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Wij zullen allen wel willen geloven dat de hooggeplaatsten,
de politici, economen, diplomaten, parlementariërs, regeer-
ders, geestelijken, geleerden, enz., allen het goede vóór heb-
ben en hun uiterste best doen om de rust, de vrede, de wel-
vaart en het geluk voor de aan hen toevertrouwde mensheid
te verzekeren. Maar, eerlijkheidshalve moeten wij - helaas -
ook toegeven dat het hen, niettegenstaande alle good-will en
alle congressen, maar héél slecht schijnt te gelukken. Ja, wij
hebben het onbehaaglijke gevoel alsof het eerder slechter dan
beter gaat, of de onzekerheid aldoor toe-, i.p.v. afneemt, of
een derde wereldcatastrofe. i.p.v. een wereld-vrede, dreigend
op ons afkomt.
Wat kan in dit wereld-omvattend vraagstuk, waarin miljar-
den mensen zijn verwikkeld, waarbij onvoorstelbaar grote
economische en sociale belangen zijn betrokken, waar de
knapste koppen al hun kennen en kunde geven om een op-
lossing te vinden, wat kan daar de betekenis zijn van een
daad vol goede wil van één enkel individueel mensenkind?
Is het niet nutteloos om ons met zo iets waanzinnigs bezig te
houden? Is het geen dwaze tijdverspilling?
Wanneer men, nu 2J> eeuwen geleden, aan de heer Gautama
Boeddha een of ander verheven en ingewikkeld metafysisch
vraagstuk voorlegde, weigerde Hij er op in te gaan, zeggende
dat dergelijke problemen niet van belang waren wanneer de
mensheid aan de rand van de ondergang leefde. Indien men
zich in een brandend huis bevindt, gaat men geen weten-
schappelijke of wijsgerige puzzels oplossen, maar tracht zich
zo spoedig mogelijk te redden en uit de brandende puin-
hopen weg te komen. Maar dan dient men te weten waar de
deuren en ramen zijn, waaruit men vluchten kan. Die ken-
nis is op dat moment véél belangrijker dan het antwoord op
enig abstract probleem.
Niemand zal wel ontkennen, dat dit een gezonde kijk op za-
ken is.
Staat het Huis van onze huidige mensheid inderdaad in
brand? Bestaat de dreiging, welke wij voelen, inderdaad?
Waar is dan de haard van die brand? Want dan zouden wij
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haar misschien nog kunnen blussen. Of waar zijn de ~~men
en de deuren, waaruit wij kunnen vluchten? Welke ZIJnde
diepere oorzaken van de spanning en de dreiging van onze
tijd?

Ieder mens beschouwt elke gebeurtenis tegen de achtergrond
van zijn eigen persoonlijke herinnering. Alleen op die manier
kan hij vergelijkingen maken en zich een oordeel vorme~:
Wij moeten zo iets als een "maatstaf" hebbe.n, waarmede WIJ
beoordelen kunnen. Het totaal onbekende vindt ons oordeel-
loos en daarom brengt het ons meestal in verwarring. Er is
geen basis, waarop wij ons tegenover het .t~.taalonbekende
stellen kunnen. Toch is het nog zeer moeilijk, zelfs met de
maatstaf van onze ervarings-herinnering, een juist oordeel te
vormen over gebeurtenissen, welke niet vreemd zijn, want her-
innering is nu eenmaal iets subjectiefs. Het is de. nagalm
van subjectieve indrukken, welke indrukken-zèlf m~t meer
teruggeroepen kunnen worden. Wij kunnen met deze indruk-
ken niet doen wat de wetenschappelijke bestudeerder doet,
nl. eindeloos vele malen' het experiment herhalen, teneinde
zijn beoordeling zo zuiver en objectief mogelijk te doen zijn.
Een subjectieve indruk kan niet herhaald worden, omdat
wij er dan zelf héél anders tegenover zouden staan. Wij zijn
een tweede keer niet onvoorbereid en onbevangen zoals de
eerste keer. Het waarnemings-apparaat is gewijzigd en dit
belemmert de mogelijkheid van de identieke herhaling. Bo-
vendien verandert zich onze bewustzijns-instelling voortdu-
rend, zodat ook dit ons belet een oordeels-maatstaf te heb-
ben welke betrouwbaar is.
Nu ~eldt dit niet alleen voor de herinnering v~n de indivi~u-
ele mens maar is even waar voor de collectieve mensheid,
voor een' groep of een volk. Er is een groe~s-bewustzij~ en
daarom een groeps-herinnering en een collectief ~eoorde~I~~~-
niveau. Men geeft daaraan de naam van "publIeke opmie .
En juist in die "publieke opinie'.' .bestaat dat gevoel van
spanning, van onbehagen, van dreiging en van onrust: ~a~-
gezien wij-allen een deel zijn van deze groeps-collectiviteit,
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omdat wij kinderen van onze tijd en van ons volk zijn, onder-
gaan wij, ieder voor zichzelf, dat gevoel van onrust en span-
ning. .
Het blijkt zéér moeilijk te zijn een goed standpunt te vinden,
van waaruit men de publieke opinie kan bestuderen en con-
troleren. Men probeert het in de moderne socio-psychologie
te doen door enquêtes, door statistisch opinie-onderzoek, door
zg. mental-tests, e.d. meer. Maar deze methoden moeten zich
alle beperken tot tamelijk oppervlakkige reacties, het diepere
wezen van de mens kan men langs deze weg niet peilen. Het
overgrote deel van de mensheid reageert en oordeelt niet
individueel en zelfstandig, niet vrijwillig en spontaan, doch
als gevolg van z.g. "dressaten", vanuit een psychische achter-
grond van conformisme en identificatie. Deze achtergr?nd
van dressaten toont zich als de mode, de openbare menmg,
de gangbare opvatting in moreel, sociaal en gods~ienstig op-
zicht, de doorsnee-mening, waaraan de mensen ZIchmoeten
aanpassen, indien zij niet als zonderling, buitenissig, onmaat-
schappelijk of excentriek willen gelden. Teg~.nzulk een kur:~t-
matige en opgedrongen achtergr~nd v~~gelIJktde me.ns ZIJn
indrukken, deze bepaalt zijn reaene en ZIJnoordeel en ISdaar-
om nooit zuiver en spontaan, maar geconditioneerd, beïn-
vloed en sterk gekleurd.
De gewone mens gedraagt zich naar een bepaalde NORM en
wijkt daar niet graag van af, want de collectiviteit van de ge-
meenschap schenkt hem een gevoel van geborgenheid en be-
veiliging, hetgeen hij niet graag wil missen. Deze basis van
schijn-veiligheid is het wankele fundament, waarop de leuze
van geborgenheid van de wieg tot het graf, zijn valse propa-
ganda zich baseert en de primitieve mens verlokt en misleidt.
Als minimaal klein deeltje van de grote massa, draagt de
mens - naar hij meent - geen verantwoordelijkheid voor het
geheel en dat is een rustig en prettig gevoel, waarbij hij kan
indommelen. Hij mag alle schuld leggen op de schouders van
autoriteiten, maatschappelijke, economische, politieke en re-
ligieuze leiders. Daarvoor betaalt hij zijn belastingen en is lid
van diverse belangen-gemeenschappen. Het fundament van
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de NORM ligt dus in de autoriteit waarmede de massa een
bepaald persoon, of een instelling of kerk, heeft bekleed. Zo-
lang die autoriteit en daarom de NORM zich handhaaft, is
alles tamelijk ordelijk en is er geen onrust of gevoel van
spanning en onveiligheid. Het doet merkwaardig aan, wan-
neer men bemerkt hoe in vroeger eeuwen de NORM zelfs
rekening hield met wat toen "normaal" was, hongersnood,
armoede, epidemiën, slavernij, rooftochten en oorlogen. De
"publieke opinie" werd daardoor in het geheel niet veront-
rust, het waren de ondoorgrondelijke raadsbesluiten Gods en
het verwekte geen spanningen of onzekerheid. Wanneer wij
de kronieken lezen van slechts 5 of 6 eeuwen terug, verbaast
ons de laconieke rust en de nuchtere zakelijkheid, waarmede
gebeurtenissen worden beschreven, welke ons nu in grote
verwarring zouden brengen en waar alles in ons tegen in
opstand zou komen. Het fundament, dat in die tijden bleef,
ondanks alle misère, was de Universele en enige Moeder-
kerk, de Katholieke, de Bruid van Christus, die door geen
oorlogs-rumoer werd aangetast en waarin ieder geschonden en
verslagen mens altijd een toevlucht kon vinden. De autori-
teit van de Kerk, waaraan ook de Staat zich onderwierp,
bepaalde de NORM.

Maar NORMEN blijven niet onaangetast.
Telkens worden zij belaagd door de twijfel en de opstandig-
heid van hen, die geen norm-slaven willen zijn en dan ont-
staan spanningen, de algemene onrust, het gevoel van be-
dreigd te worden. Daartegen is geen inquisitie, geen militair
geweld bestand. Het WOORD, geuit door tong of pen, is
oneindig veel machtiger dan welk wapen van geweld of welk
martelwerktuig dan. ook. Dat toont de geschiedenis overdui-
delijk bij elke overgang van het ene tijdvak in het andere.
Vijf eeuwen geleden was het de Renaissance van het vrije we-
tenschappelijk onderzoek en denken, dat zijn intrede deed
in een samenleving, die zo iets nooit beleefd had. Daarmede
ging uiteraard een bedreiging van de autoriteit van de Kerk
van Rome gepaard, nI. de Reformatie, ingeluid door Maar-
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ten Lüther, en spoedig begon het veilige en vertrouwde fun-
dament van de oude NORM te wankelen en te scheuren.
Een golf van onrust en onzekerheid ging toen door de Euro-
pese beschaving en samenleving, welke zijn culminatie bereik-
te in de Franse Revolutie.

In onze dagen, vijf eeuwen na de Renaissance en de Refor-
matie, zijn wij blijkbaar op een nieuwe "Drempel" aangeko-
men en een nieuwe "Overgang" ontwikkelt zich, waardoor
de oude NORM van wetenschappelijke zekerheid wordt aan-
getast en ondermijnd en waardoor dat algemene gevoel van
onbehagen en onzekerheid is ontstaan.
Wat heeft in onze dagen de NORM aangetast?
Wij moeten niet trachten het te zoeken in de uiterlijke dingen
van het leven. Politiek, sociale verhoudingen en economische
toestanden zijn altijd secundaire gevolgen; de primaire oor-
zaken liggen veel dieper in een verandering van de bewust-
zijns-instelling der mensheid. Wij moeten in die richting zoe-
ken. Waarin onderscheidt de moderne instelling zich princi-
pieel van die van vorige eeuwen? Onze tijd is die van het
groeiend Ruimte-besef, zoals in de Renaissance het Tijd-besef
zich ontwikkelde, waaraan het wetenschappelijk denken zijn
opkomst en zijn bloei heeft te danken. Het is niet toeval-
lig, dat in de aanvang van dat tijdperk een genie als Chris-
tiaan Huygens het slinger-uurwerk uitvond, waardoor ,het
wetenschappelijk denken tot in onze dagen en voor nog
vele eeuwen, geïnspireerd werd om alle gebeurtenissen en
processen tot ritmen en golvingen en trillingen te herleiden.
Door de prestaties van technologie op het gebied van de ruim-
te-vaart, ziet de moderne mens de heelal-ruimte héél anders
dan tot voor een paar decennia geleden. Wij beginnen een
derde afmeting aan ons wereldbeeld te beseffen; wij zijn meer
en meer "space-minded" aan het worden. Voorheen was de
hemel voor ons het symbool van het "verhevene" en "spiritu-
ele". Behalve de dichtbijzijnde wolken,'de vogels en als eerste
stap - nog maar ongeveer een halve eeuw geleden - van de
laag-vliegende vliegmachines, welker taak alleen was om af-
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standen op het aardoppervlak in steeds korter tijd te over-
bruggen, was daarboven het eindeloze, het onpeilbare, de
sfeer van het onbereikbare, waar het menselijk denken geen
grond kon vinden en waar, niet "alleen in primitieve tijden,
maar ook nu nog, de Godheid en Zijn engelen tronen, waar
de heiligen zich bevinden, vanwaar Gods alziend oog de
mensheid gade slaat. Angelus Silesius dichtte: "Mij docht,
de Godheid woonde verre, hoog boven maan en sterre ....•.
Wij, moderne mensen, spreken en denken nog altijd over
Onze Vader in de Hemelen, over het Koninkrijk der Heme-
len en leven nog in de bijbelse sfeer, waarin de Hemel soms
synoniem is met het goddelijke. Jezus vroeg aan Zijn discipe-
len: "Van wie is de doop van Johannes? Is die van de Hemel
of van de mensen?" (Matth. XXI-25). Hij zegt: "Er zal in
de Hemel meer vreugde zijn over één zondaar, die zich be-
keert, dan over 99 rechtvaardigen" (Luk. XV-7). Het vóór-
Copernicaans denken ligt nog ten grondslag aan de beschrij-
ving van extatische visioenen, zoals: "De eerste Hemel zal
verdwijnen en vergaan en een nieuwe Hemel zal ontstaan, die
zeven-voudig stralender is" Ges.XXX-26) en "De Hemel
zal opgerold worden als een boekrol en de sterren zullen op
aarde vallen als vijgen van een vijgeboom, die geschud wordt"
(Openb. VI-13).
Maar in onze dagen, nu de pioniers, de sputniks, de explo-
rers in de interplanetaire ruimte zweven (er/zijn tenminste
5 interplanetaire objecten van menselijk maaksel binnen ons
zonnestelsel) en ons berichten zenden van hun bevindingen;
nu bijna wekelijks de Titans, de Redstone's, de. Midassen,
de Honest Johnsen hoe zij verder genoemd worden, de ruim-
te in- brullen om verkenningen te doen en nadat de de astro-
nauten (dat zijn sterre-reizigers) of cosmonauten (dat zijn
heelal-reizigers) als Yuri Gagàrin, Virgil Grissom, Alex
Shephard en Titov en binnenkort ongetwijfeld meerderen,
hun gewaagde tochten ondernamen, welke niet bedoeld zijn
om met grote snelheid een aardse afstand te overbruggen, heeft
alles snel, geruisloos en voor velen onbewust een heel nieuwe
wending genomen en is de grenzeloze Ruimte binnen ons
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we\eldbeeld getrokken. Daarom kan men nu terecht en zin-
vol ~preken over één Wereld. Maakt dat economisch, politiek
of sdfiaal veel verschil met vroeger? Heeft het tot meer vrede
of tot meer onderling begrip geleid? Neen, misschien is het
tot no? toe alleen een factor te meer voor concurrentie, na-
ijver en bedreiging. De mensen voelen dat zij te dicht op
elkaar ~itten. Niettegenstaande de eindeloosheid der Ruimte,
mist de mens .Jevens- ruimte" .

Wij moeten de oplossing in een andere richting zoeken, welke
ten nauwste samenhangt met dit groeiend begrip van een
Universele Ruimte, waarin' alle openbaring delen moet en
waarin hij bestaat.
Een nog jonge wetenschap, die nochtans een oeroud verle-
den heeft, is de psychologie. In het Westen is het de jongste
tak, maar in het mystieke Oosten is het de alleroudste. In deze
psychologie heeft men grote ontdekkingen gedaan en mis-
schien wel de meest-verstrekkende is die van Jung, van het
collectieve Oer-bewustzijn en van de Archetypische funda-
menten van het menselijk zieleleven. Hij ontdekte dat - ge-
heel onafhankelijk van rassen, tijden of landen - er een
identiek oer-bewustzijn in alle mensen aanwezig is als diep-
ste grond van hun zieleieven. Het komt misschien wel het
duidelijkste aan het licht in het droomleven van de mens en
in de samenstelling der oude Droomboeken, welke men bij
praktisch alle volken der oudheid aantreft, erkent men - zij
het wellicht niet bewust en doordacht - een gemeenschap-
pelijke grond, van waaruit de individuele droom "geduid"
kan worden. De dichter-filosoof Friedrich von Schiller heeft
in het begin van de vorige eeuw daar reeds op gewezen en
er de juiste conclusie uit getrokken, zodat men hem, in zekere
zin, als een voorloper van Jung zou kunnen beschouwen wat
de theorie der Archetypen betreft. Deze droom-duiding was
in de grijze oudheid de belangrijke factor van de profetische
Tempel-slaap, van de onthullingen der in trance-toestand
verkérende Pythia te Eleusis, van de Yoga-slaap der Indische-
wijzen. Op dit droomleven, dat dus een universele kosmische
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achtergrond blijkt te hebben, ontstonden de Mythen en ,alle
droomsymbolen vindt men in deze Mythen terug. Uiterst
leerzaam is hetgeen de grote occultisten en thans oor.. de
moderne psychologen daaromtrent vertellen. ;
Maar in zijn dag-bewust leven denkt de mens zichzelf als een
afgezonderd Ik-wezen en isoleert dit IK van alle andere schep-
selen. In dit IK is geen plaats voor de talloze Niet-Ikken, voor
al die "anderen", hoe gaarne wij dat misschien ook hopen en
verlangen. Daarvoor moet het IK zijn plaats afstaan aan het
WIJ, maar iedereen voelt daarbij iets heel essentieels van zich-
zelf verloren gaan en vaak juist datgene, waarop hij zoveel
prijs stelt, nl. het "persoonlijk" element. Dit staat gelijk met
het verlies van de persoonlijke en individuele Vrijheid en
Veiligheid. Dit is het instinctief bezwaar, dat wij westerlingen
hebben tegen de ideologie van het Communisme, waarin het
"WIJ-bewustzijn" zo verheerlijkt en het "IK-bewustzijn" zo
veroordeeld wordt. En toch is misschien dat "WIJ-bewust-
zijn" een groeiend aspect van deze moderne tijd. Dat de den-
ker Karl Marx een gans andere opvatting van dit probleem
heeft gehad, die diep religieus was en christelijk geïnspireerd,
wordt door het Communisme liefst vergeten, omdat het ge-
vaarlijk zou zijn voor hun wereldse politiek.
Wij moeten ons dus duidelijk trachten te maken, wat dan dat
IK is, dat de aandacht zo voor zichzelf opeist en zich tegen
de Universaliteits-gedachte verzet. Het IK is als een soort
brandpunt van ons bewustzijn. Maar evenals een optisch
brandpunt géén werkelijk objectief bestaan heeft, hoe fel
het ook branden en stralen kan, doch het resultaat is van de
concentratie van tal van lichtstralen, via een positieve lens,
in één enkel punt, zo is ook het IK alleen maar een verschijn-
sel, een gevolg en geen werkelijk bestaand Iets. Eén enkel
wolkje in een blauwe hemel kan oorzaak zijn dat er geen
brandpunt meer is. Het IK, dat ontstaat in de draaikolk van
herinneringen en verwachtingen, vervluchtigt tot niets, zo-
dra deze facetten van het bewustzijn in narcose, diepe trance
of bewusteloosheid worden onderschept. Het IK-bewustzijn is
volkomen afhankelijk van de bundel emotionele herinner in-
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geJWelke wij in ons bewustzijn-complex met ons omdragen.
De sychologie, en dan voornamelijk de diepte-psychologie,
heef gevonden dat de ."herinnerings-voorraad" van het IK
niet uitsluitend het residu is van de persoonlijke ervaringen
van de individuele mens, evenmin als diens toekomst-idealen
en -verwachtingen, maar' dat deze voor een overgroot deel
ontspringen aan collectieve bronnen, ook al liggen deze her-
inneringen en idealen half- of zelfs onbewust in het z.g. subli-
minale bewustzijn.
Daar delen wij deze collectieve herinneringen en idealen met
alle andere mensen en zelfs met schepselen uit andere natuur-
rijken. Het is als het ware één groot reservoir, een oceaan
van levend bewustzijn, waarop elke "IK-heid" een golfje is.
Dat betekent derhalve dat niemand los staat van de mens-
heid in haar geheel. Dat wat de mensheid aandoet, doet in
meerdere of .mindere mate ook ieder onzer persoonlijk aan.
Misschien kunnen wij enige tijd aan de beïnvloeding ontko-
men, door afscherming, door innerlijk verzet, maar - even-
min als een golf op de wijde oceaan kan ontkomen aan
eb en vloed of aan hei: zoutgehalte van het zee-water - even-
min kan de menselijke ziel, krachtens haar onverbrekelijke
verbondenheid aan de Totaliteit, vrij en onbeïnvloed blijven
van de Collectieve Psychè der mensheid. En wederkerig zal
al wat in ons bewustzijn leeft, de collectieve mensheid aan-
doen. Wij besmetten zeer positief onze omgeving wanneer
wij minderwaardige of misschien misdadige gedachten en ge-
voelens koesteren, evenzeer als wij onze omgeving zullen ver-
edelen en opheffen wanneer onze ideeën en inspiraties nobel
en verheven zijn. De Universaliteit van de Mensheid, de Broe-
derschap, is inderdaad een voldongen feit, dat door de mo-
derne psychologische wetenschap onomstotelijk aan het licht
is gebracht en de grondslag is van de moderne Theosofie.

De consequenties van deze ontdekking zijn inderdaad over-
weldigend. Zowel ten goede als ten kwade.
In' deze collectieve levens-gemeenschap heersen uiteraard on-
verbrekelijke wetten. Deze zijn: harmonie, evenwicht, com-
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pensa tie en uitwisseling. Inderdaad zijn het dezelfde wet/en,
die de uiterlijke natuur beheersen, behalve dat zij in geheel
andere sferen en op ander niveau werken. In elke "gesloten"
systeem is deze wetmatigheid aanwezig en kan gezien worden
als de Wet van goddelijke Gerechtigheid in die zin, dat daar-
voor geldt het woord van de apostel Paulus: "Dwaalt niet,
God laat zich niet overreden, zo wat gij zaait, zult gij oogsten".
De levens-wet is even onpersoonlijk en onwrikbaar als een
Natuur-wet. De wet van de zwaartekracht wordt niet gewij-
zigd of opgeschort op verzoek, op bevel, door bedreiging of
met geweld. Zij kan alleen "gecompenseerd" worden (nooit
opgeheven of buiten werking gesteld) door andere wetten als
tegenwicht te gebruiken en dat niet op ethische motieven en
niet door religieuze gevoelens, maar alleen door kennis. De
beide wetten van Universele Broederschap en van Compen-
serend Evenwicht veroorzaken - evenals zulks in de objec-
tieve wereld het geval is - dat een op enig punt in de
ruimte gegenereerde krachts-opwelling, zich in de ruimte
voortplant door z.g. resonantie van elementen, die op het
uitgezonden ritme kunnen reageren, deze prikkelen tot mede-
vibreren en zodoende de krachtsuitstorting steeds doet toe-
nemen, voortrolt, zoals golven op de oceaan-oppervlakte
voortrollen naar verre kusten. Dit wordt een ketting-reactie
genoemd, waarvan men in de moderne atoomtechniek ge-
bruik maakt. Het treedt bijv. op, wanneer er brand ontstaat in
een munitie-bergplaats. Eerst exploderen (door het vuur)
enkele kisten kogels, het aantal groeit steeds aan, het lawaai
van de ontploffingen wordt steeds groter, totdat plotseling de
"detonatie" volgt, die alles tegelijkertijd doet ontploffen.
Dan onploffen ook de kogels, die nog koel zijn, waar het
vuur nog niet gekomen is, maar het geluidsgeweld veroor-
zaakt hun explosie. Daarom heet dit detonatie.
Zo gaat het met de gedachte-impuls, welke uitgestraald wordt
in psychische sferen. Steeds meer bewustzijns-centra worden
beïnvloed. Misschien eerst maar zwak omdat de impuls van
één enkel individu relatief maar zwak is. Maar omdat uitein-
delijk steeds meer en meer bewustzijnscentra gaan meereso-
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neren en hun kracht aan de originele impuls toevoegen,
wordt de geaccumuleerde kracht tenslotte ontzaglijk en on-
'weerstaanbaar. Dan noemen wij het de openbare opinie of
ook de geest des tijds. Maar wij beseffen niet of nauwelijks
dat wij allen geholpen hebben en voortdurend meehelpen aan
het ontstaan van die collectieve geest, ten goede en - helaas
- ook ten kwade.
Vele, zo al niet alle mensen verlangen naar geluk, rust, vrede
en veiligheid. Maar de allermeesten verwachten dat deze ver-
langens zullen worden bevredigd door de omstandigheden
waarin men zal komen te verkeren. Men verlangt dat anderen
ons niet lastig vallen en noemt dat tegenwoordig "coëxisten-
tie"; wij verlangen dat de samenleving, nl. de Staat onze
veiligheid waarborgt, welvaart geeft, het ongrijpbare en on-
definieerbare, wat wij geluk noemen en waarvoor meestal de
godsdienst aansprakelijk wordt gesteld, die ons inderdaad zo
iets belooft, maar dan in een hemels paradijs in het hierna-
maals. Niet nu en niet hier.
In die hypothetisch toekomstige wereld aan gene zijde van de
dood, belooft de Kerk ons de zaligheid van het geluk. Na-
tuurlijk onder voorwaarde dat wij hier in deze wereld trouw
en vol overgave en kritiekloos geloofd hebben in haar Credo's
en Dogmata, zoals de Kerk ons die voorhoudt. Het occulte
onderzoek heeft aangetoond dat de overledene in die andere
wereld inderdaad in die toestanden geraakt, welke hij hier op
aarde zo vurig hoopte te bereiken en waarnaar hij zo intens
hunkerde. Het tragische is evenwel dat deze droom-fantasiën
ook dáár niet blijvend zijn en - hoe lang ze vaak ook worden
vastgehouden - tenslotte toch in rook vervliegen, zoals al
onze aardse geluksdromen worden verjaagd door de werke-
lijkheid bij het ontwaken. Al dit zoeken en hunkeren is maar
wishfull-thinking en zelfbedrog, want "Dwaalt niet; God laat
niet met zich spotten ... "

Wat is het resultaat van die collectieve zelfzuchtige begeerte-
kracht, die alleen voor zichzelf vraagt naar rust, welvaart,
veiligheid, vreugde, geluk en vrijheid? De golven rollen uit,
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worden hoger, krachtiger door het meedoen van ontelbaar
velen. Dan ontmoeten zij andere golven, die op dezelfde le-
vensoceaan zijn ontstaan, op andere plaatsen, bij andere vol-
ken en zij komen met elkaar in botsing, omdat de krachten
van begeerte nooit met elkaar vervloeien en elkander steu-
nen, zoals de krachten van liefde dat doen. De lagere emoties
gehoorzamen aan de wetmatigheid der materiële krachten,
welke zegt dat gelijknamige polen elkander afstoten. Er ont-
staan stormen, orkanen, cyclonen in de levens-oceaan. Het
Westen zoekt vrijheid, welvaart, veiligheid. Het Oosten zoekt
precies hetzelfde. Men eist het van elkander. Het gevolg is
het conflict en de strijd. Wie is dan de schuldige? Het ant-
woord kan niet anders luiden dan: ieder individueel mens}
die zijn eigen klein aandeeltje en bescheiden geluksverlangen
heeft opgeëist van een mede-schepsel. Overal waar een con-
flict-haard onstaat, of wij het nu naziïsme, kolonialisme,
barbarisme of communisme noemen, is ontstaan uit dat-
gene waaraan wij-allen hebben meegedaan. In de grote en
kleine misdadigers leven - in geconcentreerde vorm als in
een brandpunt - onze eigen (misschien kleine, burgerlijk be-
nepen) fouten en begeerten. Een gevierd auteur, Richard
Baxter, vertelt hoe hij eens een misdadiger in een gevangenis-
kar zag wegrijden naar de executieplaats, waarop hij uitriep:
"Daar rijdt, ware het niet dank zij Gods genade, Richard
Baxter naar zijn terechtstellingl"
Een persoonlijk gevoel van wrevel, ongeduld of boosheid is
misschien zó onbetekend en nietig, dat het te verwaarlozen
is, zoals men één enkel stofje, één enkel atoom verwaarlozen
moet. Maar wanneer drieduizend miljoen malen zo'n nietig
stofje boosheid in de wereld wordt uitgestoten; wanneer de- .
ze stroom van boosheid honderdduizend uren achter elkaar
wordt aangehouden, dan hoopt zich een formidabele massa
explosieve emotionele brandstof op en breekt ergens een con-
flict, een detonatie zich vernielend baan. Dan ontlaadt zich de
geaccumuleerde energie en een wereld-catastrofe is het onaf-
wendbaar gevolg.
Dan kan ieder individueel mens, die wel eens onheus, ge-
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prikkeld of boos was en het niet goed maakte, zich terecht
verwijten: "Ook ik heb mijn schuld-aandeel bijgedragen aan
dit wereld-conflict". En dan zal hij tevens beseffen, in het
licht van de goddelijke wet van Harmonisch Evenwicht en Ge-
rechtigheid: "Ook ik zal mijn schuld daarvoor moeten boeten
naar de mate van mijn aandeel". Hier geldt wel het woord
van de Bergrede, luidende: "Weest haastelijk welgezind je-
gens uw wederpartij, terwijl ge nog met hem op de weg zijt,
opdat niet ... gij in de gevangenis geworpen wordt. Amen,
zeg Ik u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste
penning zult betaald hebben" (Matth. V-25, 26).
Hier helpt geen verstoppertje spelen.
Wij kunnen misschien de wereldse rechter ontlopen, misschien
de belastingaangifte ongestraft vervalsen, misschien iets door
de douane smokkelen, maar het Alziend Oog van de Kosmi-
sche Wetmatigheid doorziet alle camouflage en schijnheilig-
heid. De uitvlucht dat eens voor ons allen - indien wij het
maar willen belijden - een Heiland, een Zoon van God,
alle betaling van onze schulden op zich heeft genomen, zodat
wij vrij-uit zullen gaan, is een ergerlijke verdraaiing van een
diepzinnige kosmische wet, welke ons toch niet helpen zal en
geen vrijbrief geeft om ongestraft boos te worden wanneer
wij ons geduld verliezen, onze driften niet bedwingen of
wanneer wij de teugels vieren van onze zelfbeheersing.
Christus leefde en leed niet om geestelijke wanbetalers van
hun rechtmatige straf af te helpen. De plaatsvervangende boe-
tedoening is een waandenkbeeld. "Dwaalt niet; God laat niet
met zich spotten ... "

Dit inzicht, deze kennis legt ons een grote verantwoordelijk-
heid op. Indien wij ten kwade werkten, moet het ook mogelijk
zijn ten goede te werken. Dezelfde Kosmische wet zal ook de
golven van goede impulsen over de Oceaan van het Universele
Leven voortstuwen. Ja, het klinkt misschien wat ongeloof-

. waardig, maar de ervaring van duizenden heeft geleerd dat
deze goed-gezinde golven veel sneller voortrollen. Het schijnt
alsof zij lichter en luchtiger zijn, alsof zij minder traag-
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heid hebben. Misschien verbreiden zij zich in een andere laag,
misschien planten zij zich voort in een ander medium van
het Universele bewustzijn. Zoals geluidsgolven sneller zijn dan
zeewatergolven en op hun beurt in snelheid weer worden
overtroffen door lichtgolven.
Indien de mens is geboren voor vrijheid en geluk - en wie
zal dit in ernst willen bestrijden? - moeten deze beide in het
menselijk bewustzijn tot uitdrukking komen. D.W.z. wij moe-
ten de geluksextase verwachten en zoeken in ons persoonlijk
bewustzijn, binnenin en niet buiten onszelf. Geluk, dat van
buitenaf tot ons komt, kan weer van ons afgenomen worden
en kan het wáre geluk nooit wezen. Dat is juist die ontzaglijk
grote en fatale vergissing, waardoor het leven soms zo cata-
strofaal kan zijn. Hier ligt de wortel van begoocheling, het
zaad van onwetendheid, dat uitgroeit en voortwoekert tot
een haast onuitroeibaar reuze-onkruid. Vrede noch geluk kun-
nen ooit worden bereikt, omdat zij geen doeleinden zijn waar-
heen men gaan kan; zij zijn niet de vrucht van uiterlijke
inspanning, geen beloning voor bijv. goede werken, van goed-
gelovigheid, van navolging of iets dergelijks. Vrede, vrijheid
en geluk zijn bewustzijnstoestanden binnenin de kern van
ons diepste innerlijk wezen.
Daarom kan er niets z6 belangrijk zijn voor de Wereld-Vrede
als de Innerlijke Vrede in ons eigen hart. Wanneer het Licht
van Geluk in ons hart is ontstoken zullen haar lichtstralen
de diepe duisternis van onwetendheid en ellende verjagen.
Die stralen zijn machtiger dan de vele miljoenen die uitgege-
ven worden voor hulp aan onderontwikkelde gebieden en
volken. Zakken vol geld zouden niets hebben uitgericht in
Lambarene, wanneer daar niet het liefhebbend hart van dr.
Albert Schweitzer heengetrokken was. Zonder dat hart was
daar niets tot stand gekomen; Mèt dat hart alles. Dit beseft,
Gode zij dank, ook het Vredesleger, dat president Kennedy in
het leven heeft geroepen. Daar wordt niet in de eerste plaats
gevraagd naar kundigheden en verworvenheden, maar
tracht men de diepere roerselen van het hart te peilen. Voor
hen, die zich opgeven voor dit werk, is liefde, geluk en vrede
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in het hart een oneindig veel betere aanbeveling dan een sta-
pel diploma's. Wij hebben allen_de dure plicht Geluk en
Vrede in onszelf wakker te roepen en aan te kweken. Al was
het alleen maar in afbetaling op de onmetelijk grote schuld
aan zelfzuchtige, persoonlijke geluksverlangens, welke wij in
de loop van vele levens hebben aangegaan.
Het is dringend noodzakelijk dat ieder, die de Wet kent - en
dat zijn er gelukkig steeds meerderen - de balans opmaakt
van zijn eigen innerlijke situatie. Daarvoor is grote eerlijkheid
en objectiviteit nodig, want ons listige IK kent tot in de per-
fectie de kunst van vergoelijken. Soms neemt het IK een
martelaarsgestalte aan en hult zich in het boetekleed van zelf-
beschuldiging, een spel dat moeilijk te doorzien is en hoogst
gevaarlijk kan zijn. Wij moeten bijna als kille, onaandoen-
lijke boekhouders, accountants en belastinginspecteurs te-
genover onszelf kunnen staan. Emotie, schuldbesef en bero~w
helpen hier niets; het gaat om het onderkennen van de felt~-
lijke toestand. Dat nog altijd oneindig veel ons ontgaan zal, IS

niet zó belangrijk, indien onze oprechte' bereidheid om de
schuld te erkennen en tot de laatste penning te betalen maar
waarachtig is. Dan kunnen wij ogenblikkelijk met deze "afbe-
taling" beginnen, want dat gebeurt het meest effectief door
het besef van innerlijke vrijheid en geluk in ons hart op te
wekken en de kracht daarvan uit te stralen.
Evenals de wereld in conflict en verwarring is geraakt door
conflict en verwarring in de individuele mens, zo zal de in-
nerlijke vrede in de individuele mens tenslotte d: kra~htigste
stimulans blijken te zijn tot de Wereld-Vrede. Misschien véél
meer dan alle Vredes-acties en Vredes-organisaties met
~lkaar kunnen doen, véél meer dan het investeren van mil-
jarden dollars kan bereiken, want - zoals wij duidelijk mer-
ken - heeft dat maar een pover resultaat opgeleverd en
komt zelfs vaak geheel averrechts uit.
Zodra men aan de "afbetaling" op deze wijze begint, zal men
ontdekken dat elke "betaling" een "ontvanger" vraagt en deze
is ons medeschepsel. Niet alleen de medemens, maar ook het
dier, de plant, zelfs het mineraal kan ontvanger zijn van onze
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"Geluks-betaling"_U zult ontdekken hoe gewillig zij uw be-
talingen incasseren en u zult ook ontdekken dat het ontvan-
gen hen de kracht geeft om uw betaling door te geven, ver-
meerderd met hun eigen "Geluks-bijdrage", zodat het totaal-
bedrag aan Geluk steeds aangroeit. Zoals een simpel versje
luidt:

Smile awhile,
And while you smile, another smiles;

And soon there are miles and miles of smiles,
While you smiled.

Dit is onze plicht, de plicht van Universele Broederschap,
de plicht van het Ene Leven dat in ons allen woont. Eigen-
lijk is het geen "plicht", maar een grote "vreugde", omdat
men hierin eindelijk en ten lange leste volkomen ZICHZELF
is. Het is overal in toepassing te brengen; in de dagelijkse
omgang, in elke brief, in elke handeling, in elk woord, in
de tram, op kantoor, aan een loket, overal. " Wie de Wet
kent, erkent en toepast, verandert zichzelf en daardoor de
wereld. Dit is de bijdrage, en een uiterst waardevolle, welke
iedereen kan brengen, want de kracht van het goede is hon-
derdvoudig die van het kwade en zal tenslotte overwinnen.
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DE THEOSOFISCHE VERENIGING
De Theosofische Vereniging is een over
de gehele wereld verspreide internationale
organisatie, die op 17 november 1875 te
New York werd gesticht en later in India
- waar het Hoofdkwartier gevestigd is te
Adyar, Madras - rechtspersoonlijkheid
kreeg.
Het is ee,: onsectarische vereniging, be-
staande UIt zoekers naar Waarheid, die
trachten de Broederschap te bevorderen
en de mensheid te dienen. De doeleinden
zijn:

1. De vorming van een kern van de
AIll"emene Broederschap der mens-
heid, zonder onderscheid van ras, ge-
loof, geslacht, kaste of huidskleur.

2. De ~anmoediging ~an de vergelijkende
studie der Godsdiensten, Wijsbegeer-
ten en Wetenschappen.

3. Het onderzoek van onverklaarde na-
tuurwetten en van de latente krach-
ten in de mens.
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