarheid leren
kennen.

De begeerte naar kennis.
Allen begeren wij eerstehandse kennis om-

trent de werkelijke en hogere dingen, doch
meestal is die begeerte van ons maar een flauw
verlangen. Er zijn heel wat mensen, die er
geen bezwaar tegen zouden hebben om meer

125



kennis te verkrijgen, die het wel prettig zou-
den vinden, als zij zich plotseling in het bezit
daarvan gesteld zagen en er zelfs vagelijk naar
verlangen, doch het waarlijk begeren, doen zij
niet. Pas wanneer de drang naar Waarheid
ons leven zodanig overheerst, dat wij voelen,
dat het leven voor ons geen waarde meer
heeft, indien wij haar niet verwerven, zullen
wij vinden, wat wij zoeken.
Er bestaat een oud verhaal van een zoeker

naar kennis, die naar een Indisch Yogi ging
om hem te vragen, wat de voorwaarden waren
waaronder hij zijn leerling zou kunnen wor-
den. De Yogi nam de aspirant mede naar een
meertje in de buurt en vroeg hem het water
in te gaan. Daar hield hij hem enkele ogen-
blikken onder en toen de leerling, naar adem
snakkende, weer boven kwam, vroeg de Yogi
hem, wat zijn grootste verlangen was geweest,
toen hij onder water was. De leerling ant-
woordde: ,,0, ik verlangde naar luchtl" "Wel-
nu", antwoordde de Yogi, "wanneer gij even
vurig naar Waarheid zult verlangen als zo-
even naar lucht, dan zult ge haar vinden". Er
zijn maar heel weinig mensen, die zo naar de
Waarheid verlangen. De meesten zouden wel
graag wat meer weten, doch zij zijn niet werke-
lijk ongelukkig over hun gebrek aan kennis.
Zo lang dat onze houding is, zullen wij geen
eerstehandse kennis verwerven, zullen wij niet
ingaan in de wereld van het hogere denken.
Het eerst vereiste is ene vurige begeerte naar
de Waarheid.

Het oefenen van het denkvermogen.
Het tweede vereiste is een duidelijk begrip
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van de verhouding tussen het verstand en het
denkvermogen, van het instrument tot de
levende Macht daarbinnen. Daarna hebben
we een tweeledige taak. Enerzijds moeten wij
door concentratie en meditatie leren het ver-
standswerktuig tot rust te brengen, zodat het
de gehoorzame dienaar wordt van het hoger
denkvermogen en anderzijds moeten wij door
studie en lezen ons verstandsinstrument het
materiaal en de werktuigen verschaffen door
middel waarvan de Denker zijn verstandelijk
gebouw kan optrekken, om er de visie in te
belichamen, welke hij heeft gezien in de we-
reld van de geest.

Doch met al onze studie en lezen moeten wij
steeds bedenken, dat geen lezen, hoe veelzijdig
ook, en geen studie, hoe diep die ook zij, meer
kan doen dan aan ons verstand het materiaal
te verschaffen, om er een goed en nuttig in-
strument van te maken en dat werkelijke ken-
nis moet komen van het hogere denkvermo-
gen. In de wereld van het werkelijke bestaan
alle grote gedachten, wijsgerige richtingen, be-
wegingen in de kunst en dergelijke als levende
werkelijkheden, wij zouden bijna kunnen zeg-
gen als levende wezens. Daar bestaan het
idealisme van een Plato, het genie der middel-
eeuwse bouwkunst, de sociale wijsbegeerte van
een Ruskin en de verfijnde inspiratie van een
Shelley in hun ware en levende wezen en wan-
neer wij deze wereld van het Werkelijke bin-
nen gaan, kunnen we aldaar die innerlijke
dingen ervaren, en oneindig veel meer kennis
omtrent het onderwerp in kwestie verwerven,
dan lezen alleen ons ooit zou kunnen geven.
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Liefde en kennis.

Een zekere weg om te geraken tot dat contact
met de levende werkelijkheid van het denken
van een schrijver of van de inspiratie eens
kunstenaars, is ene innige liefde tot die schrij-
ver of die kunstenaar, ene zo grote liefde, dat
zij ons met hem verbindt in die wereld van
het Werkelijke en een schakel legt tussen ons
bewustzijn en de levende bezieling, waarvan
zijne boeken of kunstwerken slechts de tijde-
lijke uitingen zijn. Zo heb ik soms schooljon-
gens gezien, die in hunne grote liefde voor
een bepaalde schrijver tot een beter begrip
waren gekomen van zijn denken, zelfs al waren
ze niet volkomen belezen in zijne werken, dan
menig gezaghebbend geleerde, die wellicht
over die zelfde schrijver boekdelen vol com-
mentaren had uitgegeven, al diens werken
gelezen had en toch de innerlijke betekenis
ervan gemist had door gebrek aan liefde voor
de schrijver of het onderwerp. Het is een
diepe waarheid, dat wij die innige verbinding,
welke ons aanschakelt aan het leven en den-
ken van een schrijver, niet zullen verwerven,
tenzij wij zijn boek hebben liefgehad met ene
bijna persoonlijke toewijding, tenzij de schrij-
ver, terwijl wij hem lezen, onze vriend en met-
gezel is geweest, tenzij wij met dat boek heb-
ben geleefd in waken en slapen en het hebben
beschouwd als ons dierbaarst bezit op aarde.
Een louter onpartijdige en kritische studie

van een onderwerp of een schrijver kan nooit
meer geven dan ene zekere boekengeleerd-
heid, een zeker meesterschap over een aantal
feiten; zij kan ons wellicht in staat stellen die
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schrijver overvloedig te citeren, doch zij kan
ons nooit de levende kennis geven van de
boodschap, welke hij tracht te brengen.

Een nieuwe weg naar kennis.
Aldus is de snelste en zekers te weg naar ware

kennis en naar ene ruimere beschaving het op-
wekken van het hoger denkvermogen in ons,
het zoeken van aanraking met God de Heilige
Geest in de wereld van het Werkelijke, en het
ervaren van de levende werkelijkheden, welke
daar vertegenwoordigen, wat wij hier bene-
den noemen denkrichtingen, allerlei bewegin-
gen, historische of culturele tijdperken, ja elk
ander onderwerp, dat wij zouden wensen te
kennen. Natuurlijk blijft de uiterlijke studie
daarbij altijd nodig; die alleen kan voorzien
in het materiaal, waarmee de innerlijke Den-
ker een tabernakel kan opbouwen om de visie
te ontvangen, welke hij zich eigen maakt in
de wereld van het Werkelijke. Doch het denk-
vermogen, de Denker zelf, is de grote bouw-
meester; zijn visie in het, zijn ervaring, zijn
bezieling, welke de materie van het verstand
omzet van een chaotische massa zonder be-
tekenis in een edel en schoon bouwwerk.
Daarom zeggen wij dus nogmaals, wat wij

aan de aanvang van dit hoofdstuk hebben ge-
zegd: dat het noodzakelijk is, ons eigen bewust-
zijn te leren kennen, nodig ook om de wer-
king, de beperkingen en het gebruik van het
verstand te kennen, doch veel meer nog om
ons hoger denkvermogen te leren kennen in
de wereld der goddelijke Werkelijkheid, waar
het thuishoort en daardoor in te gaan tot de
wereld van de Heilige Geest, die de wereld is
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der levende Waarheid, zonder welke alle ver-
standelijke kennis slechts als stof is.
Wederom leren wij aldus het grote belang

beseffen van God de Heilige Geest in ons
dagelijks leven. Zijn wereld is het, de wereld
van het goddelijk Denkvermogen, waarin al-
leen wij de levende Waarheid kunnen ervaren.
In die uitgestrekte oceaan van innerlijk Licht
is het, dat wij deel kunnen hebben aan alles,
wat waar is en schoon en goed in de Wijsheid
en de Kunst aller tijden; daar kunnen wij
eerstehandse kennis opdoen, niet door een
moeizaam opeenhopen van feiten doch door
onmiddellijke aanraking met het leven, waar-
van de feiten louter uitwendige uitdrukkin-
gen zijn.
Door deze directe en innerlijke visie is het,

dat wij ons hele wereldbeeld, met zijn millioe-
nen schijnbaar verschillende vormen, feiten
en wezens, gerangschikt en verlicht kunnen
zien door de ene levende Werkelijkheid, waar-
van dat uiterlijke wereldbeeld slechts de ver-
uitwendiging is. Dan zien wij en begrijpen
wij de veelheid in de Eenheid, dan zien wij
het Werkelijke door het onwerkelijke; dan
zijn wij ingegaan tot de wereld van God de
Heilige Geest.
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Hoofdstuk X

INSPIRATIE

AANRAKING met de macht van God de
Heilige Geest is inspiratie. De Heilige Geest
betekent de heilige of geheiligde Adem, de
Adem Gods, de scheppende Adem, waardoor
alle dingen gemaakt zijn. Wanneer deze god-
delijke Adem van scheppend Vuur de mens
aanraakt, wordt hij ogenblikkelijk tot schep-
pende werkzaamheid geëlektriseerd; hij wordt
geïnspireerd op de wijze, welke overeenkomt
met zijn natuurlijk talent of zijn straal. Zo is
inspiratie in de kunstenaar de visie van het
Schone, waardoor hij zijn kunstwerk schept.
Voor de wijsgeer is het de visie der Waarheid,
de doorlichting van zijn denken, waardoor hij
de dingen ziet zoals zij zijn, een visie welke
hem in staat stelt het mensdom een stap ver-
der te leiden in haar ontdekken van de Waar-
heid. In de wetenschapsman zal de bezielende
aanraking die intuïtieve flits zijn, welke hem
de natuurwet doet ontdekken of de verborgen
kracht, waarop zijn proefnemingen en feiten-
studie wezen. De filantroop zal door inspiratie
een visie krijgen van een betere en edeler
mensheid en de scheppingskracht verwerven
om grote hervormingen door te voeren ten
bate van het mensdom. In de leraar zal de
aanraking van de Heilige Geest een bezield
spreken teweeg brengen, die aanraking van het
levende vuur, welke het gesproken woord tot
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de drager maakt van een kracht, welke de
hoorders opwekt en aanzet, als niets anders
vermag. Doch de hoogste uiting van de Heilige
Geest in de mens is wellicht de profeet, die
in zijn toekomstvisioenen het licht van de
Eeuwigheid doet schijnen in de wereld der
mensen. De uitingen der inspiratie zijn inder-
daad vele in aantal, doch de aard ervan is
steeds dezelfde: het is die aanraking met God
de Heilige Geest, welke de mens tot meer dan
mens maakt, welke hem maakt tot God. Wat
ook maar door zulk een geïnspireerde wordt
beroerd, wordt omgezet tot iets hogers en
edelers; met zo iemand te spreken, betekent
doortrild te worden van een macht welke ons
mede voert en welke een verwante geestdrift
in ons doet ontvlammen.

De waarde der inspiratie.
De "Kus van de Muze" is een zeer werkelijk

iets; daardoor wordt de mens voor een ogen-
blik de tempel van de levende God in hem
en de wereld van het Werkelijke kan dan onze
duisternis verlichten. Inspiratie maakt de
woestijn van het materiële leven tot een won-
dertuin, door derwaarts de wateren der leven-
de Waarheid en Schoonheid te leiden. Het
leven in deze wereld zou de moeite niet waard
zijn zonder die dromers, die de visie hebben
van het Werkelijke en het Schone en die in
staat zijn deze op verschillende wijzen t'e ver-
tolken tot hulp van het mensdom. Door hen
is het, dat de mensheid voorwaarts en op-
waarts kan worden gevoerd op haar lange
pelgrimstocht; het is door hen, dat wij de
kracht verkrijgen om te volharden, het ver-

132

mogen tot offering en de macht tot scheppen.

De moderne psychologie en de inspiratie.
Het is hoogst merkwaardig, dat het onder-

werp der inspiratie in de moderne psychologie
zo verwaarloosd is. De psychologie heeft ten
doel een theorie en een wetenschap te geven
van de werking der verschillende functies in
ons denkvermogen en van de verschillende
toestanden van bewustzijn, welke wij kunnen
ondervinden. Voorzeker is de meest belang-
rijke daarvan wel de bewustzijnstoestand,
waarin wij de wereld der Werkelijkheid raken
en de macht der inspiratie, waardoor die in-
nerlijke aanraking ons goddelijke scheppings-
kracht verleent. Ongetwijfeld zal binnen af-
zienbare tijd het onderwerp van het scheppen-
de denken, van de inspiratie, van geestdrift
en idealisme een veel groter plaats gaan in-
nemen in de psychologische onderzoekingen
dan tot dusver het geval was en het resultaat
van zulk een diepere studie in het menselijk
leven zal inderdaad van zeer groot belang blij-
ken te zijn.

De techniek der inspiratie.
Elders heb ik uitgelegd, hoe de dingen in

de wereld van het hoger denkvermogen niet
bestaan in die als dwars-doorsneden op te vat-
ten verschijningsvormen, welke ons hier ver-
schijnen en welke wij in ons wereldbeeld noe-
men "het ding, zoals het op het ogenblik be-
staat". Het heden heeft zoals wij zagen, gene
afmeting en gene werkelijkheid; het enige
echte is het wezen in de wereld van het Wer-
kelijke, hetwelk in zich alles omvat, wat wij
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verleden en toekomst noemen. Wanneer wij
bij de aanraking van die wereld van het Wer-
kelijke in contact komen met zulk een wezen
of beweging, krijgen wij niet alleen een visie
van de toekomst daarvan, omdat die toekomst
al aanwezig is in het ding-op-zich-zelf, maar
krijgen wij tevens contact met de scheppings-
kracht, het dynamisch deel ervan, dat in ons
wereldbeeld de nog volgende evolutie van dat
ding veroorzaakt. Het is die aanraking met
iets in de wereld van het Werkelijke, welke
wij inspiratie noemen en wij kunnen begrij-
pen, hoe wij in de inspiratie niet alleen de
dingen in al hunne volmaaktheid kunnen zien
en in hunne toekomstige ontwikkeling, doch
er ook door ontvlammen in scheppingskracht,
om ze te maken tot wat zij zullen zijn.

Natuurlijk is de techniek der inspiratie in het
geval van de kunstenaar anders dan bij de wijs-
geer, de wetenschapsman of de sociale hervor-
mer. Wanneer een kunstenaar bij het beschou-
wen van een landschap geïnspireerd wordt
door de visie van de Schoonheid daarvan en
een groot kunstwerk schept, dan is hetgeen er
eigenlijk gebeurt, dat hij voor een ogenblik
de werkelijkheid van dat landschap ervaart,
zoals het bestaat in de wereld van het Werke-
lijke, en zozeer vervuld wordt van de schoon-
heid dier werkelijkheid en aangewakkerd
wordt door de scheppende kracht daarin, dat
hij een onsterfelijk kunstwerk kan voortbren-
gen hetzij dat dan een dichtwerk is, een schil-
derij, een toondicht of een bouwwerk.
Het is merkwaardig, dat er geen inspiratie

gevonden wordt, die niet tevens de geïnspi-
reerde persoon dadelijk elektriseert tot hande-
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ling. De dichter zal, als hij geïnspireerd wordt,
onmiddellijk zijn werk gaan schrijven, de
schilder zal zijn doek gaan opzetten, de sociale
hervormer zal zijn hervormingsplan ontwer-
pen en de wijsgeer zal een aanvang maken met
het uitdrukken van zijn waarheidsvisie in ver-
standelijke taal.

Het ongeëvenaarde der artistieke inspiratie.
Het bijzondere kenmerk, dat de kunst onder-

scheidt van andere vormen van inspiratie is,
dat in de kunst de visie van het schone niet
alleen wordt belichaamd in een spel van woor-
den, kleuren, klanken of vormen, doch dat
die allen een levend organisme vormen waar-
door de Werkelijkheid, zoals die bestaat in de
wereld van het goddelijke Denkvermogen, zich
kan uitdrukken en waardoor zij kan leven. Zo
kunnen wij door een groot kunstwerk ieder
ogenblik in aanraking komen met de levende
werkelijkheid, welke het heeft geïnspireerd;
door de kunstwerken staat de poort tot de
wereld van het Werkelijke voor de mensheid
open en kan het leven van God de Heilige
Geest zich openbaren. Daarom is de kunst de
kostelijkste van alle vormen van inspiratie,
daarom ook kan de mens zonder kunst niet
leven.
De inspiratie, b.v. van de sociale hervormer

is heel iets anders. Die zal in aanraking komen
met dat deel van het maatschappelijk leven,
waarin hij speciaal belang stelt, zoals dat zal
zijn in de toekomst, en met die visie en de
daarmee gepaard gaande scheppingsdrang kan
hij de hem omgevende wereld hervormen. Wij
moeten daarbij steeds bedenken, dat de visie
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van het werkelijke niet is de kalme contem-
platie van een uiterlijk beeld doch het aan-
roeren van de levende werkelijkheid in ons
innerlijk en dat dit altijd wordt begeleid door
die levengevende invloed, welke de waarlijk
geïnspireerde mens tot een bijna onweerstaan-
bare kracht maakt in het maatschappelijk
leven.

Enthousiasme.
De inspiratie is nauw verwant aan enthou-

siasme. Om een waar begrip van, en ware eer-
bied voor het begrip enthousiasme te vinden,
moeten wij terug gaan naar de dagen van het
Oude Griekenland, waar wij dit aantreffen in
de Griekse religie, welke een religie was van
de Heilige Geest in zijn Schoonheids-aanzicht,
Nu noemen wij iemand vaak een enthousiast,
als hij een beetje luidruchtig en druk is in zijn
optreden, als hij altijd vol plannen is die al
of niet uitvoerbaar zijn en ons altijd wil over-
halen er aan mee te doen; wij zeggen dan met
een welwillend lachje: "Wat een enthousiast
is dat". In Griekenland echter betekende het
"enthousiast zijn" of "van God vervuld zijn"
iets geweldig groots; de priesteres van het
orakel van Delphi werd, als zij "in enthou-
siasme" was, vervuld van de goddelijke macht
van Apollo. Waar de inspiratie is de aanra-
king met de werkelijkheden in de wereld van
het Goddelijke, daar is het enthousiasme in
zijn ware betekenis bijna de nederdaling van
het Goddelijke in de mens. Aldus werd de
enthousiast voor een moment tot God en werd
hij als zodanig in Griekenland vereerd, waar
het enthousiasme het hoogtepunt uitmaakte
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van het godsdienstige leven. Zelfs in die be-
schaving waren er slechts enkelen, die waar-
lijk tot enthousiasme in staat waren; er was
een zeer bijzonder type voor nodig, om dat
instromen van goddelijk Leven mogelijk te
maken. Enthousiasme echter was het hart zelf
van die schone Griekse cultuur en zonder een
begrip daarvan kunnen wij andere uitingen
van de Griekse geest niet vatten.

Idealisme.
Zowel inspiratie als enthousiasme zijn op hun

beurt weder ten nauwste verbonden aan wat
wij idealisme plegen te noemen. Wellicht
wordt geen woord meer misbruikt dan dit
woord "idealisme"; al is er ook evenzeer
slechts weinig begrip te vinden van wat in-
spiratie en enthousiasme betekenen. Wanneer
wij van iemand zeggen, dat hij "idealen heeft",
dan gebruiken wij die uitdrukking voor aller-
lei verschillende zaken; zijn ideaal kan zijn
rijk te worden, zich maatschappelijk te onder-
scheiden of zelfs in de handel van zijne mede-
dingers te winnen. Dit nu zijn geen idealen
doch louter persoonlijke plannen en begeer-
ten van soms twijfelachtige aard. Bovendien
kunnen wij geen idealen "hebben", niemand
ter wereld heeft ooit een ideaal "gehad" . We
kunnen een tafel of een stoel hebben of een
kast en een hond, maar geen ideaal. Het is
veeleer omgekeerd; het ideaal heeft ons. Wan-
neer wij in de wereld van het Werkelijke in
aanraking komen met iets, kan de grootheid
en de scheppende macht ervan ons zodanig
in beslag nemen, dat wij niet anders kunnen
dan ons algeheel in dienst stellen van dat
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ideaal, en er alles, wat we hebben en zijn, aan
ten offer brengen. Het is groter dan wij; er-
mede in aanraking komen is inspiratie en wij
brengen er gewillig onze offers aan, omdat het
zoveel groter is dan wij zelf en wij er door be-
zeten worden - wij kunnen het echter nooit
bezitten. Wanneer wij zien, hoe mensen bij
grote bewegingen van maatschappelijke her-
vorming of van nationale bevrijding vol vreug-
de hunne goede naam, hun bezit en zelfs hun
leven ten offer brengen voor hun ideaal, kun-
nen wij iets beseffen van de macht van het
idealisme. Een idealist te zijn betekent niet
alleen aanraking te hebben verkregen met de
wereld van het Werkelijke, maar ook die we-
reld tot middelpunt van ons leven en werken
te hebben gemaakt; voor de idealist is de we-
rel~ va~ h~t goddelijk Denkvermogen de
emge uitsluitende werkelijkheid geworden,
waarvoor hij leeft en zijn gehele leven wordt
o.~der~eschikt gemaakt aan die grotere werke-
lijkheid en wordt in het licht daarvan be-
schouwd. Hetzij de idealist zich ten volle daar-
van bewust is of niet, hij is geworteld in de
wereld van het Werkelijke, in Plato's wereld
der Ideeën en hij ziet datgene, wat wij onze
wereld noemen, slechts als het tijdelijke ge-
volg van die innerlijke werkelijkheid. Zo doet
de idealist voortdurend de macht van die
hogere en werkelijke wereld met al haar
schoonheden en heerlijkheden binnenstromen
in deze wereld van uiterlijk bestaan en als
zodanig is hij een leven brenger voor de mens-
heid.
'We kunnen geen ware theosofen zijn, zon-

der tevens idealisten te zijn. De goddelijke
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Ervaring, welke de kern is van de Theosofie,
is het wezen zelf van het idealisme. Doch aller-
eerst moeten we het woord idealist bevrijden
van zijn ongelukkige associaties van onbe-
kwaamheid, vaagheid en nutteloze dagdro-
merij: Wel is waa~ .zijn er idealisten, die bij
h~.t ZIen van d~ viste van het Werkelijke en
bij het opgaan In de schoonheid daarvan, hun
voeling met de dingen van het dagelijkse leven
v.~rliezen en dan onpraktisch en zelfs gevaar-
lijk voor de gemeenschap worden waarin zij
le.ven:.maar daarte~enover ontmoeten wij ook
dikwijls mensen, die ten volle in deze uiter-
lijke wereld staan en volkomen praktisch en
bekwaam daarmee weten om te gaan, doch
wie de visie ontbreekt welke hen scheppend
w~rkzaam ~ou kunnen maken. Zij zijn als de
blmden, die wel de macht hebben om zich
voort te bewegen, doch die de visie missen
?m t: zi~n waarheen zij gaan. De onpraktische
idealist is aan de andere zijde als de mens,
die de visie bezit, doch die niet in staat is te
handelen in deze wereld, die ten opzichte van
deze wereld als verlamd is. Het ware idealisme
heeft zowel visie als praktische bekwaamheid;
de ware idealist leeft met het hoofd in de
hemel doch staat met beide voeten op de
grond. Alleen op deze wijze kan hij zijne mede-
mensen helpen om te leren inzien en beseffen,
dat wat hij zelf heeft ervaren in zijn innerlijk;
op deze wijze alleen kan hij een scheppende
macht worden in het leven.

Inspiratie, enthousiasme en idealisme zijn
wellicht de edelste gaven van God de Heilige
Geest; door hen kan de mensheid geleidelijk
er toe gebracht worden, iets meer te beseffen
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van de wonderen van die wereld van het god-
delijk Denkvermogen, welke de enige werke-
lijke wereld is. Wanneer in de naaste toekomst
God de Heilige Geest zich meer zal uiten en
meer zal worden erkend dan tot nog toe het
geval was, kunnen wij veel groter inspiratie,
enthousiasme en idealisme verwachten dan
heden ten dage. Ons hele leven zal worden her-
vormd door die bezielende, belevendigende
en scheppende invloed van God de Heilige
Geest, welke de Levensadem zelf is voor het
worstelend mensdom. Dan zal God de Heilige
Geest wederom waarlijk vereerd worden, dan
zullen wederom de gaven van God de Heilige
Geest zich openbaren in de mens; dan zal de
wereld wederom erkennen, dat de Heilige
Geest een grootse en wondere Werkelijkheid
is en dat wij aan Zijne Invloed de kostbaarste
gaven des levens te danken hebben.
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Hoofdstuk XI

DE PARAKLEET EN DE MAHACHOHAN

IN de vroegste Christelijke Kerk werd de Hei-
lige Geest niet zozeer aanbeden als de godde-
lijke scheppende Werkzaamheid dan wel als
de Parakleet of Helper.
Deze opvatting van de Heilige Geest als de

Parakleet is een openbaring van de derde Per-
soon, welke ons nader is dan enige andere en
ons bij goed begrijpen voert tot zeer belang-
wekkende gevolgtrekkingen.
Het woord "Parakleet" wordt in het Nieuwe

Testament niet alleen gebruikt voor de Hei-
lige Geest. In de eerste algemene zendbrief
van Johannes IJ: 1. schrijft deze aan zijne
discipelen: "En indien iemand zondigt, wij
hebben een helper (Parakleet) bij de Vader,
Jezus Christus de rechtschapene". Het woord,
dat hier in de Leidse vertaling terecht als Hel-
per wordt gegeven en in de Staten-vertaling
"Voorspraak" heet, is in het Grieks parakletos,
het verleden deelwoord van het werkwoord
parakaleo, hetgeen betekent: "ik roep te hulp"
of "ik roep aan". Dus heeft het woord "para-
kleet' dezelfde afleiding en betekenis als het
Latijnse woord advocatus of advocaat. Ook
aduocare betekent te hulp roepen, aanroepen
en de advocaat is oorspronkelijk iemand, die
wij roepen, wanneer wij hulp nodig hebben.
Uit die betekenis vloeit een andere betekenis
voort, welke zo iemand niet alleen maakt tot
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dezeen, tot wie wij ons wenden, doch tot
degeen, die, wanneer er een beroep op hem
gedaan wordt, ons helpt, onze voorspraak is,
dus inderdaad onze middelaar. Zo is dus de
functie van deze Parakleet of Helper in het
Nieuwe Testament hen te bezielen, die Hem
aanroepen om, hulp.

De Heilige Geest als Parakleet.
Het gebruik van het woord "Parakleet" voor

de Heilige Geest wordt gevonden in het Evan-
gelie van Johannes XIV, XV, en XVI. Wan-
neer daar (XIV: 16) de Christus tot Zijne
discipelen zegt, dat Hij hen. binnenkort zal
verlaten, zegt Hij verder: "En op mijn gebed
zal de Vader u een andere Helper (Parakleet)
geven, die voor eeuwig bij u zal blijven, de
Geest der Waarheid, die de wereld niet kan
ontvangen, omdat zij Hem ziet noch kent;
maar gij kent Hem, want Hij blijft bij U en
zal in U zijn". Het woord parakletos wordt in
de Statenbijbel verkeerd vertaald als "Troos-
ter"; niets rechtvaardigt het geven van die
uitleg aan het woord Parakleet, dat, zoals wij
zagen, wel degelijk betekent "Helper" en
mogelijk ook "Middelaar". Het belangwek-
kendste echter is, dat de Christus hier Zijne
discipelen belooft, dat zij na Zijn heengaan,
wanneer Hij niet meer onder hen zal zijn, als
Degeen, op wie zij zich in moeilijke uren kun-
nen beroepen, Degeen die er altijd is om hen
te onderrichten en te helpen, een Andere zul-
len hebben, die zij zullen kunnen aanroepen,
een andere Helper - de Geest der Waarheid,
die in hen zal zijn. Zo zal dus na Zijn heen-
gaan de bezieling voor hun werk de discipe-
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len moeten toekomen van binnen uit. Een
weinig verder (XIV: 26) zegt Hij: "Maar de
Helper (Parakleet), de Heilige Geest, die de
Vader door Mijn naam zenden zal, die zal U
alles leren en indachtig maken al wat ik U
gezegd heb". Hier wordt de Parakleet, die in
de vorige aanhaling genoemd werd de Geest
der Waarheid, die in de mens woont, vereen-
zelvigd met de Heilige Geest, waarmede Chris-
tus, volgens de voorspelling van Johannes de
Doper in het begin van dit Evangelie, zou
dopen, waar deze zelf slechts doopte met wa-
ter. Zo vinden wij dus hier de grond voor de
aanbidding van de Heilige Geest als de Para-
kleet, die door de Christus aan Zijne discipelen
beloofd was en geschonken is.

Nog een belangrijke aankondiging van de
komst van de beloofde Parakleet vinden wij
in Johannes XVI: 7, waar de Christus zegt:
"Doch Ik zeg u de waarheid; het is heilzaam
voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet
heenging, zou de Helper niet tot u komen,
maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u
zenden." In dit gezegde van de Christus wordt
het heel duidelijk gemaakt, dat het komen
van de Heilige Geest tot de discipelen na het
heengaan van de Heer hun die bezieling en
kracht van binnen uit moet geven, welke zij
niet konden verkrijgen, zolang Hij nog met
hen was en zij op Hem konden steunen.
In hetzelfde Hoofdstuk XVI, vers 13, wor-

den belangrijke dingen gezegd door de Chris-
tus over het werk van de Parakleet: "Wanneer
Hij komt, de Geest der Waarheid, dan zal Hij
u leiden tot de volle waarheid; want Hij zal
niet uit zichzelve spreken, maar zal uitspre-
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ken al wat Hij hoort en u de toekomst aan-
kondigen". We zagen reeds, dat een der gaven
van de Heilige Geest de gave is der kennis
van zowel het verleden als de toekomst. Hier
vermeldt de Christus onder al hetgeen de
komende Parakleet voor Zijne discipelen zal
doen, ook, dat Hij hen zal leiden tot de volle
waarheid, dat wil zeggen, dat zij de levende
Waarheid zullen ervaren in de wereld van het
goddelijke Denkvermogen en ook, dat Hij de
discipelen de toekomst zal aankondigen, het-
geen wil zeggen, dat zij in de wereld van de
Heilige Geest de visie zullen verwerven van de
dingen in hun ware wezen in het verleden zo-
wel als in de toekomst.
Tot zover wat betreft de gronden in het Nieu-

we Testament als bronnen, waarop de leer van
de Heilige Geest als de Parakleet berust. Het
was de Christus zelf, die Zijne volgers heeft
geleerd deze nieuwe Parakleet, de Geest der
Waarheid, aan te roepen. En dat deden zij
op die eerste Pinksterdag, toen de Heilige
Geest over hen kwam en in hen de Visie der
Waarheid geboren werd en de gaven van de
Heilige Geest tot uiting kwamen, welke zij voor-
dien slechts hadden ontwaard in hunne Heer
en Meester. Van dit ogenblik af is de Heilige
Geest een wonderdadige Werkelijkheid gewor-
den in het leven der discipelen en later ook
in dat van de eerste Kerk.
Pas later zijn de Christenen de grootse moge-

lijkheid gaan verwaarlozen, hun door de Chris-
tus geboden, de mogelijkheid om de Heilige
Geest te allen tijde aan te roepen, als zij Zijne
bijstand behoefden. Het was in de hoop, dat
wij het besef zullen kunnen terugbrengen van
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dit ontzaglijke voorrecht, dat dit boek geschre-
ven werd.

De tweede Logos.
In vele opzichten is de opvatting van de

Heilige Geest als de Parakleet een ons veel
nader staande, een meer individuele opvatting
van het derde grote aanzicht der Godheid dan
de meer abstracte opvatting van de scheppende
Werkzaamheid van het Goddelijke, het Schep-
pende Vuur, waardoor dit heelal bestaat. Ins-
gelijks is het ook met de tweede Persoon der
Drie-eenheid. God de Zoon, de Kosmische
Christus zou voor de meeste Christenen lang
niet zoveel, betekenen in hun dagelijks leven
zonder Diens grote Vertegenwoordiger, Chris-
tus de Wereldleraar. De Wereldleraar is Zelf
de vrucht van menselijke evolutie en is na
het bereiken van de staat van de volmaakte
mens deel geworden van de goddelijke Hiërar-
chie, die deze wereld regeert en in welke Hij
het ambt bekleedt van Wereldleraar, krach-
tens hetwelk Hij niet alleen de vertegenwoor-
diger is van de tweede Logos, doch op won-
derbaarlijke wijze Zijn belichaming is. Wij
kunnen zelfs met recht zeggen dat de Christus
Een is met de Tweede Logos. Eenheid is in
die hoge werelden zulk een overweldigende
werkelijkheid, zoveel meer dan zij ooit hier
kan zijn, dat het noodzakelijkerwijs zeer moei-
lijk voor ons is te begrijpen hoe de W ereld-
leraar als een Enkeling de vrucht kan zijn van
Zijn vroegere menselijke evolutie en tegelijker-
tijd Een met de Tweede Logos. Mogelijk kan
het ons helpen te bedenken, wat de verhou-
ding is tussen een aangenomen leerling en
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zijn Meester. De leerling vertegenwoordigt niet
alleen de Meester, doch op wonderbaarlijke
wijze is hij een met Hem, één met Zijn bewust-
zijn. Op een veel hoger peil geldt dit voor de
verhouding tussen de Wereldleraar en de
Tweede Logos: Christus de Leraar is Een met
Christus de Zoon Gods.

De Manoe en de Mahachohan.
Niet alleen ten opzichte van de tweede Per-

soon van de Heilige Drie-Eenheid bestaat deze
eenheid. Evenals de Wereldleraar een hoog
ambt bekleedt in de grote Broederschap van
bovenmenselijke Wezens en evenals door Hem
de Kosmische Christus, de Zoon Gods, de mens
hier omlaag nader komt, zo zijn er in de grote
Broederschap ook Zij, die op dergelijke wijze
de eerste en de Derde Persoon van de Drie-
Eenheid vertegenwoordigen en met Deze Een
zijn. Hij, die de eerste Logos vertegenwoor-
digt, is bekend onder de naam, waaronder Hij
voorkomt in de Hindoese godsdienstfilosofie,
de Manoe. De Christelijke leer van Adam als
de eerste mens, de stamvader van het mense-
lijk geslacht, is analoog aan de Hindoese lering
van de Manoe, die in waarheid immer de Va-
der van het menselijk geslacht is en als zoda-
nig God de Vader, de eerste Logos vertegen-
woordigt.
De derde Persoon der Drie-Eenheid wordt

ten slotte in de occulte Hiërarchie vertegen-
woordigd door Hem, die op soortgelijke wijze
zelf de uitkomst is van menselijke evolutie en
toch krachtens Zijn Ambt niet alleen de Ver-
tegenwoordiger is van de Heilige Geest doch
waarlijk Een met Hem, de derde Logos. Wij
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kennen Hem bij Zijn Indische titel van Maha-
chohan of "Grote Heer" en Hij is het, die
voor onze wereld de krachten hanteert van
schepping en vernietiging. In vele opzichten
komt de oud-Christelijke opvatting van de
Parakleet als openbaring van de Heilige Geest
overeen met deze idee van de Mahachohan,
die voor onze aarde de Heilige Geest is.
We zouden kunnen zeggen, dat de Drie-Een-

heid van Vader, Zoon en Heilige Geest op
onze aarde openbaar is in deze Drie-Eenheid
van de Manoe, de Vader van het Ras, de
Bodhisattva of Christus, de Wereldleraar en
de Mahachohan, die voor onze menselijke
evolutie de Parakleet is. Alle werk, dat voor
deze aarde gedaan wordt door de drie Perso-
nen der Goddelijke Drie-Eenheid, wordt ver-
richt door Hunne Vertegenwoordigers in de
Hiërarchie. Zij zijn als het ware de Uitvoer-
ders van de grotere Wezens achter Hen, en
door Hen wordt dit werk op aarde volbracht.
Zo doet de Manoe het werk van de Vader, de
Bodhisattva dat van de Zoon en de Maha-
chohan dat van de Heilige Geest. Alle krach-
ten komend van de drie Personen der Drie-
Eenheid bereiken onze aarde door Hunne ver-
tegenwoordigers in de Broederschap en alle
krachten of gebeden welke van onze aarde
opgaan tot de personen der Drie-Eenheid stij-
gen op door diezelfde vertegenwoordigende
Drie-Eenheid.
Momenteel is het er ons om te doen iets meer

te begrijpen van het derde Aanzicht, dat van
God de Heilige Geest en van het werk van
Diens grote vertegenwoordiger, de Maha-
chohan.
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Het werk van de Mahachohan.

In de ruimste zin kunnen wij zeggen, dat
alles, wat wij in de voorafgaande bladzijden
hebben beschouwd als het werk van de Heilige
Geest, wordt verricht, voor zover het in be-
trekking staat met onze aarde en de daarop
in gang zijnde evolutie door de Mahachohan.
Hij is praktisch gesproken in elk opzicht de
Heilige Geest van onze aarde. Zo vindt dus
het gehele scheppingswerk, dat wij hebben
beschouwd als de kenmerkende openbaring
van God de Heilige Geest, plaats door de
Mahachohan; Hij is het, die de geweldige
krachten der kosmische scheppende Energie,
zoals die tot Hem komen uit de Heilige Geest,
ontvangt, regelt en verdeelt. Dit is slechts een
deel van Zijn taak, doch als wij van dit deel
slechts een flauwe glimp kunnen opvangen,
worden wij met ontzag vervuld voor de reus-
achtige verantwoordelijkheid, welke dat mee-
brengt en voor de grootsheid van die taak.
Hoe groot en wereldomvattend enig werk en

enige verantwoordelijkheid op aarde ook moge
zijn, het valt in het niet voor het werk van
die opperste Regelaar der Krachten, van wie
wij hier spreken, de Mahachohan. Hij toch
is belast met de Krachtcentrale van onze aar-
de, waaruit alle scheppende energie voort-
komt. Een vergissing in het richten der krach-
ten door mensen op aarde kan een ongeluk
veroorzaken of het werk vertragen, doch in
deze grote Centrale voor onze gehele aarde
zijn vergissingen uitgesloten; de hand van deze
opperste Regelaar der Krachten faalt nimmer.
Een fout zou hier de vernietiging en de dood
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van millioenen kunnen betekenen. Een ver-
gissing in het regelen der Krachten met zulk
reusachtig vermogen tot scheppen en vernieti-
gen zoude een omverwerpen der evolutie en
een wereldramp betekenen; elke kracht moet
nauwkeurig daarheen gericht worden, waar
zij nodig is en in de juiste sterkte, welke ver-
eist is: iets te veel of te weinig zou verkeerd
en zelfs gevaarlijk zijn. Wij kunnen nu iets
leren inzien van de ontzagwekkende verant-
woording, welke in de handen van de Maha-
chohan geplaatst is en van de grootheid van
dat Denkvermogen, dat in staat is, dit alles
te richten, te beheersen en er toezicht op uit
te oefenen. Voor ons is het volstrekt onbe-
grijpelijk, hoe een enkel Wezen, hoe verheven
ook, de millioenen verschillende vormen van
scheppende werkzaamheid kan omvatten,
welke tegelijkertijd plaats vinden in natuur
en mensheid. Het is de Mahachohan, die door
Zijn scheppende Hiërarchieën onder meer die
taak ten uitvoer brengt.

De Mahachohan als leider der evolutie.
De Mahachohan is bovendien de Leider der

evolutie. Wij zagen reeds, hoe al wat wij hier
beneden groei noemen, verandering of evolu-
tie, onze gewaarwording is van het Goddelijk
Denkvermogen, de wereld van God de Heilige
Geest en dat het de Mahachohan is, die deze
wereld voor ons vertegenwoordigt. Aldus is
Hij het, die het beheer voert over wat wij hier
beneden noemen de aanvang ener evolutio-
naire beweging, het inleiden van nieuwe
ideeën van dynamische aard en over de alge-
mene leiding van beschavingen. Voor Hem
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voorwaar is de toekomst als een opengeslagen
boek. Hij weet wat er komen moet en welk
bijzonder onderdeel van een cyclus van evolu-
tie op een gegeven moment uitgewerkt moet
worden. Door de Vijf Stralen, welke onder
Hem als hun opperste Leider staan, beheert
Hij de loop der beschaving en bezielt Hij de
wijzigingen, welke daarin plaats grijpen.
Zo is dus de Mahachohan niet alleen de Heer

der scheppende werkzaamheid in de natuur
en in de mensheid, doch behoort ook de evolu-
tie van de enkeling tot Zijn zorg. Hij is het,
die de verschillende stappen, welke in de
evolutie door de enkeling moeten worden ge-
daan, overziet en beheert van af het begin bij
de individualisatie tot aan het Adeptschap
toe. Aldus is Hij het, die toezicht houdt op
de vooruitgang van hen, die op het Pad zijn.
Heden ten dage is met het oog op de weder-
komst van de Wereld leraar het werk van de
Mahachohan evenals dat van de gehele Broe-
derschap gewichtiger dan ooit en is voor hen,
die de Broederschap wensen te dienen, de kans
groter dan ooit te voren. De Mahachohan waakt
over allen, die aldus het einddoel der evolutie
trachten te bereiken en als wij iets zien van
Zijne, tot in de kleinste onderdelen afdalende
kennis zelfs van individuele leerlingen dan
kunnen wij ons slechts verbazen over wat ons
wel voor moet komen als de alwetendheid van
dit grootse Denkvermogen.

Als de bemoediger en de bezieler.
In de vorige hoofdstukken hebben wij ge-

zien hoe alle scheppingskracht, inspiratie en
enthousiasme, alle idealisme en elk streven
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naar loutering worden aangemoedigd door
God de Heilige Geest. De Mahachohan is Zijn
vertegenwoordiger voor deze aarde en alles
wat ons op die wijze bereikt van God de
Heilige Geest, bereikt ons door de Mahacho-
han. Aldus kunnen wij begrijpen, welk een
ontzaglijke invloed Hij in ons leven heeft, hoe
Hij niet alleen de Heer der Schepping is in
de natuur, doch, hoe ook onze diepste en hei-
ligste roerselen en inspiraties door Hem wor-
den aangemoedigd. De flits van inspiratie, die
de wetenschapsman na jaren van geduldige
proefnemingen voorlicht en hem het beginsel
onthult van de wet, welke hij tracht te vin-
den, de verlichting en het ervaren van een
grote waarheid, welke tot de wijsgeer komt
in de stilte zijner contemplatie, de visie van
schoonheid, door de kunstenaar gezien en be-
lichaamd in zijn werk, de reinheid van de
heilige, de macht van de priester of de magiër,
alsook de heilige geestdrift van de hervormer,
het zijn alle openbaringen van de Heilige
Geest door de Heer, de Mahachohan.
Voorwaar is Hij onze Parakleet, wie wij kun-

nen te hulp roepen, zonder ooit bevreesd te
zijn, dat er geen antwoord zal komen. Als wij
eenmaal de werkelijkheid hebben leren inzien
van het werk van de Heilige Geest en Zijne
belichaming in de Mahachohan, zullen wij
weten, dat zelfs de kleinste poging van onze
kant, een buiten alle verhouding machtig Ant-
woord oproept. Wanneer wij aan de Maha-
chohan denken, worden wij niet alleen vervuld
van ontzag en bewondering voor de Schep-
pende Arbeid, die Hij verricht doch ook van
een diepe dankbaarheid voor de vele zegenin-
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gen, welke wij van Hem ontvangen, ook al
weten wij menigmaal niet uit welke bron die
komen. De gaven van de Heilige Geest zijn
vele en velerlei, zonder hen zou het leven een
woestenij zijn, en zij komen tot ons door de
Mahachohan, die voor ons is de Heer, de
Levendmaker.
Geen woorden kunnen dat Bewustzijn be-

schrijven dat één is met het goddelijke Denken
Zelf, levend in de hoogste werkelijkheden van
het goddelijke Denkvermogen, welke is de we-
reld van het Werkelijke, dat in zich draagt
de kennis van verleden en toekomst en het be-
heer der scheppende Krachten ener ganse
wereld in Zijn macht heeft. Alleen wanneer
het ons in meditatie gelukt in aanraking te
komen met dat grote Bewustzijn, kunnen wij
iets zien van de grootheid van Hem die wij
noemen de Mahachohan.

De verschijning van de Mahachohan.
Het is bijna onmogelijk te trachten een be-

schrijving te geven van de verschijning van
de Mahachohan.
Hij heeft een Indisch lichaam en ziet er uit

als een ideale Brahmaan, verheven en onver-
stoorbaar, een diep denker van ascetische ver-
fijning. Zijn gelaat is mager en baardeloos, de
neus gebogen en de mond van een stille be-
slistheid. Wat echter de sterkste indruk maakt
in dit wondere gelaat, zijn de ogen. Als wij
daarin zien, aanschouwen wij de ganse we-
reld, de wijsheid aller tijden, de kennis van
het grijze verleden en van de verre toekomst.
Wij gevoelen, dat die ogen met een enkele
opslag bekend zijn met ons verleden en onze
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toekomst en ons beoordelen, niet in veroor-
deling, doch in de opperste hoge kennis van
dat, wat is. Wanneer Hij spreekt, zijn Zijne
woorden niet zo zeer bevelend als wel onher-
roepelijke aankondigingen van Dat, wat zijn
zal. Zijn voorkomen is liefdevol en teder doch
tevens vol van een beslistheid, die het godde-
lijke Plan van Evolutie ten uitvoer zal bren-
gen en Gods besluiten zal doorvoeren of zij
vreugde dan wel lijden betekenen voor de
enkeling. Slechts zulk een goddelijke Liefde
is het, die zo nodig kan vernietigen, uit liefde
voor hetgeen vernietigd moet worden.
In de tegenwoordigheid van deze grote Heer

der Schepping gevoelen wij ons waarlijk, alsof
wij ons bevonden in het scheppend middel-
punt van dit heelal. Wij zijn vervuld van ont-
zag door de aanwezigheid van zulk een uiterst
geconcentreerde Kracht, zulk een almachtige
Scheppingsenergie; de machten en krachten,
waarmee wij op aarde bekend zijn, schijnen
slechts kinderspel in vergelijk met die Kracht,
welke de ene en enige Scheppingskracht is in
het heelal. De sterkte van die Kracht, een in
haar grootheid waarlijk kosmische Kracht, geeft
tevens het gevoel van volstrekte beheersing.
Dit stille en verheven Wezen beheert de krach-
ten der Schepping en de geringste daarvan
heeft de macht tot scheppen en vernietigen in
ene mate, waarvan we ons hier op aarde geen
begrip kunnen vormen. Een blik uit die ogen
is voldoende om te oordelen en te kennen en
tevens om de scheppende energie in werking
te stellen, die het goddelijke Plan zal uitvoeren.
Er is iets in de verschijning van de Maha-

chohan, dat doet denken aan die van de Mees-
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ter de Prins, hoewel natuurlijk diens stoffe-
lijke verschijning heel anders is. Beiden geven
zij een indruk van Scheppingsvuur en Schep-
pingskracht. Beiden zijn zij rustig en verheven
in optreden, waarbij toch steeds de trilling
merkbaar is van een zwijgende kracht. Beiden
geven zij de indruk van het heersen over wereld-
krachten, slechts is die indruk nog sterker bij
de Mahachohan. Zijn kracht is die van ge-
hard staal, buigzaam en toch sterk, Zijn gratie
is die van volmaakt onder beheer staande
kracht, Zijn trekken verraden ontembare ener-
gie en toch opperste tederheid. Door Zijne ogen
blikt de wijsheid aller tijden, de serene blik
van Een, die alles kent, die op aarde neder-
blikt als van een bergtop en toch is er in Zijn
gelaat iets van blijde jeugd, van stralende
levenskracht, van onweerstaanbaar Scheppings-
vuur.

De zegeningen van de Mahachohan.
Er wordt weinig over de Mahachohan ge-

dacht en Hij wordt weinig vereerd. Velen zijn
er, wier liefde uitgaat naar de grote Wereld-
leraar, velen ook, die iets beseffen van de grote
Vader van het Ras, de Manoe, doch zeer weini-
gen maar, voor wie de Heer der vijf stralen, de
Mahachohan, de opperste Regelaar der Schep-
pingskracht, iets betekent. Toch zullen onze
geringste pogingen om iets meer te begrijpen
van Zijn belichaamde Grootheid, onze nede-
rigste toewijding aan Zijn grote Werk, al onze
gedachten van liefde en verering ogenblikke-
lijk beantwoord worden op een wijze buiten
verhouding tot alles wat wij van onze kant
geven. Hij toch is het, die nieuwe ideeën in-
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geeft en kracht verleent, om ze ten uitvoer te
brengen, scheppende kracht om te arbeiden,
geestdrift, idealisme en kracht om onze lagere
aard te louteren en om te zetten. En naarmate
wij in nauwere aanraking komen met dit grote
Bewustzijn, verkrijgen wij in overvloed die
gaven, welke Hij als Vertegenwoordiger van
de Heilige Geest kan verlenen.
Het zou goed zijn, als er in de wereld van

het theosofische denken meer liefde en ver-
ering uitging naar de grote Vertegenwoordi-
ger van de derde Logos op onze aarde, naar
de Mahachohan. Zijn wereld, de wereld van
God de Heilige Geest is het, welke in de
naaste toekomst veel meer naar voren zal
komen en hoe meer wij nu reeds de betekenis
en de grootheid van de Mahachohan kunnen
leren inzien, des te beter zullen wij in staat
zijn, mede te werken in Zijn grote taak wan-
neer de tijd daar zal zijn.
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Hoofdstuk XII

DE HEERSER DER VIJF STRALEN

HET werk der drie grote Wezens, die in de
Broederschap, welke onze wereld regeert, de
goddelijke Drie-Eenheid vertegenwoordigen,
heeft plaats volgens een van de zeven indelin-
gen onzer evolutie, welke in de theosofische
literatuur bekend zijn als de zeven Stralen van
ontwikkeling. Er is echter maar weinig bekend
van deze zeven Stralen; ieder geschapen ding
of w~zen ~ehoor.t tot een dier Stralen en zijne
ontwI~kelmg vindt gedurende zijn gehele
evolutie op dezelfde Straal plaats. Het is als-
of het Leven bij het voortkomen uit de God-
heid zich openbaart op zeven verschillende
wijzen, welke in onze evolutie geworden zijn
tot de zeven Stralen van ontwikkeling. Voor
onze wereld houden de zeven Stralen verband
met de verschillende gebieden, waarop alle
evolutie in deze wereld plaats vindt. Zo houdt
hetgeen wij de eerste Straal noemen verband
met het Nirwanisch gebied, de wereld van de
goddelijke Wil of het Atma in ons, en het
wordt gewoonlijk genoemd de Straal van de
Heerser of van de Koning. Alles op de eerste
Straal heeft verband met het hoofdkenmerk
van die Straal en in onze menselijke ontwikke-
ling behoort tot deze Straal: regeren, heersen
en organiseren. De tweede Straal houdt ver-
band met het Boeddhisch gebied of de wereld
der intuïtie en het is de Straal van goddelijke
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Liefde en Inzicht, het Boeddhi in ons. Het is
de Straal van de Priester en de Opvoeder en
alles wat te maken heeft met godsdienst en
opvoeding in ons leven komt onder deze
Straal. Evenals de eerste Straal, de Straal van
het Atma of de goddelijke Wil de eerste
Logos, de Vader vertegenwoordigt en bijge-
volg de Straal is, waarop het werk van de
Manoe wordt verricht, zo vertegenwoordigt de
tweede Straal de tweede Logos, de Zoon en
daarop wordt dan ook het werk verricht van
de Wereldleraar, de Christus. De derde Straal
vertegenwoordigt op soortgelijke wijze de Hei-
lige Geest en houdt verband met de wereld
van het hoger denkvermogen, Manas in ons.
Het is de Straal der scheppende idee en op
deze Straal is het, dat wij in aanraking komen
met die wereld van het goddelijke Denkver-
mogen, welke de wereld is van God de Heilige
Geest. Daar de Mahachohan voor onze wereld
de vertegenwoordiger is van God de Heilige
Geest, komt deze derde Straal onder Zijn be-
heer en typeert hem, evenals de eerste en de
tweede Straal de Manoe en de Bodhisattva
typeren.

De Mahachohan als heerser der vijf Stralen.
Er bestaat daarbij echter dit onderscheid, dat

de overige vier Stralen ook onder beheer staan
van de Mahachohan, zodat er inplaats van één
vijf Stralen zijn, die alle Zijn scheppende
Werkdadigheid vertegenwoordigen.

Wanneer wij eenmaal begrijpen, hoe de ver-
schillende Stralen in betrekking staan tot de
gebieden, waarop onze evolutie plaats heeft,
zullen wij kunnen inzien, waarom de Maha-
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chohan de Heer is van de vijf Stralen en niet
evenals Zijn verheven Broeders het opperste
Hoofd van slechts éne Straal. De Stralen, welke
wij zoëven hebben beschouwd, zijn Stralen,
welke de goddelijke Drie-Eenheid in de mens
vertegenwoordigen; zij houden verband met
de drieledige wereld van de geest, de andere
vier Stralen echter met de wereld van be-
goocheling, het stoffelijke, het gevoels- en het
verstandsgebied, terwijl de vierde Straal ver-
band houdt met het centrum van bewustzijn
waar de innerlijke en de uiterlijke wereld
elkaar ontmoeten. Deze werelden van uiter-
lijke openbaring zijn het gevolg van de godde-
lijke Scheppingswerkzaamheid, welke de derde
straal vertegenwoordigt. Zo is het dan ook
van uit de hogere mentale wereld, waarmede
de derde Straal verband houdt, dat de overige
werelden het gemakkelijkst te bereiken zijn;
zij komen als het ware voort uit die wereld
van het goddelijke Denkvermogen en de vier
Stralen, die verband houden met die werelden,
behoren tot de Derde Straal. Dit is de reden,
waarom er vijf Stralen van ontwikkeling onder
het beheer van de Mahachohan staan: het
goddelijke Denkvermogen is de scheppende
Werkdadigheid, waardoor die werelden tot
aanzijn komen.
Er bestaat geen betere weg om te geraken tot

enig begrip van het werk van de Mahachohan
dan de bestudering van de vijf Stralen, welke
onder zijn beheer staan; op die Stralen toch
is het dat zijn scheppingswerk plaats grijpt,
vcor elke Straal onderscheiden overeenkomstig
het kenmerk van die Straal en het gebied,
waarmee hij verband houdt. Al deze vijf Stra-
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len hebben als gemeenschappelijk kenmerk het
werk van de Heilige Geest, namelijk schep-
pende werkdadigheid en het leiden van de
Scheppingskracht tot ieder deel van het heel-
al; voor elke Straal wordt dat werk verricht
in de wereld, waarmede die Straal verband
houdt. Zo is dus het werk van de Mahachohan,
die de Beheerder der Krachten is voor onze
wereld, verschillend op elk der vijf Stralen,
welke onder Zijn beheer staan en juist door
het beschouwen van het werk der vijf Stralen
als één groot Werk, dat van de Heilige Geest
voor onze wereld, kunnen wij meer inzicht
verwerven in dat machtig gedeelte van het
werk der Hiërarchie, dat in de hoede is van
de Heer der vijf Stralen.

Het werk van de derde Straal.
In vele opzichten is de derde Straal het meest

kenmerkend voor het werk van de Heilige
Geest of van Zijn grote Vertegenwoordiger, de
Mahachohan. De openbaring van de Heilige
Geest in de mens is wat wij noemen Manas
of het hoger denkvermogen en de derde Straal
houdt verband met dat beginsel in de mens
alsook met de hogere mentale wereld, de we-
reld der scheppende gedachte, waarin wij ons
bewust worden van het goddelijke Denkver-
mogen in ons. Langs deze derde Straal is het,
dat wij nader kunnen komen tot de wereld
van het Werkelijke, de wereld der Oerbeelden
en bijgevolg is de kennis van deze wereld de
gave van de derde Straal. Het is de Straal van
de metafysika, van de Werkelijkheid achter
de uiterlijke werkzaamheid, het is de Straal
van de levende Waarheid, de Straal, waarop
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wij de dingen ervaren zoals zij zijn, waarop wij
in aanraking kunnen komen met die blijvende
Werkelijkheid, waarin de gehele evolutie van
elk schepsel of elke beweging kan worden ge-
kend van het begin tot het einde. Zo is het
op deze Straal, dat wij inzicht verwerven in
de Wet der kringlopen van evolutie, de open-
baring van het ene grote Scheppingsritme in
de vele kleinere en grotere kringlopen, die
overeenkomen met de Yoega's der Hindoe-
wijsbegeerte. De wetenschap, welke de wet
der kringlopen nagaat in de beweging der
hemellichamen, de wetenschap der Astrologie,
is kenmerkend voor de derde Straal; met be-
hulp daarvan kunnen wij dat inzicht verwer-
ven, dat ons aantoont, hoe al het geschapene,
zelfs het geringste, deel uitmaakt van de grote
kringlopen van scheppende ontwikkeling,
welke voor ons tot uiting komen als de be-
weging der hemellichamen. Zo stelt de astro-
logie ons dan ook in staat, vooruit te zien in
de toekomst door de kennis van de wet der
kringlopen, al is het dan ook een verbaste-
ring der ware Astrologie, als men er louter
waarzeggerij van maakt, zoals zo vaak ge-
schiedt.
Kenmerkend voor de derde Straal is ook de

dynamische opvatting van het heelal, waarin
wij een ding nooit als op zich zelf staand, als
afgescheiden zien, doch altijd als een onder-
deel van een of ander evolutionair proces. Zo
wordt dan elke instelling, elke beweging, natie
of ras begrepen in betrekking tot het ver-
leden, dat hen voortbracht en als oorzaak voor
de toekomst, welke zij op hun beurt zullen
voortbrengen. Deze wereldbeschouwing stelt
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ons in staat, een veel dieper begrip te verkrij-
gen van de onderwerpen welke wij in beschou-
wing nemen, want steeds worden zij gezien in
verband met alles, wat hen voortbracht in
plaats van op zich zelf staand. Het is het be-
trekkelijke van alle dingen, dat op de derde
Straal wordt beseft en dat de deugden van
verdraagzaamheid en tact tot de kenmerkende
deugden van die Straal maakt.

Relativiteit en Dharma.
Het standpunt der relativiteit is nog verre

van algemeen verbreid. Zelfs in de weten-
schappelijke literatuur wordt men telkens ge-
troffen door het feit, dat instellingen en be-
wegingen geheel op zich zelf worden bespro-
ken en beoordeeld, afgescheiden van wat hen
voortbracht. Zo zien wij, dat in de staatkunde
regeringsvormen besproken en beoordeeld wor-
den naar hun eigen verdienste, alsof zo iets
ooit bestaan kon en wordt de ene vorm op
zich zelf beter genoemd dan de andere. Wan-
neer wij eenmaal het inzicht van de derde
Straal verworven hebben, zullen wij begrijpen,
dat elke vorm van staatsinrichting het natuur-
lijke voortbrengsel is van een bepaalde men-
taliteit, welke door die natie in haar ont-
wikkeling is bereikt. Zo is dus een regerings-
vorm, die uitdrukt welk punt in de evolutie
door een natie is bereikt, goed; niet goed op
zich zelf, maar goed voor die bijzondere natie
op dit gegeven tijdstip. Zo kan dezelfde vorm,
welke gisteren nog goed was, heden verkeerd
worden en zo is het wetenschappelijk onjuist,
om sommige vormen op zich zelf goed te noe-
men en andere op zich zelf verkeerd; zulk een
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houding .negeert de grote waarheid der rela-
tiviteit.
Deze waarheid is het, die in de godsdienst-,

wijsheid der Hindee's bekend is als de leer
van Dharma, een term, die soms wordt ver-
taald als plicht, dan weer als wet of zelfs
sociale ordening. Achter al die ogenschijnlijk
uiteenlopende vertalingen ligt één grote en
wezenlijke betekenis - die van passende of
harmonische uitdrukking is. Zo is het Dharma
van een volk op een bepaald tijdstip de pas-
sende uiting van het leven van dat volk in
regeringsvorm en maatschappelijke instellin-
gen, het Dharma van een enkeling zal op soort-
gelijke wijze zijn de harmonische uiting in een
levensplan van het soort en peil van ontwik-
keling, dat in die enkeling tot uiting komt.
Als men zegt, dat een enkele levensregel of
één Dharma ooit juist zou kunnen zijn voor
de ganse mensheid, ontkent men de grote
waarheid van de ongelijkheid der mensen en
ook de verhouding van een ieders Dharma tot
het type dat hij vertegenwoordigt en tot het
peil van evolutie, dat hij heeft bereikt.

Verdraagzaamheid en tact.
De onverdraagzame is iemand, die alles van

uit zijn eigen standpunt beziet en alles ver-
oordeelt, dat daarvan afwijkt. De verdraag-
zame is iemand, die de betrekkelijkheid van
alles begrijpt en kan inzien, dat een anders
standpunt voor hem even juist kan zijn als het
zijne voor hem zelf. .De derde Straal brengt
de houding mee, de dingen te zien in hun ware
verhouding, hetgeen leidt tot verdraagzaam-
heid: als wij eenmaal iets begrepen hebben
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van de wijze, waarop alle dingen onderling in
betrekking staan in de wereld van het godde-
lijke Denkvermogen, kunnen wij nooit meer
onverdraagzaam zijn. Al zijn wij zelf ook
idealist en nemen wij een geestelijk standpunt
in, zo kunnen wij toch, zo wij het betrekke-
lijke van alles begrijpen, inzien, dat een mate-
rialistisch gezichtspunt evenveel recht van be-
staan heeft voor een bepaald soort en peil van
evolutie, als onze idealistische opvatting voor
het onze. Wij kunnen het nodig achten, de
materialistische opvatting te bestrijden in de
beschaving, waarvan wij deel uitmaken, doch
zelfs onder die bestrijding zullen wij begrij-
pen, waarom zij door sommigen wordt ge-
huldigd.
Zo is het de verdraagzame, die tact heeft;

eerst als wij dat inzicht hebben verworven,
waardoor wij alles in de eigenlijke verhoudin-
gen kunnen zien en begrijpen, kunnen wij een
ieder op zijn eigen pad tegemoet treden. Dit
wordt tact genoemd; tact betekent letterlijk
"tast" of aanraking; het is de aanraking der
ziel, welke wij verkrijgen door die verdraag-
zame opvatting, waarover wij gesproken heb-
ben. De waarlijk tactvolle mens zal, als hij
iemand ontmoet, wie hij iets wil uitleggen,
eerst trachten te begrijpen, wat de levensop-
vatting van die ander is en wat zijne stemming
van het ogenblik en dan trachten zijn verkla-
ring daaraan te doen aanpassen. Zo zullen wij,
als wij het idealisme aan een materialist wil-
len uitleggen, niet beginnen met te zeggen,
dat alle materialisme een uitvloeisel is van
onwetendheid en geestelijke blindheid en zo
de persoon, tot wie wij spreken, tegen ons in
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het harnas jagen, doch zullen wij veeleer
trachten aan te tonen, hoe zijn eigen materia-
listisch standpunt in. het licht der moderne
theorieën over de aard der stof vanzelf moet
leiden tot het idealisme.
D~ deugd van tact als de uitkomst van het

standpunt van de derde Straal zal iemand in
staat stellen onmiddellijk een situatie te vat-
ten of een atmosfeer aan te voelen, waarin hij
plotseling geplaatst wordt; door zijn innerlijke
aanraking met de situatie zal hij het juiste
woord kunnen zeggen of de juiste daad ver-
richten. Het juiste woord te rechter tijd op
de juiste plaats, dat zijn blijken van de deugd
van tact, welke kenmerkend is voor de derde
Straal.

Het Hoofd van de derde Straal.
Aan het hoofd van de derde Straal staat de

grote Chohan, die we de Venetiaanse Mees-
ter noemen. Slechts weinig is van Hem be-
kend; toch is Zijn werk van het grootste be-
lang in ons leven, want Hij beheert als het
Hoofd van de derde Straal de Scheppende
energie op de gebieden van het hoger denk-
vermogen en tot Hem behoort ook het werk
der scheppende gedachte, dat in onze wereld
de evolutie bestuurt. De grote wet der kring-
lopen van evolutie, binnen welke de millioe-
nen evolutionaire kringlopen zijn als raderen
in een rad, is Zijn wetenschap, de Astrologie
is Zijn magie, de Visie der dingen-zoals-zij-zijn
is Zijn wijsheid en het onthullen van de toe-
komst in Profetieën is Zijn macht. Op Zijn
Straal is het, dat wij die bijzondere visie op de
dingen kunnen krijgen, waarbij een gehele
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beweging, een groep mensen, wordt meege-
maakt als een enkel levend Wezen, en waarbij
hele tijdperken uit de geschiedenis of de evolu-
tie worden gekend als levende Werkelijkheden,
die in zich zelf zowel verleden als toekomst
bevatten.
De Venetiaanse Meester bestiert op Zijn ver-

heven peil wat wij de cultuurbewegingen noe-
men, zoals zij bestaan in de wereld van het
goddelijke Denkvermogen. Hij richt de Schep-
pingskracht, die Hem door de Mahachohan
bereikt, om zulke bewegingen binnen de ver-
schillende kringlopen en tijdperken van evolu-
tie te beginnen en te bevorderen. Zo geschiedt
dus het werk der cultuur onder Zijn beheer
op het peil, waarop Hij werkzaam is: de we-
reld van het goddelijke Denkvermogen. Het
is niet onwaarschijnlijk, waar de Heilige Geest
in de wereld meer op de voorgrond zal treden,
dat wij in de naaste toekomst meer van deze
grote Chohan en van Zijn werk zullen ver-
nemen dan thans het geval is; maar thans door-
dringt even goed, al zijn wij daarvan onbe-
wust, Zijn machtige invloed onze gehele cul-
tuur.

De Straal van schoonheid en harmonie.
De volgende Straal, die onder beheer van de

Mahachohan staat, is de vierde Straal, de
Straal van de Kunst, Schoonheid en Harmonie.
Deze Straal is het, die overeenstemming teweeg
brengt tussen de innerlijke en de uiterlijke
werelden, wat plaats heeft in het middelpunt
van ons bewustzijn. Onze wereld van begoo-
cheling, het wereldbeeld, dat wij in ons be-
wustzijn projecteren is drieledig en wij noe-
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men de drie werelden de stoffelijke, de ge-
voels- en de verstandswereld. Wanneer wij ons
bewustzijn terugtrekken uit de werelden van
begoocheling en door ons middelpunt van
bewustzijn uitkomen in de wereld van het
Werkelijke, dan is het punt of het centrum,
waar die grote veranderingl plaats heeft, ver-
tegenwoordigd in de vierde Straal. Het is de
brug tussen de innerlijke wereld en de uiter-
lijke, welke brug in de theosofische literatuur
soms de antah-karana genoemd wordt, het
middelpunt der afzonderlijke individualiteit
en het punt van waaruit wij verder binnen-
waarts kunnen gaan tot de wereld van de geest
of buitenwaarts tot de wereld van begooche-
ling. Zo kunnen wij zeggen, dat de vierde
Straal niet zozeer in verband staat met een
gebied of een wereld van bestaan, als dat deze
de samenkomst aanduidt tussen de innerlijke
en de uiterlijke wereld, het brandpunt, waar-
door de innerlijke Werkelijkheid uitschijnt in
ons wereldbeeld.
Het werk op deze Straal is het leiden van de

scheppende werkdadigheid, de kracht van God
de Heilige Geest, van de innerlijke wereld
naar de uiterlijke en in dit werk speelt de
Kunst zulk een belangrijke rol. De bijzondere
functie van de Kunst is niet alleen, dat zij
inspiraties belichaamt in uiterlijke vormen;
dat doet de wijsgeer ook en ook de maatschap-
pelijke hervormer, die innerlijke visie heeft en
deze uitdrukt in zijn werk. De bijzondere func-
tie der Kunst is echter, dat zij haar visie in
zulk een menging van kleur of. klank of wat
ook het middel van uitdrukking is, belichaamt,
dat de vorm of belichaming als het ware een

levend organisme wordt, waardoor de inner-
lijke Werkelijkheid kan leven en zich kan uit-
drukken. Zo is een groot kunstwerk een levend
organisme, dat bezield is door de daarin zete-
lende Werkelijkheid, een kanaal, waardoor het
innerlijke leven leven zich kan openbaren en
door middel waarvan de mens te allen tijde
de innerlijke wereld kan benaderen, de wereld
van het Werkelijke. De kunstenaar is degeen,
die in staat is, zowel te leven in de innerlijke
wereld, waar hij zijn visie ervaart en inspiratie
verkrijgt, als ook in de buitenwereld, waar hij
deze vormen belichaamt. Zijn leven is een
balanceren tussen de innerlijke en de uiterlijke
wereld en zo ontmoeten wij in de kunstenaars-
temperamenten soms die uitersten van ener-
zijds verrukking en geestvervoering en ander-
zijds algehele onderdompeling in wereldse
uiterlijkheid. Alleen in zeer grote kunstenaars
wordt de volmaakte Harmonie tussen de inner-
lijke wereld en de uiterlijke wereld bereikt,
welke het ideaal is van de Straal.
In vele opzichten is de vierde Straal uniek.

Het is alleen op deze Straal, dat de mystieke
vereniging van de innerlijke werkelijkheid en
de uiterlijke openbaring van de geest en de
stof plaats heeft, welke het bewustzijn voort-
brengt. De geboorte van Horus is het gevolg
van de vereniging van Osiris en Isis, de onster-
felijke afstammeling van de vereniging tussen
de innerlijke en uiterlijke wereld. Dit is in
waarheid de Straal van Harmonie: hier komen
hemel en aarde samen en verwekken de onster-
felijke scheppingen der Kunst. Het is de Straal
der Schoonheid: alleen hier verschijnt het wer-
kelijke in de wereld van het onwerkelijke; hier
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is het dat de levenskrachten van de innerlijke
wereld kunnen worden uitgestort in ons be-
staan, dat anders slechts woest en ledig zou
zijn. De Kunst is in waarheid de redding der
volkeren; dank zij haar wordt de mensheid
gevoed en verkwikt door de levende wateren
der onsterfelijke Schoonheid.
Aldus staat het werk van de grote Chohan

van deze Straal, Hem, die wij kennen als de
Meester Serapis, in verband met het leiden
der scheppende krachten uit de innerlijke
werelden naar de werelden van uiterlijke open-
baring en een der belangrijkste gevolgen van
dat werk is de scheppende werkzaamheid van
de kunstenaar, welke zoveel betekent in ons
leven.

De Straal der wetenschap.
De nu volgende Stralen staan alle in verband

met het richten en beheren der scheppende
energie in de drie werelden van fenomenaal
bestaan en zij vertegenwoordigen dus de lager-
mentale wereld, de gevoelswereld en de stoffe-
lijke wereld.
Het leiden en beheren der scheppende krach-

ten in verband met de lager-mentale wereld
is het werk van de vijfde Straal en daartoe
behoort alles, wat wij kennen als wetenschap.
De taak der wetenschap is niet alleen het ken-
nen der wetten welke deze wereld regeren,
doch ook het beheren van kracht door mid-
del van die kennis. In tegenstelling met de
wijsbegeerte, welke door de werking van het
hoger denken uit de contemplatie van het
Ene geraakt tot de openbaring van het Vele,
komt de wetenschap, - en dit is kenmerkend
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voor de werking van het lager verstand -, tot
hare conclusies door de waarneming van het
Vele in de wereld der verschijnselen en rang-
schikt en groepeert zij die veelheid van ver-
schijnselen, zodat zij begrijpelijk worden.
Er bestaat een nauw verband tussen het ver-

stand en het hoger denkvermogen; het ver-
stand is als het ware de weerkaatsing of de
uiting van het hoger denken in de wereld van
begoocheling en zijne werkwijze is geheel
tegengesteld aan die van het hoger denkver-
mogen. Toch zal, wanneer het verstand werk-
zaam is, een intuïtieve flits uit het hoger denk-
vermogen er licht in kunnen brengen en de
oplossing van een vraagstuk kunnen aangeven
of de visie van een nieuwe theorie, welke dan
de bijdrage aan de wetenschap wordt van die
onderzoeker. De methode van de man der
wetenschap is die van volstrekt nauwkeurige
en exacte waarneming van vele duizenden
ogenschijnlijk verschillende feiten, waarbij met
de grootste volharding en het uiterste geduld
talloze proeven worden' herhaald, wat soms
jaren in beslag neemt, doch waardoor dan het
materiaal wordt verzameld, waaruit de theorie
kan worden opgebouwd wanneer de innerlijke
kennis de uiterlijke feiten ordent. De deugd
van deze Straal moet noodzakelijkerwijs nauw-
keurigheid zijn; slechts door ene nauwkeurig-
heid van waarneming, welke voor de buiten-
staander ongelooflijk lijkt, kan de wetenschap
haar triomfen vieren.
Wanneer we zo over de wetenschap spreken,

moeten wij er steeds aan denken, dat dit niet
alleen de wetenschap betekent van de stoffe-
lijke wereld, doch de wetenschap van de ge-
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hele wereld van verschijnselen, dat wil zeggen
even goed van de lager-mentale en de gevoels-
wereld, Het doet er niet toe, dat de zintuigen
voor waarneming in die boven-stoffelijke we-
relden nog niet tot ontplooiing zijn gekomen
in het merendeel der mensen; de methode
en het werk zijn er dezelfde; nauwkeurige
waarneming en het verzamelen van een aantal
feiten, welke het materiaal opleveren, waar-
uit het denkvermogen zijn bouwwerk kan op-
trekken.
Het werk van de Chohan van deze. Straal,

die in een vorig leven de Neo-Platonische
schrijver jamblichus was en nu bekend is on-
der de naam van de Meester Hilarion, is dus
ten dele het leiden en beheren der Scheppings-
kracht door de wetenschap, zowel door de
moderne wetenschap, als door die oude ken-
nis van het ongeziene, die door velen magie
genoemd wordt. De magie echter is niets
anders dan de wetenschap der weinigen.

De Straal van toewijding.
De zesde Straal, die op het gevoelsgebied het

bestuur en beheer der Scheppingskracht heeft,
wordt meestal de Straal van Toewijding ge-
noemd en het bevreemdt sommigen wel eens,
dat toewijding ene uiting kan zijn van God
de Heilige Geest. De openbaring van de derde
Persoon is altijd van vurige, krachtdadige
aard, en wij denken soms aan toewijding als
aan een vaag en enigszins verwaterd gevoel.
Met de toewijding van de zesde Straal is dit
echter in het geheel niet het geval; het grootste
kenmerk daarvan is zeker devotie, doch devotie
van een vurige en geestdriftige soort, een alge-
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heel zich wijden van 's mensen aard aan God.
Op deze Straal zien wij het grote mysterie

van het omzetten van begeerten en gevoelens,
dat de mens tot een goddelijk scheppend We-
zen kan maken door het vergeestelijken van alle
scheppingskracht. Bijgevolg is de zesde Straal
de Straal van vergeestelijking en reinheid;
de mens is pas waarlijk geestelijk als zijn ganse
gevoelsaard niet alleen onder beheer gebracht
is, doch ook omgezet in goddelijk voelen en
het middel tot dat omzetten is de loutering.
Wanneer wij dus in aanraking komen met de
Chohan van deze Straal, Hem, die wij ken-
nen als de Meester Jezus, vinden wij in Hem
de belichaming van zuiverste reinheid alsook
van vurige Toewijding. In Hem is de kracht
van ware geestelijkheid, waarbij het Licht des
Ceestes door de uiterlijke mens straalt en waar-
bij alles, wat van deze wereld is, door het Vuur
van ware Toewijding is opgebrand. Deze harts-
tochtelijke toewijding, deze opperste beheer-
sing van alle gevoelens en begeerten,. waar-
door zij louter Gode worden gewijd, is ken-
merkend voor de zesde Straal, de Straal waar
de Kracht van God de Heilige Geest wordt
beheerst in de wereld van het gevoel.

De ceremoniële Straal.
De laatste Straal onder het bestuur van de

Mahachohan is de zevende Straal en daarop
heeft het beheer plaats van de Scheppings-
kracht van de Heilige Geest in de stoffelijke
wereld. Dit wordt op vele verschillende wijzen
gedaan en als wij er toe komen, een studie te
maken van het werk van de Chohan van deze
Straal, de Prins Rakoczi, worden wij ge trof-
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fen door de wondere verscheidenheid daarvan.
Zo staat Hij niet alleen aan het hoofd van alle
ceremoniële werk, dat nauw verband houdt
met de Engelenscharen, doch ook de inter-
nationale verhoudingen en de beschaving der
naties is werk, dat onder Zijn beheer staat.
Wanneer wij eenmaal begrijpen dat zijn werk
is het richten der Scheppingskracht op het
stoffelijk gebied, zullen wij de overeenstem-
ming zien, welke in deze ogenschijnlijk zo ver-
schillende werkzaamheden bestaat. Zo betekent
zijn werk in de internationale verhoudingen
zodanige regeling der Scheppingskrachten dat
de gewenste veranderingen kunnen totstand-
komen in de natie, waarvoor Hij op dat ogen-
blik werkt. Voor ons, die zo vaak aan de uiter-
lijke wereld alleen geloven als werkelijk, valt
het moeilijk te begrijpen, hoe door het uit-
storten van Scheppingskracht het lot van vol-
keren kan worden beïnvloed en toch is dat zo.
Zo ook was, toen Hij in de achttiende eeuw
onder de naam van de Graaf van St. Germain
Europa doorreisde en in nauwe relatie stond
met invloedrijke personen in de door hem be-
zochte landen, Zijn werk niet zozeer de poli-
tiek in de uiterlijke betekenis van het woord
dan wel dat van leiden der Krachten, welke
het lot der volkeren bepalen, door zijn aan-
wezigheid in dat bepaalde land. Hierom is
het, dat Hij ook nu nog veel reist en dat Hij
ook Zijne leerlingen gebruikt in de landen,
waar Hij kracht wenst uit te storten.
Waar de Engelenscharen de tussenpersonen

zijn voor de verspreiding van Scheppingskracht
over alle streken der stoffelijke wereld, is het
werk van de Meester de Prins natuurlijk nauw
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verbonden met dat der Engelen, zowel in zo-
ver zij de natuur beïnvloeden als in hun met
de mensheid in verband staande taak. Nu is
het voordeel van ceremonieel werk, in rituaal,
dat wij tot de innigste samenwerking kunnen
geraken van mensen en Engelen, en in dit
werk kan de zevende Straal het best worden
begrepen. In rituele arbeid werken wij niet
alleen mee aan het grote scheppingswerk door
onze eigen kracht uit te storten, hoe gering
die ook zij en die toe te voegen aan de godde-
lijke Energie, doch wij brengen daarbij ook
de Krachten der Schepping omlaag en ver-
delen die over deze stoffelijke wereld. In een
rituaal scheppen wij een vorm, waardoor de
goddelijke Machten zich kunnen openbaren
en deze stoffelijke wereld kunnen aandoen en
de grote les, welke wij uit alle rituaal kunnen
trekken, is, dat ons gehele leven één rituaal
moet worden, dat wil zeggen: beheerste hande-
ling, welke de kracht juist daarheen weet te
richten, waar zij nodig is.
Zo is ook het ceremonieel van ons dagelijks

leven, dat zich uit in waardig gedrag en hoffe-
lijkheid, een uiting van deze Straal en een der
grote eigenschappen van het Hoofd er van.
Van Hem kan evenals van de Mahachohan

zelf gezegd worden, dat in Zijne Tegenwoor-
digheid de Volheid des Levens ligt; wij wor-
den doortrild met de Scheppingskracht, waar-
van Hij het Kanaal is, in Hem voelen wij de
sterkte van gehard staal en tevens de gratie
van volkomen beheerste kracht.
De deugd van de zevende Straal wordt uit-

igedrukt als geordende Dienst; wij kunnen
zeggen, dat het de volmaakte ordening is van
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scheppende kracht in deze stoffelijke wereld,
waardoor alle handeling, alle werk omgezet
wordt door de Kracht van de Heilige Geest,
zodat het meer wordt dan uiterlijk werk, zodat
het wordt geordende Dienst - het rituaal van
het dagelijks leven.
De zevende Straal moet in de naaste toe-

komst de overheersende Straal worden, even-
als de Middeleeuwen, toen de devotie haar
toppunt bereikte, onder beheersing stonden
van de zesde Straal. Zo zullen wij dus in de
komende regering van God de Heilige Geest
alle ritueel en ceremonieel werk naar voren
zien komen en kunnen wij ook een steeds inni-
ger samenwerking verwachten tussen de mens-
heid en de Engelenscharen.

De heerser der vijf Stralen.
Wanneer wij aldus iets leren begrijpen van

het werk der vijf Stralen, welke onder beheer
staan van de Mahachohan, gevoelen wij meer
dan ooit een diepe eerbied en ontzag voor het
grootse werk en de verantwoordelijkheid in de
handen van die grote en indrukwekkende
Figuur, die voor onze aarde is de Belichaming
van God de Heilige Geest.
Niet alleen staat Hij aan het hoofd van het

grote werk der schepping voor onze aarde,
doch bovendien is Hij het Hoofd van alles,
wat tot de vijf Stralen van ontwikkeling be-
hoort, welke wij zo juist hebben beschouwd.
Van Hem is de visie der waarheid van de wijs-
geer, van Hem het schoonheidsideaal van de
kunstenaar, het zelfopofferende geduld van de
wetenschapsman, van Hem de vurige toewij-
ding van de asceet en de pracht van de ritua-
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list. Voorwaar de Mahachohan is een grote en
machtige Invloed in ons dagelijks leven. Er
bestaat nauwelijks een onderdeel van ons
leven, waar wij niet met Zijn werk in aan-
raking komen.
Door Hem wordt onze wereld gezegend met

de velerlei gaven van God de Heilige Geest,
van Wie Hij de Vertegenwoordiger is in die
Broederschap, welke de wereld regeert, door
Hem is het, dat de Scheppingskracht wordt
uitgestort, waardoor onze wereld bestaat en
wordt bestendigd.
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Hoofdstuk XIII

HET MOEDERSCHAP GODS

EEN boek, dat handelt over de Heilige Geest,
de scheppende Werkzaamheid van God zou
niet volledig zijn, indien het niet tevens in
beschouwing nam, wat soms het vrouwelijk
aanzicht wordt genoemd van de Godheid,
God de Moeder, een openbaring van het
Goddelijke, welke in onze Christelijke gods-
dienst veelal evenzeer verwaarloosd wordt als
die van de Heilige Geest. Die twee staan in
nauw verband met elkaar en wij zullen zien,
dat geen begrip van de Heilige Geest volledig
is, als het niet tevens de leer van het Moeder-
schap Gods in beschouwing neemt.

Het Christendom is een van de weinige gods-
diensten, waarin het vrouwelijk aanzicht van
de Godheid vrijwel geheel verwaarloosd wordt.
De Heilige Geest wordt ten minste nog erkend
als een van de drie Personen in de Drie-Een-
heid en al mocht de garise Christenheid deze
derde Persoon der Heilige Drie-Eenheid ver-
waarlozen, toch is ten minste de Naam nog
behouden en herhalen de Christenen met
hunne lippen, dat zij geloven in God de Hei-
lige Geest. Zelfs al betekent dat voor het
merendeel niets meer, zo is toch het vermelden
van de Naam alleen reeds dienstig als ene
herinnering en laat dit de gelegenheid open
voor ieder, die een dieper begrip heeft van
de werkelijkheid welke daarachter verborgen
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ligt, om die meer naar voren te brengen. Met
het Moederschap Gods is dat niet zo; dit aan-
zicht wordt in de orthodoxe theologie nauwe-
lijks vermeld en voor zover de verering van
Onze Lieve Vrouwe, de immer-maagdelijke
Moeder is ingevoerd, is dat toch een betrekke-
lijk late toevoeging geweest aan de leerstellin-
gen van het Christendom en behalve in de
Kerk van Rome, beschouwen de vooraanstaan-
de Kerken van de Christenheid de verering
van de Maagd Maria als iets, dat vreemd is
aan de geest van het Christendom.

Het Hindoeïsme en het moederschap Gods.
Toch behoeven wij slechts terug te zien op

de oudere godsdiensten om gewaar te worden,
hoe sterk de vrouwelijke zijde van het Godde-
lijke steeds naar voren gebracht is. Wanneer
we ons wenden tot die oudste der godsdien-
sten, het Hindoeïsme, zien wij, dat elke man-
lijke Godheid zijn Shakti heeft, dat Zijn
vrouwelijk tegendeel of aanzicht is en zo
is de idee van het Moederschap van God als
een overal naspeurbare draad in het gehele
weefsel van deze grote godsdienst van het Hin-
doeïsme te vinden. De grote eerbied voor het
moederschap en het hoge ideaal van de vrouw
als moeder en als echtgenote, dat wij in India
aantreffen, zijn grotendeels te danken aan de
schone begrippen van de vrouwelijke zijde der
godsverering.

De Isis-aanbidding in Egypte.
In de godsdienst van het oude Egypte werd

God de Moeder aanbeden als Isis, de godde-
lijke Gemalin van Osiris; de Drie-Eenheid
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van die grote godsdienst des Lichts was: Osiris,
Isis en Horus, de Zoon. Wanneer wij trachten
te begrijpen wat bedoeld werd met die aan-
bidding van Isis, moeten we ons niet tevreden
stellen met het lezen van geleerde werken over
Egyptische oudheden en dat onderwerp van
een modern kritisch standpunt in studie nemen.
doch moeten wij als 't ware terug gaan tot het
bewustzijn van die oude Egyptenaren, onder
wie ook wij ongetwijfeld geleefd hebben en
trachten te begrijpen, wat het toen voor ons
betekende, wanneer wij Isis aanriepen, wan-
neer wij een beroep op Haar deden of wan-
neer wij Haar aanbaden als de goddelijke Moe-
der. Wanneer wij erin slagen die houding van
de oude Egyptenaren jegens Isis zelf te onder-
vinden, is het eerste dat ons opvalt, hoe gelijk-
vormig die opvatting was met die van de Grote
Moeder in alle oude godsdiensten. Enerzijds
was Isis de Natuur, de Natuur in haar vrucht-
baar en scheppend aanzicht en in de Isis-aan-
bidding werd de goddelijke Scheppingskracht,
welke in en door de Natuur werkt, erkend en
vereerd. Geen sterveling kon de Sluier van
Isis lichten; pas wanneer de mens zijn sterfe-
lijkheid te boven gaat, kan hij in goddelijke
ervaring kennis verkrijgen van de betekenis
van Isis als de scheppende en vruchtbare
Macht der Natuur, als Moeder Natuur. Ander-
zijds betekende Isis het Ideaal van teder Moe-
derschap voor de enkeling, ook zij was de
Consolatrix Afflictorum en tot Haar baden de
Egyptenaren in hunne nood, van Haar kwam
het goddelijke Mededogen dat de eeuwige
hoedanigheid is van de Moeder. Isis was het
Ideaal van de getrouwe Gade zowel als van
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de tedere Moeder; Zij was niet alleen trouw
aan Osiris, daar Zij geen rust had, eer Zij de
delen, waarin Hij verdeeld was, had bijeen
gegaard, doch Zij was tevens de Grote Moeder
die het Kind Horus grootbracht te midden
van gevaren en rampspoed.

,
Kuian-Yin, moeder van genade.
In het Boeddhisme vinden wij geen nadruk

gelegd op de idee van het Moederschap Gods
behalve in het Chinese Boeddhisme, waar wij
de aanbidding aantreffen van de goddelijke
Moeder, Kwan-Yin, onafscheidelijk verbonden
met de overige godsdienstige verering. Als wij
trachten aan te voelen, wat de aanbidding van
Kwan-Yin betekent voor de Chinezen, vinden
wij dezelfde opvatting van goddelijke Teder-
heid en Mededogen; Kwan-Yin is voorwaar
de Moeder van Genade en het ideaal van
Moederschap en vrouwelijke Tederheid, dat
Zij belichaamt in zulk een schoonheid, dat
er geen woorden zijn om daaraan recht te
doen wedervaren.

Demeter en de Magna Mater.
In de godsdienst der Grieken treffen wij vele

vrouwelijke Godheden aan, doch het meest
komt met onze opvatting van God de Moe-
der overeen Demeter, de grote Moeder Aarde,
die ook weder enerzijds is de vruchtbaarheid
der Natuur en anderzijds de Grote Moeder,
onder wier hoede en bescherming alles leeft.
In Klein-Azië vinden wij gedurende de

eeuwen, welke aan de komst van de Christus
vooraf gingen, de cultus van de "Grote Moe-
der" als de hoofd vorm van de godsdienst en
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het is van belang op te merken dat overal
waar in Klein-Azië de Grote Moeder werd
aangebeden, later, na de komst van het Chris-
tendom, de verering van Onze Lieve Vrouwe
naar voren kwam. Zo is Ephese, waar de grote
tempel van Artemis als een der wereldwonde-
ren stond, later het grote middelpunt gewor-
den van Klein-Azië voor de eredienst van Onze
Lieve Vrouwe; de kerk te Ephese was aan
Haar gewijd. De grot bij Antiochië, waar vroe-
ger Cybele vereerd werd, werd later een kapel
voor Onze Lieve Vrouwe. Zo werd alom ge-
leidelijk een eredienst van de Magna Mater
omgezet in die van de Maagd Maria, een be-
wijs te meer voor de gelijksoortigheid van de
opvatting van goddelijk Moederschap welke
in beide te vinden was. Natuurlijk moeten
wij ons bij de bestudering van de cultus der
Grote Moeder in Klein-Azië niet bepalen tot
de minder wenselijke uitingen daarvan, doch
moeten wij trachten de zeer edele en schone
opvatting op te sporen en te begrijpen, welke
de ware verering van de Grote Moeder uit-
maakte en geleidelijk is overgegaan op Onze
Lieve Vrouwe.

Het Christendom en de Maagd Maria.
Toen is eindelijk het Christendom gekomen,

dat verhaalde van de Moeder-Maagd, die het
goddelijke Kind had gebaard en die als zo-
danig niet alleen vereerd werd als Moeder
Gods doch ook als het ideaal van Moederschap,
als de ideale Vrouw. Wij kunnen er niet dank-
baar genoeg voor zijn dat door Haar het be-
grip van het Moederschap Gods is bewaard
gebleven in de Christelijke godsdienst; de be-
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zieling en de zegen, die tot ons zijn uitgegaan
van die bron van goddelijk Mededogen, onze
Lieve Vrouwe, de Maagd Maria, hebben een
toon van oneindige tederheid, medelijden en
ideële vrouwelijkheid toegevoegd aan het
Christelijk denken, dat er anders wellicht van
verstoken ware gebleven.
Er moet wel een zeer grote en schone werke-

lijkheid liggen achter die algemene aanbidding
van God de Moeder, zoals die door alle tijden
heen heeft bestaan. De mens aanbidt niets,
wanneer het niet werkelijk voor hem is en
geen eredienst blijft bestaan wanneer daarach-
ter geen Werkelijkheid ligt. Bovendien erva-
ren wij, telkens wanneer wij trachten ons te
vereenzelvigen met het bewustzijn van de ge-
lovigen in die oude godsdiensten, dezelfde ge-
waarwording en dezelfde idee. Er bestaat geen
twijfel of er ligt een grote Waarheid ten grond-
slag aan de idee van God de Moeder, een ge-
dachte, welke onmisbaar is voor het leven der
mensheid.

Het gevaar van een louter verstandelijke uit-
legging.
Wij moeten echter bij ons pogen om een be-

grip te verkrijgen van het Moederschap Gods
ons hoeden voor een louter verstandelijke om-
schrijving van dit feit. Het is gemakkelijk ge-
noeg te zeggen, dat waar er is God de Vader,
er ook moet zijn God de Moeder daar het
Vaderschap noodwendig Moederschap mee-
brengt, het positieve het negatieve in zich
sluit, de geest niet gedacht kan worden zonder
de stof. Dat klinkt allemaal bij uitstek rede-
lijk en logisch, doch een verklaring is het niet;
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het zijn louter herhalingen van dezelfde be-
wering onder andere bewoordingen. Een van
de gevaren, als ik dat eens zeggen mag, van
de theosofische denkwijze is, dat wij er toe
geneigd zijn, een vraagstuk opnieuw te stellen
in ongewone taal en ons dan te verbeelden,
dat wij het hebben opgelost. Zo zou het heel
gemakkelijk zijn te zeggen, dat waar God de
Heilige Geest de positieve Scheppingskracht
is, er natuurlijk ook ene negatieve Scheppings-
kracht moet zijn, het vrouwelijk aanzicht van
hetgeen in het mannelijk aanzicht God de
Heilige Geest is. Dat klinkt heel redelijk en
ik ben bang, dat menigeen dat wel wil aan-
vaarden als ene verklaring, maar toch lijkt het
daar niet op; het is slechts ene wederopsom-
ming van het probleem in verstandelijke taal.
Wij moeten geheel anders te werk gaan en

trachten de Werkelijkheid te ervaren en ons
niet tevreden stellen met een woordenspel,
dat onwerkelijk is.

Het vraagstuk der dualiteit.
Wanneer wij trachten het telkens weer terug-

kerende vraagstuk der dualiteit in de wereld
van het dagelijks leven te begrijpen, de duali-
teit van geest en stof, leven en vorm, Zelf en
Niet-Zelf of hoe wij het ook gelieven te noe-
men, dan moeten wij niet met dat vraagstuk
zelf beginnen, want dit vraagstuk stamt uit
ons, op dwaling berustend, begoochelend we-
reldbeeld. Het zou een ontering der Theosofie
zijn, als wij deze zouden voorstellen alsof zij
averechts gestelde problemen oploste. De
grootsheid der Theosofie is niet, dat zij onze
levensvraagstukken oplost maar dat zij ons
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voordoet als God de Heilige Geest of als de
eeuwige Moeder vrijwel op dezelfde wijze, als
wij dit hebben gezien bij het vraagstuk van
geest en sto~. Wij k~nnen die scheppende
Werk~aamheld ond~rvmden als een uitgaan:
het flitsende Scheppmgsvuur van God de Hei-
lige Geest en ook k.unnen wij diezelfde schep-
pende werkzaamheid ervaren als omgezet in
ontv~nkelijkheid en dan spreken wij van de
eeuwIge Moeder. De gehele Waarheid gaat
volstrekt alle verklaring te boven, doch bij ons
pogen om er iets van te begrijpen kan wellicht
een gelijkenis van dienst zijn, hoe onvolmaakt
zulk een beeld ook is.
Wanneer wij spreken over het zonlicht, den-

keI? wij daarbij aan een bepaalde werkelijk-
heid. Toch kunnen wij dat zonlicht beschou-
wen als uitstralende van de zon, maar wij kun-
nen het ook beschouwen, zoals het ontvangen
wordt door de aarde, waar het alles verwarmt
groei verwekt en omgezet wordt in grot~
vruchtbaarheid en in overvloed. Toch is het
in beide gevallen hetzelfde zonlicht. Het zon-
licht dat uitgaat van de zon, de straling, waar-
door dit stelsel leeft, kan worden vergeleken
met de scheppende Werkzaamheid als God de
Heilige Geest. Daarentegen doet datzelfde zon-
licht, als het wordt ontvangen door de aarde
met haar talloze schepselen, de natuur, met
al wat er leeft en tiert, in grote weelde uit-
botten en zich verheugen, en verzinnebeeldt
het zo de vrouwelijke zijde der schepping. Daar
?eeft e~n omzettin!5 van het zonlicht plaats
m groeI en vermenigvuldiging, een omzetting
tot grotere volheid en schoonheid der geopen-
baarde vormen. De Moederaarde ontvangt het

leidt uit de wereld van begoocheling, waaruit
die vraagstukken stammen en ons rechtstreeks
binnen~.oert in de wereld van het Werkelijke,
waar WIJde goddelijke Werkelijkheid ervaren,
waarin het probleem niet langer bestaat.

De ervaring van het Moederschap Gods.
Wanneer wij er toe overgaan de Werkelijk-

heid van het Moederschap Gods te beschou-
wen, moeten wij derhalve niet aanvangen met
het vooropstellen van een dualiteit van God
de Vader en God de Moeder om dan te trach-
ten een compromis tussen die twee te sluiten,
ze op een of andere wijze aaneen te schakelen;
dat zou zijn aan het verkeerde eind beginnen.
De w~g v.an de Theosofie of der goddelijke
Ervanng IS, een vraagstuk zo zuiver mogelijk
te stellen en dan in ons zelf te keren, de we-
reld van het Werkelijke in te gaan en te zien,
hoe het vraagstuk er daar uit ziet. De uitkomst
is dan altijd, dat wij een Werkelijkheid onder-
vinden, waarin het vraagstuk heeft opgehou-
den te bestaan.
Zo is het ook ten opzichte van de kwestie

van ?et Moederschap Gods of het vrouwelijk
aanzicht van God de Heilige Geest. Wanneer
wij dit beschouwen in de wereld van het Wer-
kelijke, ervaren wij slechts één scheppende
Werkzaamheid; wij kunnen God de Heilige
Geest of de eeuwige Moeder ontwaren naar
gelang van de wijze, waarop wij het beschou-
wen. Nogmaals, er zijn geen twee verschillende
Personen of Aanzichten, welke zich verbinden
in deze scheppingshandeling, doch Een Schep-
pende Werkdadigheid is het, die zich naar
gelang van het standpunt van de beschouwer
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zonlicht, koestert het als het ware in zichzelf
en geeft het terug in de weelde ener vrucht-
bare natuur.
Op dergelijke wijze is er één aanzicht der

scheppende Werkzaamheid als Scheppings-
kracht en een ander is de voortbrengende
Vruchtbaarheid, doch zij zijn dezelfde Werke-
lijkheid, van uit twee gezichtspunten be-
schouwd. Vaderschap of Moederschap, Heilige
Geest of eeuwige Moeder, het zijn zienswijzen,
volgens welke we de éne eeuwige Werkelijk-
heid van het scheppen beleven.
Waar wij de Heilige Geest reeds hebben be-

sproken als het stralende en uitgaande aan-
zicht van het scheppen zullen wij nu trachten
tot een begrip te komen van het andere aan-
zicht, dat niet beter kan worden genoemd dan
dat van het goddelijke Moederschap.

De Schepping als de eeuwige Moeder.
Het valt moeilijk een beschrijving te geven

van hetgeen wij ervaren; de woorden, die zich
voordoen, zijn tederheid, koesterende zorg,
alomvattende behoeding, voortbrengen en
vruchtbaarheid. Het is een gevoel als vart een
warme scheppende werkzaamheid, welke in
iets plaats heeft; wij krijgen het gevoel, alsof
wij de natuur zelf zijn en binnen in ons de
stralende krachten van het Scheppingsvuur
omzetten in vruchtbare groei en in weelde van
schoonheid en vormen. Het is een wonderlijk
gevoel, geheel verschillend van het ervaren
van God de Heilige Geest en toch is het het-
zelfde. Nu begrijpen wij, wat er bedoeld werd
met de Sluier van Isis en hoe in Isis, Demeter,
de Magna Mate?" en alle opvattingen van de
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Goddelijke Moeder steeds die voorstellingen
van de natuurlijke vruchtbaarheid aanwezig
waren. Zo is dus het ontvangen van de Schep-
pende Kracht, de omzetting daarvan in voort-
brenging, aanwas en overvloed even kenmer-
kend voor dit deel of aanzicht van het godde-
lijk Scheppen als het uitflitsen van de Schep-
pende Vonk zulks was voor de Heilige Geest.
Toch is het niet mogelijk een ook maar bij

benadering juiste omschrijving te geven, hoe
deze twee, Heilige Geest en eeuwige Moeder,
Eén zijn, niet een dualiteit, welke wij ten-
slotte tot eenheid kunnen brengen doch een
Eenheid, welke wij op twee wijzen kunnen
ervaren. Wij ervaren God de Schepper niet
als Vader en Moeder, doch als Eén Wezen,
Vader-Moeder, Eén Werkelijkheid, welke op
twee verschillende wijzen kan worden ervaren
en welke wij naar gelang van onze ervaring
noemen Vader of Moeder. Slechts door in te
keren tot onszelf en de Werkelijkheid te erva-
ren, kunnen wij enig besef krijgen van dit
grote Scheppingsmysterie. Dus zullen wij, als
wij de schepping doorleven langs de lijn van
de Heilige Geest, doortrild worden van schep-
pingskracht, zullen wij willen uitgaan om
grote dingen te doen, zullen wij gevoelen, dat
wij het vermogen hebben om iets tot stand te
brengen. Dat is het gevoel van scheppend ver-
mogen en van levenskracht; wij voelen ons
bezield om iets te scheppen hetzij dan een
kunstwerk of een plan tot sociale hervorming.
Wanneer wij echter de schepping doorleven
langs de lijn van de eeuwige Moeder, worden
wij ons bewust van de omzetting van het
Scheppingsvuur in datgene, wat moet worden
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voortgebracht, hebben wij de sensatie alsof wij
de Scheppingsvonk teder en vol zorg koesteren,
zodat hij door een innerlijk omzettingsproces
datgene zal belevendigen en voortbrengen,
wat eerst als dood was.
Er bestaat geen schonere uitdrukking voor

dat gevoel dan Moederschap. De vonk van het
goddelijke Vuur, met zulk een uitbundige
vreugde ontvangen, welke vreugde wij ken-
nen bij de aanraking met het Vuur van God
de Heilige Geest, die vonk wordt verzorgd en
gekoesterd, totdat wij met alle barensweeën
van scheppend werk, hetzij van de kunstenaar
dan wel van de wijsgeer of de maatschappelijke
hervormer het aanzijn schenken aan het jonge
wezen zelf, ja het in de ware zin des woords
geboorte geven en bij die voortbrenging de
stralende vreugde ondervinden evenals de moe-
der bij haar kindje, heel iets anders dan de
vreugde welke wij hebben gekend op het ogen-
blik van inspiratie door God de Heilige Geest.
Zo is een ieder onzer vader-moeder, doch

eerst als wij beiden kunnen zijn, zullen wij
in het groot scheppend kunnen werken. In
alle scheppende werkzaamheid, hetzij in kun-
sten, wetenschappen of sociaal werk, kunnen
wij zowel de scheppingskracht of het manlijke
aanzicht ervaren, als het voortbrengende of
vrouwelijke aanzicht en door deze beide kun-
nen wij aanraking verkrijgen met de grote
Werkelijkheid daarachter. Zo spreken wij soms
over mensen, die een vruchtbaar denkvermo-
gen hebben en dit betekent enerzijds aan-
raking met de Vruchtbaarheid, welke tenslotte
het aanzijn geeft aan het werk of de idee zelf.
Het gistingsproces der scheppende werkzaam-
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heid is het Moeder-aanzicht, het inspiratie-
proces is het aanzicht van de Heilige Geest en
eerst als iemand tot beide in staat is, zal hij
een waar schepper kunnen worden.

De komende heerschappij van de Heilige
Geest.
In de naaste toekomst zal de derde Persoon

van de Drie-Eenheid meer op de voorgrond
komen in de wereld; de heerschappij van de
Heilige Geest begint aan te breken. Doch deze
heerschappij van de Heilige Geest is tevens
de heerschappij van de eeuwige Moeder; deze
beiden zijn onafscheidelijk omdat zij Eén zijn.
Dit is de reden, dat in de vroegste Christelijke
geschriften de Heilige Geest zo dikwijls vrou-
welijk genomen wordt. In een der Apocrypha
spreekt de Christus van "Mijne Moeder de
Heilige Geest"en de idee van "Sophia", de
goddelijke Wijsheid, die zulk een belangrijke
rol speelt in de Gnostieke literatuur, staat in
nauw verband met de Heilige Geest. Zo is dan
de komende heerschappij van de Heilige Geest
zowel die van de Heilige Geest als de inspi-
ratie als van de Heilige Geest als de eeuwige
Moeder, de Vruchtbaarheid.
Dit is een van de redenen, waarom het nieu-

we ras meer algemeen de hoedanigheden zal
tonen, welke in het verleden scherp verdeeld
waren tussen de twee geslachten. Het bij uit-
stek manlijke type uit het verleden, vaak ruw
in zijn kracht, wars van alle tederheid, in zijn
slechtste vorm bijna bruut, was evenzeer het
product van die uiterste scheiding, als de lou-
ter vrouwelijke vrouw, welke hulpeloos en aan-
hankelijk, zwak en zich verheugend in haar
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zwakheid, een even onbevredigend produkt
was als de louter manlijke man. Wij moeten
dit niet verkeerd verstaan, het komende type
is niet een type, waarbij verschillen tussen de
geslachten uitgewist worden en naar gelijk-
heid van man en vrouw gestreefd wordt of
waarbij de eigenlijke kenmerken van de ge-
slachten zullen te loor gaan; het is een type,
waarbij de man verfijnd zal zijn door de ge-
voelens van tederheid en mededogen, welke
men tijdelijk heeft aangezien als uitsluitend
het bezit der vrouw. Anderzijds zullen de vrou-
wen niets van haar vrouwelijke kenmerken
hebben verloren, doch tevens zullen zij daar-
bij kracht en onafhankelijkheidszin hebben
verworven, welke hare vrouwelijke eigenschap-
pen eerder in een helderder licht zullen plaat-
sen dan die verduisteren. Zo is er dus een toe-
nadering tussen de geslachten, welke beide
in staat stellen meer uitdrukking te verlenen
aan de Heilige Geest, als het Scheppingsvuur
én als de eeuwige Moeder.
Alvorens dieper in te gaan op de veranderin-

gen, welke door het meer uitkomen van het
derde aanzicht zullen worden te weeg gebracht
in de verhouding der geslachten, moeten wij
eerst nog nagaan, hoe dit tot uiting zal komen
in de komende godsdienst.

De komende godsdienst van de derde Persoon.
Zoals ik reeds zeide wordt heden ten dage

niet alleen de Heilige Geest, maar ook God
de Moeder verwaarloosd. Nu wij hebben leren
inzien, hoe die Twee onderling verband hou-
den, zullen wij geredelijk inzien, dat de ver-
waarlozing van de Een noodwendig de ver-
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waarlozing van de Andere moet meebren~~n.
Het Christendom is een typisch manlijke

godsdienst geweest; de idee van God de Vader
heeft de gehele eredienst zozeer overheerst dat,
zonder de verering van Onze Lieve Vrouwe,
voor zover deze wordt aangetroffen, het vrou-
welijk aanzicht geheel en al zou ontbreken.
Waarschijnlijk was deze eenzijdige manlijke
godsdienst nodig, doch ontegenzeggelijk is het
resultaat daarvan in onze samenleving ramp-
zalig geweest, aangezien daardoor enerzijds een
op niets berustende idee van de superioriteit
van de man is ontstaan met al de daaruit
voortkomende euvelen en anderzijds de idee
van de minderwaardigheid van de vrouw heeft
postgevat, welke de verlaging van het ideaal
van vrouwzijn meebracht, wat nimmer zou
hebben kunnen plaats vinden, indien in onze
godsdienst God de Moeder evenzeer vereerd
ware als God de Vader. Wij kunnen niet dank-
baar genoeg zijn, dat wij in de verering van
Onze' Lieve Vrouwe, welke door zo velen nog
als een vreemd element beschouwd wordt, als
iets, dat later aan de oorspronkelijke gods-
dienst van de Christus is toegevoegd, tenminste
nog de idee van het Moederschap van God
zien uitkomen op een zo schone en tedere
wijze, dat wij slechts kunnen wensen, dat deze
verering een erkend beginsel in onze gehele
theologie ware.
Wij moeten trachten ten volle de diepe en

wondere Werkelijkheid te begrijpen van al
datgene wat Onze Lieve Vrouwe vertegen-
woordigt in de Christelijke eredienst teneinde
aan die verering van Haar de plaats in te rui-
men, welke daaraan toekomt in de Chris te-
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lijke godsdienst en zodoende die godsdienst
een schrede nader te brengen tot dat toe-
komst-ideaal, waarin de derde Persoon zal
erkend worden zowel als de Heilige Geest en
als de eeuwige Moeder.

Onze Lieve Vrouioe, de Maagd Maria.
Wanneer we in aanraking komen met dit

wondere Wezen, is onze eerste indruk die ener
eindeloze tederheid, zo schoon en ijl, dat in
vergelijking daarmede onze grootste tederheid
op aarde slechts ruwheid lijkt. Al wat ooit ons
ideaal van Vrouw-zijn kan zijn geweest, al dat-
gene wat wij ooit in onze opvatting van het
Moederschap hebben geïdealiseerd, dat alles
treffen wij bij Haar in hoogste volmaking aan.
Zij is de Moeder aller moeders, in Haar tegen-
woordigheid gevoelen wij, dat zij iemand is,
die alles begrijpt en mededogen heeft met alle
wezens, in wier tedere zorg zelfs de nederigste
en laagste gekoesterd kunnen worden. Het is
een Moederschap, hetwelk alles omvat wat
leeft. Zij is in waarheid de Moeder van al wat
leeft. Wij weten wat wij hier op aarde bedoe-
len met het begrip Moederschap, hoe de moe-
der degene is, die ten allen tijde zich zelf zal
opofferen voor haar kind, hoe het kind
naar de moeder zal gaan om bescherming en
troost, wanneer het pijn heeft of smart. Er zijn
echter millioenen kinderen, die nooit die ware
moederliefde vinden, die in plaats van teder-
heid en liefdevolle verzorging en troost niets
anders krijgen dan berispingen en wrede be-
handeling; er is menig kind, dat geen moeder
heeft en dat zijn smart in eenzaamheid uit-
schreit. Toch is er voor hen allen een Moeder,
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die groter is dan alle aardse moeders, Een
die in zich de volmaking is van het Moeder-
schap, wier tedere zorg waakt over alle moe-
ders op aarde en over elk kind en wier mede-
dogen en troostrijke liefde uitgaan naar allen
die lijden of treuren. Dat is Onze Lieve Vrou-
we, de Consolatrix Afflictorum, Zij die eens
de Moeder geweest is van onze Heer, en die
nu is de Vertegenwoordigster van God de
Moeder.
Door aan de verering van Onze Lieve Vrouwe

de haar toekomende plaats toe te kennen in
de Christelijke godsdienst, welke plaats zij zal
moeten hebben om volledig te kunnen zijn,
kunnen wij metterdaad helpen om de gods-
dienst van de naaste toekomst naderbij te
brengen, die godsdienst, welke ons in zijne
idealen de Eenheid zal tonen, welke datgene
tezamen bindt wat wij nl! nog noemen het
manlijk en het vrouwelijk aanzicht van alles.
Zo moeten wij dus, in plaats van de ver-

ering van de Maagd Maria te beschouwen als
een louter Roomse en in het rechtzinnige
Christendom niet passende toevoeging, die ver-
ering wel degelijk beschouwen als een kost-
baar erfdeel, waaraan het te danken is dat de
cultus van God de Moeder niet geheel en al
is verloren gegaan voor de Christelijke gods-
dienst en waardoor een schitterend en groots
religieus ideaal zal worden toegevoegd aan het
Christendom der toekomst.

Een nieuwe verhouding der geslachten.
Een van de grootste uitkomsten van dit

nieuwe type van godsdienst, waarin het derde
aanzicht als de Heilige Geest en als de eeuwige
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Moeder de heerschappij zal voeren, zal zijn
een andere verhouding der geslachten, een
andere opvatting van het huwelijk en een ge-
heel veranderde houding tegenover dat grote
en heilige mysterie van de vereniging van man
en vrouw, door welke zij scheppen kunnen en
de mensheid der toekomst kunnen voort-
brengen.
Een van de bewegingen, welke naar een

nieuwe verhouding tussen de geslachten voe-
ren, is geweest de emancipatie der vrouwen
in die emancipatie zijn natuurlijk momenten
geweest, waarbij het doel voorbij gestreefd
werd. Toch is het belangrijke resultaat bereikt,
dat waar zelfs een halve eeuw geleden de posi-
tie der vrouw in de samenleving nog die was
van een minderwaardig wezen, wier hele op-
leiding er op berekend was haar bekoorlijk
te maken voor de man, een speeltuig voor zijne
voldoening, thans de vrouw zich aan die on-
waardige positie heeft ontworsteld waarin zelfs
de hoffelijkheid aan de vrouw betoond zo vaak
slechts een gesluierde belediging was van het
ideaal van Vrouw-zijn.

De ontheiliging van geslachtelijk verkeer in de
oude orde.
Bij de oude stand van zaken werd het als heel

natuurlijk beschouwd en behoorlijk, dat een
jonge man zijn jeugd doorbrengt met "plezier
te maken", waarbij geen openlijke aanstoot
mocht worden gegeven, maar overigens niet
alleen werd toegelaten doch zelfs goedgepraat,
dat de diepste vernedering werd aangedaan
aan de vrouwen het mysterie der geslachtelijke
gemeenschap werd ontheiligd. Wanneer hij
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dan voldoende van het plezier genoten had
en zelfs de wellust moede geworden was, moest
hij de eveneens door het algemeen gebruik
voorgeschreven noodzakelijkheid onder de
ogen zien om een geregeld leven te gaan lei-
den, te gaan trouwen en een voorbeeldig bur-
ger te worden. Onderwijl was er dan een
meisje groot gebracht in volslagen onnozel-
heid, met slechts een enkel haar ingeplant
idee: om een man te krijgen en die te be-
hagen. Buiten dat ene doel was er niets, dat
voor haar van belang werd geacht en haar
gehele opvoeding, haar gehele jeugd werd er
aan besteed haar tot verhandelbaar produkt
op de huwelijksmarkt te maken. Van het echte
leven hield men haar onwetend en die onwe-
tendheid werd onschuld genoemd en zo werd
zij dan opgekweekt voor een huwelijk, waar-
van zij de werkelijkheden en de verantwoorde-
lijkheid niet eens begreep. Dan werden deze
twee tot elkaar gebracht, de man ontaard door
de ontheiliging van al wat heilig is in de ver-
houding der geslachten, de vrouw onwetend
omtrent zelfs de eerste beginselen dier ver-
houding.
Wat kon zulk een huwelijk anders worden

dan die vreselijke tragedie, welke daaruit in
zo talloze gevallen is voortgevloeid, een treur-
spel, waarbij de bruid in al de reinheid van
haar onbevlekt vrouw-zijn geofferd werd op
het altaar van ene wellusteling, die al de zo-
genaamde "genoegens der jeugd" reeds moede
was. Niemand zal ooit in staat zijn de geschie-
denis te schrijven van het lijden en de ver-
nedering, ondergaan door vrouwen, die men
aldus tot dienstbaarheid verplichtte aan man-
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nen, die niet alleen het ideaal van het Moe-
derschap bevlekt hadden, doch die vaak onder-
mijnd door ziekte tot haar kwamen en niet
geschikt waren om de vader harer kinderen
te worden. Hoe kan de gehele geschiedenis van
dat lijden gekend worden, waar het meeste
daarvan in stilte gedragen wordt in uiterste
verlatenheid en zonder hoop op redding of
medelijden van de buitenwereld, Wij kunnen
slechts ontzet staan over de vreselijke schuld,
waarmee de man beladen is, totdat hij na tal-
loze geslachten door een geheel andere en
waarlijk geestelijke houding ten opzichte van
de vrouwen het huwelijk de vreselijke schuld
zal hebben afgedaan, die nu op zijn schouders
rust. Het is ongelofelijk, hoe al die tijden de
man steeds door hoffelijkheid en galant op-
treden heeft voorgegeven de vrouw te eren,
terwijl hij in de dingen, waar het op aankomt,
haar onteerde en de beginselen van het moe-
derschap ontheiligde en bevlekte.

Het moederschap een last of een schande.
Hoe kon het anders dan dat het moeder-

schap zelf onder deze omstandigheden ging
lijden? Hoe kan een vrouw waarlijk haar moe-
derschap eerbiedigen als het iets is, dat ont-
stond onder omstandigheden en toestanden,
waarin zij slechts moest dienen tot bevredi-
ging van lust en begeerte en het kind ver-
wekt wordt niet om zijns zelfs wil, doch als
een bijkomstigheid van die lust en begeerte?
Wij moeten ons er over verwonderen, dat
de vrouw onder zulke omstandigheden het
moederschap nog op zo edele wijze is blijven
beschouwen, dat zij nog zo gewillig de last is

blijven dragen van het opvoeden der kinderen
met de onophoudelijke zelfopoffering, welke
daarmede gepaard gaat. Toch heeft het ideaal
van moederschap geleden en het merendeel
der vrouwen geloven heden ten dage in haar
wanbegrip over de emancipatie der vrouw,
dat de vrijdom van de slavernij, waarin de
vrouw zich bevond, daarin moet bestaan, dat
zij niet in de eerste plaats moeder van het ras
moet zijn, doch het enige nodige is, zich een
weg te banen in het zakenleven of in een der
beroepen, die thans voor haar open staan. Dan
zijn er ook nog, die door de onwaardige op-
vattingen omtrent het huwelijk, temidden
waarvan zij zijn opgebracht en waartoe men
haar gedwongen heeft, haar eigen moeder-
schap niet eerbiedigen (wat zij wel zouden
doen, indien haar huwelijk waarlijk dè ver-
eniging ware, welke het behoorde te zijn) en
wier enige streven is, zo min mogelijk last van
haar kinderen te hebben. Ten slotte is er een
heirleger van ongelukkigen, wier moederschap
niet gewijd werd door een huwelijk, die slechts
middel waren tot bevrediging van begeerte om
daarna uitgestotenen te worden en te worden
veroordeeld door diezelfde mannen, die haar
gemaakt hebben tot wat zij zijn. Dat niet alleen
deze millioenen slachtoffers de schande moe-
ten dragen van de ongehuwde moeder en zo
het moederschap zijn gaan beschouwen als een
zondelast, doch dat zelfs de kinderen, uit zulke
verbintenissen gesproten, gebrandmerkt wor-
den als onwettig door een samenleving, die
de verkeerde toestanden duldt, die hunne ge-
boorte heeft mogelijk gemaakt, is een schand-
merk, zo diep op het aangezicht onzer tijden
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gebrand dat er eeuwen nodig zullen zijn, om
het uit te wissen.
De vereniging van man en vrouw in de daad

der schepping is de heiligste gave van God de
Heilige Geest en van de eeuwige Moeder aan
de mensheid; het is de enige handeling, waar-
in de mens het goddelijke benadert, waarin hij
zelf kan scheppen. Totdat dit allerheiligste
mysterie van het menselijke leven uit het slijk
der zinnelijkheid zal zijn opgeheven in de
zuivere lucht van een goddelijke wijding, be-
staat er geen hoop op een betere mensheid;
een ras, dat in wellust verwekt en geboren
wordt, kan nooit een zuiver en toegewijd men-
senras zijn. Wij kunnen er ons slechts over
verwonderen, dat het tegenwoordige ras nog
zo goed is, wanneer wij bedenken, onder welke
toestanden het tot aanzijn is gekomen.

De nieuwe kameraadschap der geslachten.
Gelukkig zijn er thans, en zijn er altijd ge-

weest, uitzonderingen: die waarlijk heilige
huwelijken, waarin de betrekking tussen man
en vrouw schoon is en edel, waar de schep-
pende handeling beschouwd werd met de eer-
bied en liefde, welke er toe behoren en waar
het moederschap steeds omgeven was van zorg
en tederheid, van alle eerbied en ontzag, welke
het inderdaad waardig is.
In de toekomst zal dat het ideaal zijn: het

nieuwe religieuse ideaal van God de Schepper,
Die het Vuur is der scheppende Werkzaam-
heid en tevens de eeuwige Moeder, zal zowel
in onze gehele samenleving en bij ons als
enkeling de verhouding der geslachten wijzi-
gen en alles, wat daartoe behoort.
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Dan zullen in het nieuwe ras, dat nu onder
ons begint op te komen, de man en de vrouw
gelijkwaardig zijn, inzover zij hand in hand
gaan als kameraden op de pelgrimstocht van
het leven en samen komen in de onafhanke-
lijkheid hunner eigen individualiteit en toch
elk als vertegenwoordigende het ideaal van
eigen geslacht. Zo zal er meer en niet minder
ware manlijkheid tot uiting komen in de man,
meer en niet minder ware vrouwelijkheid in
de vrouw, hoewel er in elk hunner een dieper
inzicht zal bestaan en meer weerklank zal wor-
den gevonden voor hetgeen is van het andere
geslacht. In het gemeenschapsleven zullen
mannen en vrouwen de voor ieder hunner ge-
schikte rollen spelen, niet dat de vrouwen
het werk zullen gaan doen, dat beter voor
mannen geschikt is, doch zo dat elk geslacht
dat element zal bijdragen tot het maatschappe-
lijk leven van een volk en van het ras, dat het
uitsluitend geven kan.

De heiligheid van geslachtelijk verkeer.
Het huwelijk van de toekomst zal dan zijn

een samenkomen en in elkaar opgaan van twee
vrije zielen, die beiden tot deze vereniging
overgaan, onbesmet en rein. En de vrouw zal
hetzelfde recht hebben om die reinheid te
eisen in de man, welke hij nu van haar durft
te eisen, terwijl hij haar in zijn eigen verleden
verloochende. Dan zal men de daad der ge-
slachtsvereniging, welke het nieuwe lichaam
schept, gaan beschouwen in het licht van een
goddelijk Mysterie, de vervulling van die ge-
meenschap van twee zielen, welke wij huwe-
lijk noemen. De leer van de komende gods-
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dienst over God de Schepper als de Heilige
Geest en als de eeuwige Vrouwen over het
grote Mysterie van de Wereldschepping zal de
vereniging van man en vrouw, die er het zinne-
beeld van is, adelen en vergeestelijken. Zo zal
de gemeenschap worden omgezet in ene han-
deling van goddelijke verering, welke zal zijn
als een gebed tot de ziel, voor wie aldus in
hoogste liefde een aards tabernakel wordt toe-
bereid. Alleen op deze wijze kunnen er licha-
men geschapen worden voor het komende ras,
die zuiver en fijn genoeg zijn om tempels te
worden voor de inwonende Godheid, die zo-
veel meer tot uiting zal komen in de mens-
heid van de naaste toekomst.

Het ideaal van moederschap.
Welk een geheel andere opvatting van het

moederschap zal zulk een verhouding mee-
brengen! Instede van gedwongen te zijn het
moederschap vaak te beschouwen als een
schande of anders als een last, zal de vrouw
het moederschap zien als de verheerlijking van
het vrouw-zijn, de hoogste liefdedienst aan
het ras, waartoe zij alleen in staat is en in de
periode van zwangerschap, waarin het nieuwe
lichaam langzamerhand wordt voorbereid voor
z~tn grote d~el, zal zij voortdurend omringd
ZIJn doo: .dIe schoonheid en die innerlijke
voorbereiding welke daartoe nodig zijn.
Wel~e grotere en meer vermogende hulp,

welk Ideaal van hogere bezieling kan er we-
zen bij deze eerbied voor het moederschap dan
de ~.ulp van de Grote Moeder, de immer Maag-
delijke Moeder, Onze Lieve Vrouwe Maria?
Het doet er niet toe, of wij Haar, dat Ideaal
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van Moederschap, bij deze naam kennen of bij
enige andere naam waaronder Zij vereerd
wordt in niet-Christelijke godsdiensten als het
maar dezelfde grote Werkelijkheid is, die er-
kend wordt. De man zal dan de eeuwige
Vrouw vereren in de vrouw, die hij liefheeft,
de Grote Moeder in de moeder zijner kinde-
ren en door dat grote Ideaal van Moederschap,
belichaamd in Haar, die wij in de Christelijke
Godsdienst Onze Lieve Vrouwe noemen, zal
alle moederschap worden geadeld, zal de we-
reld worden hervormd.

De wereld van God de Schepper.
Wanneer wij op die wijze God de Heilige

Geest en God de Moeder leren kennen als
Werkelijkheden in ons dagelijks leven, wordt
onze gehele wereld veranderd.
De aanraking met God de Heilige Geest, die

is het Vuur der Schepping en het goddelijke
Denkvermogen, heft ons op uit de chaos en
de duisternis van ons gewone leven naar het
licht en de helderheid van die wereld van het
Werkelijke, waarin wij de dingen ervaren, zoals
zij zijn. Het is alsof wij in een dal waren, waar
wij in het duister van dichte bossen en struik-
gewas de hemel boven ons niet konden zien,
niets konden zien van het landschap rondom
ons en tijden lang worstelden om stap voor
stap door talloze moeilijkheden, ons pad te
vinden langs de berghelling.
Dan komt ten slotte het ogenblik, dat het

terrein zich opent en wij in de volle schitte-
ring en pracht van het zonlicht de bergtop
bereiken, van waaruit wij in een klaar en onge-
hinderd uitzicht schijnen neer te zien op de
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gehele wereld. Dan kunnen wij dat donkere
dal zien, waardoor wij moeizaam onze weg
hebben gevonden, kunnen wij zien, hoe de
berg van alle kanten kan worden beklommen
en hoe de mensen dwalen en rondzwerven
doordat zij niet in staat zijn de bergtop te
zien. Is er een inniger vreugde dan aldus de
heerlijkheden van het goddelijke Denkvermo-
gen te ervaren en, zij het ook voor een ogen-
blik, te leven in de Vrijheid, het Licht van
de alles omvattende Eenheid van dat Denk-
vermogen waarin het heelal bestaat? Zulk een
vreugde, zulk een bovenzinnelijke Schoonheid
is het deel van hen, die in aanraking komen
met de wereld van God de Heilige Geest. Bij
die aanraking worden wij bezield door die
goddelijke Adem, welke het levende Vuur is
de inspiratie; ons hele wezen gloeit dan op
met een hemels Vuur, welke de scheppings-
macht van het heelal is. Wij worden verlicht
door de glans der innerlijke Wijsheid, baden
ons in de heerlijkheid van dat goddelijke
Denkvermogen en aanschouwen aldus een
wereld, stralend van de schoonheid en tril-
lend van de liefde van God de Heilige Geest.
Ook in de ervaring van de eeuwige Moeder,

hetgeen slechts een andere wijze is van het
ervaren van God de Schepper, gaan wij in tot
die allesomvattende Moederlijkheid van het
Heelal, waarin het Scheppingsvuur wordt ge-
koesterd en verzorgd totdat het vruchtbaar
wordt met een overvloed en schoonheid van
levende vormen. In die ervaring ligt een
tederheid en een medegevoel, een beschutten-
de warmte, waarin het grote Mysterie der
Wereldschepping voor immer is omvat.
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Evenals wij in het Goddelijk Denkvermogen
de wereld hebben gezien zoals zij is in God
de Heilige Geest, zo zien wij in de goddelijke
Moeder de Sluier der Natuur opgelicht en het
wonder der schepping wordt ons bekend als
dat eeuwige Offer, door hetwelk de wereld
wordt bestendigd.
Kan er een grotere gave aan het mensdom

bestaan dan dit diepere Inzicht in de derde
Persoon van de goddelijke Drie-Eenheid, God
de Schepper, het goddelijk Denkvermogen en
de goddelijke Moeder? Laten wij dan trach-
ten die heerlijke Werkelijkheden zo te begrij-
pen en te ervaren, dat wij God de Heilige
Geest en de eeuwige Moeder in ons dagelijks
leven kunnen aanbidden, opdat ook in ons
die goddelijke omzetting moge plaats grijpen
van de scheppingskracht, dat magnum opus)
door hetwelk de mens meer dan mens wordt,
waardoor hij God wordt. Dan zal de dag aan-
breken, waarop wij boven onze menselijk-
heid zullen zijn uitgegaan en de Goddelijkheid
zullen hebben opgeëist waarvan wij ons nu
niet bewust zijn, de dag waarop wij één zul-
len zijn met God de Schepper en in vol be-
wustzijn zullen instemmen in die grote zang
der Schepping, waarop door ons dat eeuwig
Mysterie zal zijn volbracht, dat wij kennen in
God de Heilige Geest, de Schepper, de Heer,
de Levenbrenger.
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