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Er is geen Dood! Sterven is slechts een overgang,
Dit Leven van sterfelijke adem .- .
Is een voorportaal van het hemels leven, -----
De toegang daartoe noemen wij Dood.

I
Longfellow
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Wanneer men het onderwerp van het leven na de
dood gaat bespreken, moet men als vanzel£sprekend
de vraag verwachten: "Hoe weet ge dit?"
De inlichtingen, in dit boek gegeven, zijn gegrond
op een onderzoek, dat zich over niet minder dan
het vierde van een eeuw uitstrekt. Ze zijn het resul-
taat van rechtstreekse inlichtingen van mannen en
vrouwen, die inderdaad de beschreven ondervindin-
gen hebben doorgemaakt en hun getuigenis hebben
afgelegd. Kennis, alleen bekend aan de gestorvenen,
is dikwijls aan de levenden overgebracht door mid-
del van bovenzinnelijke of buitengewone waar-
neming.
Velen zijn het nu eens met Schopenhauer, die zeide:
"De mens, die het feit van helderziendheid ont-
kent, kan men niet seeptisch noemen, hij is slechts
"onwetend". Helderziendheid betekent "duidelijk
zien", zoals helderhorendheid betekent "duidelijk
horen". De schrijver zel£ bezit deze buitengewone
gave en heeft vele anderen gekend, die de nodige
gevoeligheid hebben ontwikkeld, welke hen in staat
stelde tot eerstehands onderzoekingen.
Van niemand wordt gevraagd dit getuigenis blinde-
lings aan te nemen. Het is een terrein, waarop
ieder voor zich zel£ onderzoekingen kan doen. Zij,
die eerstehands kennis hebben, kunnen worden
tegengesproken of bespot door hen, die onwetend
zijn, maar de Gnosticus zal niet verontrust worden
door de Agnosticus. De vroegste kerkvaders erken-
den, dat er een wetenschap was, om eigenschappen



van hogere aard door middel van zelfdiscipline te
ontwikkelen. Door deze techniek kunnen de geeste-
lijke waarheden door ieder geslacht worden onder-
zocht. Op deze wijze verkregen inlichtingen zijn
even waardevol als bijvoorbeeld astronomie. Als
een bestudeerder de studie van hogere wiskunde,
zwaartekracht, statica, aantrekkingskracht, en vele
andere onderdelen van astronomie niet wi! bestu-
deren, kan hij vertrouwen hebben in de uitspraken
van geleerden, die zulke onderzoekingen deden.
Zij, voor wie dit boek bestemd is en die gereed zijn,
de waarheid, die het bevat, te ontvangen, zullen
die waarheid herkennen en aannemen.

Dit boekje is een van de meest overtuigende ver-
klaringen van het mysterie van de dood, die ik
gelezen heb. Het schijnt mij, dat het dit mysterie
zodanig oplost, dat de Dood van Algemeen Vijand
No.1 veranderd wordt in Algemeen Vriend, want
niet alleen vinden we hier een duidelijk bewijs van
voortleven na de dood, maar zien tevens, hoe ge-
lukkig, vreugdevol, sterven gewoonlijk is. Wij be-
hoeven geen vreselijke, afschrikkende dingen te
verwachten, nog minder volslagen oplossing, maar
slechts een verandering ten goede, waarbij we niets
van onszelf verliezen en zeker niet degenen, die
ons na en dierbaar zijn.
Wij kunnen niet langer langs een bepaalde weg
voortgaan en gaan dus verder langs een andere,
ons verheugend in een nieuw gevonden vrijheid,
waarin we allerlei dingen doen, boven onze hoogste
dromen van de periode voor de dood, al die tijd
verkerend in gelukkig gezelschap, om niets te zeg-
gen van de wondervolle vergezichten, die zich voor
ons openen.
Schijnt het niet bijna lastertaal, te zeggen, dat zij,
die sterven, zo gelukkig zijn, terwijl zij, die achter-
blijven, wellicht een droevig dikwijls hopeloos leven
voortzetten?
Zoals ons in dit boekje zo duidelijk gezegd wordt,
is het slechts onwetendheid, die de droefheid ver-
oorzaakt en de blindheid, die deel is der onwetend·
heid. Indien we slechts wistenl Indien we slechts
konden zienl Dit is juist het doel van bisschop



Hamptons boekje. Het dient om ons te helpen te
weten en te zien, en hoewel onvermijdelijk even
smartelijk het verlies voelend, dat wij Iijden, niet
alleen troost, maar zekerheid te verkrijgen door de
wetenschap, dat de dood geen banden verbreekt,
en ons niet belet degenen te zien, die zijn heen-
gegaan.
Onwetendheid kan niet in een oogwenk van ons
heengaan, ook niet omdat we wensen, dat ze heen-
gaat. Wij moeten kennis zoeken, om de plaats der
onwetendheid in te nemen, en wanneer we die
vinden, die tot een deel van onszelf maken, eerst
door geloof, dan door proefneming, ten slotte door
ondervinding. Dit boekje is een gids naar die ken-
nis, en ik denk, dat zij, die het lezen, de onwetend-
heid, die. zo verwoestend in haar uitwerking is,
zullen verliezen en die vervangen zuIIen door ken-
nis, die eenmaal zal overgaan in aanschouwen.

Bewijzen van voortleven
Geboorte is slechts een slaap en een vergeten;
De ziel, die met ons komt, onze levensster,
Heeft elders hare oorsprong
En komt van ver:
Niet in volkomen vergetelheid,
Noch in volkomen onwetendheid,
Maar in wolken van glorie gehuld komen wij
Van God, ons Thuis.

Over onsterfelijkheid, William Wordsworth.

Het leven in de stoffelijke wereld kan ver-
geleken worden met een eindeloze voortgang.
Iedere minuut van elke dag worden kinderen
geboren en iedere minuut sterven mensen.
Deze reis van geboorte naar dood he eft reeds
duizenden, wellicht reeds millioenen jaren ge-
duurd.
Men moet al zeer weinig nadenken om zich
te eniger tijd in het leven niet af te vragen,
wat na de dood en voor de geboorte plaats-
heeft. Waarheen gaan al die gestorvenen? Wij
zien hen niet meer; we zien tenminste geen
stoffelijke lichamen meer·
Maar er zijn vele dingen die we niet zien, en
vele klanken, die we niet horen.
Wij zien noch horen de symphonie, gekomen
van Philadelphia naar Los Angeles, maar
iedere afzonderlijke noot en iedere melodie
wordt overgebracht, dit kunnen wij niet ont-



kennen. Met ooze gewone stoffelijke ogen kun-
nen wij niet de etherische stof zien, waardoor
het radioprogramma tot ons komt, toch is het
physieke stof.
Maar enkelen kunnen etherische stof zien. An-
deren kunnen niet-physieke geluiden horen en
door middel van telepathie spreken met de
zogenaamde doden. Wij zullen voorbeelden
geven, waarin kennis, alleen aan de doden be-
kend, overgebracht is aan de levenden.
Op het ogenblik, dat men zich gaat afvragen,
wat er gebeurt met hen, die sterven, wordt men
onvermijdelijk gebracht tot het beschouwen
van de verschijnselen van het droomleven,
W~?t ond~~vindingen I:?-etde gestorvenen zijn
vnJwel gehJk aan sommIge ondervindingen van
het droombewustzijn.

Droom-oplossingen van problemen
Een .van de eerste resultaten van een ernstige
studle over dromen, is, dat vrijwel ieder het
?ewij~ kan ver~rijgen, ?at wij in de slaap veel
m.telhgenter zIJn dan mons waakbewustzijn.
DIt wordt aangetoond door het feit, dat wis-
kundi~e ~ra~gstukken in de droom zijn opge-
lost, Ultvmdmgen vervolmaakt, terwijl gehele
boeken bedacht en ingewikkelde muzikale
composities uitgewerkt zijn. In vele gevallen
waren de beste krachten van het waak-bewust-
zijn dagenlang zonder slagen geconcentreerd
op .een..oplossing, en dan wordt het vraagstuk
dUldehJker en helder, in een droom van enkele
ogen~likken, opgelost. Robert Louis Stevenson,
LewI~ Carroll en vele geleerden, doktoren, on-
derwIJZers, advocaten en uitvinders bevestigden

deze waarheid. Wij zullen slechts een voorbeeld
geven.

Wiskundig vraagstuk opgelost
Newton Preston, wiskundeleraar, werkte altijd
van te voren de vraagstukken uit, die hij zijn
leerlingen wilde voorleggen. Eens kwam er een
vraagstuk, dat hij niet kon oplossen. Hij werkte
er enige dagen aan en vroeg toen hulp aan
andere leraren. Zij konden hem niet helpen.
De avond, voordat hij het vraagstuk aan zijn
klas moest voorleggen, werkte hij tot diep in
de nacht eraan, maar ging slapen zonder ge-
slaasd te zijn. 's Morgens ging hij naar zijn
lessenaar om zijn schriften bijeen te pakken
en tot zijn verbazing yond hij het hele vraag-
stuk in zijn eigen schrift volkomen uitgewerkt.
Hij vroeg zijn vrouw, vanwaar dat papier
kwam. Zij antwoordde hem, dat hij 's nachts
was opgestaan en lange tijd aan zijn lessenaar
had zitten schrijven, en toen naar bed terug-
ging. Hij had dit alles in zijn slaap gedaan.
Het is niet nodig als somnabule te werken en
stoffelijke cijfers op papier te zetten, hij had
het zich ook als een droom kunnen herinneren.
Daar staat tegenover, dat vele mensen zich hun
dromen niet duidelijk kunnen herinneren.
Zij kunnen een duidelijke en levendige onder-
vinding hebben en volkomen overtuigd zijn,
dat zij het zich zullen herinneren, maar het
verdwijnt geheel en aI, voordat zij aan de ont-
bijttafel zitten. Dit verlies kan voorkomen
worden door dadelijk enige aantekeningen te
maken, niet later.
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Vrij van het lichaam
Wanneer we eenmaal overtuigd zijn, dat we
slapend wijzer zijn dan wakend, is de volgende
stap te bewijzen, dat we intelligent werkzaam
kunnen zijn, als het lichaam onbewust is. Velen
hebben dat kunnen bewijzen. Velen hebben
naast het lichaam gestaan en het gezien als een
ding apart, tijdens een opera tie, of op het
punt van sterven, vanwaar zij terugkeerden, of
alleen door tijdens de slaap uit het lichaam
geworpen te worden.

Ondervindingen buiten het lichaam
Een voorbeeld van het bewustzijn, intelligent
werkend buiten het stoffelijk lichaam om,
wordt gegeven door de heer W. Martin van
Liverpool, in de Sunday Express van Mei 1935.
Hij schrijft:
"Toen ik zestien jaar was, in 1911, logeerde ik
ongeveer twaalf mijl van mijn ouderlijk huis,
toen door een plotselinge windvlaag een hoge
muur, waar ik langs liep, omver geworpen
werd. Een grote hoekige steen raakte de top
van mijn hoofd.
Het was toen, als zag ik mijzelf op de grond
liggen, in elkaar gekrompen, met een hoek van
de steen op mijn hoofd en een aantal mensen,
dat op mij toeliep. Ik zag hen de steen weg-
n~men en iemand trok zijn jas uit en schoof
dIe o?der mijn hoofd, en ik hoorde al hun op-
merkmgen: "Haal een dokter. Zijn nek is ge-
br?ken. Zijn schedel is verpletterd."
HIJ vroeg toen of iemand wist waar ik woon-
de, en toen gezegd werd, dat ik om de hoek

logeerde, zeide hij, dat ik daarheen gedragen
moest worden.
Al die tijd scheen het aIsof ik gescheiden was
van de vorm, die op de grond lag, en in de
lucht hing in het midden van de graep, en ik
kon alles horen wat er gezegd werd.
Toen zij mij wegdroegen, merkte iemand op,
dat het een he Ie slag voor mijn ouders zou zijn,
en dadelijk was ik mij bewust van een verlan-
gen bij mijn moeder te zijn.
Dadelijk was ik thuis, vader en moeder zaten
juist aan het middagmaal. Toen ik binnen-
kwam, ging mijn moeder rechtop op haar stoel
zitten en zei: "Bert, er is iets met onze jongen
gebeurd."
Er volgde een gesprek, maar mijn moeder wei-
gerde gerustgesteld te worden en zei, dat ze,
als ze de trein van 2 uur haalde, om 3 uur bij
mij kon zijn.
Nauwelijks had ze de kamer verlaten toen er
aan de voordeur werd gebeld. Daar was een
bode van het station met een telegram, mel-
dend, dat ik ernstig gewond was.
Plotseling werd ik weer weggetrokken, deze
keer scheen het tegen mijn wens te zijn, naar
een slaapkamer, waar een vrouw, die ik her-
kende, te bed lag, en twee andere vrouwen
in de kamer bezig waren, en een dokter over
het bed leunde. Toen had de dokter een baby
in zijn handen.
En dadelijk werd ik mij bewust van een bijna
onweerstaanbare aandrang om mijn gezicht
door de achterkant van het hoofd van de baby
te duwen, zodat mijn gezicht op dezelfde plaats
zou komen als dat van het kind.
De dokter zei: "Het schijnt, dat wij ze beiden
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verliezen," en weer voelde ik die aandrang om
de plaats van de baby in te nemen en hem te
tonen, dat hij ongelijk had, maar de gedachte

. aan mijn schreiende moeder wendde mijn aan-
dadit in die richting en dadelijk was ik in een
spoorwegcoupe met haar en mijn vader.
Ik was nog bij hen, toen zij in mijn kamer
kwamen en gebracht werden naar de kamer,
waar ik te bed was gelegd. Moeder zat naast
het bed en ik verlangde haar te troosten en
het idee Kwam in mij op dat ik hetzelfde moest
doen, waartoe ik mij gedrongen had gevoeld
bij de baby en in het lichaam op het bed
gaan.
Eindelijk slaagde ik daarin en die inspanning
maakte, dat mijn werkelijke zelf geheel bij be-
wustzijn rechtop in bed ging zitten. Moeder
zei mij weer te gaan liggen, en ik zei, dat ik
helemaal in orde was en merkte op, dat het
vreemd was, dat zij wist, dat er een ongeluk
gebeurd was, voordat de bode het telegram
had gebracht.
Zowel zij als vader waren verbaasd, dat ik dit
wist. Nog groter werd hun verbazing, toen ik
bijna woordelijk iets van het gesprek herhaal·
de, dat zij thuis en in de trein gevoerd had-
den. Ik zei toen, dat ik dicht bij geboorte en
dicht bij de dood was geweest, en vertelde hun,
dat mevrouw Wilson, die dicht bij ons huis
woon~e, die dag een baby had gekregen, maar
dat hI] dood was, omdat ik niet in dat lichaam
wilde gaan. Wij hoorden later ook, dat me-
vrouw Wilson op diezelfde dag stierf om
2 uur 5 na een doodgeboren meisje ter wereld
te hebben gebracht.
Dit is slechts een voorbeeld uit vele duizen-

den, die opgetekend zijn. Er zijn mensen, die
een dergelijk verslag zouden willen wegschui-
yen als "verbeelding". Maar het zou een zware
proef voor het verstand zijn, zulk een zwakke uit-
leg aan te nemen, tegenover het nauwkeurig
verslag van de gebeurtenis. Nu we het bewijs
hebben, dat wij een groter bewustzijn bezitten
dan dat van het lichaam en de hersenen, en
dat dit ruimer bewustzijn geheel buiten een
o~~ewus.t lichaam om kan functioneren, zijn
WI] bereid een stap verder te gaan en bewijs
te leveren van voortleven na de dood, als er
geen stoffelijk lichaam meer is. Rier vinden
wij een grote hoeveelheid bewijsmateriaal,
maar het is mijn voornemen slechts die voor·
beelden te gebruiken, waar inderdaad stoffe-
lijke bewijzen van waarheid zijn. Als er feiten
naar voren worden gebracht, die men kan zien
en tasten, wordt het moeilijk, ze terzij te schui-
v:n met woorden als Samenloop van oms tan-
digheden, toeval, sexuele onderdrukking, ver-
beelding of bedrog.

De Arcadische reizigers
Cicero verhaalt, dat twee reizigers uit Arcadie
eens kamers zochten in een herberg. Daar er
niet genoeg p~aats in de herberg was, ging
een van de vnenden in een particulier huis.
's Nachts droomde de man in dat huis dat
zijn vriend hem om hulp riep - dat hij ~erd
aangevallen. Dit maakte hem wakker, maar
hoe~el het zeer levendig was, schoof hij het
terZI] als "slechts een droom".
Toen hij insliep, kwam zijn vriend astraal tot
hem en zei: "Ret is te laat - ik ben vermoord



en zij hebben mijn lichaam in een kar met
mest op het veld verborgen." 's Morgens ging
hij naar de herberg en zag, dat zijn vriend er
niet was. Maar zijn droom had hem precies
verteld, waar hij het lichaam kon viriden en
hij ontdekte het juist zoals hij het gedroomd
had.
Daar hebben wij een boodschap eerst door de
levende man aan de ander gebracht, toen door
dezelfde man, ~ood, aan een levende.

"Ik heb geld gestolen"

Mevrouw C. D. Diehl uit Omaha verhaalt de
volgende geschiedenis uit haar geboortestad in
Zweden. Een zekere mevrouw Greta Pearson,
die daar woonde, werd ziek en stierf. Kort
daarna werd mevrouw Pearson door een aan-
tal dorpelingen op verschillende tijden als een
verschijning gezien. Meestal werd ze gezien op
het veld tussen het huis en de schuur. De heer
Jacob Erickson, een oom van mevrouw Diehl,
verlangde sterk mevrouw Pearson te naderen
en hij besloot om, als hij daarin mocht slagen
een praatje met de geest te maken en te vragen,
wat ze wenste. Hij slaagde hierin en het vol-
gende gesprek had plaats tussen de levende
en de dode.
De heer Erickson zei: "Wat is er aan de hand
- weet ge niet, dat ge de hele buurt in op-
winding brengt?"
De geest antwoordde: "Ik ben u zo dankbaar,
dat u tot mij spreekt. Ik ben mevrouw Greta
Pearson, die kort geleden gestorven is."
"Ja", zei hij, "dat weet ik en je veroorzaakt
nu heel wat praatjes." Zij antwoordde: "Toen

ik nog leefde, stal ik geregeld geld van mijn
man. Ik verborg het in een zakdoek in de
schuur en niemand weet het te vinden. Ik heb
geen rust voordat dat geld aan mijn man is
teruggegeven. Ais ik u de plaats wijs, wilt u
dan beloven het eruit te nemen en 't hem te
geven?"
De heer Erickson beloofde dit en de geest' wees
de plaats aan. Daar het donker was en eerst
een ladder nodig was, wachtte Erickson tot de
volgende morgen.
Toen vertelde hij het voorval aan de burge-
meester, de postkantoorhouder en de dokter
van het dorp, en met deze getuigen ontdekte
hij het geld en gaf het aan de echtgenoot. Deze
wist niets van de kleine diefstallen van zijn
vrouw af en hij had het geld niet gemist daar
het bij kleine bedragen tegelijk weggenomen
was. De geest van mevrouw Greta Pearson, niet
langer verontrust, niet meer aan de aarde ge-
bonden, werd niet meer gezien.
Geen van de levenden wist, dat er geld in de
schuur verborgen was, maar een gestorven
vrouw bracht dit bericht aan een levende man
en wees de bergplaats aan.

Kennis tegenover onwetendheid
Zij, die bepaalde kennis hebben van leven na de
dood staan voor een moeilijk probleem. Zij
staan tegenover onwetende mens en, die zulke
kennis niet hebben, en die, op grond van die
·onwetendheid, de bewijzen ontkennen en de
feiten niet tellen.
Om kennis over een bepaald onderwerp te ver-
krijgen, moet men bij het begin beginnen. En



w~t dit onderwerp betreft, heeft niemand zeUs
het recht zich een mening te vormen, voordat
hij het droombewustzijn heeft bestudeerd en
er proeven mee genomen heeft, evenals met
telepathie en helderziendheid. Nu Dr. Alexis
Carrel in het openbaar verklaard heeft, dat
helderziendheid een feit is, worden minder ge-
leerde mensen moediger in hun behandeling
van dit onderwerp. Daarom behoeven wij niet
veel aandacht te schenken aan hen, die de fei-
ten ontkennen en de bewijzen verloochenen.
Aan de andere kant zijn niet aIle bewijzen ge-
loofwaardig en gevolgtrekkingen uit zulke be-
wijzen zijn niet altijd juist.

Gedachten lezen

Om di~ te .illustreren verhalen we de volgende
ondervmdmg van de heer J. W. Brodie-Innes.
Hij vertelde in "The Occult Review" dat hij
?aar. een vrouw ging, die zichzelf "de ge-
mspIreerde vrouw" noemde. Zij stond er bij
aIle bezoekers op, noch hun namen, noch iets
anders van hen te weten. Na een stilte van
drie of vier minuten begon ze: "Gij hebt een
vreemde, romantische levensloop."
En toen vertelde zij hem, twintig minuten lang
een verhaal van wilde romantiek en avontuur.
Ze hield op, keek hem aan en vroeg: "Is dat
juist?"
Hij zeide: "Zeer juist, maar ik ben het niet".
"Wat bedoelt ge?" vroeg zij.
Hij antwoordde: "Ge he~t me ~ijna woordelijk
een verhaal verteld, dat lk beZlg ben te schrij-
ven, dat nog niet af is en dat niemand heeft
gezien. Het is weggesloten in mijn lessenaar".

Zij legde uit: "Ik zag het. Iedere gebeurtenis
ging langs mij, alsof het herinneringen van uw
eigen leven waren".
De "geinspireerde vrouw" oefende telepathie
uit en las de gedachten van de schrijver, die
karakters uit zijn verbeelding geschapen had
en zij nam deze fantasieen aan als levende
wezens.
Er is een schat van literatuur over het onder-
werp van leven na de dood en zij, die er be-
lang in steIlen, zijn verplicht dit te bestude-
ren, voordat zij zich dogmatische meningen
vormen. De ware wetenschappelijke houding
is die van de agnosticus, die zegt: "Ik weet het
niet", tot de gnosticus, of iemand, die weet.
Maar de kennis wordt ook hier, als in aIle
andere afdelingen van het leven, steeds groter,
en niemand weet alles over dit onderwerp. Van
het grootste belang is het, zich open te blijven
stellen.



De enige drie wijzen van sterven
Veel mensen vrezen de dood. Wij vrezen slechts
dat, wat wij niet begrijpen. Men kan alleen
bevreesd zijn, wanneer men onwetend is. Wan-
neer men weet, wat te verwachten, kan men
een gebeurtenis voorzien en zonder vrees tege-
moet gaan.
De eerste stap is het toepassen van gezond ver·
stand en kennis. Er zijn slechts drie wijzen,
waarop een mens kan sterven, en door te
weten, welke gevoelens men kan verwachten
kan vrees vernietigd worden en het proces va~
het sterven belangwekkend, zeUs aangenaam
worden.
I?e o,,::rgang zeU is bij aIle drie wijzen stoffe-
hJk pIJnloos, welke pijnen ook geleid mogen
he?ben tot de overgang. Maeterlinck zegt:
"ZIekten hebben niet het minste verband met
dat, wat hen beeindigt. Zij behoren tot het
leven, niet tot de dood."

Syncope
De eerste wijze, waarop men kan sterven
wordt genoemd Syncope. Dit woord beteken~
"afsnijden". Wij hebben in muziek Synco-
pen". J?ood, ~.oor syncope veroorzaakt, ~ altijd
plotselmg; bIJvoorbeeld, wanneer men onge-
weten door de bliksem wordt getroffen, of ge-
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slagen met een ijzeren staaf, of bewusteloos
geslagen door een automobielongeluk of bij
een gevecht. Waarlijk "Geslagen" is het juiste
woord, want de persoon wordt letterlijk uit
zijn lichaam geworpen. leder, die wel eens
flauw gevallen is, of zonder bewustzijn is ge-
raakt op de operatietafel, of op andere wijze,
weet precies, wat het zeggen wil, door Syncope
te sterven.
Soms is er bij syncope een kort verwachten van
de dood, zoals het geval is bij bloeduitstortin-
gen. Een mens kan dit voelen aankomen en
juist nog tijd hebben om te zeggen: "Alles
wordt zwart" en nauwelijks heeft hij dit gezegd
of alles is voorbij. Maar dit verschilt niet van
het gevoel, dat onmiddellijk aan een flauwte
voorafgaat.
Syncope is dus een wijze van sterven en nie-
mand behoeft deze te vrezen. Het kan ons ech-
ter in onaangename situaties te brengen. Wan-
neer men denkt op die wijze te zullen sterven,
moet men altijd zorgen zijn lichaam rein te
hebben en in schoon ondergoed gekleed te zijn.
Jaren geleden, toen ik nog een kind was, zei
ik eens tegen een oudere zuster, dat ze zo ver-
bazend veel kleren waste en zij zei: "Het kan
me niet schelen, dat mijn ondergoed oud is,
maar alles moet schoon zijn, voor 't geval ik
een ongeluk krijg". Mijn zuster is nu zestig
jaar, maar nooit heeft ze een ongeluk gekre-
gen, dat de waarde van schoon ondergoed be-
wijzen kon.

Verstikking
De tweede wijze van sterven IS door gebrek



aan lucht of verstikking. Dat betekent verstik-
king of ophouden van de hartslag. Hereward
Carrington beschrijft het als "verlies van be-
wustzijn tengevolge van onvoldoende zuurstof
in het bloed".
Wij kunnen niet leven zonder lucht. Ver-
drinken snijdt de lucht af, maar verdrinken
wordt over het algemeen door degenen, die het
ondervonden hebben, een aangename sensatie
genoemd. De physiologische beschrijving van
verdrinken is zonder twijfel toepasselijk voor
alle vormen van verstikking. Er is een diepe
uitademing, waardoor de luchtdeeltjes uit de
longen verdreven worden. Dan is er een poging
om lucht in te ademen, maar die inspanning
heeft geen gevolg, omdat de spieren het water
trachten buiten te houden. De poging tot
ademen wordt verscheidene keren herhaald en
bij iedere poging wordt een weinig lucht in
de vorm van belletjes uit de longen gedreven.
Ais de luchtcellen volkomen leeg zijn, wordt
d.epersoon bewusteloos, de spieren ontspannen
zl~h en eerst dan komt er water in de longen.
Dlt proces verloopt veel sneller dan verstik-
ki~g .door gas, omdat gas gewoonlijk nog een
welmg zuurstof bevat.
Personen, door kunstmatige ademhaling tot
het leven teruggebracht, ondervinden dit als-
of zij aan een touw, waaraan zij geen weer;tand
kunnen bieden, in hun lichaam worden terug-
getrokken, hoewel zij menigmaal vurig ver-
langen zich te verzetten.
Ais de zuurstof wordt afgesneden door gas,
koolzuur of water, begint de dood in de longen
en verstijft bijna onmiddellijk de spieren van
het lichaam. Bijna iedereen heeft iets dergelijks

als dood door verstikking ondervonden, als
hij met veel mensen in een klein vertrek was,
dat niet voldoende gelucht werd. Dan wordt
iedereen slaperig. In dit geval ontspannen de
spieren zich. Maar als er een raam geopend
wordt en een frisse luchtstroom over de menig-
te gaat, worden ze allemaal wakker. De politie-
agent, die op een zeer druk punt het verkeer
regelt, voelt zich aan het einde van de dag half
bedwelmd door gedeeltelijke verstikking.
Wij kunnen zeggen, dat de dood door verstik-
king pijnloos is als het proces langzaam plaats-
heeft, maar dat het voorspel bij plotselinge
gevallen pijnlijk is. In plotselinge gevallen is
de dood genadig snel als bij syncope. Het komt
dikwijls voor, dat iemand, als in een klein
vertrek een gaskachel defect is geraakt, vredig
gestorven wordt gevonden. Maar deze lang-
zame, pijnloze doodslaap verschilt zeer van de
pijnlijke, snelle worsteling in plotselinge ge-
vallen, waar de patient hapt naar lucht en
blauw in het gezicht kan worden door de
strijd. Maar op het ogenblik, dat de worsteling
ophoudt, houdt ook de pijn op. Dit komt door
een natuurlijke anethetica of verlies van ge-
voel, veroorzaakt door koolzuur in de longen,
dat niet kan worden uitgeademd. Zo zorgt de
natuur, dat dood door verstikking, zowel lang-
zaam als snel, volkomen pijnloos is als de over-
gang komt.
De longspecialist Dr. Geoffrey Marshall, die
Winston Churchill behandelde, toen hij in
Februari 1943 longontsteking had, zegt in zijn
dagboek, dat er betrekkelijk weinig herstel-
lingen zijn onder patienten boven de zestig
en dat longontsteking de dood zo sne1veroor-



zaakt, dat het genoemd wordt "vriend van
oude mensen". "Time, 8 Maart 1943, bIz. 29".

den door nicotine en alcohol, maar vermengd
met levenbrengende elementen. Koolzuur
wordt verbrand en uitgestoten door diep
ademen, weinig mensen echter kunnen goed
ademen. De belemmeringen, die wij scheppen
om gezondheid te vermijden, zijn inderdaad
verschrikkelijk en wonderlijk.
Maar welk orgaan of functie ook het eerst be-
zwijkt, het gif van het verstoorde weefsel gaat
langzamerhand door het lichaam en veroor-
zaakt ten slotte de dood. Het doodsgerochel
wordt veroorzaakt door vocht, dat zich in de
luchtpijp verzamelt en de lucht doorlaat .. H~t
klinkt onaangenaam, maar op dat ogenbIIk IS

er zo goed als geen pijn.
Zo lang er krachtig leven is in verschillende
organen van het lichaam, verenigen deze zich
instinctmatig om het leven in stand te houden.
Zij geven het met tegenzin op, maar zij moe-
ten het de een na de ander opgeven.
Zo lang er weerstand is, is er pijn, maar zodra
de ontspanning van het sterven komt, houdt
de pijn op, omdat het verwoeste weefsel als een
verdovingsmiddel werkt. In enkele gevallen
zijn er heftige bewegingen als het lichaam zich
tracht aan te passen bij het uitstoten van het
ophopend gif; dan gaan er trekken van pijn
over het gelaat en de adem haling wordt moei-
lijk. Dit zijn inwendige herschikkingen, over-
eenkomend met het opschudden van kussens
en dekens om het een patient gemakkelijk
te maken.
Bij deze derde wijze van sterven zullen geen
twee personen bij het ineenstorten van orga-
nen of functies dezel£de gevoelens ondergaan.
Sterven is een physiologisch proces als ademen,

Storing van belangrijke organen of functies
De derde wijze van sterven is de storing van
een of ander belangrijk orgaan, die dan lang-
zamerhand zijn dodelijke invloed over andere
organen uitstrekt, totdat eindelijk het hart op-
houdt te kloppen en de longen te ademen.
Dit proces duurt veel langer dan wij gewoon-
lijk veronderstellen. Hereward Carrington zegt:
,,95% van de beschaafde volwassenen zijn be-
hept met dodelijke ziekten - geen enkel
lichaamsorgaan zal in minder dan tien jaar
door ziekte zijn taak opgeven - gewoonlijk
duurt dit twintig jaar".
Het orgaan of de functie, dat het het eerst
opgeeft, zal het zwakste orgaan van het lichaam
zijn, zo verzwakt door een wellicht jaren te
voren opgelopen ziekte.
Dat is voor aIle mens en verschillend. Ais de
mens een goed, gezond, evenwichtig lichaam
hee£t, waarin de levensorganen even sterk zijn,
is het eerste, dat het opgeeft, meestal de lever.
Dan volgen een voor een de andere. Een ster-
vende, die reeds ver heen is, schreit niet; niet,
omdat hij gevoel mist, maar omdat de traan-
klieren, evenals de andere functies hebben op-
gehouden te werken.
Iedereen moest het zwakste orgaan van zijn
lichaam kennen en op een bepaalde manier
dat zwakke orgaan reinigen van gifstoffen. Ver-
mijd bedwelmende middelen. De bloed-
stroom, die voedsel naar de organen brengt en
afval wegvoert, moet niet verontreinigd wor-



lachen, schreien en moet even pijnloos zijn.
William Hunte, de beroemde dokter, zei toen
hij stierf: "Als ik kracht genoeg had om een
pen vast te houden, zou ik neerschrijven, hoe
gemakkelijk en wondermooi het is te sterven".
Deze dan zijn de drie wijzen van sterven.
Syncope of plotselinge dood, ophouden der
ademhaling of verstikking, en het ophouden
van lichaamsfuncties.
Er moesten specialisten zijn, die zich slechts
bezighielden met het zoeken van middelen,
om het pijnlijk begin van de overgang gemak-
kelijker te maken. Wij hebben de zuurstoftent
en andere middelen, maar die zijn slechts voor
enkele mensen bereikbaar. De natuur zorgt er
voor, dat de werkelijke overgang pijnloos is.

Het is onnodig het proces van plotseling ste.~-
yen te beschrijven, omdat dit zo snel VO~~bIJ-
gaat. De beste beschrijving is het te vergehJken
met £lauwvallen, zoals we in een vorig hoofd-
stuk uitgelegd hebben.
De twee andere wijzen van sterven - opho~den
van de adem of het ineenstorten van een vitaal
orgaan - kunnen snel of langzaam plaa~sgrij-
pen. Bij verstikking of gebrek aan a~em, IShet
een tamelijk snelle dood, als verdrmke?; het
gevoel van pijn eindigt, zodra men de stnJd op-
geeft en zich ontspant. Dan moet het zeer aan-
genaam zijn, zoals bij do?dvriezen, volgens het
getuigenis van hen, dIe het hebben mee-
gemaakt. Maar het ophouden van de adem is
een langzaam proces, er is minder pijn, door-
dat het zich vermeerderende koolzuur eerst als
een gedeeltelijk, dan als volledig verdovings-
middel werkt.
Hij, die niet in staat is juist te ademen w~rdt
zeer snel vermoeid en zwak en moet voorZlch-
tig behandeld worden.
Wanneer men sterft, doordat een belangrijk
orgaan het opgeeft, is er ook pijn, behorend
bij die bijzondere kwaal, zo lang dat org~an
of die functie nog tracht zijn werk te vernch-
ten, maar wanneer het proces van sterven aan-
vangt wordt de pijn steeds minder en houdt



ten slotte op. Soms houdt ze plotseling op, wat
het geval is bij ontstoken blinde darm. Maar
het verdwijnen van pijn sluit niet in, dat de
ziekte verdwenen is. De bloedstroom, gif ver-
spreidend door het gehele lichaam, kan eerst
de pijn erger maken, maar spoedig zal die
stroom, zoals de longen vol koolzuur, de mens
ongevoelig maken voor pijn.
Dan verzinkt hij in een coma, dit is een onbe-
wuste slaap, of hij blijft tot het laatste ogen-
blik bij bewustzijn.
Er zijn bij sterven zo veel complicaties, dat geen
twee gevallen gelijk zijn.
De mensen, die de langste tijd nodig hebben
om te sterven, zijn zij, die van mening zijn, dat
het sto~felijk lichaam en de stoffelijke wereld
~et emge en alles-bevattende leven zijn. Wie
III het leven materialist is geweest, al zijn aan-
dacht heeft gericht op het lichaam en stoffe-
lijke bezittingen, kan, wanneer hij op een leef-
tijd ~an tachtig of meer sterft, zeggen: "lk wou,
dat lk kon gaan, waarom kan ik niet sterven,
zodat er een eind aan komt?" Dit is voor een
materialistisch aangelegd persoon een onrede-
lijke vraag. Waarom zou men verwachten de
denkgewoonte~ van een leven te wijzigen,
wanneer men III benauwdheid is, alleen door
het te wensen? Wanneer men daarentegen de
dood altijd heeft beschouwd als een eenvoudig
gebeuren, zoals slaap, is het gemakkelijk zich
te o?ts~an.nen en he en te gaan. De beste
mamer IS III te slapen en niet meer wakker
te worden. Velen doen dat.
Wij zijn allen dikwijls ingeslapen en niemand
vindt dat buitengewoon ernstig of iets om bang
voor te zijn. Ais we inslapen, verla ten we het

lichaam door een krachtsmiddelpunt boven op
de kruin, maar het zilveren koord blijft onver-
broken. Dat zilveren koord zullen we later uit-
voeriger behandelen. In een oude liturgie werd
het zalven met heilige olie in de doop genoemd
"het reinigen van de poort der ziel". Het is de
natuurlijke uitgang.
Maar door ziekte tracht iemand soms op on-
natuurlijke wijze uit te gaan: misschien door
de mond, door de zijde of door de solar plexus.
Psychische praktijken wijzigen soms het natuur-
lijke proces.
Bij een normale overgang kan men opmaken,
dat de vijf zintuigen wegvallen in tegengestelde
orde, als waarin ze verkregen werden geduren-
de het lange evolutieproces. Het eerste zin-
tuig, dat we ontwikkelden, was gevoel.
Daarna ontwikkelden wij het gehoor. Een
mineraal kan "horen"; dit zien we, wanneer
een glas verbrijzeld wordt door de toon van
een viool. Het volgende zintuig dat ontwik·
keld werd, was het gezicht, daarna smaak en
eindelijk reuk. Er zijn natuurlijk twee zintui-
gen, die nog ontwikkeld moeten worden, en
enkelen bezitten reeds gedeeltelijk het zesde
zintuig van helderziendheid en helderhorend·
heid. leder, die uiterst gevoelig is, ontwikkelt
tot op zekere hoogte het zesde zintuig. Ais deze
zintuigen verdwijnen of ongevoelig worden,
worden de overblijvende scherper. Daarom
moet men steeds rustig blijven. Handen en voe-
ten worden koud, omdat de bloedcirculatie
langzamer wordt. Livingstones laatste woorden
waren: "Het wordt koud. Leg meer gras op de
hut." Maar de kou was in zijn lichaam. Ais de
levenskrachten zich in het hart samentrekken,



herinnert men zich plotseling, dat men dit
alles reeds in vorige levens op aarde heeft ge-
daan, en die herinnering verbant iedere vrees,
die men he eft. Het vredig uiterlijk der doden
getuigt hiervan. Het komt niet zelden voor,
dat de stervende enige van zijn gestorven
familieleden of vrienden ziet, of wel engelen.
Want engelen komen te hulp, zowel bij ge-
boorte als bij sterven. Toen de eerwaarde
Dwight L. Moody stierf, zei hij: "De aarde
verdwijnt, de hemel opent zich voor mij, roep
mij niet terug. Als dit sterven is, is het prach-
tig. Dwightl Irene! Ik zie de kinderen."
Als de levenskrachten zich verder terugtrek-
ken, is er een prikkelende gewaarwording, zo-
als het terugstromen van het bloed in een voet,
die "slaapt", deze gewaarwording ontstaat door
het langzaam breken van de etherische draden,
naarmate de etherische stof van het lichaam
zich losmaakt van de ontelbare zenuwdraden.
Het is niet pijnlijk, maar geeft een gevoel van
ontspanning. Langzaam valt men in slaap en
als men slaapt is men "dood". In het gehele
proces van sterven, is naar waarheid niets am
voor te vrezen.
Enige mens en nemen er niet zo veel tijd voor, zij
verla ten plotseling het lichaam. De overgang
kan d~n vergeleken worden met het openen van
een nJP~ vrucht~ waar, zoals bijvoorbeeld bij
een perzIk, de pIt geheel en al uit het vrucht-
vlees komt, zonder ergens vast te zitten.
Alles gebeurt in een ogenblik. In andere ge-
vallen is het niet anders dan een in slaap val-
len. De gewaarwordingen, die hierna onder-
vonden worden, zijn bij de verschillende indi-
viduen anders. Enigen blijven onbewust, enige

uren, enige dagen of zeUs enige weken, wan-
neer de mens stellig in de mening verkeert,
dat de dood een verlies van bewustzijn met
zich brengt. Maar allen ontwaken na eni!?ietijd
en vangen aan zich in te stellen op de n~euwe
omstandigheden. Velen ontwaken onmiddel-
lijk, nadat zij gestorven zijn en zijn dan veel
meer wakker dan in het stoffelijk leven.

W ij zijn de gestorvenen
Wij, die in de stoffelijke wereld leven, zijn de
ware doden, omdat wij in een wereld van
slechts drie dimensies leven.
Paulus zegt tot ons, die denken, dat wij l~ven:
"Ontwaakt gij, die slaapt en staat op Ult de
dood". Hier blijkt duidelijk, dat Paulus het
stoffelijk waakbewustzijn niet slechts als een
soort slap en de wijze van bestaan beschouwt,
maar als een vorm van de dood. En in de
Openbaring zegt Johannes tot de m~?sen op
aarde: "Gij hebt de naam, levend .te ZlJJ.l'maar
gij zijt dood"· Voel u niet beledIgd hierov:r,
het wil zeggen, zoals Virgilius verklaart: "ZIe-
len worden gedood door de aardse vormen" en
Plotinus zegt: "Het neerdalen in de stof en
eraan onderworpen worden is voor de ziel de
dood".
De voornaamste taak van de godsdienst is te
wijzen op een leven en een bewustzijn, groter
dan dat van dit "lichaam des doods", zoals
Paulus het stoffelijk lichaam noemt, maar wei-
nigen onder de mensen geven acht op deze
roep naar een wijder leven.

Overgang is aangenaam
De onmiddellijke ondervinding van velen, die



verlost worden van hun lichaam en voorname-
lijk is dit waar vo?r degenen, die veel pijnen
heb.ben . g~leden, IS, dat een plotselinge ge-
n~zmg IS mgetreden. Het ene ogenblik is er
plJn, het volgende ogenblik is er volkomen
verlossing van pijn.
Deze ..indruk .gee~t een gewaarwording van
~eerhJke verhchtmg en levendigheid. Het
h<:hte gevoel komt, doordat het stoffelijk ge-
wIcht, dat ~en gevoel geeft van zwaarte, zijn
kracht verhest, zodra de mens bevrijd is van
het lich~am. Het is hetzelfde gevoel als dat
w~t we m dromen ondervinden, wanneer we
vhegen, drijven of zeilen. Als men droomt dat
~en uit het lichaam is en weerstand tracht te
bled~n aan weer teruggaan, voelt men voeten
e~ hchaam zwaar worden. Maar wanneer het
zllve.ren koord verbroken is, verdwijnt dat ver·
moelde zware gevoel. Er kan zoveel gezegd wor-
den over het zilveren koord, dat we dit voor
een afzonderlijk hoofdstuk zullen bewaren
maar het behoort in werkelijkheid tot he~
proces van s~~rven, v66r de overgang. Er is nog
een belangrlJke gebeurtenis, die aan de over·
gang voorafgaat en die overzien van het leven
genoem~ wordt, hiervan zullen we ook een
meer Ultgewerkt overzicht geven.
Waarlijk er is in het proces van sterven niets
~.aarv~?r men bevreesd behoeft te zijn; stoffe-
hJke plJn kan verminderd worden door weten-
schap en ~.oor liefdevolle opmerkzaamheid, en
de werk~hJke overgang is een gebeurtenis, die
voldoemng en vreugde geeft. Wij zullen een
e~k~l voorbeeld geven uit vele getuigenissen.
Dlt ISgenomen uit The Atlantic Monthly van
Januari 1950.

Wat men bij het steruen kan gevoelen
Dorothy Mc L .... stierf bijna na een opera tie.
De verpleegster en haar zuster hadden niet ge-
dacht, dat zij de nacht zou doorkomen; en
zelfs was zij zich er volkomen van bewust, dat
ze loU sterven. Ze zei, dat ze nooit een lOveel
voldoening gevende ondervinding had mee-
gemaakt en in het eerst gaf ze zich geheel en
al over aan de diepe vreugde, die ze onder-
vond. Maar toen begon ze zich te verontrusten
over het verdriet van haar zuster en ze deed
een geweldige poging om te herstellen, het-
geen slaagde en zij trad het stoffelijk leven
weer binnen. "Maar ik was er van overtuigd",
zeide zij, "dat ik een groot offer bracht; dat
dacht ik toen reeds en nu er jaren verlopen
zijn, denk ik dat nog".
Ik ben gewaarschuwd, dat de mens en, indien
ik sterven te aanlokkelijk voorstel, aan zelf-
moord lOuden kunnen gaan denken. Maar zelf-
moord is bijlOnder onaangenaam en lost geen
enkele moeilijkheid op. Zelfmoord maakt
slechts de zaken erger, lOals we zullen zien,
wanneer we bespreken, wat er met zelfmoorde-
naars plaatsheeft en wat het wil zeggen, aan
de aarde gebonden te zijn.
Ook is gezegd, dat, wanneer het grotere leven
lo aanlokkelijk wordt voorgesteld, vel en onte-
vreden zullen worden over het aards bestaan
en zwervers zullen worden.
Dit gevaar bestaat niet voor hen, die het doel
van de stoffelijke wereld en de grote waarde
van een stoffelijk lichaam kennen.



De physiologische pijnloosheid van het sterven
Lord Bacon zei: "Het is even natuurlijk te
sterven als geboren worden". De natuur be-
doelde klaarblijkelijk, dat het einde van de
m.~ns even pijnloos lOu zijn als zijn aanvang.
BIJ de. geboorte ontvangt het kind geen be-
wust~ Indru~ken, het schreit en trapt als spier-
re~ctles; ~o IS het ook bij de dood in lOverre
splerreactles optreden. De lOgenaamde "Doods-
angst", "de laatste strijd", de "stervensweeen"
~?eten niet verkeerdelijk als samengaand met
plJn gedacht worden; over het algemeen zijn
he~ onbewust~ spierreacties. Prof. J. Cook
WIlson beschnJft In de London Times de ont-
zettende benauwde strijd van zijn vader, die
a.an hartzwakte na influenza stierf. De worste-
l~?gen van de stervende waren zo pijnlijk, dat
zlJn lOon ternauwernood geloof kon hechten
aan de verzekering van de medische verzorgers
dat ?e patient er niets van bemerkte. Na ver:
scheldene uren in schijnbaar intense angsten
te hebben .door~ebr~cht, werd de patient wak-
ker en zelde Ult zlchzelf, dat hij een goede
nachtrust had genoten.
~ij spreken nu niet van de dagen en weken,
dIe het sterven voorafgaan, maar van de eigen-
lijke overg~ng .. Dikwijls gaat veel pijn vooraf,
voornamehJk In geval het voortgaan van de
overgang wordt tegengehouden, maar deze

pijnen zijn slechts een voortzetting van die,
waaraan de patient min of meer gewend is. Hij
is bekend met dat lijden en kan het doorstaan,
wijzigen en verzachten. De dood is nodig voor
het leven, lOnder dood lOuden wij niet kunnen
leven. Het celweefsel vergaat iedere minuut
en de overblijvende stof wordt verwijderd door
de longen, de huid en de afscheidingsorganen.
Daarom is in- en uitwendige reinheid zo nood-
zakelijk.
Wij behoeven hier niet de pijnloosheid van de
dood bij syncope of verstikking te beschrijven,
daar we dat in het vorige hoofdstuk behan-
deld hebben, maar het is goed hier uit te leg-
gen, hoe het komt, dat de langzame wijzen
van sterven ook pijnloos zijn op het ogenblik
van de overgang. In het ineenstorten van vitale
functies of organen als het afgebroken celweef-
sel andere del en van het lichaam binnendringt,
ontstaat er een toestand, die coma wordt ge-
noemd.
Coma is een toestand van bewusteloosheid, die
op slaap gelijkt. Die kan dagen duren. Men
doet goed deze toestand van coma goed te be-
grijpen, daar bij vele mens en de overgang door
een of andere comatoestand wordt voorafge-
gaan. Als het einde van het leven nadert, wordt
de ademhaling langzaam en oppervlakkig, nu
en dan onderbroken door een diepe inade-
ming, alsof de longen tevergeefs trachten de
zwakheid, die hen overvalt, af te werpen.
Tegelijkertijd kan de hartslag het bloed slechts
over een kleine afstand in de aderen pompen,
zodat de einden van het lichaam koud worden.
Er bereikt zeer weinig bloed de hersenen en
dit is geladen met een grate hoeveelheid kool-



zuurhoudend gas (hetzelfde als het dodelijk
gas, dat van brandende steenkool komt) en dit
verdrijft zowel bewustzijn als gevoel. Het ge-
zicht wordt koud, de lippen blauw bij gebrek
aan circulatie, koud zweet, doodszweet, staat
op het voorhoofd, maar daar het vermogen om
indrukken op te vangen verdwenen is, is er
geen pijn. De krampachtige spierbewegingen
zijn automatisch.
In gevallen, waar het verstand tot het laatst
aanwezig blijft, zijn de gedachten gewoonlijk
kalm, en het lichaam vrij van pijn. Het lijden
komt door de ziekte, maar de overgang zelf
is een verlichting. Het komt veel voor, dat
stervenden, na urenlang half bewusteloos ge-
legen te hebben, plotseling zich met stralend
gelaat oprichten, wijzend naar iets of iemand
in de onzichtbare wereld en met levendige
woorden beschrijven, wat zij zo duidelijk zien,
dan voIgt de ontspanning en zij vallen dood
neer.
Als dit gebeurt, wanneer ge bij iemand waakt,
wees dan niet verbaasd of veron trust, voel mee
en help, ondersteun het lichaam, dat in tijde-
lijk verkregen kracht zich opricht.
Het komt voor, dat iemand in coma van tijd
tot tijd tot zijn lichaam terugkeert en bewust
weet, wie bij zijn bed' zitten, dan zinkt het
lichaam weer in slaap en de patient ziet er uit
als een afgedragen kledingstuk. Wanneer hij
daarna weer tot zijn lichaam terugkeert, be-
merkt hij dat hij zijn zintuigen minder ter be-
schikking heeft, voornamelijk het gezicht en
het gevoel.
vVanneer de dood het einde is van een ver-
langzaming van de bloedsomloop, is er soms

een opzwellen van de aderen, dat verontrus-
tend lijkt, maar ook dan is er niet zoveel pijn
als er schijnt te zijn. Dit opzwellen wordt ver-
oorzaakt door gassen in de bloedstroom, die
een soort pneumatosis of aderzwelling teweeg-
brengen.

Bewijzen van pijnloosheid

De doktoren, die belang stelden in de zo-
genaamde pijnloosheid van de dood en de
doodsstrijd, hebben aan mensen, die juist door
vreselijke krampen en spiertrekkingen van het
gezicht waren gegaan, gevraagd: "Zeg me eens
wat een ogenblik geleden uw ondervindingen
waren?" En de patient antwoordde: "Wel, ik
ben juist ontwaakt uit een verfrissende slaap".
Dr. Robert Me Kenna zegt, dat een van de
ergste gevallen van spiertrekking voorkwam
bij een vrouw van achtentwintig jaar. "Ik was
bij de aanval aanwezig," zei hij, "en ik zag het
lijden zijn scherpe lijnen trekken op het gelaat
van de lijderes. Maar toen de aanval voorbij
was, en de patient langzaam tot bewustzijn
kwam, zei ze, haar ogen openend: "Ik heb heer-
lijk geslapen".
Wij hebben bewijzen in overvloed, dat de be-
wustelozen totaal niets gevoelen. Een priester
werd bewusteloos tengevolge van een auto-
ongeluk, waarbij zijn medepassagier dadelijk
gedood werd. Hij zei, dat hij zich vond staan
op de weg naast de auto, neerziend op zijn
bewusteloos lichaam, en geen pijn voelde. Ver-
klaringen van levende getuigen zijn er in over-
vloed. Meerdere bewijzen zijn verstrekt door
mensen, die werkelijk dood zijn, maar niet



iedereen is geneigd zulke bewijzen te aanvaar-
den, daar ze verstrekt worden door helder-
ziendheid. Wij zullen daarom slechts een be-
wijs geven. Een soldaat zeide: "Ik werd plotse-
ling uit mijn lichaam geschoten en voelde in
het minst geen pijn. Ik sloeg mijn armen over
elkaar, keek eens goed naar mijn lichaam en
dacht: "Is dat nu alles?
Ik kon niet direct van mijn lichaam weggaan,
omdat het nog niet helemaal dood was, en ik
ging mee, toen de dragers het naar de zieken-
zaal brachten. Maar ik had geen pijn". Hij
zeide toen, dat hij zijn bewustzijn verloor, met
andere woorden, hij stierf. The British Medical
Journal schrijft: "Het ogenblik, dat onmiddel-
lijk aan de dood door ziekte voorafgaat, geeft
totale ongevoeligheid voor alle pijn of een
prettige onverschilligheid door de algehele
ontspanning van alles, wat tot het physieke
lichaam behoort".
Dr. Jones Anderson van San Francisco vroeg
aan een intelligente jonge man, die stervende
was, hoe hij zich voelde, want zij stelden bei-
den belang in de gewaarwordingen van het
sterven en de jonge man antwoordde: "Ik voel
mij alsof ik ga flauwvallen". Het volgende
ogenblik viel hij flauw, d.w.z. hij stierf.
Veel bekende personen, wier woorden wij kun-
nen geloven, hebben verklaard, dat de dood
op het ogenblik van het sterven, pijnloos was.
Wij hebben reden te geloven, dat zij de waar-
heid spreken, het heeft geen zin hun geen ge-
loof te schenken, daar zij hun leven lang be-
kend stonden als waar en oprecht. Stonewall
Jackson, die enige dagen in een coma lag, ten-
gevolge van koudvuur, dat zeer pijnlijk geacht

werd, ontwaakte uit zijn coma en zei: "Laten
we de rivier oversteken en in de schaduw der
bomen rusten". Thomas Edison, ook ontwa-
kend uit een coma, zei: "Het is aan de over-
kant heel mooi". De laatste woorden van de
grote Duitse dichter Schiller waren: "Vele din-
gen worden nu eenvoudig en duidelijk voor
mijn begrip". Daniel Webster zei: "Ik leef
nog". Lodewijk XIV gaf zijn verwondering te
kennen, dat sterven zo gemakkelijk was, in
tegenstelling met alles, wat hij gemeend had
te moeten verwachten. Hij zei: "Ik dacht, dat
sterven veel zwaarder was". Goethes laatste
woorden waren: "Licht, meer licht". Beet-
hoven, die doof was, zei: "Ik zal horen".
Er is geen pijn bij sterven. Vit physiek oog-
punt beschouwd is het, als het komen van eb,
een teruggaande golf, een ontspanning. Maar
gezien vanuit het leven hiernamaals, is het als
het gaan van schemering naar zonsopgang. Als
gij de geur van een bloem hebt genoten, maar
er nooit een hebt gezien, als gij een droom
van lieflijkheid hebt gedroomd, maar die nooit
belichaamd hebt gezien, als gij gedacht hebt
aan liefde, maar nooit hebt liefgehad, kunt gij
u voorstellen, wat het aardse leven is vergele-
ken met het leven boven de aarde? Het eerste
grote wonder is, dat alles in het leven hetzelfde
blijft, maar een verheerlijking ondergaat; want,
wat wij hier zien, is slechts de schaduw der
werkelijkheid. Als wij naar een schotel met
ertsmonsters kijken, schijnen zij dof en aards,
maar onder ultraviolet licht stralen ze als kost-
bare stenen en schijnen te leven. Is het dan
fantasie, dat Johannes en andere Christelijke
helderzienden spreken van kristal, goud en



regenboogkleuren?
Zij verstoffelijken hier de innerlijke wereld
niet, maar constateren feiten, die de voorman-
nen der wetenschap gaan bewijzen.

Het zilveren koard

In het Boek der Spreuken, 12.6 wordt op het
zilveren koord geduid in deze woorden: "a1s
dan het zi1veren koord verbroken en de gou-
den schaal aan stukken wordt geslagen". Een
zeer groot aantal zenuwdraden komen tezamen
aan een basis der hersenen en worden dan met
de hersenstof ineengeweven. Wij kunnen de
hersenen vergelijken met een schake1bord, dat
het te1egraafsysteem van zenuwen en spieren
van lichaam en hersenen afwisselend bedient,
zodat het hoger bewustzijn werkt door de
hoofdader van het zilveren koord. Het zilveren
koord vat de zenuwdraden, die in de hersenen
eindigden, samen in een etherische kabel, die
bevestigd is aan de naad aan de top van het
hoofd, in het Sanskrit genaamd Brahmaran-
dram, middelpunt of opening van Brahma.
Door dit centrum op de kruin van het hoofd
verlaat het bewustzijn gewoonlijk het mense-
1ijk 1ichaam, gedeeltelijk in slaap en meditatie,
gehee1 en al bij de dood.
Een oude Christelijke Liturgie spreekt van het
zalven van dat centrum met het heilig Chrisma
bij de doop als "reinigen van de poort der
ziel". Dit zilveren koord wordt gemaakt uit
etherische stof, fijner dan enige gasvormige
toestand van physieke stof, toch is het onweer-
1egbaar physieke stof. Het kan vergeleken wor-



den met de navelstreng en is de verbindings-
schakel tussen het physiek en het astraal
lichaam, door Paulus het geestelijk lichaam
genoemd. Zo lang als het zilveren koord intact
blijft, blijft het leven in het lichaam bewaard,
maar op het ogenblik, dat het losgemaakt of
beschadigd wordt, treedt de dood onmiddellijk
in en er is geen terugkeer mogelijk.
Het zilveren koord kan bijna onbepaald uit-
gerekt worden, zodat men in een slaap zich
mijlen ver van het stoffelijk lichaam kan ver-
wijderen en dit toch in leven houden. De
meeste mensen verwijderen zich in de slaap
niet ver van hun stoffelijk lichaam, maar hur-
ken er naast als waakhonden. Als men hen
van hun zelfverzonkenheid of zelfbeschouwing
tracht weg te trekken, vluchten ze dadelijk
terug naar het lichaam en worden met hart-
kloppingen wakker, omdat zij de foutieve
mening koesteren, dat zich verwijderen van het
lichaam de dood daarvan betekent.
Om een goed begrip van het zilveren koord
te krijgen, moeten we enige kennis hebben van
het zenuwstelsel. Als we een diagram van het
zenuwstelsel in een medisch werk beschouwen,
zien we, dat over het gehele lichaam zenuwen
verspreid zijn; sommige zijn gebundeld, andere
hebben vertakkingen, alle hebben hun speciale
functies en vervullen hun taak zonder verwar-
ring. Deze ontelbare zenuwdraden komen
samen aan het boveneinde van de ruggegraat
en verdelen zich over de hersenen. Het zilveren
koord strekt zich in de onzichtbare wereld uit
vanaf de kruin van het hoofd.
Stel u een kabel van vele honderden dunne
zenuwdraadjes voor, elk een zeer bepaalde lijn
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etherische stof uitstralend, zolang ze in het
lichaam zijn, maar meer en meer etherisch wor-
dend wanneer ze in de fijnere ethers komen,
tot ze zeer ijl worden. Een goed voorbeeld hier-
van is een radiostraal, mijlen ver uitgezonden
in de ether om een vliegmachine veilig en
juist te geleiden, zoals in sprookjes de fee langs
een manestraal omlaag glijdt. Zo hebben wij
ontelbare golflengten op de radio, en de sym-
phonie is slechts een deel van een centimeter
verwijderd van de nieuwsuitzending, toch
storen zij elkaar niet. Zo wordt het zilveren
koord van de een ook nooit verward in dat van
een ander, omdat iedere persoon uniek is, even-
als nooit twee bladeren van een boom precies
gelijk zijn noch twee duimafdrukken.
Tijdens het leven beheerst en stuurt het hoger
bewustzijn het stoffelijk lichaam door een
etherisch telegraafsysteem. Het zilveren koord
voert geen levenskracht voor het lichaam aan.
Levenskracht stroomt in het lichaam door de
zon en wordt opgeslorpt door de milt, wordt
daar verdeeld in zeven krachtstromen en langs
de zenuwdraden naar de onderscheiden ethe-
rische middelpunten gezonden.
Zonder twijfel stroomt een zeker gedeelte
levenskracht door het zilveren koord met het
bewustzijn, zoals we straks zullen zien, wanneer
we het verbreken bij de dood behandelen, maar
de levenskracht, die het lichaam in stand houdt,
wordt hoofdzakelijk door de milt opgenomen.
Bij iemand, die bevreesd is in de slaap zich
ver van zijn lichaam te verwijderen, lijkt het
zilveren koord op de navelstreng, behalve, dat
het verbonden is met het kruincentrum en niet
met de navel. Het schijnt dan bijna tastbaar.
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Maar als iemand zich op enige afstand van het
lichaam verwijdert, heeft het meer overeen-
komst met een radiostraal.

Nu ik in het kort het zilveren koord beschre-
ven heb, zullen we nagaan, wat bij de dood
gebeurt en hoe het dan wordt afgesneden. Ter-
wille van onze studie zullen we onze aangeno-
men candidaat twee en een half uur tijd laten
om te sterven. Ik geef nu een samengestelde
beschrijving en een samenvatting van de waar-
nemingen van een aantal onafhankelijk van
elkaar werkende personen, die het proces heb-
ben gadegeslagen.
Toen we het proces van sterven nagingen, leg-
den we uit, dat het lichaam zich steeds zwakker
voelt, de ademhaling moeilijk gaat en de
hartslag verzwakt, de uiterste einden van het
lichaam worden koud tengevolge van de lang-
zame bloedcirculatie. Terwijl dit plaatsgrijpt,
schijnen de belangrijkste organen weerstand
te bieden aan het terugtrekken van de levens-
kracht, omdat zij instinctmatig voelen, dat dit
hun einde betekent. Maar dit instinctmatig
vasthouden van de levensorganen aan de hen
onderhoudende energie, die langs het netwerk
der zenuwen vloeit, is slechts een strijd van
korte duur. De levenskracht, die zich terug-
trekt, wordt verzameld uit de krachtsmiddel-
punten bij het heiligbeen, de maag, de milt
en de keel, in hart en hoofd. De hersenen wor-
den sterk geladen met levenskracht, met prana
en leven, tienmaal sterker dan het geval was
in de dagen der beste gezondheid.

De gouden vaas
Nu het lichaam negatief wordt en afsterft,
worden hart en hoofd levendiger, omdat aIle
levenskrachten nu in het bovenste deel van
het lichaam verzameld worden. Als een ster-
vende zegt: "Nu wordt alles duidelijk, mijn
gedachten zijn helderder dan zij ooit geweest
zijn" weten wij, dat de overgang plaatsheeft.
Het hoofd wordt schitterend, het is als een
gouden vaas. En steeds wordt het zilveren koord
belevendigd, etherische stof vloeit er over als
snelbewegend schitterend licht, maar onmerk-
baar enigszins zuigend, de levenskracht meer
en meer wegtrekkend. Waar het zilveren koord
vast zit aan de voornaamste zenuwen bestaat
het uit duizenden fijne draadjes. Als de levens-
kracht terugvloeit naar de hogere werelden,
gaan deze draadjes brek~n. Als ze breken, ~=ul-
len de einden om, als bI) het rafelen van zl)de.
De eigenlijke overgang komt, als de schak.el
tussen hart en hoofd wordt verbroken, en Ult-
gaat als een lont; de laatste draden van het
zilveren koord breken als de gouden vaas
breekt. Een zeer kleine hoeveelheid etherische
stof vloeit terug in het dode stoffelijk lichaam
en wordt over het zenuwstelsel verspreid. Dit
wolkt later als het ware weg in de omgevende
ether. Wellicht hangt de tijdsduur, dat een
lichaam in goed geconserveerde staat blijft, af
van de hoeveelheid achtergebleven vitaliteit.
Het is daarom goed, het lichaam enige uren
ongestoord te laten liggen.

Het atomisch web
Zoals een ongeboren kind omhuld is door het



beschermend vlies der placenta, dat waaraan
het navelkoord bevestigd is dat bij de geboorte
verbroken wordt, zo wordt het lichaam gedu-
rende het leven omhuld door een beschermend
web van atomische stof, waaraan het zilveren
koord, dat bij de dood verbroken wordt, beves-
tigd is. Het zilveren koord trekt, voordat het
verbroken wordt, deze gehele beschermend
placenta tezamen en neemt die in zich op en
het ogenblik, waarop dit gebeurt, is het ogen-
blik, waarop het zilveren koord breekt. De
vergelijking gaat bijna helemaal op, het onge-
boren kind is veilig, zolang de placenta intact
blijft, iedere breuk zou een gevaarlijke geboor-
te veroorzaken. Zo veroorzaakt een scheur van
het atomisch web in het leven een groot ver-
lies aan levenskracht, terwijl het tevens iemand
openstelt aan voortijdige psychische invloeden.
Dit etherisch atomisch web kan beschadigd
worden door alcohol, bedwelmende middelen,
overdreven tabaksgebruik, thee, koffie en
slaapmiddelen; ook door onverstandige psy-
chische praktijken.
Want dan ontsnappen de vluchtige bestand-
delen uit het beschermend omhulsel in tegen-
gestelde richting door de natuur bedoeld, en
scheurt het web op dezelfde wijze als een elec-
trische stroom isolatieband scheuren kan. Dit
is de reden, waarom de Heilige Olie in de
kerk gebruikt wordt, als de voorgeschreven
middelpunten in de Genezingsdienst gezalfd
worden.
De lezer zal zich herinneren, dat we in een
vorig hoofdstuk beschreven, dat enige mensen
trachten het lichaam op abnormale wijze te
verlaten, door de zonne-plexus, door de zijde
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of door de nek, inplaats van door het middel-
punt op de kruin van het hoofd. De normale
uitgang voor het bewustzijn is langs het zilve-
ren koord.

Het Laatste Oliesel
Als de stervende het voordeel heeft de hulp
van het Laatste Oliesel te verkrijgen, kan het
stervensproces veel beter, gemakkelijker en zui-
verder plaatshebben. Steeds weer hebben wij be-
wijzen gehad van de krachtdadigheid van het
Heilig Oliesel, maar slechts weinigen maken er
gebruik van. Het wordt toegebracht met twee
bedoelingen: hetzij genezing te bevorderen of
teweeg te brengen, hetzij de mens te helpen
zijn lichaam gemakkelijk te verlaten.
Wij zullen een voorbeeld geven van bijna
onmiddellijke genezing na het Heilig Oliesel.
Ik werd geroepen om een dokter in Washing-
ton D.C. bij te staan, die, naar het scheen,
stervend was door dubbele longontsteking.
Twee doktoren verzorgden hem en hij zelf
wist, wat er te doen was en wat hij kon ver-
wachten. Hij was een oude grijze man. Hij
leek zo ver heen, dat ik hem het Heilig Oliesel
toediende om hem het sterven te verlichten.
Ik keerde naar New York terug en toen ik een
paar weken later weer in Washington kwam,
ontmoette ik mijn dokter geheel gezond op
straat- Hij zei, dat hij binnen twintig uur na
het toedienen van het Oliesel zijn longen kon
zuiveren en snel herstelde.
Het zalven van de zeven middelpunten die de
levensorganen in het lichaam beheersen, helpt
het terugtrekken van die levenskrachten uit
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die middelpunten naar hoofd en hart als een
voorbereiding voor het terugtrekken van aIle
krachten langs het zilveren koord.
De absolutie, die zo spoedig mogelijk na de
overgang wordt gegeven, heeft het gevolg, dat
het zilveren koord inderdaad verbroken wordt,
en dat aIle etherische stof inderdaad uit het
lichaam wordt getrokken. Dit zou desgewenst
dan onmiddellijk gecremeerd kunnen worden.
Ais men het Heilig Oliesel niet kan ontvangen,
is het goed, de kamer met wijwater te reinigen
en na de overgang een brandende kaars aan
hoofd- en voeteneind van het bed te plaatsen.
Dit dient ter bescherming voor het achter-
gebleven lichaam, zodat het niet van de andere
kant wordt lastig gevallen en het beschermt
het voor zijn eigenaar, ingeval deze zo mate-
rial istisch aangelegd is, dat hij wensen zou er-
in terug te keren.
Hoe men het ook bekijkt, het beste is altij I
het lichaam te cremeren. Het is zuiverder en
gezonder en voorkomt absoluut ieder misbruik
van het verla ten lichaam.
Het zilveren koord is noch van het stoffelijk
lichaam noch van de hogere delen een blijvend
bestanddeeI. Het is slechts een band, die ver-
bindt, een soort kabel naar de andere wereld
en wanneer het lichaam is heengegaan he eft
het zilveren koord geen reden van bestaan
meer en verdwijnt.

Het overzicht van het Leven bij het )}sterven"
Iedereen kent de verklaring van verdrinken-
den, dat zij in een oogwenk tijds aIle gebeurte-
nissen van hun leven aan zich voorbij zagen

gaan. Maar dit overzien van het leven gebeurt
niet alleen bij verdrinkende mens en, het heeft
plaats bij allen, die sterven en bij velen, die
bijna sterven.
De uitgever van een mijnwerkerskrant in Butte
vertelt, dat hij als jongen van negen jaar in
een appelboom klom en van een tak op de
grond vieI. Wij weten, dat een gewone appe.l-
boom niet bijzonder hoog is. Maar tijdens dIe
korte val flitste iedere gebeurtenis van zijn
negen jaren langs zijn gedachten.
Dikwijls heeft dit overzicht in omgekeerde
volgorde plaats beginnend met het ogenblik
van de overgang en teruggaand naar kinder-
jaren en eerste kindsheid. Het duurt slechts
een ogenblik, maar het is raadzaam zo rustig
mogelijk te zijn in de omgeving van een ster-
vende zodat hij niet gestoord wordt. De rust is
nodig, omdat, hoewel het overzicht slechts even
duurt, een voorbereiding eraan voorafgaat.
zoals aan het stilstaan der gedachten een flits
van verlichting voorafgaat.
Bij dit overzicht komt geen emotie. Het is
onpersoonlijk. Er zijn dingen waarop we trots
mogen zijn, en er zijn stellig dingen waarover
we ons schamen, maar bij dit overzien van het
leven va or de dood voelen we ons niet ver-
hoogd of verlaagd, we zien er onpersoonlijk
op terug alsof we onszelf philosophisch be-
schouwden.



Een overzicht in vogelvlucht
Voordat wij geboren worden, he eft er iets
plaats, zeer veel gelijkend op dit overzicht van
dit leven, we krijgen dan een vluchtige glimp
van de incarnatie, die we van plan zijn in te
gaan. Die glimp ontvangen we in de hemel-
wereld, als het hemelleven ten einde is en wij
besluiten naar de aarde terug te gaan en een
nieuw kinderlichaam aan te nemen. Dan ne-
men we ons in grote trekken voor, wat we
van plan zijn op aarde te doen. Dikwijls ge-
voelen we ons bedroefd, wanneer we in het
leven na de dood ons oorspronkelijk plan voor
het leven vergelijken met wat we bereikt heb-
ben. Het kan nooit zijn, wat we bedoelden,
omdat we ons in de tijdloze, ruimteloze wereld
geestelijke reuzen voelen, wat we op die vrije
gebieden dan ook zijn.
Wij begrijpen daar niet de beknelling van tijd
en ruimte, we kunnen ons dat ternauwernood
voorstellen. Wij kunnen wel inzien dat de ge-
wone tijdsopvolging verdwijnt, wanneer we in
staat zijn in een enke1 ogenblik zestig levens-
jaren tot in de kleinste bijzonderheden te over-
zien. Sorns ziet men tengevolge van deze terug-
blik een en ander, dat men zo gemakkelijk
anders kon hebben gedaan, het komt voor, dat
men dan vurig verlangt terug te gaan in het
lichaam en de fout dadelijk te herstellen, maar

het is te laat, het lichaam is te ver heen. Men
kan dan op het lichaam neerzien, zoals men
soms in een spiegel kijkt, zich verwonderd af-
vragend of men het inderdaad zelf is, zo gelijk
en toch zo armzalig is het stoffelijk lichaam
vergeleken met het astraal lichaam nu, bevrijd
van het stoffelijke.
Deze fouten, begaan in het lichaam, kunnen
in het volgend aardleven hersteld worden, en
een deel van het werk tussen de levens is, ge-
noeg wilskracht bijeen te garen om fouten van
het v,erleden te herstellen. Die wilskracht toont
zich in de volgende incarnatie in breder karak-
ter en een nauwer geweten. Het is verstandig
naar de stem van het geweten te luisteren, om·
dat het de stem is van ons hoger zelf, dat het
bijzondere plan voor dat leven kent.

De reden, die ons het aardse leven doet uit-
werken in afzonderlijke afdelingen, ontstaat
door de begrenzingen van het lichaam, van
tijd en ruimte. Daarom specialiseert de een
zich in muziek, de ander in industrie, een
derde in opvoeding, een vierde is soldaat, zee-
man, vlieger, of vrouw en moeder. Wij kun-
nen de gehele schat der aardse ondervindingen,
die voor ons open ligt, niet in een enkel kort
aardleven gewinnen, maar het doel van de
komst op aarde is de wereld te overwinnen en
op aarde de volheid van God in het lichaam
weer te geven, zodat wij volmaakt worden, ge-
lijk onze Vader in de hemelen volmaakt is;
ons eigen innerlijk zel£. De aarde is een begin-
toe stand van bestaan, een plaats waar de eerste
lessen geleerd worden, want haar begrenzingen
zijn niet aanwezig in het leven na de dood.



stemming met de ervaringen opgedaan in het
aardleven. Een primitief mens, die zeer wei-
nig mentaal leven he eft, zeUs weinig emotio-
neel leven, maar geheel in beslag wordt ge-
nomen door het physieke bestaan, brengt wel-
licht slechts vijfentwintig jaar tussen zijn in-
carnaties door. Iemand als Plato, in staat tot
diep, abstract denken, leeft naar gezegd wordt
tienduizend jaar tussen twee aardlevens.

Het snelle overzien van de herinneringen bij
het sterven wordt later uitgebreidt tot de nde
graad, en vormt de grondslag voor het proces
van het opbouwen der ondervindingen in
karakter en geweten, zodat we onvermijdelijk
met meer wijsheid en groter karakter op aarde
wederkeren. Dat is de schat in de hemel, die
door mot en roest niet verteerd kan worden,
waar dieven niet kunnen inbreken en stelen.
Karakter en wijsheid is alles, wat wij nodig
hebben om de wereld te overwinnen en op
iedere levensweg te slagen. Zo zegt een oude
Oosterse Schrift: "AIle dad en vinden tenslotte
hun hoogtepunt in wijsheid". De beste wijze
om mel te ontwikkelen is wijsheid op te doen
uit de ondervinding, die wij dag aan dag ont-
vangen, en niet te wachten tot na de· dood,
waar wellicht berouw is.
Het oproepen van de niet vergeten gebeurte-
nissen des levens heeft zeUs plaats bij plotse-
linge dood. Iemand, twintig voet omlaag ge-
worpen langs een rotswand in een slaaprijtuig
van een trein, dadelijk de dood verwachtend,
ondervond, eer hij in de afgrond was, een over-
zicht van het gehele panorama van zijn leven,
al de kamers van zijn geheugen en geweten
werden plotseling verlicht, alsof in zijn hoofd
een toorts was ontstoken. In een oogwenk
wordt het verslag van het gehele aardleven
uit de vergetelheid opgeroepen en onthuld. Er
zijn geen getuigen en er is geen oordeel. Het
is eenvoudig een feit in de natuur.
Hoe wordt dit overzicht van het leven ver-
groot? De tijd tussen de levens is in overeen-

Hoe vermogens worden opgebouwd
In een duidelijk boek over "Deze wereld en de
Toekomende" geeft Mr. E. L. Gardner een
voorbeeld van het uitwerken van het levens-
overzicht. Stel u voor, dat iemand zijn leven
lang een hartstochtelijk boekliefhebber is ge-
weest. Zijn voorstelling van het hoogst geluk-
kig leven zou het gebruik zijn van een onuit-
puttelijke bibliotheek.
In de onzichtbare wereld zou men gemakkelijk
toegang kunnen verkrijgen tot zo'n bibliotheek
en een lange tijd zou met grote belangstelling
tussen de boeken worden doorgebracht. Naar-
mate het denken verfijnt, zou het verlangen
ontstaan om philosophie en poezie van diep-
zinniger karakter te lezen. Gekomen tot een
bepaalde graad van verfijning, begint de be-
langstelling te tanen en een drang naar meer
concreet contact ontwaakt. Op dat punt heeft
de hemelwereld alles gegeven, dat kan worden
opgenomen, en de mens zoekt weer stoffelijke
ondervinding, want alleen door beperking wor-
den dingen concreet en begrijpelijk, in tegen-
stelling met de grotere, maar meer vage soort
ondervinding. Zo kunnen we enigszins begrij-



pen, hoe het levensoverzicht wordt uitgewerkt.
Iemand, wiens grootste belangstelling in het
leven uitgaat naar hervorming van de voeding,
zou na zijn dood de v.erschillende voedingsleren
grondig onderzoeken en zou na weer gei:ncar-
neerd te zijn, een autoriteit op het gebied van
vitaminen en gezondheid worden.
Een ander kan de geheimen van radio of
televisie als zijn voornaamste belangstelling
hebben en zou door die lijn van studie te vol-
gen, geboren worden met natuurlijke aanleg
voor uitvindingen in die richting. Ditzelfde
geldt voor dokters, musici, mechanici en dich-
ters. Zij zeggen: "De gedachte schoot mij te
binnen" alsof die van nergens kwam. Maar
inderdaad is het kennis van het hager zelf
van die persoon van de schat, die hij tussen
twee levens in de hemelwereld heeft verzameld.
Dat de Kerk aandringt op reinheid van den-
ken, verheven gevoelens, en zuiver voedsel,
heeft een practische reden; dit maakt "het
lichaam des doods" zoals Paulus het physiek
lichaam noemt, gevoeliger voor verheven ge-
dachten.
Ais we onze ondervinding geheel hebben uit-
gewerkt, doen we de eerste stap naar reincar-
natie en op dat moment laten we ons oog gaan
over het plan voor ons volgend leven. Wie
beslist, hoe dat zal zijn? Dat doen wij.
Want ieder is meester over zijn eigen bestem-
ming, hoe weinig vo~~oening die bestemming
soms schenkt. Het hJkt op een snelle beslis-
sing zes jaar college te lopeno In een enkel
ogenblik wordt het besluit genomen, maar wij
hebben voor tenminste zes jaar onze bestem-
ming gekozen.

Nag een punt dient vermeld te worden en wel,
dat nooit iemand krankzinnig sterft. Voordat
zelfs de ongeneeslijk krankzinnigen sterven, is
er een ogenblik van volkomen helderheid.
Velen, die krankzinnig zijn wanneer ze in
het lichaam zijn, buiten het lichaam, vol-
komen bij hun verstand. Een kennis deed het
volgende verhaal, dat deze stelling bewijst. Op
een dag kwam zij met haar familie laat in een
dorp in Italie en zij moesten genoegen nemen
met het onderdak, dat nag te krijgen was. Mijn
kennis kr.eeg een opkamer en, voordat zij in
slaap vie!, hoorde ze vreemde, verontrustende
geluiden in de aangrenzende kamer. Ondanks
deze schrikaanjagende omstandigheden viel zij
in slaap en had toen een gesprek met een heer,
die dringend zijn verontschuldigingen aan-
bood. Hij zei, dat ze in het geheel niet bang
behoefde te zijn, omdat hij buiten zijn lichaam
normaal was, maar dat hij niet in staat was
zijn lichaam, dat krankzinnig was, te weerhou-
den van rumoer maken en het deed hem leed,
dat hij haar gestoord had.
De volgende morgen werd dit alles bevestigd
door de vrouw des huizes. Het was haar broer,
die ze altijd opgesloten hield. Hij was totaal
onschadelijk, zij bracht hem in een wagenstoel
buiten in de zon, zo dikwijls dit kon. Zij vroeg
geen klacht in te dienen bij de autoriteiten,
want zij wilde hem niet naar een inrichting
brengen, maar hem zoveel mogelijk liefde en
zorg geven.
Een droeve geschiedenis, vooral voor de ont-
wikkelde mens, die aan dat ongelukkige



lichaam gebonden was, maar die in spijt hier-
van toch vriendelijk en zorgzaam was. De mens,
die iets weet van de innerlijke zijde van zulke
tragedies, kan een onzichtbare helper zijn voor
zulke mensen, als zij bevrijd van het lichaam
zijn in de slaap en door hen, die begrijpen,
wordt veel goed werk verricht.

De Doodgeborenen

Enige studerenden hebben de mening, dat een
kind doodgeboren wordt, omdat het bij de
vorige overgang het levensverslag miste. Het
is hoogst onwaarschijnlijk, dat deze mening
waarheid bevat. Want het overzicht wordt tus-
sen de incarnaties uitgewerkt en zo he eft het
weinig waarde of doel aan het eind van het
hemelleven. Ook moet men bedenken, dat de
nieuwe persoonlijkheid, tenzij de individu
hoog ontwikkeld is, waarschijnlijk niet in staat
is zich een vorige incarnatie te herinneren.
Doodgeboren worden heeft gewoonlijk tot oor-
zaak misbruik van de scheppingskracht in een
vorig leven, bijvoorbeeld het plegen van abor-
tus en, in mindere mate, geboortebeperking.
Zo iemand kan dikwijls vele malen vergeefs
trachten wedergeboorte te krijgen, hoe hevig hij
ook een lichaam begeert.

pen, tenzij we weten, hoe het is op dergelijke
wijze te lijden? Wij oogsten, wat wij zaaien.
Dit verwerken van ondervinding, goed, slecht
en neutraal, is de beste wijze om ons te ver-
geestelijken en te veredelen. Het is waar, dat
voorschriften, die men terzij schuift, niet hel-
pen. Maar dit lijden is slechts tijdelijk en werkt
als een weldoende reiniging. Het kan niet lan-
ger duren dan de kracht, die wijzelf erin leg-
den, en slechts weinig mensen zijn waarlijk
slecht, daarom is het spoedig uitgeput.
Het begrijpen van deze terugblik op het leven
bij de dood heeft waarde voor ons, omdat het
ons meer bedachtzaam, meer nadenkend maakt
over wat wij doen, zeggen of denken gedurende
dit aardleven. Ook moet het ons ertoe bren-
gen het bijzondere levensplan voor deze incar-
natie te begrijpen. Iemand, die onvoldaan is
en van het ene baantje naar het andere gaat,
heeft zijn ware werk niet gevonden en zal niet
gelukkig zijn, eer hij dit vindt.
Hij zal een gevoel van beknelling hebben om-
dat hij in zijn persoonlijkheid in strijd is met
zijn hoger zelf en zijn wijdere blik.
Ook wanneer we in een vorig leven geestelijke
mogelijkheden hadden, die we verwaarloosden,
of misbruiken, kunnen we een half leven door-
brengen met zoeken, eer we weer contact krij-
gen met de waarheid. Dan kunnen we ons ver-
wonderd afvragen: "Waarom werd ik niet in
die waarheid geboren, waarom hoorde ik daar-
van niet in mijn jeugd?" Om zeker te zijn, dat
we vroeg in het leven in aanraking komen met
de waarheid, moeten we, wat we nu weten,
niet verwaarlozen. Door onze huidige kennis
te gebruiken, ontwikkelen we inzicht en het

Zelfgeschapen bestemming

Er zijn dingen in het onuitwisbaar verslag van
ons leven, die we betreuren gedaan of gezegd
te hebben. Er is onrecht, dat we moeten her-
stellen. Dit brengt lijden voort, want hoe kun-
nen wij het kwaad anderen aangedaan begrij-



vermogen om dieper in die bepaalde kennis
door te dringen.
Als iemand dus onvoldaan is over het leven,
houdt dit in, dat hij afdwaalt van de levensweg,
die hij zichzel£ oorspronke1ijk toedacht in de
hemelwereld. Niets in ons leven gaat verloren,
geen tittel of jota zal voorbijgaan, eer de wet
vervuld is. Die is vervuld, wanneer ondervin-
ding overgaat in wijsheid. Hij is wijs, die een-
zel£de fout niet tweemaal begaat.
Ieder zal dit wondervol overzicht van het leven
ondervinden. Ieder zal zien, dat de gebeurte-
nissen van een lang leven tot in de kleinste
details in enige seconden in grote orde voor-
bijtrekken. Het leven hiernamaals bestaat dan
in de eindeloze ontwikkeling van de verschil-
lende voorvallen en gebeurtenissen, die onder-
vonden zijn. AIle onvervulde hoop, aspiraties,
dromen, worden nu vervuld. De dromen van
het persoonlijk leven worden werkelijkheid in
dit onpersoonlijk bestaan. Wij denken, dat
deze aarde en dit materiele leven objectief is
en dit is inderdaad het geval, lOlang we in
het lichaam zijn, maar na de dood wordt het
droomleven objectie£ en de aarde slechts de
schaduw van een droom.
"Wij moeten leven, voordat we intelligentie
of beheersing kunnen bereiken. Wij moeten
slapen, willen we niet bij de dood, ons hope-
loos vreemd gevoelen in de nieuwe toestanden.
En we moeten sterven, voordat we kunnen
hopen een wijder begrip deelachtig te worden."
(Een experiment met de tijd. J. W. Dunne.)

Hoe we kunnen helpen
De lengte van een aardleven hangt af van de
sterkte van het verlangen naar geboorte en
van onze zel£ gesch~pen bestemming. Neem
eens aan, dat de ons toegedachte tijd tachtig
jaar is, maar dat we in een vorig leven uit
onvoorzichtigheid iemand hebben gedood,
door lOrgeloos te rijden. We lOuden dan op
de leeftijd van twintig jaar door eenzel£de
ongeluk kunnen sterven, dan reYncarneren en
ons leven eindigen door een bestaan van zestig
jaar.
In gevallen van lo snelle rei:ncarnatie komt
het voor, dat men zich bij ogenblikken het
voorgaande leven herinnert.

Zelfmoord
Als iemand v66r zijn tijd sterft door onvoor-
zichtigheid, verwaarlozing of zel£moord, blijft
hij in de atmosfeer of aura van de aarde tot
de tijd voor zijn stoffelijk leven bestemd, voor-
bij is; want die is vastgesteld. Hij is dan aan
de aarde gebonden. Als die aardse periode
voorbij is, begint het gewone leven na de dood
in de astrale wereld.
De meeste mensen sterven, als het natuur-
lijkerwijze hun tijd is om de wereld te ver-
laten. Deze onaangename toestand van aan de



aarde gebonden te zijn, moeten wij bespreken
en begrijpen, om te weten te komen, wat er
met zelfmoordenaars gebeurt.
Laten we begrijpen, hoe nodig deze kennis
is. In de V.S. trachten ieder jaar 50.000 men-
sen zich van het leven te beroven. Psychologen
zeggen ons, dat bijna iedereen te eniger tijd
van zijn leven, zij het ook als een vluchtige
gedachte, zelfmoord overweegt. Van die 50.000
pogingen slagen per jaar 22.000, of 13 per 1000
sterfgevallen waaronder tien mannen en drie
vrouwen. Zij, die deze woorden lezen, moeten
waarlijk trachten een beetje meer gezond ver-
stand te gebruiken, wanneer die dwaze nei-
ging hen bekruipt, want jaar na jaar worden
deze statistieken met slechts geringe wijziging
herhaald·
Los Angeles hee£t het hoogste aantal, wellicht
doordat de zieken in Californie gene zing zoe·
ken. Het komt zelden voor, dat kinderen be-
neden tien en mensen boven negentig zelf·
moord plegen. De jongeren nemen vergif, die
van middelbare leeftijd schieten zich dood,
de ouden hangen zich op, vrouwen verdrinken
of vergeven zich, mannen hangen zich op of
schieten zich dood.

perzik of abrikoos. Het geeft een voortdurend
hol gevoel van intense, niet te stillen honger,
totdat de magnetische banden met de aarde
afgesleten zijn. Er is ook een ondraaglijk zwaar,
loden gevoel van voortdurende vermoeidheid,
wat ook voorkomt uit het onvermogen om vrij
te komen van dit aan de aarde gebonden zijn.
Stel u voor, dat ge in een duikerspak over
straat moet gaan. Dat is zo zwaar, dat men
ternauwernood zijn voet kan oplichten. Deze
vermoeidheid wordt veroorzaakt door een ge·
ringe hoeveelheid van stoffelijke zwaartekracht,
die deze aan de aarde gebondenen onmogelijk
kunnen afschudden. Meestal vallen zij in slaap,
maar hoewel ze weken aaneen onbewust kun-
nen blijven, ontwaken ze altijd met dit gevoel
van hopeloze vermoeidheid, niet in staat een
ledemaat te bewegen. De weken, maanden en
jaren van deze halfbewusteloze toestand wor·
den dikwijls onderbroken. Voornamelijk op de
verjaardag van de zelfmoord kan het slacht·
offer ontwaken en opnieuw de omstandig-
heden van zijn te vroeg vertrek van de aarde
doonnaken. Dit is de oorzaak van periodieke
spookverschijningen.
Dr. Carl A. Wickland (M.D.) beschrijft in zijn
boek "Dertig jaar onder de doden", een
paartje, dat in 1902 besloot gezamenlijk zelf·
moord te plegen, omdat hun ouders geen toe·
stemming tot hun huwelijk wilden geven. Het
meisje moest de jonge man dwingen haar te
doden, voordat hij eindelijk met gesloten ogen
op haar schoot. Daarna schoot hij, voordat hij
haar zag vallen, zichzelf neer. Toen hij dood
was, zag hij (zoals iedereen ziet), dat hij leef·
de, en hij zag haar lichaam op de vloer liggen.

Aan de aarde gebonden

Onze stoffelijke lichamen bestaan uit vaste,
vloeibare en gasvormige stof en etherische stor.
daar komt bij een soort magnetische aantrek-
king tot de aarde, het resultaat van onze be-
geerte naar geboorte. Zelfmoord verwoest
alleen het meest stoffelijk deel van het lichaam,
het is als het nemen van de pit uit een onrijpe



Hij dacht, dat hun afspraak had gefaald, dat
hij het meisje gedood had, maar zichzelf niet,
hij trachtte weg te lopen, en sindsdien he eft
hij voortdurend gelopen tot 1919, toen hij
eindelijk zijn toestand leerde inzien en ver-
standig genoeg werd om zijn gestorven moeder
voor zich te laten zorgen.
De gevolgen van zelfmoord zijn oneindig erger
dan elk gevoel van neerslachtigheid, jalouzie,
armoede, schande of lafheid, dat er toe leidt.
Dikwijls is de mens enigszins gebonden aan
de plaats van de daad en dat wordt ook een
vervelend bestaan. Ga eens dag en nacht voor
de duur van een jaar op de hoek van een straat
staan, dan kunt ge u enigszins de verveling
ervan voorstellen.

Oorzaak van verschijningen
N u voIgt een beschrijving van het leven na
de dood van Guiteau, de moordenaar van
president Garfield, zoals dit wordt weergegeven
in de brieven van de Meesters van Wijsheid.
Garfield werd in mei neergeschoten en stierf
in september, en zijn moordenaar werd op-
gehangen. De Meester zegt "maakt nu een toe-
stand door, waarin hij voortdurend schiet op
de president, steeds gevonnisd wordt, steeds
gehangen, steeds vervuld met de gedachten
en daden, waarvan hij op het schavot ver-
vuld was".
Hier moet ik opmerken, dat dit voortdurend
herhalen van de daad en de omstandigheden,
die er toe leidden, niet voor "eeuwig" is, maar

alleen gedurende de periode, die zijn natuur-
lijk aardleven geduurd zou hebben. Dat is erg
genoeg, maar er is een tegenwicht, want het
arme slachtoffer van executie of zelfmoord
zal, wanneer hij weer op aarde geboren wordt,
zulk een afkeer hebben van die bepaalde mis-
daad, dat zijn geweten hem zal bewaren voor
de herhaling van die fout, maar dat geweten
kan niet verhinderen, dat zijn vorige begeerte
naar zelfvernietiging een natuurlijk gevolg
voortbrengt in zijn volgend aardleven. Zijn
meer ontwikkeld geweten werkt op zijn eigen
gebied, en stoffelijke moord werkt op het
zijne.
Het is mogelijk, dat zijn geweten een voor-
gevoel he eft van een gewelddadige dood, wan-
neer hij de leeftijd heeft bereikt, waarop hij
vroeger zelfmoord pleegde. Maar na die dood
zou hij waarschijnlijk leren het stoffelijk
lichaam naar waarde te eerbiedigen. H. P.
Blavatsky schrijft in De Geheime Leer, deel
3 naar een Tibetaans gezegde: "Op de leef-
tijd, waarop men zijn uiterlijk lichaam uit
vrije wil aflegt, op die leeftijd zal de mens
tegen zijn wil in zijn volgend leven een ge-
welddadige dood sterven".
De samenleving begaat een misdaad, elke keer,
dat zij doodstraf toepast. Het doet geen goed,
maar het doet groot kwaad aan de samen-
leving. Als de misdadiger werkelijk slecht is,
wordt hij vrijgemaakt om zwakke mensen te
bei:nvloeden misdaden te begaan, in het geval
van zelfmoord trachten zij andere zwakke men-
sen daartoe over te halen. De beruchte brug
van Pasadena he eft vee1 slachtoffers geeist,
zij, wier leven gered werd, verklaarden, dat



ze gewenkt en overgehaald werden door ande-
ren, die hun waren voorgegaan.
Doodstraf moest vervangen worden door
levenslange gevangenisstraf, want gedwongen
discipline is juist, wat de bandelozen nodig
hebben voor hun verbetering. Zij houden er
niet van en trachten het dus in hun volgend
aardleven te vermijden en gedragen zich dan
als op erewoord vrijgelatenen.
Op deze wijze ontwikkelen zich langzaam de
menselijke wezens. Er is echter een betere en
snellere weg tot groei, en die is, aandacht te
schenken aan de raadgevingen van grote
leraren zoals Christus of Boeddha, maar wei-
nigen hechten waarde aan die betere weg. Zij
blijven liever in de School der Harde Slagen.

Verkeerde beweegredenen
We horen wel eens, dat oude mensen en ande-
ren, die een ongeneeslijke ziekte hebben, zich
op goede grond van het leven beroven. Bij-
voorbeeld, omdat zij niemand tot last willen
zijn. Anderen, die in financiële moeilijkheden
komen, begaan zelfmoord om de verzekerings-
som te doen uitbetalen. Dit is geen goede
reden. Dit is diefstal jegens de verzekerings-
maatschappij. Twee verkeerde dingen kunnen
niet tezamen een goed ding maken. Degene,
die het geld aanneemt van de verzekeringssom
van een zelfmoordenaar leeft van bloedgeld,
en het zou veel beter- zijn, het te weigeren dan
ervan te profiteren. Het geld kan altijd
anoniem aan een onpersoonlijk instituut van
weldadigheid worden gegeven. En wat betreft
het niemand tot last willen zijn, ook dit is
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geen goede reden, want we beroven dan de
familie van de gelegenheid te dienen en te
offeren.
Hoe kunnen we weten, dat de familie niet ver-
antwoordelijk was juist voor de omstandig-
heden, waarin ze zich bevinden.
In talloze gevallen, die we onderzocht hebben,
was dit het geval. De diensten, die we aan
anderen bewijzen, zullen onvermijdelijk tot
resultaat hebben, dat onze eigen laatste uren
gemakkelijker worden gemaakt.
Als iemand maagkanker heeft en daardoor een
natuurlijke dood sterft, of door een andere
kwaal, krachtig genoeg om de dood te ver-
oorzaken, is hij voor altijd van die ziekte be-
vrijd, want nu is de natuurlijke lijn der uit-
putting gevolgd. Maar als hij vóór zijn tijd
zijn lichaam afwerpt, zal zijn volgend leven
hem een lichaam met aanleg tot kanker geven,
hoewel de ziekte minder kwaadaardig zal zijn
als ze op het ogenblik van de zelfmoord bijna
uitgeput was. In elk geval is zelfmoord dwaas-
heid, want wie kan zeggen wat het volgende
ogenblik zal brengen? Misschien een plotse-
linge genezing.
De mens, die een ongeneeslijke kwaal heeft
of stoffelijke moeilijkheden, ziet dat wellicht
niet in en kan antwoorden, dat hij te ver heen
is, dat hij het nu niet meer te boven kan
komen, dat hij zal wachten tot hij een nieuw
lichaam heeft om dan beter te handelen. Hij
vergeet, dat, wanneer hij nu zijn gewoonten
niet verandert, zijn volgende lichaam dezelfde
eigenschappen en karaktertrekken zal hebben
als het lichaam dat hij nu vernietigt. Hij wint
niets dan uitstel, want zelfmoord betekent een
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terugkeer tot toestanden, gelijk aan die, welke
men trachtte te ontkomen.

Motieven
Het motief van de zelfmoord heeft grote in-
vloed op de toestand van het leven na de
dood. Terwijl allen de tijd moeten uitdienen
die hun aard leven geduurd zou hebben, blij-
ven sommigen al die tijd bewust en herhalen
steeds weer hun daad, anderen vallen in on-
rustige sluimer en ontwaken slechts af en toe,
om dan de vermoeiende gang der gebeurte-
nissen, leidend tot hun ontijdige dood, te her-
halen.
Het schijnt, dat een grijze wolk hen verhin-
dert op te gaan naar de hemel wereld, terwijl
zij ook verhinderd zijn naar de aarde terug
te gaan. De Christus beschrijft deze toestand
in bijna gelijke termen als de moderne onder-
zoekers. In de geschiedenis van de rijke man
en Lazarus de bedelaar, vraagt de rijke, smach-
tend naar water, dat hij buiten zijn bereik
ziet, aan Lazarus zijn vingertop nat te maken
om zijn tong te bevochtigen. Maar het is onmo-
gelijk, omdat "tussen u en ons is een grote
kloof", we kunnen daarover niet reiken, al
wilden we.

Zelfmoordenaars zijn niet dood
Dit betekent, dat de echte doden de niet-
doden niet kunnen helpen. Men moet een
stoffelijk lichaam hebben om zelfmoordenaars
te helpen. Wanneer we 's nachts onze licha-
men verlaten; kunnen we deze arme slacht-
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offers van eigen dwaasheid bereiken, doordat
wij nog steeds met de aarde verbonden zijn,
daar het zilveren koord niet verbroken is.
Het is nodig een stoffelijk lichaam te hebben
om zelfmoordenaars te kunnen helpen, omdat
de zelfmoordenaar magnetisch verbonden is
aan de aarde. Iemand, die op de voor hem
aangegeven tijd sterft, kan enige tijd door zor-
gen aan de aarde verbonden blijven, maar dat
verschilt zeer van het geval van de zelfmoorde-
naar, die zich door de stoffelijke zwaartekracht
wanhopig vermoeid en zwaar gevoelt.
Maar als we sterven, wordt het zilveren koord
van de aarde losgemaakt en wij hebben dan
niet meer het vermogen om de magnetische
aantrekking van het halfstoffelijke te ge-
voelen.
Wij hebben al verklaard, dat de oorzaak, waar-
door zelfmoordenaars gedurende de duur van
hun natuurlijk aardleven niet vrij zijn, is, dat
hun dorst naar physiek bestaan, zoals bij ieder
ander, niet uitgeput raakt. Deze honger of
dorst naar aardse ondervindingen drijft ons
tot het geboren worden in deze wereld. Dit
is de oorzaak, die de duur bepaalt van het
aan de aarde gebonden zijn. Het oorspronke-
lijk verlangen van de onsterfelijke ziel naar
stoffelijk leven kan niet te niet gedaan worden
door de ondergeschikte sterflijke persoonlijk-
heid, en dit rusteloos verlangen houdt de zelf-
moordenaar wakker en omringt hem met toe-
standen zijner verbeelding, waarin hij maan-
den of jaren kan doorbrengen. Het is geen
straf, want de natuur houdt slechts rekening
met gevolgen; met oorzaak en gevolg. Deze
alom aanwezige wet van Goddelijke rechtvaar-
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digheid is oneindig genadig en goed. Gods
pl.an voor de mens is eindeloze voortgang.
Bmnen zelf-geschapen grenzen varieert de toe-
stand van zelfmoordenaars even zeer als die
van andere mensen na de dood. Voor hen geldt
evenals voor anderen: "In mijns Vaders Huis
zijn vele woningen".

Helpen van de zelfmoordenaars

Als we met zelfmoordenaars in contact komen,
is de beste hulp, die we hun kunnen geven,
te trachten hen over te halen alle pogingen
om in de stoffelijke wereld terug te komen,
te staken. Als iemand aan drankzucht heeft
geleden en nu aan de aarde gebonden is, zal
hij trachten drank te ruiken en te proeven
door een drinker te achtervolgen en zo een
tweedehands voldoening te smaken. Er zou
heel wat minder gedronken en gegeten wor-
den, en minder sexuele excessen zijn, als de
mensen de dorstige "dronken doden" konden
zien in de bars, en de wellustelingen, die vol-
doening zoeken door middel van het lichaam
van anderen. Men moet zelf wel vrij van ver-
zoeking zijn, indien men een zelfmoordenaar
gaat helpen. Wanneer een zelfmoordenaar zich
gehecht heeft aan een levende van zijn eigen
soort, klaagt hij dikwijls, dat hij "die grove
kerel" niet kwijt kan raken en verbeeldt zich,
dat de ~evende hem achtervolgt. Dikwijls hou-
den belden even sterk vast en er is een sterke
wil nodig om de band te breken, maar zulke
mensen zijn altijd zwak van wil. De bezeten-
heid kan door exorcisme verbroken worden,
maar tenslotte moet ieder zijn eigen wilskracht

70

ontwikkelen, teneinde meester over eigen
lichaam te zijn.
Daar zij, die heengegaan zijn, in een wereld
van denken en voelen leven, is de krachtigste
hulp, die wij kunnen geven, verheven, zuiver
gevoel en de rustige kracht van kalme ge-
dachten. Stel u voor, dat dit slachtoffer van
dwaasheid zeer actief is en voortdurend tracht
weer vaste voet te krijgen in de wereld, die
hij heeft verlàten. De zegen, die hij voort-
durend ontvangt, wanneer men in gedachten
met hem bezig is, stelt hem in staat een beter
inzicht in zijn toestand te krijgen, zal hem
enigermate vrede geven, en in het licht van
die vrede en kennis, zal hij langzamerhand
ophouden zijn toestand nog slechter te maken
dan hij is. Naar gelang zijn natuurlijk levens-
einde nadert, zal hij meer en meer tijd in
onbewustheid doorbrengen, alleen ontwakend
voor de onaangename gevolgen 'van zijn daad
als de jaardag daarvan komt en zijn geheugen
weer levendig wordt.
Als de zelfmoordenaar in onbewuste sluimer
verkeert, zullen de zegenende vriendelijke ge-
dachten van vrienden in zijn aura worden
bewaard, gereed om als helpende zegen te
dienen op het uur van zijn natuurlijke dood
en hem zo met minder moeite in de hemel-
wereld te brengen. Goede wensen en gebeden
maken een beschermend schild tegen zelfzuch-
tige en onwetende mensen, die met de zelf-
moordenaar in contact willen komen.
Hoe men het ook bekijkt, zelfmoord is dwaas.
Het lost de problemen niet op, maar stelt de
oplossing uit. Wij kunnen veel vruchtdragend
werk doen, als we de verschillende toestan-
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den van het leven na de dood begrijpen en
die kennis in praktijk brengen.
Als het uur van de natuurlijke dood komt en
de overgebleven magnetische banden met de
aarde voorgoed verbroken worden, voelt de
zelfmoordenaar een wonderlijk gevoel van be-
vrijding. Al zijn vermoeidheid valt weg en hij
voelt eindelijk de lichtheid en levendigheid
van de pas gestorvenen. Vanaf dat ogenblik
zal hij zijn natuurlijke ontwikkelingsgang
voortzetten, die door zijn fout onderbroken
was.
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HOOFDSTUK VIII

Het ogenblik na de overgang
Ondervindingen na de dood zijn bij de men-
sen niet gelijk.
Enkelen weten het, dat zij dood zijn, anderen
vallen in droomloze slaap, sommigen voelen
overwinning en vrijheid, die hun gehele wezen
doortrilt, zodra ze eindelijk van hun lichaam
bevrijd zijn. Het zal het beste zijn, typerende
voorbeelden te geven van verschillende ge-
vallen.
Gedurende het aardleven begrenst en ontwik-
kelt het etherisch dubbel het zenuwstelsel. In
vorm en omtrek is het een weergave of dub-
bel van het stoffelijk lichaam in stof, fijner
en elastischer dan het fijnste gas, toch is het
stof. Als het bij de overgang door het zilveren
koord wordt weggetrokken, wordt het de scha-
duw of het omhulsel genoemd. Hij, die ken-
nis heeft van de innerlijke aard van de mens,
werpt het onmiddellijk af zodra het los is van
het zenuwstelsel. Dan is hij in zijn astraal
lichaam vrij. Het etherisch dubbel valt ineen
of wordt onstoffelijk, zodra het verlaten is.
Het was nooit bedoeld een voertuig van be-
wustzijn te zijn. Het had tot taak het lichaam
door middel van het zenuwstelsel levenskracht
toe te voeren.
Maar mensen, die niets weten van hun inner-
lijke aard, klampen zich dikwijls er aan vast;

~>l
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zolang zij dat doen, kan het verschijnen als
een geest of spookverschijning. Dan heeft het
het voorkomen van een blauwwitte nevel. Als
een lichaam gecremeerd wordt, terwijl de mens
zich vastklampt aan zijn etherische tegenhan-
ger, zal deze onmiddellijk verdwijnen. Gewoon-
lijk blijven gestorvenen tien minuten tot der-
tig uur er door omhuld. Zolang dit het geval
is, blijven zij onder normale omstandigheden
in slaap of onbewust, en als zij ontwaken kun-
nen zij slechts in de astrale wereld ontwaken,
omdat het stoffelijk lichaam dood is als het
zilveren koord verbroken is en zij dus niet
terug kunnen. De dood houdt in, dat het
etherisch dubbel losgemaakt wordt van het
zenuwstelsel, maar het dubbel blijft evenmin
bestaan als het stoffelijke, het is een deel van
het stoffelijke en vergaat.
Bij het ontwaken in de astrale wereld ver-
dwijnt de etherische stof als een mist. De
laatste verbinding met het stoffelijke is ver-
broken. Wanneer de mens vrij is van etherische
stof, is er niets dat het etherisch dubbel bijeen
kan houden.

Breng de gestorvenen geen nadeel toe
Deze periode van onbewustheid bij de over-
gang is een genadige schikking van de natuur,
omdat men dan niet verontrust wordt door
de emotionele uitbarstingen van verwanten,
die klagen en schreien. Zolang de mensen
onwetend zijn, moeten wij hun verdriet ver-
oorloven, maar het doet de pasgestorvenen
schade, en daarom is het goed, dat zij er niet
bewust van zijn, evenmin als in de slaap.
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Deze periode van slaap onmiddellijk na de
dood is zeer rustgevend, een toestand tussen
waken en slapen, zoals men ondervindt na een
verkwikkende nachtrust. Die moet niet ver-
stoord worden door hevig geklaag. Een van
de grootste moeilijkheden, die de pas gestorve-
nen te dragen hebben, is het ongeloof van
vrienden en bekenden. Degene, die denkt dat
iemand dood is, omdat het stoffelijk lichaam
stil en dood is, is hermetisch gesloten voor
ieder contact met de pas gestorvenen.
De dood bevrijdt de ware mens en opent zijn
verborgen zintuigen. Hoe kan dit smart ver-
oorzaken? Die komt slechts voort uit het zelf-
zuchtig gevoel van verlies.
Er zijn verschillende manieren om de mensen
uit deze periode van onbewustheid te doen
ontwaken. Meestal wachten vrienden, die eer-
der overgegaan zijn, de tijd af, dat de emotio-
nele opwinding der zogenaamde levenden wat
bedaard is. Deze tijd komt dikwijls, als zij in
hun stoffelijk lichaam in slaap vallen, maar
het is, als de verwanten verstandig zijn, moge-
lijk de pas gestorvene binnen tien of vijftien
minuten te bereiken. Dan lost het etherisch
dubbel op. Aan zichzelf overgelaten zou de
persoon binnen enige uren ontwaken. Een zeer
krachtig middel om van het etherisch dubbel
bevrijd te raken is de Absolutie der doden, die
als sacrament in vele kerken toegediend wordt,
en die zo spoedig mogelijk na de dood gegeven
moet worden. De uitwerking hiervan is, voor-
zover het het etherisch dubbel betreft, het
losmaken en verdrijven van alle etherische
stof uit het lichaam, te maken dat het zilve-
ren koord inderdaad verbroken wordt en de
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mens volkomen vrij te maken van het ethe-
risch dubbel, zodat het oplost.
Zonder de hulp dezer Absolutie of een andere
vorm van bijstand, is het raadzaam het stoffe.
lijk Hchaam enige uren rustig te laten liggen,
vooral in het geval van mensen, die niets
weten van wat wij hier behandelen.

Laten we nu het geval bezien van de man, die
niet weet, dat hij dood is. In de eerste plaats
is hij niet door de dood naar .het l~~en gega~n
met ononderbroken bewustziJn. HlJ hee~~ zlJn
periode van droomloz~ slaap, maar. als hlJ onto
waakt, ziet hij zich m een a£d~!mg van de
astrale wereld, waar aIle stoffelIJke vo?rwer.
pen in £ijner sto£ zijn weergegeven. HiJ kan
geen verschil zien, en ontdekt toch. enkele
raadselachtige dingen. De beste mam~r o~
dit te begrijpen, is te vertellen, wat ee~ mtellI·
gent man ondervond, die stellig overtu.lgd was,
dat er geen ander leven kon zij?- da~.dlt aards.:
leven. In de loop van de tijd suer£ hi]. zoals WlJ
allen eens doen. .
Na enige tijd ontmoette hij ~.en J?ijner ~n.en·
den die helderziend was. HlJ zeI: "Er IS lets
vre~mds met me gebeurd. Je weet, dat ik Iange
tijd ziek was, zelfs dacht te zullen sterven,

dat is niet gebeurd. Ik ben heIemaaImaar Iood M
genezen en gezond en .sterk a~~ a uJ. aar
er zijn dingen, die ik met b~g~lJP' Ik ga naar
huis en niemand neemt n~~1tle. van me. Dat
is beledigend. Ik zit in mlJn elgen ar.J?stoeI
en de een o£ ander is zo brutaal door mi) heen
te gaan zitten. Ik ga naar de bank en Zle, dat
ik zo maar kan binnenstappe~, o£ de deur

. £ nl'et Ik begriJ'p er nlets meer van.open IS 0 . . 1£
Ik weet, dat ik niet dood ben· Dat kun Je ze
. D moet ik nog Ieven en toch over·Zlen. us . Ik h b d'

komen mij deze vreemde dmgen. e It
alles overdacht en ben tot de slotsom gekom:?-,
dat ik wel geheel en al hersteld b.~n van miJn
ziekte, maar dat mijn hersenen zlJn aangetast
en dat ik dus gek ben". .
Mijn vriend kon hem vertellen, dat het met

Crematie

Niemand behoeft crematie te vrezen, omdat
het voor een gestorvene voIslagen onmogelijk
is, de uitwerking van vuur te voelen op het
Iichaam, dat hij verla ten hee£t, want dood
betekent, dat, zowel astrale als etherische sto£,
volkomen van het stoffelijk Iichaam gescheiden
zijn. Daar het zilveren koord verbroken is,
kunnen gevoelens op geen enkele wijze worden
overgebracht.

De niet overtuigde doden

Er zijn enkele zeer materialistische mensen,
die zich wanhopig vast trachten te houden
aan het stoffeIijk Iichaam.
Zij ontwaken, omgeven door etherische stof.
In dat geval hangen zij tussen de physieke en
de astrale wereld en zijn van beide afgesloten.
Zij drijven rond in iets, wat hun een dikke
sombere mist schijnt. Soms komt er een scheur
in die etherische mist en zij vangen een glimp
op van de physieke wereld, dan van de astrale.
Mettertijd verslijt de etherische schil en zij
zijn vrij. In de onzichtbare wereld zijn mensen,
die het als hun taak beschouwen deze onweten.
den te helpen.



Z? er.l?met hem gesteld was, dat hij leefde en
~IJ zIJn verstand was, maar dat zijn stoffelijk
hchaa~. doo~ was als een pier. Het is niet ge-
makkehJk zo n man te overtuigen, maar met
geduld en logica kan het gebeuren.

dat ze levend en gezond zijn. Velen denken
eerst, dat zij dromen, omdat zij dikw!j!s zijn
gaan slap en en altijd met physieke pIJn ont-
waakten. Dan worden ze op een goede dag
wakker en hebben in het geheel geen pijn;
hun eerste gedachte is dan, dat zij dromen,
maar als de droom blijft voortduren, denken
ze, dat er een plotselinge wonderbaarlijke ge-
nezing heeft plaats gehad. Zij hebben ,,:el van
zulke genezingen gehoord, maar nOOlt ve:-
wacht dat zo iets hen zou overkomen. Er IS
dan e~n gevoel van vreugde, van lichtheid en
levenskracht. Het volgende ogenblik zien ze
hun physiek lichaam stil en dood terneer lig-
gen en ze letten op de handelingen van de
verpleegster of de nabestaanden. Dan den~en
zij: "Ik geloof, dat ik dood ben! Ik d~~ht"met,
dat het zo zou zijn. Ik voel me heerhJkl

Vemntwaardigd over "in-leven" zijn
Er zijn vele gevallen als dit in verschillende
graden van koppigheid. Een materialist, die
gedurende zijn leven zeer dogma tisch was, kan
zozee~ overtu~~d zijn, dat hij dood en onbe-
wust IS, dat hlJ weken en maanden in een toe-
s~~nd.van .~iepe onbewustheid kan blijven. Als
ZIJ emd~hJk ontwaken, zijn zulke mensen
gewoonhJk eerst verontwaardigd, wanneer ze
bemerken, dat ze leven. Ze zeggen: "Nu, ik
geef toe, dat ik ongelijk had. Er is een andere
vorm van leven, maar buiten dit is er niets".
Er. zijn velen, die de natuurlijke vooruitgang
dmm v.?or ~uim b~strijden, zoals er velen op
aarde zIJn, dIe de zIchtbare feiten van psysisch
onderzoek beantwoorden met een ontkennen
va.n de bewijzen en een voorbijzien van de
felten.
Velen, die door ongevallen gedood zijn, vele
z~lfmoordenaars en veel soldaten, die plotse-
lmg gedood worden, weten niet onmiddellijk
dat ze dood zijn. '

"Christelijke verwachtingen"!
Wat verwacht de doorsnee mens? Zijn ver-
wachtingen zijn doorgaans tamelijk vaag en
niet onder woorden te brengen. Velen nemen
de houding aan te wachten tot ze dood zijn
en dan te weten. De verwachtingen van de
gewone orthodoxe Christen zijn meer bepa~ld.
Hij verwacht naar de hel te gaan en de dmvel
te ontmoeten. Daarover heeft hij zijn hele
leven horen praten en dat werd het Evangelie
genoemd. (Het woord Evangelie betekent Goe-
de Tijding!)
Maar als de stervende gedurende zijn leven
enigszins een verworpene was, en iemand hem
te elfder ure een of andere theologie heeft
opgedrongen, verwacht hij naar de hemel te

Droom ik?

Ook zij, die na een langdurige ziekte sterven
kunnen niet geloven, dat ze dood zijn. Het i~
~en veel voorkomende ondervinding, dat zij
la het sterven wakker worden en bevinden,



gaan. We zullen ons later bezighouden met
feiten over Hemel, Hel en Vagevuur. Mark
Twain bewijst de onlogische dwaasheid van
deze "Redding door geloof" theorie, als die
niet gepaard gaat met een bijbehorende ernst
van handeling. Eerst beschrijft hij een dronk-
aard en tekent dan de vreugde in de hemel
over de zogenaamd bekeerde dronkaard, de
processie van heiligen en engelen, die met
harpen en trompetten de berouwvolle zondaar
tegemoet komen, en hoe onze bekeerde Abra-
ham, Isaac en Jacob ontmoet en dan Abraham,
Isaac en Jacob om de hals valt en sentimentele
vreugdetranen schreit. Er zijn zo velen, die
hun lev~n doorbrengen volgens het principe
"eet, drmk en wees vrolijk" en dan in hun
laatste .uur een verstandelijk gedrochtelijke
theologle aannemen, dat, zo zegt Mark Twain,
Abraham, Isaac en Jacob de meeste tijd zo nat
als vaatdoeken zullen zijnl

Eindelijk zijn de doden overtuigd
De pas gestorvene bevindt zich niet in hemel
?f h~.l. Hij ziet, dat de gehele physieke wereld
m fI]ner, meer etherische stof is afgebeeld.
Daardoor ziet hij niet dadelijk het verschil. De
nabestaanden zien het do de lichaam. Al hun
aandacht is daaraan gewijd. De pas gestorvene
komt het. voor als een verla ten woning, in
stukken Ulteen vallend. Het schijnt hem dwaas
dat zij daaraan zoveel aandacht schenken, ter~
wijl hij levend en gezond naast hen staat.
Maar zij kunnen hem niet zien of voelen of
horen, daar zij helderziend vermogen missen.
Ais hij praat, is het, alsof geluiddempend glas

hen scheidt. Ais hij zijn hand uitsteekt om
hen aan te raken, gaat die door hun lichamen
heen als door een warme mist. Voor ons is
een persoon in zijn astraal lichaam slechts ~en
doorzichtige wolk, hoewel hun trekken ~Ulde-
lijk herkenbaar zijn. Voor ?e doden IS een
stoffelijk lichaam een vochtlge nevel. .
Ais de pas gestorvenen zien, dat ze met de met
begrijpende levenden niets kunnen aanvan-
gen, wenden zij hun aandacht ~aar ?e astrale
wereld en vinden daar gewoonhJk vnenden en
familieleden, die hen verwelkomen. Zij, die
voorgegaan zijn, worden dikwijls gezien, voor-
dat het sterven plaats grijpt, en de vreugde van
de herkenning is een belangrijke hulp om de
overgang aangenaam te maken.
De gestorvene heeft spoedig veel ~eer be~ang-
stelling in de astrale were.ld dan m opmeuw
contact zoeken met de physleke. Het komt over-
een met het gevoel van een rei~~ger, ?ie een
vreemde haven binnenvaart. WI] hennneren
ons ons geboorteland, maar onze aand~cht
wordt geboeid door nieuwe tonelen, oude vnen-
den en belangwekkender gebeurtenissen dan
een dood stoffelijk lichaam waarvan we even
weinig nut hebben als van een oud pak, dat
we van plan zijn in de verbr~ndingsoven t.e
brengen. Ons gevoel voor reI aUeve waarden IS

omvergeworpen.

Doden wonen hun begrafenis bij
In deze wereld zijn velen, aan wie de ontdek-
king, dat er na de dood een leven is, een grote
schok geeft. Dit is voornamelijk het ge~al,
wanneer ze rijk zijn geweest en in staat Zlch



een weg door het leven te verschaffen, al de
hoge vooraanstaande posities te hebben be-
kleed, want dit alles betekent niets in het proces
van sterven en in het leven na de dood. Daar
is slechts een democratische grondslag. Daar is
geen bevoorrechte klasse. Zoals Life zei: "AlIen
staan op het grondvlak van de geest".
Zeer veel is reeds gezegd tegen de barbaarse
gewoonte van zwarte kleren, uitgebreide be-
grafenissen, en andere conventionele tekenen
van verdriet. Maar wanneer het zeer zelfvoldane
materialisten betreft, is het heel nuttig zulke
dingen te doen, omdat het de man dan duide-
lijk wordt, dat hij dood is. Velen wonen hun
eigen begrafenis bij, en het is goed de gestorvene
ertoe te brengen een uurtje te blijven luisteren
naar de lofzangen en de complimenten over
zijn deugden. Langzamerhand heeft deze lof
zijn uitwerking. Het komt in hem op, dat hij
dood moet zijn. Hij weet wel, dat zijn vrienden
niet zulke aangename dingen van hem lOuden
zeggen als hij nog leefde. Nooit in zijn leven
heeft hij lo veel bloemen ontvangen. Daaruit
besluit hij, dat hij dood moet zijn. Dat wendt
zijn aandacht en belangstelling in een andere
richting, en als hij weer aan de begrafenis denkt,
is alles afgelopen, en zijn vrienden gebruiken
thuis lic?t~ verversin~~~. Dan ~an hij dingen
h?.ren, dIe In de 10fprI]zIngen met gezegd zijn.
BI]voorbeeld: "Waarom ter wereld heeft hij
lO'n testament gemaakt?"
Als een mens sterft, die geen andere dan mate-
riele belangen heeft, voelt hij zich arm, hij
heeft aan de andere zijde geen schatten ver-
zameld. J:lij kan .niet te:ug. Zijn enige hoop
op voorUltgang hgt nu In het verstoken zijn

van de bedrieglijke materieIe bezittingen. Dit
ontdekken, hoe absoluut waardeloos de be-
langrijke dingen der a~rde zijn:. is een van de
treffendste ondervindIngen bI] het sterven.
Het is voor zo iemand werkelijk een hulp, a~~
hij zijn fortuin ziet verkwisten, zonder dat hI]
een yinger kan uits~eke~ o~. he~ te behouden.
Deze waarheden zi]n dlkwl]ls In een enkele
regel uit de Schrift samengevat: "Het leve.n
des mensen bestaat niet in de overvloed, dIe
hij bezit". In waarheid bestaat het ui~. k.arak-
ter. Dat is de enige schat, waarmee WI) In de
wereld komen en de enige, die we mee kunne?
nemen als we heengaan. Zonder karakter ~trUl.
kelen en vallen wij en won den onszelf In de
duisternis der onwetendheid, met karakter en
wijsheid smelten de problemen des levens weg,
we vinden ons ware zel£, het Hoger Zelf, en
we kunnen leren niet alleen onze wijsheid van
sterven te bepalen, maar ook ons leven na
de dood en de geboorte in onze volgende
incarnatie.



Waarom treuren?

Voor velen is het een schok te vernemen, dat
de alom heersende gewoonte van rouw voor-
namelijk wanneer die tot een publiek s~houw-
~pel .~o~dt gem~akt, d~or en door zelfzuchtig
IS. ZlJ. vmden Zlchzelf m het geheel niet zelf-
zuchtlg, maar geloven ernstig, dat ze zich ge-
woon menselij~ en beschaafd gedragen, en dat
het onnatuurhJk en gevoelloos zou zijn, als ze
geen rouw en smart uitten.
Dit in gedachten houdend, zullen wij de rouw-
gewoonten niet al te zeer veroordelen, hoewel
allen het eens zullen zijn, dat enkele barbaars
bespottelijk en bijgelovig zijn, en niet goed~
gepraat kunnen worden. In psalm 56, vers 8
staat: "leg mijne tranen in Uw fles". Dit duid~
op een Joodse rouwgewoonte, waar beroeps-
klagers gehuurd werden om te wenen. Maar
om bedrog te voorkomen, moesten zij hun
tranen in een flesje verzamelen, en deze flesjes
werden verze/?eld ..en. in het graf geplaatst.
Deze traanflesJes zlJn m verscheidene mod erne
musea te bezichtigen.
~et zijn klei?e buisjes, ongeveer zo lang en
dlk als een vmger. Hoe meer tranen gekocht
en verzameld werden, des te groter was de
voldoening der familie, hoewel de tranen ge-
kocht en betaald waren. De vijfde colonne in
Frankrijk gebruikte deze methode om het

moreel te breken, voordat de overwinnende
Duitsers de Fransen verpletterden. Vrouwen
in het zwart gingen rond, schreiend over ge-
fantaseerde verliezen, met het gevolg, dat vel en
mismoedig werden en liever eer en land ver-
loren dan zich aan te melden voor de verdedi-
ging van het land.

Romeinse gewoonten
Wanneer in de oude tijd een Romein bij zijn
sterven niet genoeg vrouwelijke verwanten had
om voor hem te schreien, werden vrouwelijke
klagers gehuurd, en het loon hing af van de
bewezen diensten. Ais de klagers de baar zwij-
gend volgden, ontvingen zij ieder ongeveer
vier cent, gillen, luide kreten en klachten,
trekken aan de haren, slaan op de borst en
andere tekenen van grote smart, kostten de
liefhebbende nabestaanden vijftien cent per
ijverige klager. Bij de begrafenis van Titus
waren vijftienhonderd beroepsklagers gehuurd,
allen tegen de hoogste beloning.

Ierse gewoonten
De Ierse wake is een ander voorbeeld van
kunstmatige rouw. Het lijk wordt duidelijk
zichtbaar op het bed gelegd en de klagers vul-
len het huis en blijven de gehele nacht. Zij
praten en roken en krijgen verversingen, waar-
onder een vaatje wijn of andere drank. Met
het voortgaan van de nacht worden zij een
beetje dronken. Verscheiden keren in die nacht



gaan de vrouwen arm in arm in een kring
om het lijk staan, vooroverbuigend en hui-
lend, en dit roepen en scheeuwen kan wel
vijftien minuten duren. Het wordt "ulogone"
genoemd. Gewoonlijk begint een vrouw, wan-
neer er een korte pauze is in de verversingen
of in het spreken, de anderen stemmen in en
er zijn vrouwen, die werkelijk bekend zijn
door haar klagen.
Er wordt dan gezegd: "Mrs. o'Flanagan is
prachtig voor ulogone", enigszins op de wijze
van een goed supporter bij een balspel.

Chinese gewoonten

De Chinese begrafenis is een steeds herhaald
pogen de duivel te slim af te zijn. De ge-
storvene is veilig, zolang het lichaam in het
huis is; het gevaar begint met het vertrek van
de begrafenisstoet, daarom wordt bij de deur
vuurwerk afgestoken en een rookgordijn op-
gericht, en onder bedekking hiervan gaan de
dragers op een drafje weg, lopen tot de dichtSt-
bijzijnde hoek en keren dan suel terug.
Dit doen zij, omdat de duivel niet snel kan
omkeren. Door meer voetzoekers af te steken
op de hoek, raakt de duivel nog meer in de
war. Zo, door herhaalde malen suel am te
keren, bereiken zij het kerkhof, maar zij gaan
niet door de poort naar binnen, maar door een
opening in de haag of muur, want zij weten,
dat de in de war gebrachte duivel bij de poort
wacht. op het kerkhof zijn zij veilig, maar
voor aIle zekerheid steken zij nog meer voet-
zoekers af tot de ceremonie is afgelopen.

"Christelijk" materialisme
De doorsnee Amerikaan moet dit alles .bij-
geloof vinden en dat is het ook. De dm~.el
wordt niet eerlijk behandeld, want voor zlJn
domheid krijgt hij niets. Maar is deze geestes-
houding zo verschillend van die der recht-
zinnigen?
Oak zij verwachten naar ~~ hel t~ gaan en de
duivel te ontmoeten, ook ZIJschrelen en klagen
buitensporig, zij dragen lange zwarte kleren
en de geestelijken zwarte gewaden, een z~ar~e
catafalk en gele begrafeniskaarsen, alles IS.III
schemer gehuld. Een Chinees gezegde lmdt:
"Gij kunt niet voorkomen: dat de vog~:s der
droefheid over uw hoofd vhegen, maar gIJ kunt
ze verhinderen nesten in uw haar te maken".
Dit spreekwoord toont aan, dat ~r C:hinezen
zijn, die deze onbegrensde droefheid met goed-
keuren.

De ideale houding
Wat is dan de ideale houding, die we moeten
aannemen tegenover het sterve~? Die houding
wordt bepaald door onze kenms van de waar-
heid van het leven na de dood.
Maar de waarheid, die er ons toe brengt het
onware, het bijgelovige, het zelfzuch.tige te be-
treuren en te corrigeren, betekent met, dat we
koud moeten zijn en geen tedere gevoelens
koesteren. Integendeel, het maakt ons meer
begrijpend en meevoelen~. ~r. m?et ge~n
klacht zijn bij een begrafems, dIt ISmet nodig.
De eerste stap naar kennis is de vage mate-
rialistische opvatting ter zijde te steIlen, dat



de mens een ziel he eft. Keer deze gedachte om
en zeg, dat de mens een ziel is en een lichaam
heeft. Het lichaam is slechts een kleed, en
wat wij dood noemen, is slechts het terzijde
leggen van een versleten kledingstuk. Het is
evenmin het einde van verstand en ziel, als
het hetei:t;lde v~n het lichaam is, wanneer wij
onze overJas Ulttrekken. Daarom is het een
illusie te denken, dat we onze vrienden door
~e dood v:~liezen. Onze vriend heeft zijn
hchaam terzIJ gelegd, maar heeft niet opgehou-
den te bestaan. Verdriet en klachten komen
voort uit ongeloof en twijfel. De maat van het
ongeloof is af te meten naar de grootheid van
het verdriet.
Paulus zegt: "Ik wenste, dat ge niet onwetend
waart over hen, die zijn olltslapen, dat ge niet
klaagt, als degenen, die geen hoop meer
hebben".

dachten koesterde. Het geneesmiddel is ken-
nis te verkrijgen, voordat de gebeurtenis plaats
heeft, niet te wachten, tot wij plotseling van
aangezicht tot aangezicht met de dood staan
en dan verpletterd worden door verdriet, rouw
en klachten. Onwetendheid is geen deugd.
Ge zuIt zeggen: "Maar het is hard het lichaam
te verliezen van een bemind persoon, dat valt
niet te ontkennen". Ja, het is hard.
Maar waarom is het hard?
Laat ik u een ware geschiedenis vertellen. Die
werd mij verhaald door een president van een
universiteit, aan wie ik een dergelijke geschie-
den is verteld had. Hij zei, dat zijn jongste
zuster gelukkig getrouwd was en een kind had,
een jongen van vier jaar. Zijn moeder was
gestorven, toen zijn zuster nog te jong was
om een herinnering te behouden, zij was dus
niet bekend met de stoffelijke verschijning van
haar moeder. Op een dag was zij met het kind
in de kinderkamer, toen ze haar vader bij de
deur zag staan, deze was ook gestorven en zij
kende hem heel goed. Bij hem was een oude
dame. De astrale vader zei: "Lieve, dit is je
moeder. Je was een klein kind, toen zij stierf,
en te jong om een herinnering aan haar te
behouden". Toen zei hij: "Over vier dagen
komt Robin bij ons en wij zullen voor hem
zorgen".
Nu was Robin, de kleine jongen, gezond en
wel; niets mankeerde hem. Dit voorval greep
in de loop van de morgen plaats. Tegen de
middag kwam de echtgenoot thuis voor de
lunch en zijn vrouw vertelde, wat er gebeurd
was. Zoals met velen het geval is, nam ~ok
hij het niet ernstig op en schoof het van Zlch

Jk ben niet dood"

Een van de laatste slagen, die wij de heen-
geganen kunnen toebrengen, is aan hen te den-
ken als dood, terwijl zij hoogstwaarschijnlijk
vlak naast ons staan.
De zogenaamde doden kijken verbaasd, ont-
hutst en bedroefd naar de mens en, die schreien
e~ klagen over het ver~aten lichaam. Zij vragen
Zlch af, waarvoor al dIe drukte dient. Ik ben
niet d.ood" ze.~gen.ze soms, enigszins '~eront-
waard~gd. "MIJ~ hc~aam is weg, dat is waar,
maar Ik ben mIJn hchaam niet". Zij denken:
"Wat een bespottelijke gedachten". Maar die
~estorvene vergeet, dat hij, toen hij zijn
hchaam nog had, dezelfde bedriegelijke ge-
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af, als "verbeelding". Maar binnen vier dagen
werd de jongen ziek en stierf. De president van
de universiteit besloot het verhaal met te zeg-
gen: ."He~ was vreemd, maar mijn zuster
schreide met en klaagde niet. Zij vertrouwde,
dat haar vader en moeder voor Robin zorg-
den". Ik zei tot de president: "Wat hebben
w: aan een afdeling psychologie, als die de
felten aangaande leven en dood ontkent?" Hij
antwoordde: "waardeloos".

Gewapend met kennis

Het v~rliezen van een geliefd persoon behoeft
ons n~et hard te vallen. Er is stellig geen nau-
wer hefde.band dan tussen een jonge moeder
en haar kmd. De moeilijkheid is, dat de men-
sen wachten, totdat de slag valt, plotseling en
o.~verwacht, terwijl zij geheel en al onwetend
zIJn van het leven na de dood, en dan ver-
wachten zij in hun onwetendheid getroost te
worden. Men moet zich, lang voordat de slag
valt, ertegen wapenen. Wanneer men dan
tegenover een dood lichaam staat weet men
dat de geliefde niet dit lichaam 'is, maar d~
bewoner van het lichaam. (body). Laten we
de afkomst van het woord (body) nagaan. Het
komt. van het Anglo-Saxische woord "bodig"
en dlt b~teke~t "plaats" of "woning". Dat is
h~t physieke hchaam. Zij, die volgens die ken-
ms handelen, klagen niet als een geliefd per-
soon verlost wordt van het lichaam, dat zijn
taak heeft vervuld. Zou het niet een vreemd
soort liefde zijn, de geliefde te willen binden
aan pijn en lijden, alleen voor de zel£zuchtige
voldoening vermoeidheid en zware adem-

haling te zien? Nog zelfzuchtiger is het, te
trachten een levende, vrij in zijn stralend astraal
lichaam te willen binden aan het dode stoffe-
lijke lichaam, dat hij niet meer gebrui~en kan.
Smart bestaat niet voor de mens, dIe weet,
dat het lichaam niet de ware mens is. Dat
bestaat slechts voor de half- of niet overtuig-
den voor de materialisten· Maar, zegt ge, ook
de ~aterialisten hebben troost nodig. Dat is
waar maar het is niet de goede manier van
troos'ten, wanneer ge zwak en oneerlijk instemt
met zijn onwetendheid. Die volg~.ge:. wanneer
ge hem kennis geeft, waardoor hIJ zIJn ~.lag~n
en schreien kan overwinnen, zodat hIJ zIJn
geliefde dode niet langer veron trust door zijn
zwarte wanhoop en neerslachtighe.id. Wij
weten wel dat de dood van een gehefd per-
soon een ~an de zwaarste dingen is, die het
leven ons te dragen kan geven. Maar zelfs
enige geringe kennis doet smart en rouw ver-
dwijnen, zoals de steen van het graf v:rd~een.
Wanneer men zo gelukkig en gevoehg .IS o~
het astraal lichaam te zien, is de levendigheid
van die ondervinding onbeschrijfelijk. Het dode
stoffelijk lichaam wordt onbelangrijk en aIle
klachten eindigen.

Klagen heeft een vreselijke invloed
Daar de doden veel beter af zijn dan wij, om-
dat ze naar een ruimer leven zijn gegaan, be-
hoeven wij hen niet te beklagen. Met b:~roe£-
de nabestaanden en vrienden kunnen WIJmee-
voelen, omdat zij de waarheid niet k.unnen
zien en geloven. Het verdriet van vnenden
trekt de aandacht van de gestorvene, zoals een



schreiend kind onze aandacht trekt, en dit
brengt de heengeganen weer in aanraking met
de aarde. Het is wreed, hen, die verlangen
vrij te zijn, weer naar de aarde te trekken.
Het houdt hun vooruitgang tegen, wanneer
men tracht de begeerte naar het aardleven,
dat zij juist vaarwel gezegd hebben, weer op te
wekken.
Juist, doordat ze ODSIiefhebben en met ons
meevoelen, staan ze open voor de nadelige
invloed, die wij op hen hebben. Inplaats van
onz~ kracht van medegevoel en Iiefde te ge-
brUlken om hen te helpen, kunnen wij hen
kwaad doen. Wij moeten onszelf verge ten en
aan hen denken, alsof wij hen goede reis wen-
sen. Daar elke gedachte en elk gevoel van ons
hen bereikt, moeten wij zorgen, niet aan ons
zelf ..te denken, maar helpend en edelmoedig
te zlJn.
De oorzaak van onze rouw en verdriet is een
illusie. Onze vrienden zijn niet dood, hoewel:
"In de ogen der onwetenden schijnen zij te
sterven en als vernieling worat hun verschei-
den gezien, maar zij zijn in vrede. Onsterflijk
schiep God de mens en maakte hem tot een
beeld Zijner eigen eeuwigheid".
Er zijn bewijzen in overvloed, dat dit en niet
materialisme de waarheid is. Wanneer we niet
Ianger aan onszelf denken en dus ons verlies
niet langer betreuren, kunnen we beginnen
te bedenken, hoe we de gestorvenen kunnen
helpen. En zijn mensen, die het verkeerd vin-
den voor de gestorvenen te bidden. Wat een
wonderlijke mentale afwijkingl Ais het een
teken van Iiefde is, met aanhankelijkheid te den-
ken aan een afwezige vriend aan de andere zijde

van de aarde, waarom zou het dan plotseling
zonde zijn hem lief te hebben, ?U aIl~en. zijn
lichaam dood is? "Het gebed IS de Illmgste
wens des harten, in woorden uitgedrukt of
niet". Zo rijst de vraag voor ons op: hoe kun-
nen wij de heengeganen helpen, wanneer we
met het klagen, dat de geliefde slechts kwaad
doet, hebben opgehouden?

Het beste gebed
Het oude gebed van de Kerk geeft h~t ant-
woord volledig: "Schenk hun rust III het
eeuwige en laat over hen schijnen het eeuwige
licht 0 Heer". Het is vreselijk aan de
aard~ gebonden te zijn, dus moeten wij
er allereerst voor zorgen, dat de geliefde vrij
komt van aIle aardse zorg en onrust. Ais hij
ziet, dat wij besluiten het leven aan te durven
en ons best doen de moeilijkheden op te los-
sen, is de heengegane niet langer veron trust
en kan ons zelfs helpen. Onverwachts kunnen
er gelegenheden zich voor ons opdoen, en de
oplossing, hoe we verder moeten gaan zonder
onze geliefde, is dikwijls die, welke we tevor~n
niet bedacht hebben. In ODShoger bewustzlJn
kunnen we veel verder zien dan de begrenzing
van onze hersenen toelaat, maar dit breder
inzicht kan niet tot ons doordringen, zolang
we in beslag worden genomen door ons ver-
driet.
Het tweede gedeelte van het gebed is, dat
onze geliefde niet langer aan de aarde gebon-
den, onafgebroken licht mag ontvangen op
het pad van zijn nieuw en vrij le~en. .
Er zijn mensen, die zeggen: "MIJn gehefde



kan niet gelukkig zijn, als ik niet bij hem
ben". Hier denken we weer op materialistische
wijze. We zijn met onze heengeganen als we
slapen, en dikwijls herinneren we ons dat con-
tact als een levendige droom. Dikwijls is het
voorgekomen, dat een gestorvene aan iemand
op aarde inlichtingen gaf.
Toen Dante gestorven was, deelde hij zijn
lOon mee, waar een manuscript gevonden kon
worden. Maar het lOu buitengewoon zelfzuch-
tig zijn geweest er op aan te dringen, dat Dante
in de lage aardse gebieden lOu blijven, waar
de wijde ruimten der hemelwereld zich voor
hem openden.
Het enige, wat we moeten doen is, onze aard
lo te reinigen, dat wij in staat zijn ons tot hun
hoogte te verheffen, inplaats van hen naar
de onze omlaag te trekken. Laten het geen lege
woorden zijn, wanneer we zeggen te geloven
in onsterfelijkheid. AIs we zeggen overtuigd
te zijn van een voortbestaan, hebben we niet
het recht bij een verlaten lichaam te staan
klagen, alsof we niet overtuigd waren. Laten
zij, die door de dood troosteloos zijn achter-
gebleven, hun aandacht rich ten op de woorden
van de grote Leraar Shri Krishna:
"Gij klaagt, waar geen reden tot klagen is!
Gij spreekt woorden, die de wijsheid ontberen.
Want de wijzen treuren niet over degenen,
die leven, noch over degenen, die sterven.
Noch ik, noch gij, noch een van deze was
niet, en zal niet zijn in de verre, verre toekomst.
Want, alles wat leeft, leeft eeuwig. Nooit werd
de geest geboren, nooit zal de geest ophouden
te bestaan. Daar was geen tijd, dat de geest
niet was, een droom is het begin en het

einde. Ongeboren, ongestorven en onverander-
lijk blijft voor eeuwig de geest. De doo~ ra,~kt
hem niet, hoewel zijn woning dood schlJnt.

(The Song celestial)
(Sir Ewdin Arnold.)



spronkelijke Christelijke relnc~rnat~eleer. Onze
Heer Christus vertelde, dat ElIas remcarneerde
als Johannes de Doper.. "Dit is Elias", zei~~
Jezus Christus. "Hij, dIe oren heeft, hore .
Laten we de geschiedenis nagaan.

Wedergeboorte van oorlogsslachtoffers

Een vraag, die dikwijls opkomt in de gedach.
ten van millioenen mensen is: "Waarom staat
God toe, dat sommige mannen en vrouwen
sterven door oorlogsgeweld, terwijl anderen
daarvoor gespaard worden?" Deze veront.
rustende vraag dringt zich nog krachtiger aan
ons op, wanneer we opmerken, dat veel oor.
logsslachtoffers krachtige idealistische jonge
mannen zijn en onschuldige kinderen, en dat
God de liefhebbende Vader is van allen, van
slachtoffers en van geweldenaars. De meeste
kerken van het Christendom staan zwijgend
en machteloos tegenover deze hartverscheuren.
de vraag. Zij hebben geen redelijk antwoord en
kunnen al~~en z~gge?: "Het is Gods wil en wij
moeten ZIJn wl1 met onderzoeken". Dat is
geen verklaring; dat is een ontwijken en vol.
doet niet aan het intellect. De kerk, die dit
naar voren brengt, heeft geen recht van be.
staan temidden van de ontzettende tragedies
en bloedende harten, overal ter wereld.
Terwijl de moderne kerken er niet in geslaagd
zijn dit probleem van alom voorkomende
ellende onder de ogen te zien, kan het oude
Christendom het oplossen op een wijze, die
zowel hart als verstand van de treurenden, op
aarde achtergebleven, voldoening schenkt.
De sleutel tot die oplossing ligt in de oor.

Elias wedergeboren op aarde

Elias was zeven honderd jaar dood geweest,
toen hij herboren werd als het kind van. de
heilige Elizabeth, nicht v~n Onze Lleve
Vrouwe. Ais Elias stond hI) tegenover e~n
vrouw, Jezebel, die steeds verlangde, dat zlJn
hoofd zou worden afgehouwen. AIs.1 oham~es
de Doper, ontmoette hij zijn vijandm, .komn-
ging Jezebel, nu herboren als Herodlas, en
zij slaagde er in hem te onthoofden, daarna
nog op gruwelijke wijze het afgeslag:n hoofd
op een schotel aan Herodes de komng, aa~:
biedend. Johannes werd vermoord, hoewel hI)
als Johannes een heilig man was, maar als
Elias was hij een moordenaar, en wel een
grootmoordenaar. Eindelijk kwamen gevolg en
oorzaak samen. .
Waarom waren Elias en Jezebel zo heftig te~en
elkaar gekant? Zij was de dochter van kom~~
Ethbaal en een volgelinge van Baal, terwI)1
Elias Jehova volgde. Zij leefden voortdurend
op voet van oorlog, en verschilden niet veel
van elkaar. Zowel Jezebel als Elias waren zeer
onaangename typen. W.~t deed Elias, toen hij
de strijd won en voor zlJn offer het vuur naar
omlaag bracht, en de profeten van Baal ver-
loren? Laat de Schrift het ons zeggen:
En Elias zeide tot hen: grijpt de profeten Baals,
dat niemand van hen ontkome. En zij grepen



ze en Elias voerde ze af aan de beek Kison
en slachtte ze aldaar. IKon. 18, 40.
Hij beging die middag 450 moorden. Hij had
nooit van vrijheid van godsdienst gehoord,
noch minder van de vier vrijheden.
Toen jezebel een ijlbericht van het front ont-
ving was ze zeer boos en zei: "De goden mogen
dit mij aandoen, en meer nog, indien niet uw
leven zal zijn als dat van een hunner, morgen
om deze tijdl"
Kort gezegd, jezebel besloot Elias te doden
uit wraak, binnen vierentwintig uur, juist zo-
als Hitler maandenlang de val van Stalingrad
binnen vierentwintig uur verwachtte. Maar
het eind van jezebel was, dat ze uit een raam
werd geworpen, de paarden haar dood trap-
ten en haar lichaam door de honden in de
straat werd opgegeten. Ze werd als Herodias
weder geboren, met een onverzettelijke haat
tegen j ohannes de Doper, die zij misschien
onbewust, maar instinctmatig herkende als de
wedergeboren Elias.

Het Zaad en de Oogst
Een meer hedendaags voorbeeld van oorzaak
en vreselijk gevolg kunnen we zien in het
lijden van de Roomse Kerk in Europa en de
Griekse in Ru~!and. Ik ~aag h.et te voorspel-
len, dat de LatIJnse kerk In Itahe wellicht nog
meer geweld zal worden aangedaan dan in
het moderne Spanje. Indien iemand wenst te
weten, waarom de kerk van Rome martelingen
heeft te ondergaan, waarom de bezittingen
verbeurd verklaard worden, en de geestelijk-

heid gedood, en in concentratiekampen ge-
bracht, behoeft hij slechts terug te denken aan
het jaar 1233, toen de eerste Inquisitie opge-
richt werd te Toulouse. Die verspreidde zich
spoedig over Duitsland, Holland, Spanje en
Portugal. Marteling werd ingevoerd en goed-
gekeurd, in 1252 door. een pa~s,,, door de
ironie van het noodlot "Innocentms geheten.
Philip III stelde een tijdsduur van een uur als
grens voor de marteling, maar uithongeren en
gevangenzetten konden onbegrensd plaats vin-
den. Het aantal slachtoffers liep in de honderd-
duizenden. Niemand was veilig. Don Carlos,
zoon en erfgenaam van koning Philips van
Spanje, verzette zich tege~ de methoden .door
de Inquisitie gebruikt, jUlst zoals velen In de
bezette gebieden zich nu verzetten tegen de
ijzeren hiel der Nazi's. ..
De zoon des konings werd van kettenJ be-
schuldigd, omdat hij zich tegen de martelingen
verzette. Daar hij van koninklijke bloede was,
mocht hij zijn eigen wijze kiezen om te ster-
Yen. Hij opende een ader e~ bloedde doo~.
De eigendommen van hen, dIe door de DUlt-
sers geexecuteerd werden, werden verbeurd
verklaard zoals de Roomse kerk land en be-
zittingen 'van haar slachtoffers in die dagen
verbeurd verklaarde. Zij zaaiden slechte daden
en oogsten nu bittere vrucht.

AIle landen zijn schuldig
Wij hebben slechts te lezen over de wreed-
heden van de zogenaamde heidense ~n Joo?se
volken in het Oude Testament, om In te Zlen



waarom zij, wedergeboren in Polen of elders,
zulke slechte tijden doormaken. In die dagen
plunderden zij, doodden de mannen en voer-
den vrouwen en kinderen als slaven mee. In
veel gevallen lie ten ze een woestenij achter
zich, het was volslagen oorlog, met even grote
vernietiging als heden, geen dier werd in leven
gelaten.
Maar niet alleen het Joodse yolk en de om-
ringende stammen waren barbaren, de mens-
heid als geheel was niet beter. Daardoor is
er goed en slecht in aIle mannen en vrouwen,
en allen moeten oogsten, wat zij in vorige
levens gezaaid hebben, want "allen, die het
zwaard nemen, zullen doo,r het zwaard ver-
gaan".

Een betere weg
Maar moeten wij op aarde blijven in deze
onophoudelijke wederkeer van onnadenkend
slachten? Moet hij, die doodt, altijd weer gedood
worden? Neen. Er is een andere weg, gebaseerd
op Christelijke beginselen, niet op de bloed-
dorstige beginselen van Jehova of Baal of de
inquisitie.
Het is waar, dat de orde in de wereld hersteld
moet worden, dat aanvallers met kracht moe-
ten worden tegengehouden, maar zoals de
politieagent, die zijn plicht doet, de boosdoe-
~er niet haat, zo moet e.en internationale poli-
tIemacht van de Veremgde Naties zijn plicht
doen zonder haat, maar met beslistheid, ieder
~id, zoals Gerald. Hear~ dit voorstelt, loyaal
Jegens de mensheld en Jegens die alleen.
Wat het kwaad betreft, dat ons ieder als indi-

vidu wordt aangedaan, dit moeten we, indien
het kwaad is, waaraan we ons in deze in car-
natie onschuldig weten, zoals Johannes on-
schul dig was, als Johannes, maar niet als Elias,
met rechtvaardigheid, waarheid en moed tege-
moettreden, zoals Johannes moedig Herodes
tegemoet trad, wetend, dat hij zijn leven in
de waagschaal stelde. De dood is niets.
Ais men van de moordende Elias tot heilige
kan worden in zevenhonderd jaar, behoeven
we niet te treuren, als we een leven opgeven,
teneinde een beter te winnen. Het vervolg op
een edele dood is wedergeboorte in een vrije
wereld, waarvoor wij stierven, terwijl wij tege-
lijkertijd onze oude schulden afbetaalden.
Zij, die medewerken aan bewegingen tot
opheffing der wereldood, zoals het Rode
Kruis of de Society of Friends, of op andere
wijze trachten de krachten van het kwaad
tegen te gaan, betalen niet alleen schuld en af,
die zij in het verleden aangegaan hebben, maar
scheppen ook goede oorzaken, waaruit slechts
goede gevolgen te voorschijn kunnen komen.
"Aan hunne vruchten zuIt gij hen kennen".
"Met de maat waarmede gij meet zal u toe-
gemeten worden". In deze wijze woorden van
onze Heer hebben wij een volledig antwoord
op het probleem van oorlogsslachtoffers. Enkele
maken door haat hun nieuwe toestand erger
dan de vorige, anderen, hopen wij, doen hun
slecht karma af (oorzaak en uitwerking), ter-
wijl zij trachten een betere wereld te scheppen
door liefde, zelfopoffering en onzelfzuchtige
dienst.
Onrecht is nergens, ondanks de verschrikking
dezer wereid, wanneer we een wijde blik. slaan



over vele aardlevens. Het is niet "Gods wil"
zoals de kerk leert, dat ieder mens onschuldig
moet Hjden. Integendeel, de mens zeU schept
oorlogsslachtoffers, straft zichzel£, zoals de
profeet zeide: "Uw eigen kwaad zal u ge-
nezen". Of zoals de Heer Boeddha zeide:

"Naar waarheid, Broeders, zegt de Schrift, dat elk
De vruchten plukt van 't eigen voortbestaan.
Een vroegere deugd brengt zegen. Lijden voigt
Op 't misdrijf eens begaan.

Het Licht van Azie, Sir Edwin Arnold

Het kwaad, de zonde en de haat van heden,
scheppen lijden en eIlende in de toekomst.
Niemand is groter dan de gedachten, die zijn
geest bezighouden. Het goede, de idealen en
de lie£de van heden scheppen morgen een her-
bouwde wereld.

Maeterlincks Blauwe Vogel!
In het spel De Blauwe Vogel, dringen de zie-
len, die moeten rei:ncarneren, naar omlaag om
g.eboorte te verkrijgen; er is meer vraag naar
hchamen, naar geschikte lichamen dan er
voorhanden zijn. Vader Tijd houdt de ziel
tegen, die naar geboorte verlangt, omdat
iemand, die hij liefheeft en een twintig jaar
later trouwen wil, reeds geboren is, zodat het
over enige jaren te laat zal zijn. Anderen wil-
len graag geboren worden om te werken in een
of andere hervormingsbeweging, politiek, me-
disch, godsdienstig of opvoedend.
Maar enigen willen zich terugtrekken en Vader
Tijd moet hen aansporen. Hun bestemming

is gescheiden te leven van een geliefde, of een
mismaakt lichaam in te gaan of herhaalde
malen doodgeboren te worden, voordat zij
eindelijk nieuwe lichamen verkrijgen. ~aar-
om? Omdat zij anderen martel den, o~ he£~e
en vriendschap verwaasloosden of mlsbrUlk-
ten, daardoor is er een menging van aantrek-
king en innerlijk verzet, dat tegelijk trekt en
afstoot. Zij kunnen doodgeboren worden, om-
dat zij in een vorig leven abortus pleegden of
die aan anderen opdrongen. Welhcht hebben
de tegenstribbelende zielen ziekten of gebre-
ken aan anderen veroorzaakt, en oogsten nu,
wat zij zaaiden door mismaakte lichamen in
te treden.
Deze zielen ontvangen, wanneer zij voorwaarts
dringen naar geboorte, een glimp op van het
aardleven, dat zij voor zichzeUgeschapen heb-
ben, en gaan het of vol verlangen tegemoet,
of trekken zich in weerzin terug.

Hanger naar aards bestaan
Dit spel "De Blauwe Vogel" gee£t de waar·
heid ten naastenbij weer. Er is een ingewortelde
en onlesbare honger naar physiek bestaan, die
zeUs de meest onwillige dwingt "de last des
vleses" op zich te nemen· am die onverzadig-
bare honger te begrijpen, moeten we terug-
gaan naar het begin der schepping en nagaan,
waarom God besloot het heelal te scheppen.
God is Liefde, God is Zegen. Over die leer zijn
aIle godsdiensten het eens, zeUsde meest wrede
sekten. Deze laatsten leren: "ja, God is Lief-
de, maar als ge niet gelooft, wat wij geloven,
zuIt ge gemarteld worden, erger dan door de



inquisitie en veellanger, ja, in eeuwigheid".
Wij kunnen alles terzijde schuiven, dat deze
grondleer, dat God Liefde en Alomtegenwoor-
dig is, zou tegenspreken. De eindeloze onuit-
puttelijke liefde Gods, waarin de mens deelt,
omdat hij naar Gods beeld geschapen is, roept
in de mens een overweldigende begeerte wak-
ker, te vergelijken met een onverzadigbare hon-
ger, om die liefde uit te storten en overvloedig
met anderen te delen.
Deze grote liefde en vreugde, die ten grond-
slag ligt aan onze geestelijke aard, is de over-
heersende drang in de begeerte naar weder-
geboorte. Dit is het, wat als een onweerstaan-
bare vloedgolf ons dringt geboorte te nemen,
zelfs op de meest duistere plaatsen der aarde,
om die met liefde en licht te overstromen.
Gods liefde in ons, wanneer wij in de hemel-
wereld zijn, geeft ons het gevoel, dat we alles
kunnen. Alles zal gemakkelijk gaanl Wij zien
dan toestanden als nu in de wereld en den-
ken: "Hier ben ik, zend mij. Al wat de men-
sen nodig hebben, is een kwartslag om van
het menselijk hart", zoals Vice President
Wallace het uitdrukte. Maar in onze onschul-
dige hemelvreugde denken wij er niet aan, dat
we "dikwijls verge ten de glorie onzer afkomst
en afdwalen van het pad, dat leidt tot recht-
schapenheid". Wij haken naar geboorte, maar
houden niet genoeg rekening met de begren-
zingen van een wereld, die slechts drie afme-
tingen heeft; wij houden geen rekening met
de gevangenis, die het lichaam is, de last des
vlezes, het lichaam des doods, zoals Paulus het
stoffelijk lichaam noemt. Toch is onze be-
weegreden om op aarde te komen idealistisch

en goed. De fouten, die we maken, voort-
komend uit verge ten (dit noemen wij "zon-
de"), corrigeren zichzelf door de onaange~ame
reacties. Hoe meer we trachten te leven In de
geest van liefde jegens alle mensen en in onze
gedachten, woorden en daden de Liefde Gods,
die in ons leeft, trachten te tonen, des te meer
zal die Liefde stralen in de wereld.
Deze honger naar physiek bestaan is niet vol-
daan als een kind sterft of een jong mens ge-
dood wordt. De honger blijft. De jonge strij-
der vol idealen, wordt gedwarsboomd in zijn
levensdoel, maar zijn ideaal van vrijheid blijft
even krachtig als het was.
Zij, die in de wereldoorlog hun lichamen
offerden voor de zaak der vrijheid, stierven
niet met die lichamen. Waar zullen zij rei:ncar-
neren? Waar ter wereld kunnen zij geboren
worden, zodat zij hun werk, de wereld te be-
vrijden van de oorlogsdreiging, kunnen voort-
zetten en tezelfdertijd vrij kunnen zijn van
opnieuw gedood te worden of te moeten
doden?

De aarde is een school
Het is normaal 400 of 800 of 1200 jaar, al naar
de verscheidenheid en volheid onzer onder-
vindingen, weg te blijven. Maar de tijd komt,
of liever, wij komen bij de tijd, dat wij ge-
reed zijn met dit opbouwen van ons karakter
en dan ontstaat een nieuwe honger naar aards
bestaan, en deze begeerte naar meer onder-
vinding dwingt ons opnieuw te incameren,
omdat we nooit voldaan zullen zijn, als we
niet de gehele wereld overwonnen hebben.



Daartoe zijn we eeuwen geleden onze tocht
begonnen, en ieder mens zal dit doel bereiken,
hoeveel levens het ook zal eisen. "Wees gij-
lieden daarom volmaakt", zeide onze Heer,
"lOals uw Vader, Die in de Hemelen is, vol-
maakt is". De mens is in de geest reeds een
vonk van Gods volmaakte vuur. Het doel van
aIle aardse ondervinding, lijden, vreugde, en
slagen en fouten, is: "het smeulend liefdevuur
in de harten dergenen, in wie de vlam laag
brandt, tot een levend vuur aan te wakkeren".
Slechts wanneer we tot op zekerere hoogte
Gods plan, dat evolutie is van ziel en lichaam,
begrijpen, kunnen we verstandelijk met dat
plan meewerken. Wij kunnen aIle physieke,
emotionele, verstandelijke en geestelijke oefe-
ning en ondervinding, die we voor de groei
der ziel behoeven, verkrijgen door de 'krachten
der natuur te overwinnen, en de natuur wordt
slechts overwonnen door gehoorzaamheid aan
haar wetten. De man van wetenschap kan geen
enkel probleem oplossen, of een enkele proef
met succes uitvoeren, die tegen de wetten der
natuur indruist. Maar als hij begrijpt en de
natuurkrachten leert hanteren, kan hij de
natuur tot gehoorzaamheid dwingen door aan
haar wetten te gehoorzamen.
Waarom lOu iemand verlangen in deze on-
rustige wereld geboren te worden?
Omdat zij vastbesloten zijn de wereld te over-
winnen. De voor-bestaande ziel wordt geboren
met het karakter, dat zij in vorige aardlevens
heeft opgebouwd. Men kan niets meebrengen
in de wereld en niets meenemen bij het heen-
gaan als een verbeterd karakter. Zijn onder-
vindingen leiden hem er toe, beheersing over

zichzelf en de wereld te verkrijgen en naar-
mate hij leert, wordt hij leven na leven wijzer,
beter en sterker. Daarom gaat geen ondervin-
ding verloren, geen ondervinding is nutteloos,
zelfs de oorlog heeft iets goeds, wanneer de
mens die onvermijdelijk maakt, totdat hij door
lijden heeft geleerd betere wegen in te slaan.
De genezing ligt binnen het bereik van de
mens. Het ideaal van vrede en de weg erheen
liggen kortweg opgesloten in de boodschapvan
de Engelen aan de mensen, die niet luidde
"Vrede op aarde, in de mensen een welbeha-
gen" maar "Vrede op aarde, voor de mensen
van goede wil". Het is tegennatuurlijk, dat
mensen van slechte wil vrede lOuden smaken,
maar als zij mensen van goede wil worden, is
vrede het natuurlijke resultaat. De boodschap
der Engelen is meer dan een belofte; het is
het vaststellen van een feit.



1. Bewijzen van voortLeven .
Wij geven bewijzen en vragen: Staan mate-
rialisten en theologen eerlijk tegenover
deze goed gedocumenteerde feiten?

2. De enige drie wijzen van ,,sterven"
Overgang kan slechts plaats hebben op
een dezer drie wijzen.

3. Het proces van ,,sterven" .
Welke indruk het maakt onder verschil-
lende omstandigheden. Hoe de zintuigen
wegzinken of tijdelijk sterker worden.

4. Overgang zander pijn .
Physiologische reden waarom overgang
pijnloos is. Bewijzen van gelukkige vrij-
making zelfs wanneer er doodsangst schijnt
te zijn.

5. Het ziLveren hoord .
De werking ervan bij geboorte en over-
gang. De uitzetting in de slaap. Opname
van het atomisch web. Hoe het koord ver-
broken wordt bij de overgang.

6 Overzicht van het Leven tijdens het sterven 52
Een levensduur in een ogenblik. Ieder
detail van het leven blootgelegd. Doel van
dit overzicht. Niemand sterft krankzinnig.

7. Hoe te heLpen .
Wat betekent, aan de aarde gebonden te
zijn. Oorzaken van zelfmoord. J:'Ioe de-
genen, die overgaan en hen, dIe over-
gegaan zijn, te helpen, hetzij de dood
natuurlijk of niet natuurlijk was.

8. Het ogenbLih na de overgang .
Het etherisch dubbel. Periode van slapen
en het ontwaken. Sommigen zijn onbewust
van hun overgang.

9. Waarom treuren1
Rouwgewoonten. Smart doet de zogenaam-
de doden kwaad. De beste houding. De
beste vorm van gebed.

10. OorLogssLachtoffers en re'incarnatie
Het geval van Elias en ]ezebel. Waarom
sommigen jong sterven. Waarom wij weder
geboren wensen te worden. Hoe voldaan
wordt aan de honger naar stoffelijk be-
staan en waartoe deze leidt.








