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Voorwoord
Daar ik geloof, dat de leringen die dit boekje bevat, van
grote waarde kunnen zijn voor hen die ze willen aanvaar
den, doet het mij veel genoegen deze eerste publikatie van
Eunice en Felix Layton in te leiden en aan te bevelen.
Als toegewijde Theosofen hebben de heer en mevrouw
Layton hun leven gewijd aan de dienst van de Theosofische
Vereniging en de mensheid. Zonder aan beloning te den
ken, hebben ze, als sprekers voor de Theosofische Vereni
ging, vele jaren door Noord-Amerika gereisd en overal
Theosofie verspreid. Grote aantallen mensen hebben door
hun toedoen de leringen vernomen van de Oude Wijsheid,
die het onderwerp van al hun lezingen vormt. Ik ben er
zeker van dat dit boekje, samengesteld uit enkele van deze
toespraken, zijn lezers dezelfde inspiratie en verheffing en
dezelfde vrede van hart en gemoed zal geven, die zoveel toe·
hoorders hebben ontvangen tijdens hun werk op hun wereld
reizen.
Als bestudeerder van de Theosofie lijkt het mij toe dat zij
bepaalde principiële Theosofische denkbeelden goed be
grepen hebben en deze helder uiteenzetten in dit boekje.
Ik ben mijn twee gewaardeerde vrienden dankbaar voor de
geboden gelegenheid om aan hun eerste boekje te mogen
meewerken, het een goede reis toe te wensen en de hoop uit
te spreken dat het nog door vele andere gevolgd zal wor
den, geschreven op dezelfde heldere en bondige manier die
hun denken, spreken en schrijven kenmerkt.

Geoffrey Hodson
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Voorwoord van de schrijvers
Dit boekje bestaat uit vier toespraken over Theosofische
grondbegrippen. Ze werden aanvankelijk gehouden voor
Amerikaanse luisteraars, die nog niet bekend waren met de
Theosofie of de Theosofische Vereniging. Deze toespraken
zijn verder uitgewerkt op onze tournee door Nieuw-Zeeland,
Australië en andere landen.
De hier geschetste opvattingen zijn de beginselen van de
Oude Wijsheid, die onderwezen werden door de wijzen van
alle volken en tijden. Deze eeuwige wetten worden hier aan
geboden, gezien in het licht van de gebeurtenissen en er
varingen uit het dagelijks leven in de twintigste eeuw. Hier
door kregen ze iets origineels, waardoor deze lezingen po
pulair werden.
Wij maken er geen aanspraak op, alle grondwaarheden van
de Theosofie naar voren te brengen. We geven alleen de
denkbeelden weer, die we ontdekten bij onze studie van de
uitgebreide klassieke literatuur van de Theosofische Ver
eniging en tijdens ons zoeken naar de diepere betekenis van
het leven.
We willen er de nadruk op leggen dat de Theosofische Ver
eniging een groepering is van zoekers naar waarheid, die
allen het geloof in de Algemene Broederschap der Mens
heid gemeen hebben. Er is geen dogma of geloofsbelijdenis
die het denken van de leden aan banden legt, behalve dan
de broederschapsgedachte en het zoeken naar waarheid.
Wanneer we deze beschouwingen over Theosofie naar voren
brengen, is het dan ook alleen ter overweging aan hen die
evenals wij de waarheid zoeken, in de hoop dat ze hen zul
len helpen (zoals ze ook ons geholpen hebben), om meer in
zicht in het leven te verkrijgen. De grootse visies van de
Oude Wijsheid zijn door middel van de Afdelingen en de
literatuur van de Theosofische Vereniging over de gehele
wereld verspreid en hebben overal zoekenden geholpen. Dit
werkje ziet het licht ten gevolge van talrijke verzoeken en
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naar wij hopen zal het een bijdrage leveren aan de edele
en geestelijke gedachten, die door de Theosofische Vereni
ging in de wereld worden uitgezonden.

Eunice S. Layton

Felix Layton
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1 Een goddelijk plan
in een chaotische wereld

Alle ernstige mensen komen, vroeg of laat, te staan voor een
aantal belangrijke problemen. Zij vragen zich af: 'In wat
voor een wereld leven wij?' 'Wat zijn wij, mensen?' 'Wat ben
ik zelf in wezen?' en 'Wat is het doel waarheen alle open
baring leidt?" Sinds oeroude tijden heeft de mens, waar hij
ook leefde, over deze diepe vragen nagedacht. Hij heeft
raad gevraagd aan de wijzen van zijn land in de tijd waarin
hij leefde, om die vragen te helpen oplossen. Dit gebeurde
al in het oude Griekenland, Egypte, Perzië, India, China en
Peru. Ook de hedendaagse zoekende mens vraagt de wijzen
van onze tijd om hulp bij het oplossen van deze diepgaande
problemen en de wijsgeren streven er naar hun wijsheid
door te geven aan de zoekenden. Deze groten zijn voor
namelijk te verdelen in theologen en wetenschapsmensen,
die elkaar helaas vaak tegenspreken, zodat de mens ver
warder raakt dan ooit. Dean Sinnott, van de Harvard Uni
versity, beschrijft in 'The Biology of the Spirit' (De Biologie
van de Geest) (Viking Press) dit dilemma als volgt:
Ernstige mensen worden gedwongen een dubbel leven te
leiden. Zij moeten zich voegen naar de praktijk van deze
materialistische wereld, terwijl zij tegelijkertijd proberen in
harmonie te zijn met de diepere intuïtieve en emotionele
gevoelens, die met zulk een dwingend innerlijk gezag
spreken.
Deze schijnbare tegenstrijdigheid veroorzaakt veel moeilijk
heden bij hen die ernstig de waarheid zoeken. Toch is dit
nodig, omdat er in werkelijkheid geen tegenstrijdigheden
zijn. De twee gezichtspunten vullen elkaar aan en beide
moeten begrepen worden om tot een volledig begrip te ko
men van de mysteriën van het leven. Godsdienst en weten
schap werken vanuit tegenovergestelde richtingen, zoals de
wijsvinger en de duim als ze een voorwerp beet pakken. Nu
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kunnen duim of wijsvinger moeilijk elk alleen iets stevig
vasthouden. Evenzo kan men de problemen van het leven
moeilijk bevatten, als men ze alleen maar vanuit het ge
zichtspunt van de wetenschap of van de godsdienst be
nadert. Maar als we een probleem zowel vanuit godsdienstig
als van het tegenovergestelde wetenschappelijk standpunt
uit beschouwen, kunnen we een helder inzicht krijgen.
Dat twee tegenover elkaar geplaatste vingers iets stevig
kunnen vasthouden is alleen mogelijk doordat ze beide deel
uitmaken van een groter geheel, de hand. En het juiste be
grip van een probleem dat men krijgt door het vanuit de
beide gezichtspunten van godsdienst en wetenschap te be
naderen, wordt pas mogelijk wanneer zij worden gezien als
delen van een grotere eenheid, welke de Oude Wijsheid ge
noemd wordt. Deze Oude Wijsheid is onder allerlei namen
in verschillende beschavingen bekend geworden. In India
was en is ze nog bekend als Brahma Vidya (Wijsheid van
Brahma), de neoplatonisten noemden haar Theo Sofia
(Goddelijke Wijsheid), en heden ten dage leert de Theosofie
dezelfde grote gronddenkbeelden, waarin het zoeken naar
waarheid door middel van godsdienst, wetenschap, kunst,
filosofie ~n alle andere wegen om tot de waarheid te ge
raken, zich verenigen. Wij zullen gaan zien, hoe in het licht
van de denkbeelden en idealen van de Oude Wijsheid, gods
dienst en wetenschap samenwerken om 's levens grootste
vragen op te lossen.
Laat ons beginnen met de wetenschappelijke benaderings
wijze en zien, hoe zij te werk gaat om deze vragen op te
lossen en wat de wetenschap te zeggen heeft over het ver
haal van de schepping. Twee belangrijke feiten kenmerken
de wetenschappelijke aanpak en haar antwoorden. Het
eerste betreft de wetenschappelijke werkwijze en haar ter
rein van onderzoek. De wetenschap legt zich vrijwillig de
beperking op, om alleen de objectieve wereld van de stof te
beschouwen. In haar eerste benadering begint zij met het
onderzoek van de materie, n.l. het schier eindeloze aantal
verschillende vormen van combinaties van eigenschappen in
de wereld om ons heen, die we met onze zintuigen waar
nemen. Zij verkrijgt haar kennis door deze verbijsterende
verscheidenheid van vormen te onderzoeken en fundamen-
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tele wetten te zoeken die het verband tussen voorwerpen en
verschijnselen verklaren. Het tweede belangrijke feit in de
wetenschappelijke voorstelling is het bestaan van drie grote
hiaten of geheimen, die de wetenschap niet kan over
bruggen of oplossen.
Ten eerste is er een kloof tussen die leegte of duisternis, of
'het niets', van vóór de openbaring en het tijdstip waar de
wetenschap haar beschrijving begint. De wetenschap neemt
aan, dat er in deze allervroegste tijden grote aantallen ato
men of deeltjes van atomen als bouwstenen in het heelal
aanwezig waren, die of verdeeld waren in de ruimte, of ge
concentreerd op de plaats waar zij ontstonden. De weten
schap neemt aan dat zij er waren, maar kan hun grond
oorsprong niet verklaren.
Als wij voorbijgaan aan dit mysterie: hoe de bouwstoffen
van het heelal ontstonden en hun aanwezigheid zonder meer
aannemen, dan onthult de wetenschap ons een boeiend re
laas, dat begint na dat ontbrekende tijdperk. Zij beschrijft,
hoe er in dit gebied van ons zonnestelsel eerst een zwak
gloeiende, gasvormige nevelvlek aanwezig was. Langzamer
hand naarmate de tijd verstreek, kreeg dit chaotische stelsel
een draaiende beweging. Daarna begon zich, na zeer lange
tijdperken, een kern te vormen in het middelpunt; een kern,
die later de zon zou worden. Om deze zon heen begon stof
zich te verdichten tot ringen, die langzamerhand tot plane
ten condenseerden.* En dit eerste zo chaotische stelsel werd
tenslotte het zeer goed georganiseerde zonnestelsel, met de
zon in het centrum en elke planeet op een vaste afstand,
bewegend langs zijn eigen baan, die zeer nauwkeurig be
rekend en voorspeld kan worden. Zo wordt het eerste hoofd
stuk der Schepping wetenschappelijk beschreven door de
astronomie en kosmologie: een aanvankelijk schijnbare
chaos wordt een zeer goed georganiseerd stelsel.
Het volgende hoofdstuk van het wetenschappelijk schep
pingsverhaal speelt zich af op onze aarde. Het begint met
uiteen te zetten dat de planeet zo afkoelde, dat dichte wol
ken waterdamp condenseerden en de oceanen vormden.
Maar hier stuiten we op een tweede hiaat of mysterie dat
• Deze theorie is door de wetenschap beurtelings aanvaard en ver

worpen. Ze lijkt nu algemeen aangenomen te worden.
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wetenschappelijk niet verklaard kan worden. Ergens in die
warme oceanen werden atomen en moleculen tezamen ge
voegd tot bijzondere, zeer ingewikkelde verbindingen en in
deze microscopisch kleine maar zeer samengestelde deeltjes
ontstond een nieuw element: 'het bewustzijn'. Het bewust
zijn houdt de stof bij elkaar en zolang het aanwezig is, be
stuurt het de levensprocessen. Wanneer het bij wat wij de
dood noemen, teruggetrokken wordt, vallen de deeltjes uit
een en ontbinden. De oorsprong en de aard van dit 'bewust
zijn' vormen een tweede hiaat in het wetenschappelijk
Scheppingsverhaal. Maar, als wij eenmaal aannemen, dat
het bewustzijn toen ontstond, dan is ook het tweede gedeelte
zeer boeiend. Het beschrijft uitvoerig de evolutie van het
dieren- en plantenrijk.
De wetenschap vertelt verder dat er gedurende miljoenen
jaren veranderingen plaats vonden in de bouw van deze
organismen en langzamerhand ontstond de haast eindeloze
verscheidenheid van vormen in het planten- en dierenrijk.
Iedere vorm heeft zijn eigen plaats in de evolutie. Sommige
volgen de hoofdlijn, andere ontwikkelen zich langs zijwegen.
De wetenschap toont ons in haar evolutieleer, hoe volgens
een groot geordend plan de eenvoudige vormen van de

levende organismen zich langzaam ontplooien tot meer
samengestelde.
En dan volgt nog een kloof die overbrugd moet worden
voordat het derde hoofdstuk van de wetenschap verteld kan
worden. Het bestaan van dit hiaat wordt zo algemeen er
kend, dat men het 'the missing link' (de ontbrekende scha
kel) noemt. Het is de schakel tussen het dieren- en mensen
rijk. De oorsprong en de aard van de mens is een mysterie.
Nemen wij echter aan, dat de mens nu eenmaal op aarde
verscheen, dan kunnen wij het verhaal der wetenschap ver
der volgen. Het vertelt, dat de eerste mensen primitief en
ruw waren en leefden om hun persoonlijke behoeften en
wensen te bevredigen, vaak zonder rekening te houden met
anderen. Na zeer lange tijdperken werd de mens -- geleid
door zijn innerlijke ,goddelijke eigenschappen - ertoe ge
bracht families te stichten, samen te leven in stammen en
beschavingen op te bouwen. Deze beschavingen werden
vaak weer te niet gedaan door menselijke zwakheden en
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door onwetendheid. Beschavingen werden vernietigd en
nieuwe ontstonden, maar toch was er in de loop der tijden
een langzame vooruitgang merkbaar, een ritmische ont
wikkeling waardoor uit de primitieve holbewoner de heden
daagse mens ontstond. Zo laat de wetenschap in het derde
deel van haar Scheppingsverhaal zien, evenals in de eerste
twee, hoe de mensheid een gestadige groei doormaakte van
een primitieve wanorde tot een zeer goed georganiseerde
maatschappij.
Als we dit verhaal van de wetenschap, deze poging om de
belangrijkste vragen omtrent het heelal te beantwoorden
eens nader beschouwen, vallen drie dingen op. Ten eerste
beperkt het verhaal zich tot de stoffelijke wereld en tot oor
zaken die de verschijnselen in de stof teweegbrengen. Ten
tweede toont het in de nauwkeurige beschrijving van de drie
stadia, hoe eenvoudige, schijnbaar chaotische toestanden
zich omzetten tot ingewikkelde en zeer goed geordende
stelsels. Dit proces herhaalt zich steeds telkens op een hoger
peil. Het doet ons denken aan een opwaartse beweging langs
een spiraal, waarvan iedere volgende ring weer iets hoger
is dan de vorige. Ten derde heeft het verhaal drie grote
hiaten, te weten: de aard en de oorsprong van de sub
atomische deeltjes waaruit de stof in het heelal is opge
bouwd; de aard en oorsprong van het bewustzijn dat alle
levende dingen bezielt; en de aard en de oorsprong van de
mens.
Laten we nu zien hoe de godsdienst deze belangrijke pro
blemen benadert. Niet de denkbeelden van een bepaalde
godsdienst, maar de denkbeelden die het Boeddhisme, het
Christendom, het Hindoeïsme en alle grote godsdiensten in
alle tijden gemeen hebben, die denkbeelden die het wezen
lijke van alle godsdiensten uitmaken. De godsdienst neemt
ten opzichte van belangrijke levensvragen vaak een tegen
overgesteld standpunt in dan de wetenschap. Zij probeert
veeleer een antwoord te vinden vanuit het gezichtspunt van
de Geest dan vanuit dat van de stof; zij gaat eerder uit van
een oorspronkelijke eenheid dan vanuit de bestaande ver
scheidenheid en eerder van een innerlijke wereld zonder vor
men dan van een objectieve wereld. Verborgen achter al de
verwarrende bijzaken die men in de verhalen en leringen
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van de Heilige Schriften vindt, verkondigen de grote gods
diensten zekere fundamentele grondbeginselen.
Ten eerste: er bestaat een Allerhoogste EERSTE OOR
ZAAK, waar al het geopenbaarde uit voortkomt en tot
welke zij zal terugkeren. Het is eeuwig, zonder oorzaak,
zonder beweging. Er wordt van gezegd, dat 'slechts haar
wetten onvergankelijk zijn'.
Ten tweede: een deeltje van het Goddelijk Zelf zetelt in het
hart van ieder levend wezen, waar het zijn goddelijke aard
tracht te ontplooien door middel van de lagere natuur in de
stoffelijke wereld. Men noemt het wel: 'De Onsterfelijke
Innerlijke Heerser, gezeteld in het hart van ieder schepsel.'
We kunnen nu begrijpen wat Dean Sinnott bedoelde toen hij
sprak over die 'diepere intuïtieve en emotionele gevoelens,
die met zulk een dwingend innerlijk gezag spreken'. Jammer
genoeg zijn deze belangrijke beginselen in de loop der tijden
door het bijgeloof en de angst van de mensen overwoekerd
en bezoedeld, zodat het vaak moeilijk is deze grote waar
heden nog te ontdekken. Maar zij zijn te vinden in alle
Heilige Boeken der wereld.
Er is klaarblijkelijk een grote kloof tussen de geestelijke
waarheden zoals de religie deze uiteenzet en de objectieve
feiten, die door de wetenschap uitvoerig worden beschre
ven. Vooraanstaande denkers proberen deze kloof te over
bruggen en trachten aan te tonen dat beiden delen zijn van
een groter geheel. Dr. Albert Einstein was van mening dat
de wetenschap, afgescheiden van de godsdienst, slechts ge
brekkig functioneerde en dat de godsdienst, zonder de hulp
van de wetenschap, blind is. Ook zei hij dat hij eerbied
voelde voor de oneindig verheven Intelligentie, die zich
openbaart in de enkele bijzonderheden die wij kunnen
waarnemen.
De toneelschrijver, Robert Sherwood, schreef:
'Het belangrijkste idee, dat het verleden ons heeft opge
leverd is dit: "God schiep de mens naar Zijn Beeld". Deze
Goddelijke Oorsprong heeft de mens genoopt de rimboe te
verlaten en de weg te beklimmen, die tot de sterren leidt ...
Zijn wellicht blinde, maar toch hardnekkig volgehouden ge
loof in zijn Goddelijke eigenschappen heeft de mens in staat
gesteld alle wetenschappelijke bewijzen te trotseren die zeg-
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gen, dat hij zwak is zowel lichamelijk als moreel, - in één
woord: sterfelijk. Hij vertrouwde op zichzelf en zag kans
zich onsterfelijk te maken'.
Aan het einde van de vorige eeuw gaf H. P. Blavatsky een
uiteenzetting, waarin zij aantoonde volgens welke beginselen
de kloof tussen religie en wetenschap overbrugd zou kun
nen worden. Zij zei: 'Ieder atoom of deeltje stof bevat
leven'. Deze gedachte, dat alles een levens- en een vorm
zijde heeft, is een opvatting die wetenschap en religie nader
tot elkaar kan brengen.
Dit denkbeeld voert ons tot één van die grote grondbegrip
pen die door de klassieke theosofische literatuur zo mooi
worden beschreven en die ons kunnen helpen de grote
levensvragen beter te leren begrijpen. Het is het denkbeeld
dat al het geopenbaarde tweevoudig is; dat alles twee kan
ten heeft, een geestelijke en een materiële, een levens
en een vormzijde. Om de natuur te kunnen begrijpen moe
ten we haar beide aanzichten kunnen waarderen. We moe
ten zowel de levenszijde als de vormzijde der dingen zien.
De wetenschap leert ons alleen iets over de vormzijde. Maar
we moeten ook aandacht schenken aan de levenszijde.
In het eerste gedeelte van het wetenschappelijk scheppings
verhaal zagen we in de wereld der vormen het te voorschijn
komen van een zonnestelsel uit een chaotische, gasvormige
nevelvlek. Dit is een prachtige beschrijving van de vorm
zijde der dingen, deze grote veranderingen in de wereld der
stof. Whalt Whitman beschrijft in zijn gedicht 'When I
heard tbe learned astronomer' (toen ik luisterde naar de ge
leerde astronoom) het veel diepere begrip dat ontstaat als
men niet alleen de ontwikkeling en de verandering van de
vorm waardeert, zoals de astronomie die beschrijft, maar
ook de levenszijde. Beu zijnde van zijn tabellen, feiten en
cijfers, beschrijft hij hoe hij de geleerde, die een lezing over
astronomie hield, verliet en naar buiten ging, alleen en op
keek naar de sterren in volmaakte stilte. Iedereen die zo
in volkomen stilte naar de sterren heeft gekeken, weet dat
er in de kosmos niet alleen een stoffelijk heelal aanwezig is,
maar dat de ruimte gevuld is met een levende kracht die
zich, naarmate de stof daarvoor meer ontvankelijk wordt,
steeds meer en vollediger tracht uit te drukken.
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In het tweede deel zien we hoe het inwonende leven zich
slechts zeer onvoldoende kan uiten door de lagere vormen
van het plantenrijk, zoals b.v. de zeewieren, de korst
mossen en de mossen. De mogelijkheden om zich uit te
drukken worden echter vollediger naarmate hogere stadia
bereikt worden en het hoogtepunt wordt wel gevormd door
de pracht en majesteit van een hoge boom of de schoonheid
van een bloem. Hetzelfde geldt voor het dierenrijk: het
leven kan zich slechts zwak uiten in de eenvoudige vormen
van het weekdier en de kwal. De lichamen van de vissen,
amphibiën, reptielen en zoogdieren vormen echter geleide
lijk aan meer geschikte voertuigen voor het goddelijk leven,
dat tenslotte zijn hoogste uiting vindt in de bevalligheid en
schoonheid van een hert of in de trouw, toewijding en in
telligentie van sommige huis- en lievelingsdieren, zoals
honden, katten en paarden.
Ook bij de mens zien we hoe in een primitief stadium het
leven en de vorm zeer onvolkomen samenwerkten, maar
hoe na verloop van tijd, een vooruitgang werd bereikt zodat
het goddelijke leven zich wat beter kon uitdrukken in de
zogenaamd beschaafde mens: een wezen dat nog verre van
volmaakt is. Als we de geschiedenis van de wereld nagaan
vinden we evenwel hier en daar voorbeelden van mensen die
hun persoonlijkheid zo hebben gevormd, dat zij een bijna
volmaakt kanaal zijn geworden voor de expressie van het
leven dat in hen woont. Zulke mensen waren grote leiders
der mensheid, wijzen of heiligen.
Elk hoofdstuk van de geschiedenis der wetenschap beschrijft
dus steeds eenzelfde proces; het leven daalt neer in de stof
om te leren zich steeds beter uit te drukken en de stof neemt
steeds ingewikkelder vormen aan en wordt zodoende beter
geschikt voor de expressie van het inwonende leven. Het
lijkt wel of de vormen zich langzaam tot een kelk trachten
te vormen om de uitstorting van het goddelijk leven te ont
vangen. En op iedere volgende spiraal van de evolutie vindt
dit proces plaats op een hoger niveau.
Dit belangrijke principe, de tweevoudigheid van de grote
processen van openbaring, geeft aan de studie over deze
processen van de macrocosmos meer zin. Maar geldt dit ook
voor ieder mens? Heeft deze kennis invloed op hem? Dat
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deze wetenschap ieder mens aangaat, wordt duidelijk als we
denken aan het grote 'Beginsel van de Overeenkomsten' dat
luidt dat de grote kosmische processen van het heelal zich
in het klein weerspiegelen in de individuele processen. Dit
beginsel wordt door Swedenborg in verband gebracht met
de mens wanneer hij zegt, dat de hele schepping slechts een
reusachtig mens is en dat wij zijn geschapen naar het beeld
en de gelijkenis van het heelal. De Chinese filosoof Lao-tze
zei: 'Het heelal is een mens op grote schaal'. Het omgekeer
de hiervan is: 'De mens is het heelal op kleine schaal'.
Tennyson geeft dit idee weer in dichterlijke vorm toen
hij zei van de bloem:
... but if I could understand what you are, root and all, and
all in all, I should know what God and man is. (... maar
als ik kon begrijpen wat jij bent met wortel en al, je gehele
zijn, dan zou ik begrijpen wat God is en wat de mens is).
DI. Alfred Taylor van de Texas University gaf ditzelfde
grote principe weer in een lezing over het leven der cel,
waarin hij steeds weer herhaalde: 'Het geheel is in het deel'.
Hij bedoelde daarmee dat men in de bouwen in de werking
van elke cel de geschiedenis en de grondslagen van het
leven van alle cellen terug kan vinden. De mens weer
spiegelt dus als een wereld in het klein (een microcosmos)
dezelfde grondbeginselen als het heelal (de macrocosmos).
Een der mooiste definities van de mens werd gegeven door
H. P. Blavatsky, die dit principe op de volgende wijze uit
drukte: 'De mens is dat punt in de evolutie waar de hoogste
Geest is verbonden met de grofste stof door middel van het
verstand. Langzamerhand komen het leven en de vorm in
ieder mens dichter bij elkaar; de persoonlijkheid wordt
steeds ontvankelijker voor het Goddelijk Leven, dat in hem
woont en het Goddelijk Zelf leert zich steeds vollediger uit
drukken door de beperkte persoonlijkheid.
Als wij deze glorierijke ideeën omtrent onszelf beschouwen
en dan naar ons dagelijks leven kijken, zullen de meesten
van ons beseffen, dat een groot deel van onze bezigheden in
het dagelijks bestaan, de half-automatische reacties zijn van
de lagere natuur op prikkels van buitenaf. Wij zijn genood
zaakt om te werken voor ons voedsel, onze kleding en huis
vesting en om in een goede verstandhouding te leven met
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onze medemensen. Wij zijn dus blijkbaar in deze wereld in
hoge mate onbewust van het Goddel.ijk Zelf. . . .
En toch heeft ieder van ons ogenbhkken van InSpIratie ge
kend, waarin wij boven deze persoonlijkheid.~it konden
stijgen en ons bewust werden van onze God~elIJke ~eaard
heid. Zulke momenten kunnen voortkomen UIt .een dIep be
leven van de schoonheden der natuur. MisschIen gebeur~e
het dat wij, terwijl wij naar een zonsondergang keken, m
ons diepste innerlijk de werkelijkheid voelde~.van }1.et leven
dat deze schoonheid bezielt en verlangden WIJ er ee? mede
te worden. Op zulke ogenblikken zijn wij. in ~an~akmg met
ons diepste Zelf. Deze ogenb~ikken van I?SpiratIe en ware
Zelfkennis kunnen op verschillende mameren tot o~s ko
men. Misschien kwamen ze tijdens een grote belevems van
religieuze aard of tijdens het genieten of het make~. va~. e.en
kunstwerk of muziek. Misschien kwamen ze terWIjl WIJ In
tens lief hadden, hetzij de hele mensheid of één bepaald
persoon. Misschien kwamen ze van louter vreugde nad~t
wij iets voor een ander hadden gedaan, geda~n zonder e~Ig

zelfzuchtig motief en ten koste van werkehJke opoffenng
van ons zelf. Maar waar zij ook uit voortkwamen, leder van
ons heeft wel zulke ervaringen gehad en dit zijn de ogen
blikken waarop wij het Goddelijk Zelf hebben gekend, de
'Innerlijke, Onsterfelijke Heerser, die woont in het hart van
alle wezens'.
Als we denken aan onze ware geestelijke aard en de vreugde
die we ondervinden als we ons ervan bewust zijn, en dit
dan vergelijken met de dagelijkse sleur waarin wij leven
en waar dit geestelijk bewustzijn in hoge mate afgeschermd
wordt door de automatische reacties van de lagere persoon
lijkheid, dan kunnen we de mens wel vergelijk~~ .met het
symbool van het kruis en het verhaal van de krulSlgmg. Dat
symbool, het kruis met zijn 4 armen, ste~t de st~f voor; stof
die weerstand biedt en niet meegeeft, hIeraan IS vastgena
geld, zodat al de glorie van ~~jn leven. is vern!etigd, het meest
geestelijke wezen waarvan ZIJn volgeh?gen zIch ee!!- voorstel
ling kunnen maken: de Christus. In dIt symbool liJkt de stof
te zegevieren en het Geestelijk Zelf volkomen te heb
ben vernietigd, dat nu 'gekruisigd, dood en begraven is'.
Maar het verhaal vertelt verder dat, ofschoon het leven
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aanvankelijk lijkt te zijn overwonnen door de stof, dit
slechts zo lijkt, want nadat Hij zo was neergedaald 'ver
rees Hij uit de dood' en omdat Hij neerdaalde in de stof
verwierf Hij het vermogen de mensheid te onderwijzen, te
genezen en te zegenen, als nooit tevoren. Dit is het verhaal
van de nederdaling van het Goddelijke in ieder mensen
leven, waar het schijnbaar gedood en begraven wordt door
de stof en tenslotte zijn onvermijdelijke, zegevierende op
standing beleeft. In alle grote godsdiensten van de wereld
wordt ditzelfde verhaal in verschillende vormen herhaald.
Zoals b.V. in het oude Egypte waar men vertelde van de
dood van de grote God Osiris en zijn daaropvolgende triom
ferende herleving. Het wordt symbolisch weergegeven in de
ceremoniën van de vrijmetselaarsorden, en in Griekenland
vertelde men hoe Orpheus in de onderwereld afdaalde. Een
prachtige nieuwe symbolische voorstelling van het zelfde
idee zien we in de meditatiekamer van het Gebouw der
Verenigde Naties. De een of ander is op het verstandige
idee gekomen om hier een speciale kamer in te richten, waar
de gedelegeerden zich uit de woordenstrijd kunnen terug
trekken en een 'centrum van stilte omgeven door zwijgen'
vinden. Hier deed zich het probleem voor wat men in de
kamer zou neerzetten, want het symbool van welke gods
dienst ook zou de een kunnen inspireren maar een ander
onaanvaardbaar voorkomen. Dit probleem werd opgelost
door in het midden een massief stuk ijzererts te plaatsen als
symbool van de stof met daarboven een enkel helder licht,
symbool van de Geest, dat daar op uitstraalt. De betekenis
hiervan is, dat het licht van de Geest op de stof uitstraalt en
het leven daarin opwekt. Henri Bergson gaf een irLteressante
samenvatting van dit hele idee toen hij verklaarde: 'Het
Heelal is een machine om Goden te maken'.
Ieder mens is in wezen goddelijk. Dat Goddelijk Zelf, de
ware mens, is gesluierd door verschillende lagen stof die
steeds dichter worden. Elke laag heeft zijn eigen kenmerken
en zijn eigen bewustzijn. Het einddoel van het leven van de
mens is, om dit Goddelijk Zelf dat in hem woont, te ont
plooien en zijn goddelijke krachten door de lagere sluiers
van de stof heen tot uitdrukking te brengen, om de
schoonheid van het Goddelijk Zelf te onthullen, gelijk de
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knop van een mooie bloem die opengaat om zijn schoon
heid te tonen en zijn geur te verspreiden. Velen geloven dat
dit het werkelijke doel en de uiteindelijke bestemming van
de mens is. Maar als we in de wereld om ons heen kijken,
zien we miljoenen kinderen opgroeien, volwassen en oud
worden en sterven zonder dit doel te hebben bereikt. Hun
prestaties schijnen grotendeels verloren te zijn. Velen zijn
van mening dat de leringen van de religie alleen, onvoldoen
de zijn om dit te verklaren. Wanneer we evenwel de weten
schappelijke leringen aan de religieuze toevoegen, vinden
we grootse begrippen, die de moeilijkheden uit de weg
ruimen.
Ten eerste leert de wetenschap dat de aanwezige eigen
schappen, zowel van het leven als van de vorm, zich op een
bepaalde vastgestelde wijze en uiterst langzaam ontplooien.
Er zijn miljoenen jaren nodig om de voornaamste ver
anderingen die in de loop der evolutie plaatsvinden, te ont
wikkelen en tot rijpheid te brengen. Zo gezien is degene die
dit grote doel - de ontplooiing van de geestelijke vermogens
van de mens in de wereld der stof - denkt te kunnen vol
brengen in één mensenleven als iemand, die 'naar een ei
kijkt en verwacht dat het gaat kraaien', om een Chinees
gezegde aan te halen. Zeer lange tijdperken zijn nodig om
zulke grote doeleinden te verwezenlijken. Maar iemand die
nadenkt, zal dan vragen hoe wij over zulke lange tijdperken
zullen kunnen beschikken, want de mens heeft maar één
mensenleven om zijn doel te bereiken; een mensenleven dat
meestal nog geen honderd jaar duurt. De wetenschap geeft
hierop een antwoord: overal waar leven en vorm samen
gaan, met andere woorden, overal waar iets leeft, zijn
ritmen van verschillende frequentie nodig om het leven met
de vorm te verbinden of, zoals wij zouden zeggen, om 'het
leven in stand te houden'. Er zijn uiterst snelle trillingen, zo
als de elektrische impulsen in de 'hersengolven', die door de
encephalographie en soortgelijke studies worden onderzocht.
Er is het langzame ritme van het kloppen van het hart en de
ade~haling en het nog weer veel langzamer, nooit eindigen
~e rItme van eten, verteren en weer honger krijgen; het
rItme van volkomen bewuste werkzaamheid overdag en het
terugtrekken van het bewustzijn 's nachts in de slaap. Wan-
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neer één van deze ritmische processen niet meer functio
neert, kan de 'dood' intreden. Al de bovengenoemde pro
cessen hebben een tamelijk vlug ritme, maar dat er nog veel
langzamere ritmen bestaan wordt veelal uit het oog verloren,
doordat de mens geheel vervuld is van dit korte, maar voor
hem allerbelangrijkste stukje tijd tussen geboorte en dood,
dat hij leven noemt.
Velen zijn van mening, dat het Onsterfelijke Zelf in de
mens zijn doel, het zich kunnen uiten in de stof bereikt,
door middel van grote ritmische processen. Evenals de
persoonlijkheid de belangrijkste dingen in zijn leven tot stand
brengt door er vele dagen voor te werken en ondervinding
op te doen en 's nachts te rusten, zo bereikt in veel grotere
mate het Onsterfelijke Zelf in de mens zijn grote doel door
'dagen' van werkzaamheid, gevolgd door nachten van rust.
Eén zo'n dag van werkzaamheid is een mensenleven, de
nachten van rust zijn de perioden tussen deze levens.
En zo zien we dat het Onsterfelijke Zelf, gedurende zeer
lange tijdperken zijn geestelijke vermogens in de wereld van
de stof leert ontplooien. Ook de wetenschap neemt aan, dat
zeer lange tijdperken nodig zijn om de doeleinden van de
evolutie te verwezenlijken. In tijden dat het geestelijk kli
maat dit toestond, is door 's werelds grootste denkers open
lijk erkend, dat er een ritmisch proces is dat leidt tot de
ontplooiing van de goddelijke vermogens in de mens. In
andere tijden als de godsdienstige orthodoxie dit ontkende,
maakten zij er toespelingen op of spraken erover in meer
bedekte termen.
Toch moet nog een derde grondbeginsel van de weten
schap toegevoegd worden aan de leringen van de godsdienst
teneinde deze nog meer zin te geven. Het is het beginsel,
dat we in een wereld leven, die geregeerd wordt door wet
ten en dat de Natuur overwonnen wordt door haar wetten
te gehoorzamen, Door de natuurwetten te leren kennen van
de stoffelijke, emotionele-enverstandswerelden en er in over
eenstemming mee te leven, vindt het grote proces van het
ontplooien van de goddelijke vermogens in de mens plaats in
deze lagere stoffelijke wereld. Wanneer we deze wetten ont
dekt hebben en ons leven ermee in overeenstemming heb
ben gebracht, wordt het hele leven een vreugdezang voor

21



onszelf en voor allen om ons heen en het leven uit zich over
vloedig, vol schoonheid en vreugde in al onze handelingen.
Zo zien we dat door de aanwezigheid van volkomen on
schendbare, natuurlijke wetten, het Geestelijk Zelf in de
mens, door middel van grote ritmische processen gedurende
zeer lange tijdperken, zich steeds vollediger kan uitdrukken.
Het is een verbazingwekkende gedachte dat het leven en de
vorm van de mens zich langzaam maar zeker tot een een
heid vormen die zich op harmonische wijze uitdrukt, totdat,
wat de menselijke evolutie betreft, volmaking is bereikt. Dit
geeft inhoud aan de woorden van de Christus: 'Weest dan
gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is,
volmaakt is' (Matth. V : 48) en aan de woorden van de
apostel Paulus: 'Totdat wij allen zullen komen tot de een
heid des geloofs en der kennis van de zoon Gods, tot de
maat van de grootte der volheid van Christus'. (Ef. IV : 13).
Dit zijn verklaringen die duidelijk het doel beschrijven, dat
de hele mensheid eens zal bereiken. Hetzelfde doel wordt in
alle godsdiensten van de wereld beschreven. Telkens weer is
in allegorieën, in de grote mythen en legenden van de
wereld aangegeven, wat de mens vooruit helpt op dit pad
en wat hem belemmert. We vinden hierin de mens vaak sym
bolisch voorgesteld als een held, die een God als vader en
een sterveling als moeder heeft, zodat hij half-menselijk en
half-goddelijk iS,hetwelk een juiste beschrijving van de mens
is. In de verhalen gaat de held op weg. Op zijn lange tochten
stuit hij op hindernissen en overwint deze. Dit is een sym
bolische weergave van de hindernissen die wij op het pad
ontmoeten, van de oorzaken der moeilijkheden die wij onder
vinden en van de hulp die wij zowel vanuit ons innerlijk als
vanuit de buitenwereld ontvangen.
In werkelijkheid is dit pad drievoudig, omdat de ware aard
van de mens geschapen is naar de gelijkenis van Gods Beeld,
dat drievoudig is. Er zijn drie grote paden en ieder daarvan
voert de mens naar het grote doel van menselijke volmaking.
Op deze paden worden de drie geestelijke eigenschappen,
Wil, Wijsheid en Liefde ontwikkeld en op ieder pad is één
van deze drie eigenschappen dominerend. Hier volgt een
korte beschrijving van elk pad afzonderlijk.
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HET PAD VAN DE WIL

Dit is het pad van hem, wiens wil een afspiegeli~g is va.n het
beeld en de gelijkenis van de wil van God. Op dlt pad IS het
wilsaspect van de drievoudige goddelij~e ~atuur ov~rheer
send. In de eerste stadia van dit grote ntmlsche gr.oelproc~s
naar volmaking, zal dit wilsaspect ~ich st~rk afsp~~gelen m
de persoonlijkheid van diegenen, dIe op dlt pad ZIJn. Maar
omdat de persoonlijkheid de grote wetten van de vorm
werelden niet kent worden zijn wil en kracht grotendeels
gebruikt voor zelfz~chtige doel~inden. ~o iemand zal daar
om in de eerste stadia van zlJn pelgrlIDstocht door dez~
stoffelijke werelden, zijn macht gebruiken om zijn eigen. wil
door te zetten. Hij zal zijn eigen wensen vaak bevredIgen
zonder erop te letten wat de gevolgen hier.van zijn voor
anderen. Hierdoor wordt hij vaak het mlddelpunt van
ruzies en gevechten, want zijn groeiend~.kracht ?~engt hem
voortdurend in botsing met anderen. HlJ kan leldmg geven
maar is vooreerst nog een kleinzielig leider. Zijn volgelingen
die hem weliswaar respecteren om zijn macht, volgen hem
toch in de eerste plaats om er zelf beter van te worden.
Nadat hij zich lange tijden alle mogelijke moeite heeft ge
geven om over zijn omgeving te heersen en alle ~ens~? ,:an
zijn kleinzielige persoonlijkheid te vervullen, begmt hl) ZIch
tenslotte onvoldaan te voelen. Hij gaat inzien dat dit on
ophoudelijke zoeken naar geluk en veiligheid en door met
geweld te nemen wat hij verlangt, geen blijvend geluk of
vreugde brengt, maar slechts tot verdere strijd leidt. Dan b~
gint hij in zichzelf naar een diepere zin te zoeken, want dIe
zal duurzame vrede en geluk brengen. Deze innerlijke on
tevredenheid kan langzaam gedurende vele levens groeien
en hij zal ondertussen trachten de belangrijkste levens
vragen te beantwoorden en pogen daar dieper or: i~ t~ gaan.
Tenslotte begint de mens op het pad van d~ wil 1llZicht ~e
krijgen. Hij gaat inzien dat achter het chaotlsc~e ge~?el m
deze wereld, Eén Wil heerst, de Allerhoogste Wil en hl) gaat
beseffen, dat hij het ware geluk alleen kan vinden als hij zijn
eigen kleine wil in volkomen overeenstemming brengt m~t
de Ene Wil. Hij zegt nu: 'Niet mijn wil, maar Uw Wil
geschiede' .
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Dit wordt voor hem nu het grote levensdoel. De motieven
van alle gevoelens, gedachten en handelingen veranderen
volkomen en daarom veroorzaakt dit inzicht diepgaande in
nerlijke strijd. De manier echter waarop hij deze taak aan
vaardt is typerend voor de mens op het pad van de wil. Hij
laat zijn gehele lagere natuur de revue passeren zoals een
generaal voor de slag zijn troepen inspecteert. Onbarmhartig
en zonder vrees beschouwt hij zichzelf. Hij ziet wat goed in
hem is en gebruikt en versterkt moet worden en ook wat er
voor slechts in hem huist en moet worden veranderd of ver
wijderd. En dan begint er een innerlijk conflict als hij de
veranderingen teweegbrengt en heftig en intens is de inner
lijke strijd, want bij het wilstype is het bewuste gedrag ge
durende lange tijden beheerst geweest door een sterke wil,
een veel sterkere wil dan die van de gemiddelde mens. Maar
hij bemerkt evenwel dat, hoewel de weerstand die hij over
winnen moet groter is dan bij anderen, ook zijn eigen wil
groter is en wanneer hij kan zeggen: 'Niet mijn wil, maar
Uw Wil geschiede', roept hij een onweerstaanbare kracht op.
Zo wordt de persoonlijkheid langzaamaan gevormd om
een voertuig te worden voor de uitdrukking van de Ene Wil.
Hij treedt opnieuw op als een leider in de wereld van vor
men, maar nu is hij een leider van de grote bewegingen die
werken voor de vooruitgang van het ras en de verheffing
van de mensheid. Hij wordt de grote hervormer, de grote
voorvechter van de vertrapten, de misdeelden en de slacht
offers van sociale onrechtvaardigheid. Wanneer hij nu an
deren inspireert hem te volgen, doet hij dit niet door hen
allerlei voordelen te beloven, maar door hen te doen be
grijpen, dat het Ene Leven in alles is en en dat men daar
voor en in overeenstemming daarmee moet werken.
Voor ieder van deze drie grote paden is er een aanroeping,
die in het bijzonder een beroep schijnt te doen op de kracht,
die kenmerkend is voor dat pad. De mens op dit pad kan
geholpen worden door de volgende aanroep:

Stralender dan de zon,
Reiner dan de sneeuw,
IJler dan de ether,
Is het Zelf, de Geest in mijn hart,
Ik ben dat Zelf. Dat Zelf ben ik.
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HET PAD VAN DE WIJSHEID

Dit is het pad van hem 'wiens wijsheid een afspiegeling is
van het beeld en de gelijkenis van de wijsheid van God'.
Voor hij beseft, dat zijn ware levensdoel is, het licht van
Gods Wijsheid te verspreiden, werkt hij op wetenschappe
lijk terrein voor eigen doeleinden. Knapheid en zelfs sluw
heid zijn zijn voornaamste kenmerken en hij zal veel
moeite doen om te onderzoeken, te analyseren en te ont
leden, en zodoende zal hij zijn verstand zeer sterk ont
wikkelen. De geslepen advocaat en de oneerlijke winkelier
zijn voorbeelden van hen, die aan het begin van dit pad zijn.
Later zullen zij gaan inzien, door middel van analyse, dat
dit zoeken naar kennis met zichzelf als middelpunt en met
de bedoeling voordeel voor zichzelf te verkrijgen, geen geluk
brengt.
Duisternis en licht waren van oudsher de symbolen van on
wetendheid en wijsheid. De mens op dit pad gaat nu het
licht zoeken. Het ontdekken en verspreiden van het licht
wordt nu het voornaamste doel in zijn leven. Hij onder
zoekt zichzelf om te leren begrijpen, hoe de sluiers van bij
geloof en vooroordeel zijn geest en hart hebben doordron
gen zodat het Licht niet schijnen kan. Hij probeert nu deze
sluiers te doorbreken en het Licht van de Tempel van Wijs
heid in zichzelf te vinden. Hij begint Wijsheid te zoeken in
plaats van louter kennis. Om dit te kunnen doen, moet hij
het rusteloos zoeken naar details achterwege laten en leren
luisteren naar de harmonie van het lied der Natuur. Dit lied
leert hij steeds beter verstaan omdat hij de schoonheid en de
harmonie van Gods plan voor de wereld gaat begrijpen en
hij ontdekt, dat hij niet alleen deel uitmaakt van deze har
monie, maar er één mee is. Hij ontdekt diep in zichzelf het
zelfde licht van Gods Wijsheid, dat allen doorstraalt. Van nu
af aan wordt al zijn streven en denken gericht op het vinden
van het éne Licht, het Goddelijke Licht in hemzelf en in de
gehele Natuur.
Zijn zoeken naar kennis zal niet langer van vernielende
aard zijn, want nu heeft hij een direct inzicht en hij
doet een beroep op het Licht van de Goddelijke Wijs
heid in zichzelf om de duisternis van de uiterlijke wereld te
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verlichten en hem het Goddelijke Licht te doen vinden in
dat, wat hij probeert te begrijpen.
Als zijn zoeken naar het Licht resultaten gaat aEwerpe!l'
kan hij zich opnieuw wenden tot zijn boekeJ?-. en de deta~s
van zijn werk in de wereld, maar nu kan hl] een prachtl~

nieuw licht doen schijnen op de problemen waarmee hl]
bezig is. Hij moet zijn werk echter volkomen in dienst stellen
van zijn medemensen en het Licht, want anders zal de trots
van het lager zelf - het grote gevaar van de mens op dit pad
- het Licht beletten uit te stralen en hem van het gekozen
pad doen afwijken en het Licht zal weer plaats maken v?or
de duisternis. Maar als hij aan zijn idealen trouw blIjft,
zullen aanvallen hierop zijn zoeken slechts intenser maken
tot hij als een Licht wordt, schijnend in de duist~rnis, een
Licht dat Gods Wijsheid over de wereld verspreIdt en de
mensen oproept de sluiers van vooroordeel en bijgeloof te
verscheuren, die het innerlijk Licht verbergen.
Voor de mens die het pad van Wijsheid gaan wil, is de
volgende aanroep geschikt:

Leid mij van het onwerkelijke naar het Werkelijke,
Leid mij uit de duisternis naar het Licht,
Leid mij van de dood naar de Onsterfelijkheid.

HET PAD VAN DE LIEFDE

Op dit pad is hij, wiens liefde een afspiegeling is van h~t

beeld en de gelijkenis van de Liefde van God. In het begm
worden zijn daden grotendeels beheerst door zijn gevoel,
door zijn steeds wisselende sympathieën en antipathieën in
de vormwerelden. Na lange tijdperken, door de ervaringen
van vele levens, wordt de kracht van het gevoel sterker en
overheerst het verstand en het physieke lichaam. Zijn be
geerten zijn zeer zelfzuchtig en verlagen zowel hemzelf als
het voorwerp van zijn liefde. Tenslotte komt hij tot het be
sef, dat blijvend geluk nooit gevonden zal worden door de
begeerten van de persoonlijkheid te bevredigen. Ook voor
de mens op dit pad breekt een tijd aan van innerlijk zoeken;
het zoeken naar een diepere bedoeling en een diepere zin
van het Leven. Het antwoord komt tot hem als hij de alom
vattendheid gaat inzien van het Leven, dat achter en in alle
vormen aanwezig is en hij het besluit neemt dit Leven te
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willen dienen en het te willen zien in zijn eigen hart en in
alle vormen om hem heen, hoe slecht deze beide op het
eerste gezicht ook mogen lijken.
Ook de mens op dit pad laat zijn persoonlijkheid de revue
passeren om zijn goede eigenschappen en zwakheden onder
ogen te zien en hij tracht zijn persoonlijkheid tot een instru
ment te maken dat in dienst staat van het éne Leven zowel
in hemzelf als in de uiterlijke wereld. Hij doet dit door in
alles, zelfs in zijn eigen tekortkomingen, het goede te zien
en dit goede door zijn gehele aandacht en energie te ver
sterken, zodat dit goede in hem zal groeien en tot bloei ko
men, terwijl de ondeugden, waaraan intussen geen aandacht
meer wordt geschonken, gaan kwijnen en afvallen en op hun
plaats de schoonheid van de edele deugd komt te staan.
Als de zoekende mens heeft geleerd achter de vormen het
Ene Leven te zien, vindt een verandering in zijn eigen ka
rakter plaats. Hij leert in voortdurende innerlijke gemeen
schap te leven met het Ene Leven in zijn hart, dat steeds
een onpersoonlijke liefde uitstraalt op alles om hem heen.
De voorbijgaande opwellingen van persoonlijke gevoelens
verstoren niet langer de eeuwige vrede. Zo bereikt hij zijn
doel. Er bestaat een aanroep die speciaal de mensen op dit
pad van Liefde helpen kan:

0, Verborgen Leven, trillend in elk atoom;
0, Verborgen Licht, schijnend in ieder wezen;
0, Verborgen Liefde, alles omvattend in Eén-Zijn;
Moge een ieder, die één zich voelt met U;
Zich daardoor één ook weten met elk ander.

Het zou goed zijn als iedereen voor zichzelf uitmaakt, welk
van deze drie paden hij wil gaan betreden en alvast de
eigenschappen van dat pad bewust zou beginnen te ont
wikkelen. Maar ook moet iedereen beseffen dat een sterke
ontwikkeling van één kant van zijn karakter hem zal nood
zaken ook de andere zijden van zijn karakter te ontwikkelen,
want het einddoel van een volmaakte mensheid zal alleen
bereikt worden, indien ieder mens alle drie aanzichten vol
komen ontwikkeld heeft.

F.L.
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2 Ken uw ware zelf
SPEURTOCHT NAAR HET ZELF

Als er iets is waarvan de huidige mens vóór alles iets zou
behoren te weten, dan is dat van zijn eigen aard. Is het niet
wonderlijk dat hijzelf het laatste is, wat men ontdekt? Zo
als een van onze hooggeplaatste militairen zei: We weten zo
veel over doden en zo weinig over het leven ... We weten
zoveel over allerlei dingen en zo weinig over onszelf . . .
We zijn een reuzenvolk op het gebied van atoomkracht,
maar in zedelijk opzicht zijn we zuigelingen. Als we de
moderne wetenschap beschouwen en de reusachtige stappen
zien die op verschillend terrein zijn gedaan, beseffen we, dat
dit waar is. Op het gebied van de sterrenkunde en natuur
kunde doen de geleerden voortdurend nieuwe ontdekkingen.
Onze inzichten over het heelal, ruimte en tijd enz., zijn de
laatste honderd jaar enorm veranderd. Aan de andere kant
zien we de microcosmos, de wereld van de stof en van het
atoom. Onze denkbeelden over de materie hebben de afge
lopen eeuw een revolutionaire wijziging ondergaan. We ko
men al veel dichter bij de waarheid inzake de materie en het
atoom. Wat is ons leven, materieel gezien, veranderd in dit
atoomtijdperk. Zelfs op het gebied van levende organismen
hebben we vooruitgang geboekt. Dank zij onze navorsingen
in het planten- en dierenrijk zijn we nu in staat betere koren
aren, mooiere bloemen en produktievere vruchtbomen te
kweken en ook kunnen we dieren van zuiver ras fokken.
Maar hoe is het met de mens gesteld? De meeste mensen
zijn voor zichzelf niet alleen een raadsel, maar ze weten zelfs
niet dat er iets verborgens en ongekends is en vanzelfspre
kend is er weinig kans een probleem op te lossen, voordat
we tenminste beseffen dat er een probleem is, dat opgelost
moet worden.
Als we de eerste de beste mens op straat zouden vragen
wat hij eigenlijk is - wat er gebeurt als hij voelt, denkt en
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handelt - wat de onophoudelijke drang of drijfkracht is die
hem zijn pad doet vervolgen, dan zou hij niet alleen het
antwoord schuldig blijven, maar de hele vraag zou hem
vreemd voorkomen. Maar is het niet nog vreemder de ver
moeiende weg tussen geboorte en dood, vol problemen en
moeilijkheden af te leggen zonder ooit naar de reden te
vragen? Veronderstel dat we iemand zwaar belast en be
laden een berg op zien strompelen en hij op onze vraag waar
hij met die zware vracht naar toe gaat, antwoordt dat die
vraag nog nooit bij hem is opgekomen. We zouden onge
twijfeld geloven dat hij niet goed hij zijn hoofd was. Maar
doen wij niet precies hetzelfde als we alle ups en downs van
het leven doormaken en ons nooit afvragen waarom?
Voor iedereen komt er echter op de lange pelgrimstocht
tussenbegin en voleinding een ogenblik dat er vragen bij hem
rijzen. Dit is gewoonlijk het geval nadat we erg geleden
hebben of moeilijkheden en problemen hebben gehad; er
varingen die ons oppervlakkig bestaan aantasten en waar
door we met onszelf geconfronteerd worden - omstandig
heden die de bolsters verbreken waarmee ons ware zelf om
geven is. Het eigenaardige is dat voorspoed die ons ten deel
valt nooit vragen oproept. We zijn van mening dat het goede
dat op ons pad komt, ons ook toekomt, dat vinden we alle
maal vanzelfsprekend, maar als er narigheid opdoemt wordt
het anders. Geestelijken, doktoren, psychiaters en anderen,
die door mensen in nood worden geraadpleegd, kunnen u
vertellen dat de vraag, die het meest gesteld wordt door
mensen die hun hulp inroepen luidt: Waarom moet dit mij
nu juist overkomen? Soms heb ik het gevoel dat grote moei
lijkheden en zogenaamd onheil eigenlijk een zegen zijn om
dat ze ons dwingen ernstiger bij onszelf te rade te gaan om
een antwoord op het leven te vinden. Een wijsgeer heeft het
eens zo gezegd: Smart brengt de mens tot denken, denken
maakt de mens wijs en wijsheid maakt het leven dragelijk.
Ik zou de laatste woorden echter willen veranderen in:
'Werkelijke wijsheid maakt het leven vreugdevol'.
Laten we eens wat dieper op deze kwestie ingaan en zien
of we niet wat meer te weten kunnen komen omtrent ons
eigenlijke wezen. Als we iemand ontmoeten, is onze aan
dacht gewoonlijk eerst gericht op zijn stoffelijk lichaam -
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het beeld in de spiegel. Velen denken dat ze alleen maar
een lichaam zijn en dat het lichamelijke bestaan het enige is;
daarom wijden ze hun hele leven aan de voeding en .~et

gemak van hun lichaam - ze verschaffen ~et alle mogelIjke
comfort, doffen zich op met kostbare Juwelen en dure
kleding en geven aan alle lichamelijke wensen toe. Dit is het
soort mensen dat leeft om te eten, in plaats dat ze eten om
te leven. Hun leus is: eet, drink en wees vrolijk voor het
te laat is. Zulke mensen hebben als voornaamste levensdoel:
genoeg geld verdienen om zich alle mogelijke luxe en ver
zorging te kunnen permitteren, zodat ze geen hand hoeven
uit te steken als ze er geen zin in hebben. Maar enig na
denken zal ons er van overtuigen dat we meer zijn dan louter
een lichaam. In de eerste plaats vertellen de fysiologen ons,
dat het materiaal, waaruit ons lichaam is samengesteld,
steeds verandert en dat zich binnen korte tijd een nieuw
lichaam vormt - er is geen enkele oude cel overgebleven.
Toch voelen we ons nog dezelfde persoon, met dezelfde
voorkeur en tegenzin, met dezelfde vermogens en eigen
schappen. Verder kunnen we onze lichamelijke aktiviteiten
regelen: we kunnen ons bewegen als we willen, we kunnen
ons oefenen in bijv. pianospelen, typen, zwemmen of wat
dan ook. Maar als wij ons beheersen kunnen, volgt daaruit,
dat wij meer zijn dan een fysiek lichaam. Wat is dan dat 'ik',
dat bestuurt en leiding geeft?
Evenals we in de materie verschillende toestanden kunnen
waarnemen: de zichtbare vaste stoffen, de vloeistoffen en
de gasvormige stoffen en verder de verschillende toestanden
van de ether, welke onzichtbaar zijn, zo zien we ook ver
schillende gradaties op hogere gebieden. Zo kennen we de
zogenaamde gevoelsstof, die zo fijn is, dat ze reageert op
de snellere trillingen, die we gevoelens of emoties noemen.
Uit deze materie bestaat ons gevoelslichaam, soms ook wel
het begeertelichaam genoemd, omdat hieruit de drang voort
komt die ons onze wensen na doet jagen. Naar mijn mening
is het tamelijk eenvoudig het bestaan van een gevoels
lichaam aan te tonen, als we tenminste onpartijdig zijn.
Wanneer u eens een begrafenis zult bijwonen, of een zieken
huis, een kathedraal of een voetbalmatch bezoekt of wan
neer u bijvoorbeeld een spannende film ziet, neemt u zich-
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zelf dan eens waar en u zult zien hoe moeilijk het is kalm
te blijven in zo'n omgeving en zich niet te laten meeslepen
door die intens gespannen sfeer. Het is erg moeilijk in zo'n
geladen atmosfeer niet zo beïnvloed te worden dat men ten
slotte dezelfde emoties ondergaat. U hebt waarschijnlijk
vroeg of laat wel eens meegemaakt dat uw gevoelens als het
ware op hol sloegen - misschien in een vlaag van woede,
angst of opwinding - zodat u alle zelfbeheersing verloor.
Toch is het mogelijk de gevoelens te beheersen. Maar wie
is de 'ik' die ze beheerst?
Ook op fijner en ijler gebied treffen we deze overgangen
van de stof naar steeds andere toestanden aan, zodat we
haar zelfs zien reageren op de nog snellere gedachtetrillin
gen. Dit is het gebied van het zogenaamde mentale of ver
standslichaam, dat dus bestaat uit deze fijne mentale stof,
die gevoelig is voor gedachtetrillingen. U bent waarschijnlijk
allen wel bekend met het werk van de grote geleerden om
wetenschappelijk het bestaan van deze mentale stof en ge
dachtegolven te bewijzen en hoe ze ons beïnvloeden. Man
nen als Dr. J. B. Rhine van de Duke Universiteit, die proe
ven nemen met telepathie, en vele anderen, die de para
psychologie als arbeidsveld hebben, gaan deze kant op.
Maar ook hier geloof ik dat wij tot op zekere hoogte ons
zelf kunnen overtuigen van het bestaan van een mentaal
lichaam. Hoe vaak komt het bijv. niet voor dat twee men
sen tegelijk aan hetzelfde denken - in het bijzonder als er
tussen hen een nauwe band bestaat. Bij een echtpaar of bij
twee dikke vrienden, tussen wie een opperbeste verstand
houding heerst, komt dit vaak voor. Ze hebben beide aan
heel verschillende dingen gedacht, maar plotseling zeggen
ze hetzelfde op hetzelfde ogenblik. Of misschien heeft u,
zoals zovelen, het volgende meegemaakt: u woonde een
lezing of een les bij, waarin een deskundige een diepzinnig,
moeilijk onderwerp uiteenzette en terwijl u luisterde scheen
het u toe, dat u het behandelde begreep. Maar toen u thuis
kwam en het iemand anders probeerde uit te leggen, merkte
u dat u die gedachtengang niet kon weergeven, nu u op uw
eigen mentaal lichaam en op uw eigen denkkracht aange
wezen was. U had het alleen begrepen door de sfeer van in
gespannen denken, die door de spreker en de toehoorders
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was teweeggebracht. Bovendien kunnen we onze gedachten
beheersen. We kunnen ons met een bepaald probleem of
onderwerp bezighouden of zorgen dat er geen gedachtebeel
den ontstaan. Als we ons denken kunnen beheersen, volgt
daaruit dat we meer zijn dan het denken. Wie zou dat 'ik'
zijn dat het denken kan beheersen?
Ik zou het zo willen zien: er zijn drie voertuigen; het stoffe
lijk lichaam van grove stof dat de stoffelijke prikkels be
antwoordt, het gevoelslichaam bestaande uit fijnere stof dat
op de snellere gevoelstrillingen reageert, en het mentale
lichaam, gevormd uit nog fijnere en ijlere materie dat op de
veel snellere gedachtetrillingen reageert - deze drie lichamen
vormen onze persoonlijkheid.
Ik wil hier uw aandacht vragen voor de oorsprong en be
tekenis van het woord persoonlijkheid. Het stamt af van het
Latijnse woord persona, dat masker betekent. En dit is de
persoonlijkheid dan ook precies, een masker van het Ware
Zelf - bestaande uit drie omhullingen of voertuigen, om de
prikkels van de drie lagere werelden (de fysieke, de emotio
nele en de mentale) te kunnen ervaren en te beantwoorden.
Als we deze omhullingen, deze voertuigen niet hadden zou
den we niet in deze werelden kunnen leven. Het is alsof u
eerst een dunne zijden mantel aantrekt (het verstands
lichaam), daarover heen een zwaardere jas (het gevoels
lichaam) en tenslotte een kolossale, omvangrijke overjas (het
stoffelijk lichaam). Ze belemmeren u en verbergen Uw Ware
Wezen. Elke omhulling maakt het moeilijker om wat men in
werkelijkheid is, uit te drukken. En ook wordt het voor
anderen moeilijker Uw Ware aard te kennen.
Nu wordt het pas werkelijk tragisch als we door deze om
hullingen, voertuigen, maskers zo beperkt en gehinderd wor
den, dat we beginnen er ons mee te vereenzelvigen. Als we
zeggen ik heb honger, ik ben moe, daarbij denkende dat wij
werkelijk hongerig of moe zijn, beseffen we niet dat alleen
het lichaam hongerig en moe is. We moeten ons lichaam
natuurlijk goed verzorgen, maar het niet verwennen. We zijn
tegenwoordig al zover gekomen dat we geen onderscheid
maken tussen ons zelf en onze auto's. Men zegt: ik heb
benzine nodig, ik heb een lekke band of mijn remmen moe
ten bijgesteld worden, enz. Natuurlijk hebben wij geen ben-
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zine nodig en hebben wij geen lekke band, maar onze auto,
en die auto heeft ongetwijfeld onze zorg nodig daar hij
zonder benzine en goede banden niet kan rijden. Voor ons
lichaam geldt hetzelfde. We zijn evenmin onze voertuigen
als onze auto, maar we gebruiken ze. We vervallen in de
zelfde fout als we onze gevoelens voor ons zelf houden. We
zeggen: ik ben boos, of ik ben bedroefd. Maar wij zijn niet
boos of bedroefd - dat is hoogstens ons gevoelslichaam, niet
wijzelf. Hetzelfde is ook op de wereld van gedachten of ver
stand van toepassing.
Iemand kan gebruik maken van een auto als hij op het
vasteland gaat reizen, een schip nemen om de zeeën te be
varen of hij kan in een vliegtuig stappen. In alle gevallen
is het dezelfde reiziger, hij gebruikt alleen verschillende
transportmiddelen, afhankelijk van het medium dat hij kiest:
land, water of het luchtruim. Hijzelf is geen auto, schip of
vliegtuig, dat zijn slechts de middelen zonder welke de ver
schillende media ontoegankelijk voor hem zouden blijven.
Nu hebben we ook voertuigen of lichamen nodig om in de
drie materiële werelden te kunnen handelen. Deze instru
menten zijn vergankelijk, ze slijten en worden, al naar ge
lang van onze behoeften vernieuwd. Maar wie ben ik dan
eigenlijk?
Om te kunnen begrijpen wie we eigenlijk zijn en wat onze
b~stemmi~? is, moeten we volgens mij een ruimer perspectief
ZIen te krIJgen, een grotere opzet waarin we het leven en
onze plaats daarin kunnen onderbrengen. De wetenschap
geeft ?ns gedeeltelijk antwoord, evenals de wijsbegeerte, de
godsdIensten en de psychologie, maar het wetenschappelijk
gefundeerde antwoord is vaak in tegenspraak met dat van
de filosoof en de opvattingen van de aanhangers van een
der godsdiensten komen niet altijd overeen met die der
psychologen. Als men al deze fragmenten van de waarheid
in elkaar wil laten passen is het volgens mij alsof men de
breuken een-derde, een-vierde, een-vijfde enz. tracht op te
tellen. Hoe moet men dat doen? In deze vorm is dat niet
mogelijk, de breuken hebben verschillende noemers. Men
~~n ze pas op~ellen na invoering van een gemeenschappe
lIJke noemer, dIe groter is dan elke afzonderlijke noemer, en
ze allen bevat; in dit geval dus zestig. Ik voor mij beschouw
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de Theosofie, de Oude Wijsheid als de grotere noemer, waar
we alle brokstukken van de waarheid in kunnen passen.
Nu zou ik, heel kort en vluchtig een schets willen geven
van de Theosofie, waarin alles wat bestaat een plaats kan
vinden en waardoor wij onze betrekking met al het bestaan
de leren kennen. U zult begrijpen dat ik 'kort en vluchtig'
zeg, als ik u vertel dat het woord Theosofie 'Godd~lijkeWijs
heid' betekent, zodat ik natuurlijk niet de pretentie heb .deze
ook maar enigszins te benaderen. De gehele Theosofische
literatuur tot nog toe is nog maar een snippertje van die
Goddelijke Wijsheid. Waar zelfs boekenstudie al een heel
leven eist en ik hier in een kwartiertje mijn schets moet op
bouwen, moet deze wel zeer onvolledig zijn - slechts het
begin van een geraamte of steiger met behulp waarvan u
uw eigen bouwsel moet oprichten.
Ik wil er ook nog op wijzen dat dit alleen maar ideeën en
opvattingen zijn, die u kunt bestuderen en nooit leerstukken
die geloofd moeten worden; het zijn hypothesen die u moge-
lijk zult willen overdenken en op hun waarde toetsen. ..
Laten we proberen in gedachten terug te gaan tot de tiJd
dat er nog geen heelal was - toen er nog geen leven op
deze planeet was - ja zelfs nog geen planeet en geen heelal 
maar alleen een Absolute, Volmaakte, Ongeopenbaarde
Macht, een Oorzaakloze Oorzaak, de Logos, God, of Dat,
zoals de Hindoes het noemen. Van deze toestand wordt ge
zegd: Er was geen Tijd, want deze sliep in de oneindige
schoot van de Duur . . . Alleen strekte zich de ene vorm
van bestaan, grenzeloos, oneindig, oorzaakloos, in droom
loze slaap uit ... Het zichtbare dat was en het onzichtbare
dat is, rustten in Eeuwig Niet-Zijn - het Ene Zijn. Ik weet
dat het onmogelijk is zich het oneindige voor te stellen met
behulp van een eindig verstand, laten we ons dus om te be
binnen bezig houden met de openbaring die ook eindig is.
Zelfs dit schijnt de grenzen van onze verbeelding te buiten
te gaan, maar laten we het proberen.
Ik vind het een oroot gemak diagrammen en tekeningen te
gebruiken bij het benaderen van zeer abstracte begrippen.
Ik heb een diagram overgenomen dat vaak door Theosofen
wordt gebruikt om deze visies op de schepping van het
Heelal weer te geven. Houd u tijdens mijn uitleg vooral in
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gedachte dat dit een schematische voorstelling is. Ofschoon
men in deze figuur verschillende opeenvolgende lagen stof
afgebeeld ziet, zijn ze in werkelijkheid allemaal tegelijker
tijd aanwezig, niet in lagen, maar elkander doordringend.
Deze overgangen van de verschillende toestanden van stof
zouden even goed kunnen worden voorgesteld door een punt
temidden van concentrische cirkels, zoals die zich vormen
wanneer men een steen in een stille vijver laat vallen, waar
bij zich kringen verspreiden vanaf de plaats waar de steen
het water treft. Alle soorten stof doordringen elkaar in elk
opzicht, maar in deze figuur zijn ze als lagen getekend om
een goed begrip te vergemakkelijken.
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u zult opgemerkt hebben dat er boven in de figuur ~rie

cirkels voorkomen die de drie Aspecten van het GoddelIjke
voorstellen. In onze Christelijke terminologie zijn deze be
kend als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest. In het oude Egypte werden ze aangeduid als Osiris,
Horus en Isis. Bij de Hindoes heten ze Brahma, Yisjnoe
en Shiva. Omdat wij waarschijnlijk meer vertrouwd zlJn met
de Christelijke terminologie zullen we die gebruiken.
Laten we er aan denken dat ze een eenheid vormen - Een
Eerste Oorzaak - Een God, de Drie Aspecten zijn één, maar
we hebben ze voor het gemak gescheiden.
De openbaring vangt aan bij het Derde Aanzicht - het
Aanzicht van de Heilige Geest - de Goddelijke Scheppende
Kracht, Energie of Intelligentie. Hiernaar verwijst de Bijbel
waar geschreven staat: En de Geest Gods zweefde over de
Wateren. Dit is het Aanzicht van God dat de materie schept:
de atomen van elk gebied aldus aanzijn gevend aan het
Veld waarin de openbaring plaats zal hebben. Het schept
atomen en voegt ze samen tot moleculen en elementen, die
dichter en dichter worden naarmate de Energie wordt ver
traagd tot steeds langzamere trillingssnelheden. Tenslotte is
ze zo vertraagd, zo gekristalliseerd, dat ze zich aan ons voor
doet als fysieke stof - dichte vaste stof, zogenaamd. Het is
buitengewoon interessant te horen dat de moderne natuur
kundigen ons nu vertellen dat stof energie is. Ze zeggen nog
niet precies 'Gods vertraagde Energie', maar ze hebben ten
minste ontdekt dat ze energie is.
Als het veld van openbaring geschapen is of voorbereid,
treedt het Tweede Aanzicht, het Aanzicht God de Zoon, het
levens- en bewustzijnsaspect in werking, ze maakt vormen
en bezielt deze. Wij kunnen ons onmogelijk voorstellen hoe
de vormen van hogere bestaansniveau's er uit zien; het zijn
beslist geen objectieve, concrete vormen zoals we die kennen
op het stoffelijk gebied, maar veeleer archetypen, oerbeelden
of abstracties, geschikt voor een oneindig aantal ontwikke
lingen tot elke denkbare fysieke vorm. We kunnen hier
misschien iets van begrijpen als we proberen te denken aan
het abstracte idee "boom', het idee boom dat alle bomen
insluit die ooit bestaan hebben of zouden kunnen bestaan 
boomheid zouden we het kunnen noemen; of het abstracte
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begrip driehoek dat alle mogelijke driehoek~n omvat. Dit
Tweede Aanzicht, dat van God de Zoon, begmt als Godde
lijke Vonk of Zaadje, waarin alles latent of in de kiem aan
wezig is. Het aanvankelijke openbaringsproces van het
Tweede Aanzicht is een levens- of bewustzijnsproces, het
Goddelijk Zaad, dat zich in steeds dichtere materie hult
(materiële vormen) alvorens het zich weer uit de stof los
wikkelt - een lang proces.
Nu kan men zich afvragen wat is het doel van dit alles?
Als het leven al Goddelijk is, waarom moet het dit alles
dan doormaken teneinde weer tot het Goddelijke in te gaan?
Ik geloof dat het niet op onze weg ligt God naar zijn be
doelingen te vragen, maar het kan in dit verband nuttig zijn
de wet der overeenkomsten aan te halen, die in de eerste
toespraak beschreven werd. Laten we ons eens bezig hou
den met de eikel en de eik, waarbij de eik het Goddelijke
voorstelt - het geheel of het Ene - en de eikel de Godde
lijke Vonk, of het Zaad. Stel u zich een volgroeide eik voor
met eikels en al die er natuurlijk een deel van vormen; ze
maken deel uit van de volledige eik. Nu zouden we het daar
bij kunnen laten en de eikels aan de boom laten zitten. Maar
wat gebeurt er? Ze vallen van de eik, dalen neer in de stof
(de aarde), worden een tijdlang in dichte materie begraven,
teneinde weer uit de aarde te kunnen oprijzen en zelf vol
groeide eikebomen te worden, waaruit eikels spruiten die
weer tot andere eiken uitgroeien, op hun beurt weer eikels
dragend. Dit is een afspiegeling van het proces, waarbij
Onbewuste Volmaaktheid overgaat in Bewuste Onvolmaakt
heid (het Goddelijk Zaad dat zich in materie hult) en ten
slotte in Zelf-Bewuste Volmaaktheid. Het Leven of Bewust
zijn begint zijn tocht dus in de vorm van een Goddelijke
Vonk en wikkelt zich in steeds dichtere vormen, tot in de
meest vaste en hechte materie: het delfstoffenrijk.
Laten we eens onderzoeken hoe het leven van een delfstof
is. In deze dichtste materie is het leven het meest belemmerd
en beperkt omdat dit ontkiemende leven nu in de meest
starre vorm is gehuld. Er is een buitengewoon sterke uiter
lijke prikkel voor nodig om ook maar enig antwoord van dit
slapende leven op te roepen. Wat heeft er dus plaats in het
mineralenrijk? Ontzaglijke verwoestende catastrofen, aard-
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bevingen, vulkanische uitbarstingen, buitengewone hitte,
verschrikkelijke koude, hevige spanningen, geweldige over
stromingen veroorzaakt door zondvloeden etc. Als ik het
evolutieproces van het leven beschouw, moet ik altijd den
ken aan Walt Disney's Fantasia. In een bepaald gedeelte
geeft hij zijn visie op het ontstaan van het heelal. Op zijn
onnavolgbare wijze schildert hij levendig deze grote aard
bevingen, deze onophoudelijke beroeringen van de aard
korst, uitingen van onweerstaanbare natuurkrachten die
zwakke reacties uitlokken van het sluimerende leven in de
delfstoffen. Eindelijk (en we moeten niet vergeten" dat het
geen wat ik hier in tien minuten naar voren breng zich af
speelde in een periode van miljoenen en miljoenen jaren),
eindelijk begint het ingekapselde leven daarop te reageren
en wordt de stof wat soepeler, tot tenslotte de 'Koningen'
van het minerale rijk ontstaan, als ik ze zo noemen mag: de
juwelen en kristallen. Zonder twijfel wordt iedereen die de
leer der kristallen bestudeerd heeft, vervuld van ontzag en
bewondering voor de schoonheid, de symmetrie en de nauw
keurige formaties van deze kristallen. Een groot geleerde op
dit gebied, die het proces van kristalvorming met afbeeldin
gen had verduidelijkt, besloot zijn lezing met de volgende
woorden: 'Zo voegt zich atoom bij atoom, molecuul bij
molecuul op een rustige wijze en volgens strenge wetten, die
strenger zijn dan die waarnaar een metselaar zich richten
moet als hij zijn stenen op elkaar zet . . . er ontstaan de
prachtigste symmetrische vormen alsof het een levend wezen
betrof'. De ervaringen die in het delfstoffenrijk worden ver
worven, zouden we als volgt kunnen samenvatten: het leert
te reageren op prikkels van buitenaf en te bouwen volgens
de wetten der symmetrie. De onbuigzaamheid van de mate
rie noodzaakt het volgens de wetten der symmetrie te werk
te gaan.
Er worden door de natuur geen grote sprongen gemaakt en
de geleerden hebben er moeite mee een scherpe scheidslijn
te trekken tussen de minerale kristalvormen en sommige
planten die op mineralen lijken. Hetzelfde geldt voor enige
planten die kenmerken van het dierenrijk schijnen te be
zitten. Aldus gaat het leven dat zich in het delfstoffenrijk
heeft ontplooid, over naar het plantenrijk om daar ervarin-
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gen op te doen. Daar is het veel ?ntvanke~ijker ~oor prik~els
van buitenaf omdat planten beslIst gevoelIger ZIJn dan mme
ralen. Zij vormen zich ook hier in overeenstemming met de
wetten der symmetrie, maar nu in een stof die veel kneed
baarder is en we maken kennis met de myriaden prachtige,
regelmatige vormen waaruit het gehele plantenrijk bestaat.
Wanneer het leven overgaat naar het plantenrijk ontwikkelt
het bovendien die bewustzijnsfunctie die we aandoening
noemen, het vermogen om te voelen en te reageren. In dit
rijk zien we reacties ontstaan op genot en smart en op aan
trekking en afstoting. Zo evolueert het leven geleidelijk en
begeeft zich naar het gebied dat op de tekening als het ge
voels-of astraalgebied wordt aangeduid. Planten worden aan
getrokken tot de dingen waar ze van houden en trekken zich
terug van iets onaangenaams. Planten die van de zon houden
groeien in de richting van de zonneschijn, planten die veel
water nodig hebben, krijgen wortels die daarheen reiken. Ge
wassen die gevoelig voor zout zijn, trekken hun wortels terug
uit grond waarop zout gestrooid is en verspreiden ze in
tegenovergestelde richting. We mogen niet zeggen dat plan
ten echte emoties of gevoelens hebben, maar er zijn stellig
aanwijzingen dat hun bewustzijn in die richting gaat. Ten
slotte komen we bij de koningen van het plantenrijk, de
grote majestueuze bomen en de wonderschone bloemen en
opnieuw klimt het leven of bewustzijn omhoog uit dit rijk
om ervaringen te gaan opdoen in het dierenrijk.
Hier zijn de reacties op uiterlijke prikkels nog sterker; het
leven vervolgt zijn weg volgens de wetten der symmetrie en
de gewaarwordingen van genot en smart zijn veel hoger ont
wikkeld. Dieren kennen feitelijk alle lagere gevoelens en bij
onze hoogst ontwikkelde dieren - zoals honden, paarden en
katten van zuiver ras, die we als de 'koningen' van het die
renrijk zouden kunnen betitelen - vinden we tenminste al
pogingen tot denken. Ik geloof niet dat we al werkelijk kun
nen zeggen dat dieren denken, maar ongetwijfeld weet ieder
van u die wel eens een geliefd huisdier gehad heeft, dat ze
zich soms erg inspannen en hun uiterste best doen om te
begrijpen wat tegen hun gezegd wordt. We zien tenminste
een poging het denkniveau te bereiken (in onze schets aan
geduid als het mentaal gebied).
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Nu wil ik u vragen om het volgende punt zorgvuldig te
beschouwen, omdat dit onderwerp meestal verkeerd be
grepen wordt. Wanneer we dit grote plan trachten te be
schrijven - dit stelsel waarbij het leven zich ontplooit door
alle natuurvormen heen in een ontzaglijke evolutie-golf, zegt
men soms: 'je probeert me toch niet te vertellen dat ik een
dier geweest ben?' of: 'als ik mij nu niet behoorlijk gedraag
in mijn leven zal ik als een vlinder of als een worm of iets
dergelijks terugkeren'. Maar als u de volgende stap nauw
lettend volgt, zult u zien dat zo iets even onmogelijk is als
voor een kip om weer ei te worden. Er moet nog iets anders
gebeuren. Tot aan dit stadium van de evolutie - het hoogte
punt van het dierenrijk - zijn er slechts twee Aanzichten van
Gods Natuur geopenbaard: de Goddelijke Scheppende Ener
gie of het Heilige Geest Aanzicht, dat de stof heeft ge
schapen, en het Levens- of bewustzijns Aanzicht, het Aan
zicht van God-de-Zoon, dat die stof tot zich heeft getrokken
en er bezielde vormen uit opgebouwd heeft; eerst in het
minerale rijk, vervolgens in het planten- en tenslotte in het
dierenrijk. Eerst dompelde het zich in de stof en steeg daar
na er weer uit op naar het mentale gebied, waar in ons
diagram de driehoek is getekend en verder kan het niet gaan.
En alsof het zijn eigen onvolledigheid beseft, streeft het naar
vervulling, naar iets wat er nog aan toegevoegd moet wor
den. Dit zien we naar ik meen soms gebeuren als dieren
grote offers maken en daden van heldhaftigheid, liefde en
toewijding volbrengen; als b.v. een hond alles voor zijn
meester doet in een uiterste krachtsinspanning, alsof hij
streeft naar iets anders en hogers, het mindere opofferend
voor iets groters. Wanneer het leven zo omhoog reikt, vormt
het als het ware een kelk, waarin het God-de-Vader Aan
zicht (Zuivere Geest op geen enkele wijze aan stof ge
bonden) neerschiet als een antwoord op die grote gevoels
opwelling, waardoor een menselijk wezen wordt geschapen.
Dit individualisatie-proces is wel eens vergeleken met een
koolstof-booglamp, met een positieve en een negatieve pool.
Als deze polen zich dicht genoeg bij elkaar bevinden wordt
de luchtweerstand overwonnen, de stroom springt van de
ene op de andere pool over, waardoor de boog zich vormt
en het licht vlamt op. Nu bestaat er de Zuivere Geest, die
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de Goddelijke Wil, de Goddelijke Liefde en de Goddelijke
Intelligentie is. Dit aspect maakt de twee andere aspecten
van God, die tot nu toe geopenbaard zijn, volledig. Dan 
maar ook alleen dan - kan een menselijk wezen ontstaan.
In deze pas geboren ziel zijn latent alle Goddelijke eigen
schappen (als het ware in kiem) aanwezig, hij is een God
in wording. Dit evolutieproces zet zich voort in de mens
heid en boven-menselijke gebieden en in gebieden die boven
ons bevattingsvermogen uitgaan, tot algehele volmaking is
bereikt.
In de eerste toespraak werden drie kwesties genoemd, die
voorkomen in het evolutie-schema zoals de wetenschap die
beschrijft. Een mogelijke oplossing voor deze kwesties, of
mysteries, kan misschien in ons diagram gevonden worden.
De eerste kwestie was de onbeantwoorde vraag: 'Waar komt
de stof vandaan? Waar komen de atomen of de deeltjes
binnen het atoom vandaan, waarmee de schepping van het
heelal begint?'. Het lijkt mij aannemelijk dat het Derde
aspect, de Heilige Geest of Goddelijke, scheppende-energie
aspect, de noodzakelijke stof doet ontstaan. Deze is in ons
diagram voorgesteld als de middelste kolom van het dia
gram. Het tweede hiaat was de onbeantwoorde vraag: 'Waar
komt het bewustzijn van de levende wezens vandaan?' Hoe
staat het met de eerste levende cel? Ik zou de gedachte naar
voren willen brengen, dat deze misschien zijn ontstaan dankt
aan het God-de-Zoon-Aanzicht dat alle vormen bezielt en
voorgesteld wordt door de linker dalende boog die weer
omhoog gaat tot de driehoek in ons schema. Het derde on
opgeloste vraagstuk was: 'Waar komt de eerste mens van
daan?', de ontbrekende schakel in het evolutieproces zoals
de wetenschap dat ziet. Volgens mij kan de menselijke ziel
pas geschapen zijn nadat het God-de-Vader-aspect, de
Zuivere Geest, in werking is gekomen, dat rechtsonder in
het diagram door het samentreffen van krachten in de drie
hoek wordt voorgesteld.
Maar ons doel is te ontdekken wat we eigenlijk zijn en wat
onze plaats is in het Grote Geheel. Laten we ons nu een
paar minuten bezig houden met de menselijke ontwikkeling.
Probeert u zich eens voor te stellen dat de meest primitieve
mens die u zich maar kunt indenken, naast u staat, b.V. een
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wilde uit de Afrikaanse oerwouden of misschien een hol
bewoner. Roept u vervolgens het beeld op van de meest vol
maakte mens die u zich kunt voorstellen, en plaats hem aan
uw andere zijde, b.v. een groot wijze, heilige of een andere
vorstelijke geest. Vergelijk ze lichamelijk: dit grove, .logge,
ongevoelige lichaam met dit tenger gebouwde, mOOIe, ge
voelige lichaam. Vergelijk nu hun gevoelens en hun denken.
Ik moet altijd denken aan het verhaal over de Engelse
regering, die belast was met het welzijn van een groep
Australische inboorlingen. Zij verschafte hun dekens toen
het zeer koud was. Deze primitieve mensen waren erg blij
zich 's avonds in deze dekens te kunnen wikkelen, maar
's morgens toen de zon opkwam en het weer warmer wer~:
lieten zij hun dekens achter of ruilden ze voor voed~el. ZIJ
bleken niet in staat tot enig nadenken zonder een Impuls
van buitenaf. Men zegt dat de eerste belangrijke stap in het
gebruik van onze mentale vermogens ligt in het voort
brengen van gedachten zonder uiterlijke aanleiding, b.V. als
iemand zich iets kan herinneren: 'het was koud de afge
lopen nacht' en dan redeneren: 'Het kan vannacht weer
koud zijn en ik kan de deken beter bewaren'. Vergelijkt u
nu deze toestand eens met die van de wijze of heilige, die
we zojuist voor onze geest gehaald hebben. Vergelijk ze in
geestelijk en zedelijk opzicht en op elk ander terrein. Hoe
kan men tegen deze twee mensen zeggen: 'Weest gijlieden
volmaakt zoals uw vader in de hemelen volmaakt is' en ver
wachten dat dit in één leven plaats kan hebben. Misschien
kan het grote wezen, dat u zich heeft voorgesteld, dit be
reiken, maar dat is absoluut onmogelijk voor de wilde, niet
waar? Hoe kunt u de wilde in een groot wezen veranderen?
Ik zou willen opmerken, dat dit op dezelfde wijze gebeurt,
als een baby die volwassen wordt. De zuigeling draagt alle
vermogens van de volwassene al in zich, maar ze zijn nog
latent, alleen in beginsel aanwezig. Het vereist tijd:, ervaring
en een goede omgeving om de vermogens van de volwassene
naar buiten te brengen. Met de wilde is het precies zo ge
steld: hij draagt alle kenmerken van de heilige in zich, maar
hij is alleen jonger, de hoedanigheden sluimeren nog, zij zijn
nog niet tot wasdom gerijpt. Hoe wordt een kind volwassen?
Het kind brengt het eerste zevental jaren van zijn leven
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(deze cijfers zijn maar bij benadering en staan niet precies
vast) door met het oefenen, het beheersen en het gebruiken
van zijn physieke lichaam: hij leert wandelen, praten, zijn
armen gebruiken om zijn evenwicht te bewaren, het vast
houden en pakken van voorwerpen en vele andere lichame
lijke bekwaamheden. Iedereen die met kinderen in aanra
king is geweest, kent de geweldige lichamelijke activiteit van
deze leeftijd. In deze tijd begint voor het kind de worsteling
met zijn opkomende gevoelens. Dit is het adolescentietijd
perk, dat voor velen erg moeilijk is. In de volgende zeven
jaren ondergaan ze grote emoties als: verliefd worden, het
ontdekken van de schoonheid van de natuur, of van kunst
of muziek, en het 'godsdienstig worden' etc. Gedurende deze
tijd begint ook het verstand zich te ontwikkelen. Ze komen
nu op een leeftijd, dat ze zo veel weten, dat hun vader hun
niets meer behoeft te vertellen, dat hun onderwijzer hun
niets meer behoeft te zeggen: ze weten het gewoon al en
ze laten zich niets meer wijsmaken. Tenslotte ontwikkelen
ze het verstand en ze worden volwassenen, die naar we
hopen een beetje wijsheid zullen ontwikkelen.
Kijk nu eens naar de grote mensenfamilie en is het niet zo,
dat we op ieder van deze niveau's mensen aantreffen? Er
zijn nog enkele baby's, jonge zielen, die geheel in beslag
worden genomen door hun lichaam. Ze zijn alleen maar ge
interesseerd in eten, slapen en in het verrichten van enige
werkzaamheden als het lichaam er behoefte aan heeft en
hieruit bestaat hun leven. De meeste mensen zijn. misschien
op het niveau van de adolescent. Als we de mensheid be
schouwen, zien we dan niet dat de voornaamste onder
werpen waarop de belangstelling van de meerderheid van
het mensdom zich richt, in het emotionele vlak liggen? Wat
gaan de meesten doen of waar gaan hun verlangens naar
uit zodra de spanning van het verdienen van hun levens
onderhoud wegvalt? Wat is het eerste waaraan ze denken?
Is het niet om plezier te maken, om een nieuwe emotionele
opwinding van de een of andere soort te ondergaan? Ver
geleken met de meerderheid zijn er maar weinigen, die aan
het volgende niveau toe zijn: dat van de verstandelijke ont
wikkeling. Deze weten zo veel en zijn zo trots en zelfbewust
door hun kennen, dat niemand ze meer wat hoeft te ver-
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tellen - dit is karakteristiek voor het lagere verstand. Hier
en daar komen we die zeldzame wezens tegen, die de wer
kelijk volwassenen van de mensheid zijn, die een beetje
echte wijsheid ontwikkeld hebben.
Net als een kind de lagere school moet doorlopen en daar
na eventueel de middelbare school en de universiteit en zo
als hij een tijdlang in een chemisch laboratorium doorbrengt
om scheikunde te leren, op een kunstacademie om zich in
de kunst te bekwamen en op een sportveld om sport te
leren; zo is op veel groter schaal voor de groeiende mense
lijke ziel één leven slechts een dag op de wereldschaol. Deze
wordt eerst in de ene beschaving doorgebracht en dan in
een andere, eerst in een bepaald volk en daarna in een
ander, in verschillende godsdiensten, rassen, geslachten en
op verschillende sociale niveau's teneinde alle vermogens
en lessen te leren in de wereldschool.
Wanneer u aan de volmaakte mens denkt, zult u beseffen
dat hij alle eigenschappen harmonisch in zich ontwikkeld
heeft, zowel de mannelijke als die wij de vrouwelijke noe
men, de Oosterse en de Westerse, etc. Hij is op zijn plaats
in alle volkeren, voelt zich thuis in alle omstandigheden, in
elke omgeving, omdat hij de levensschool heeft beëindigd,
zijn lessen geleerd en al zijn vermogens ontwikkeld heeft.
Juist zoals we 's ochtends weer moeten beginnen waar we
de avond tevoren opgehouden zijn, zo is in deze wereld
school elke bekwaamheid, die we ontwikkeld hebben voor
goed de onze. We maken onze vorderingen in een wereld
van volstrekte wet, van volstrekte orde en absoluut recht
volgens en in overeenstemming met het gezonde verstand en
de rede, totdat we de school van het leven voleindigd heb
ben. Als we om ons heen kijken zien we dat wijzelf even
als ieder ander ergens tussen de primitieve wilde en de
volmaakte mens in staan. De wilde draagt de heilige al in
zich. Hij is alleen jonger. Het is geen schande dat hij primi
tief is, evenmin als het voor het kind beschamend is, dat hij
in de eerste klas zit, terwijl een ander promoveert aan de
universiteit. Hij begon eenvoudig later, dat is alles. Op
zekere dag zal ook hij zover zijn, als hij er maar de tijd voor
krijgt, en ditzelfde geldt voor de wilde.
Hoe verandert nu deze ruime visie, die de Theosofie ons
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geeft - de visie op het leven vanaf de bergtop waaruit men
alles in de juiste verhoudingen ziet, door de ogen van het
Werkelijk Zelf - onze houding en onze benaderingswijze
van het leven? Het schijnt mij toe dat deze verandering re
volutionaire gevolgen zal hebben. Het is alsof het middel
punt van ons bewustzijn verlegd wordt van de omtrek of de
buitenkant van het wiel naar de naaf of het midden.
Voor alles beseft iemand met zo'n standpunt dat er een
Opperste Macht is, alwetend en met een alomvattende lief
de, die het heelal bestuurt; dat er een Goddelijk plan is van
e~olutie, 'groei' en vooruitgang voor alles wat bestaat, dat
dit plan ten goede werkt ongeacht de schijnbare wanorde
wanneer men de buitenkant bekijkt en de uiteindelijke be
reiking een onvoorstelbare zaligheid voor elk menselijk we
zen is. Hij weet dat hij deel uitmaakt van dat Goddelijk
leven en plan - er bestaat niets buiten God - en dat alle
vermogens in hem sluimeren, wachtend op hun ontplooiïng.
Hij weet dat de broederschap van alle levende wezens een
feit is. Voor hem is broederschap geen sentimentele onzin
of een onpraktisch ideaal, maar een werkelijkheid en hij be
seft, dat wat goed is voor het geheel ook werkelijk goed kan
zijn voor elk afzonderlijk individu. Hij laat daarom zelf
zuchtige inspanning voor persoonlijk voordeel varen en
wijdt zijn leven aan de dienst van allen.
Vervolgens ziet hij in, dat het !even van het Ware Zelf het
e~ige leven is waard om geleefd te worden en hij wijdt al
Zijn krachten aan dat leven. Hij vereenzelvigt zich niet lan
ger met zijn lichamen - zijn maskers - en leert ze zodoende
steeds beter beheersen, zodat ze een volmaakt kanaal wor
den om het inwonend Goddelijk leven uit t6 drukken. Hij
beschouwt alle zorgen en problemen, al het zogenaamde
kwaad, eenvoudig als prikkels die hem van buitenaf stimu
leren, de weerstand, die het Ware Zelf helpt tot volle bloei
te geraken en al zijn latente vermogens te ontplooien. Hij
weet dat alles wat hem overkomt voor zijn eigen bestwil is,
hoe .zijn l?ersoonlijkheid hier ook over denken moge en dat
er met ZOIets bestaat als toeval. Hij is er zich van bewust dat
hij precies in de omstandigheden leeft, die hijzelf heeft ver
oorzaakt en dat deze hem de middelen en de geleaenheid
verschaffen waardoor hij de volgende stap voorwa~ts kan
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doen, zodat hij ze ten nutte kan maken. in plaats van naar
andere omstandigheden te verlangen.
Hij weet dat de dood een steeds terugkerend~ en natuur
lijke gebeurtenis is in dit groeiproces en h~eft hIervoor geen
angst, maar bij beschouwt het versleten lIcha~m ~~,als men
een afgedragen jas bekijkt. Eén enke~ lev.~n zIet hl] gewoon
als een dag in de wereldschool, waann hl] de lessen van de
menselijke evolutie leert en hij tracht.. er zich op toe te
leggen zijn lessen goed te leren, zodat hl] kan overgaan, een
diploma kan behalen waardoor hij anderen beter tot hulp
kan zijn. Hij weet dat hij 's morgens ontwaakt met dezelfde
hoedanigheden als waarmee hij slapen ging, dat er 's nachts
geen wonder gebeurt waardoor hij van de derde naar de
achtste klas kan overspringen en dat hij noch de volgende
morgen noch in een volgende incarnatie als schoenpoetser
zal beginnen als hij de gaven van een groot geleerde of een
groot musicus heeft ontwikkeld. .
Gezien vanuit zo'n gunstig gezichtspunt wordt het he~e
leven een geweldig avontuur, een groots toneelstuk waann
we elk een rol hebben te spelen; een grote symphonie, die
pas dan voltooid wordt als we onze eigen persoonlijke ~oot
volmaakt laten klinken om de ene volmaakte harmome te
verwerkelijken. Dan zullen we ons Ware Goddelijke Zelf en
onze ware bestemming kennen: het bereiken van de vol
strekte zaligheid.
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3 Reïncarnatie
Van tijd tot tijd is, tijdens de groei der westerse beschaving,
een nieuw belangrijk idee komen opzetten in het denken
van de mens. Zodra zo'n belangrijke gedachte begrepen is
- eerst door één, dan door een paar en dan door meerdere
- begint er een veel beter begrip over de aard en de natuur
van de uiterlijke vormen in het heelal dat ons omringt, te
ontstaan en eveneens van de subjectieve aard en de bete
kenis van de mens in betrekking tot de uiterlijke vormen.
Eén van de voornaamste ideeën die een paar honderd jaar
geleden een plaats heeft gevonden in de opvattingen van de
mensheid, is bijvoorbeeld het idee, dat de aarde waarop wij
leven niet plat is maar rond. Toen dit idee, eerst door en
kelen en later door een toenemend aantal mensen, was ver
werkt tot het tenslotte algemeen was aanvaard, ontstond er
een duidelijker beeld van de aarde waarop wij leven, van
haar plaats in het zonnestelsel en het heelal en van de
betrekkingen die de mens daar persoonlijk mee heeft.
Nog zo'n idee, dat in de laatste eeuw tot het menselijk
denken is doorgedrongen, is het begrip evolutie, de grote
theorie die ons toont dat er een plan is, dat ons de samen
hang doet zien van alles wat leeft of heeft geleefd op onze
aarde. Deze visie plaatst iedere plant en ieder schepsel op
de stam van de boom der evolutie die zich altijd bezig is te
ontplooien, of op één van de takken daarvan. Toen dit idee
begrepen was, zag de mens de verwantschap van de objec
tieve vormen van al wat leeft en iets van zijn eigen ver
houding ermee.
Ik geloof dat er nu een derde denkbeeld opkomt in de
huidige westerse gedachtenwereld: het begrip reïncarr{atie,
dat ons de mens doet zien als een pelgrimsziel die ritmisch
voorwaarts gaat gedurende onmetelijke tijdperken om zijn
geestelijke krachten te ontplooien. Wanneer dit grootse
denkbeeld is aanvaard, zal het begrip van de objectieve
natuur en de plaats van de mens in deze wereld van vor-
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men en zijn subjectieve en geestelijke verhouding tot de
stof, ontzaglijk toenemen.
Het merkwaardige van deze ideeën is, dat ze in oude be
schavingen wel bekend waren en zich verspreid hadden in
de beschavingen rondom de Middellandse Zee, die de voor
hoede vormden van de moderne westerse cultuur. Ze wer
den weggevaagd en gingen verloren toen de barbaarse ver
overaars deze beschavingen vernietigden en Europa in de
duistere middeleeuwen gedompeld werd. De mens heeft
ze herontdekt, eerst langzaam en daarna sneller. Door deze
herontdekking zijn die ideeën echter vrij gebleven van de
verdichtsels ontstaan door bijgeloof en door de tijd, waar
door ze in oudere beschavingen omlaaggehaald waren en
soms bijna geheel bedolven.
De tegenstand, die de voorstanders van deze ideeën ont
moetten toen ze deze denkbeelden opnieuw naar voren
brachten, was een zeer natuurlijke reactie en mis~chien een
louterende kracht. Zo'n tegenstand ligt voor de hand, want
deze ideeën veranderen de menselijke opvattingen over het
leven grondig en werpen in brede kring aanvaarde begrip
pen omver. De tegenstand die het denkbeeld, dat de aarde
rond is, heeft ontmoet, was eerst heel sterk maar is ge
leidelijk aan afgebrokkeld, en het wordt nu nagenoeg alge
meen aangenomen. Overblijfsels van de oude denkwijze
hebben echter een hardnekkig bestaan. Voorstanders ervan
vormen een kleine groep mensen die zichzelf 'Bewoners
der platte aarde' noemen, zij houden vol dat de aarde vlak
is. De Evolutie-theorie is van meer recente datum en het
verzet hiertegen is nog zeer groot, hoewel het steeds ver
mindert. Dit verzet wordt vertegenwoordigd door een aan
zienlijke groep mensen, die men de "anti-evolutie-groep'
zou kunnen noemen en die in het algemeen volhouden dat
ieder levend wezen spontaan geschapen is. Het Reïncarnatie
denkbeeld vindt in de westerse wereld nog maar een klein,
hoewel toenemend aantal, aanhangers en de tegenstand
ertegen beperkt zich in hoofdzaak tot spot en grappen
makerij.
Schopenhauer beweerde dat een nieuwe waarheid die zijn
intrede in de wereld doet, altijd door deze phase heengaat.
Eerst wordt het een mikpunt van verachting en spot. Daar-
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na wordt het heftig aangevallen en tenslotte wordt het als
een vanzelfsprekend feit aanvaard. Deze drie stadia kan men
waarschijnlijk ook waarnemen bij de reacties op deze drie
theorieën.
De tegenstanders van deze opvattingen hebben altijd aan
gevoerd dat de denkbeelden ongeestelijk zouden zijn en de
mens vernederen en kleineren. Dit verzet spruit voort uit
onbegrip van hun ware betekenis, want op de juiste wijze
geïnterpreteerd, vervullen ze de mens met ontzag voor de
grootsheid van de wetten, die het heelal besturen.
Eén van de grootste bijdragen, die de Theosofische Ver
eniging in de laatste tachtig jaar heeft gegeven, is het naar
voren brengen van de Reïncarnatieleer. Aan het westen heeft
zij deze verkondigd als een nieuwe grote visie en in het
Oosten heeft ze haar geestelijke betekenis opnieuw bekend
gemaakt. Reïncarnatie wordt daar gezien als de indruk
wekkende wijze waarop de geestelijke vonk in ieder mens
zich gestadig ontwikkelt, teneinde haar goddelijke aard in de
wereld van vorm uit te drukken. Zij wordt ons vrij van bij
geloof, bijvoorbeeld dat mensen als planten of dieren zou
den kunnen terugkomen, gegeven. Zulke veranderingen zijn
net zo onmogelijk als het voor een hen niet mogelijk is weer
een ei te worden.
Eén van de eenvoudigste manieren waarop men de leer der
wedergeboorte kan uitleggen, is door het beantwoorden van
vragen die iemand zou kunnen stellen die dit denkbeeld voor
de eerste keer vernam. Deze methode zullen we toepassen
en de volgende vragen beantwoorden:
1. Wat is reïncarnatie?
2. Wat reïncarneert?
3. Wie geloven in reïncarnatie?
4. Kunt u reïncarnatie bewijzen?
5. Is reïncarnatie een Christelijke leer?
6. Waarom herinneren we ons onze vorige levens niet?
7. Welke invloed heeft het geloof in reïncarnatie'op onze

levenshouding?

Wat is reïncarnatie?

De eerste vraag die een onderzoeker wellicht zou stellen is:
'Wat is reïncarnatie?' Eén definitie is: 'Reïncarnatie is on-
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eindige ritmische ontwikkelingsgang, waarbij het geestelijk
zelf in de mens zijn geestelijke kracht openbaart in de we
reld van vorm. Het proces neemt onmetelijke tijdperken in
beslag, te vergelijken met de tijdperken die de wetenschap
nodig acht voor de ontwikkeling van de vormen van de
levende wezens.
Ritmische beweging schijnt een fundamentele eigenschap te
zijn van de stof en van alle leven. Men kent de kenmerkende
ritmen en trillingen van ieder chemisch element, waardoor
het in het licht der sterren herkend kan worden. Men kent
het ritme van de geluidsgolven, van de hartslag, van de
ademhaling, het ritme van dag en nacht en het menselijk
ritme van waken en slapen dat er gelijke tred mee houdt.
Men kent het ritme van de maanfasen, van de jaargetijden,
het grootse ritme der ijstijden afgewisseld door gl~matigde

perioden, het verheven ritme van het teruglopen der nacht
eveningen die 25.000 jaar nodig heeft voor een volledige
ritmische rondgang en het meest grootse van alle weten
schappelijke voorstellingen: het denkbeeld dat we misschien
leven in een 'Pulserend Heelal', waarvan een volledige cyclus
of hartslag verscheideue duizenden miljoenen jaren vereist.
Reïncarnatie is één van de grotere ritmische processen,
waarvan de tijdsduur van een mensenleven een deel van één
polsslag vormt. In de volledige levenscyclus van een gewoon
mens zien we het onderste deel van zo'n grote pulsatie. Het
leven manifesteert zich aanvankelijk nog zwak in de zuige
ling, die nog niet in staat is zijn omgeving te beheersen. In
de kindsheid en in de jeugd leert het leven zijn instrumenten
te gebruiken en leert het zich beter uit te drukken terwijl
het voortstormt om nieuwe ervaringen op te doen, begerig
alles te proberen en de wereld te veroveren. Dan manifes
teert het zich in de volwassene en wordt, naarmate het de
ouderdom nadert, geleidelijk aan bespiegelender en meer
beschouwend. Het verlangen naar opwindende nieuwe er
varingen neemt af en bij de dood heeft het leven zich ge
heel teruggetrokken.
Vele denkers die de fasen van het zich op de buitenwereld
richten en daarna weer tot zichzelf inkeren, waarnamen in
het menselijk leven, waren van mening dat deze perioden
deel uitmaakten van een veel grotere ritmische beweging.
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Het eerste stadium daarvan is de nederdaling van de ziel
uit zijn verheven, vrije en geestelijke wereld om een baby
vorm te gaan bewonen om zich door deze vorm te leren uit
drukken. Het volgende stadium begint ongeveer in het mid
den van het leven en zet zich voort na de dood: een proces
waarbij de ziel zich terugtrekt uit het physieke gebied waarna
op steeds hogere niveaus de aardse ervaringen worden ver
werkt. Tenslotte verblijft de ziel weer in zijn geestelijke en
vormloze wezen, nadat ze zich helemaal teruggetrokken
heeft en alle middelen tot het verkrijgen van persoonlijke
ervaringen heeft afgeworpen. Zij is dan gereed haar vol
gende ritmische openbaring te beginnen en in de stof neder
te dalen om nog meer vermogens te ontwikkelen.
Vanuit zo'n standpunt bezien en de enorme tijdperken in
aanmerking nemende, is wat we één levensloop noemen, als
een dag in het leven van een werkelijk geestelijk mens die
op een oneindige pelgrimstocht voortgaat naar de volkomen
ontwikkeling van zijn geestelijke vermogens, waarbij elk
leven hem dichter bij het grote doel van volmaakte zelf
expressie brengt.
Gedurende de Middeleeuwen kon de mens geen langere
tijdsperiode bevatten dan ten hoogste een paar duizend jaar.
De wetenschap heeft deze grenzen wat betreft het stoffelijk
gebied in de natuur doorbroken, en de leer der Reïncarnatie
doet ditzelfde voor de mens: zij toont aan dat hij een on
sterfelijk wezen is, ritmisch voortgaande door uitgestrekte
tijdperken.
Een vergelijking, die sommigen behulpzaam is geweest bij
hun pogingen om reïncarnatie te begrijpen, is deze: de ziel
van een mens is als een adelaar die neerstrijkt op zijn nest.
Van tijd tot tijd verlaat de adelaar zijn nest, duikt in een
meer, vangt een vis en keert terug naar zijn nest waar de vis
verorberd, verteerd en geassimileerd wordt. Na verloop van
tijd krijgt hij weer honger en schiet omlaag om weer voedsel
te halen. Deze afdaling naar het water komt overeen met
het aannemen van een menselijk lichaam, het vangen van
een vis met het opdoen van ervaringen in dit leven, terwijl
de periode van vertering en verwerking vergeleken kan
worden met het tijdsverloop tussen twee levens. Dit is na
tuurlijk slechts een vergelijking en moet niet te ver door-
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gevoerd worden. Het helpt echter de vraag beantwoorden:
'Hoe lang duurt de tijd tussen twee levens?' De tijdsduur
tussen twee afdalingen van de adelaar hangt in het alge
meen af van de grootte van de gevangen vissen en de perio
den tussen de nederdalingen van de ziel in incarnatie hangt
gewoonlijk af van de rijkdom aan ervaringen die werd op
gedaan. Een kort leven kan echter gevuld zijn met diep
doorvoelde en zinvolle ervaringen en een lang leven kan
zacht voortkabbelen met weinig diep aangrijpende gebeur
tenissen. Ook is het mogelijk dat men niet in staat is zijn
ervaringen goed te begrijpen en te verwerken en daardoor
zijn lessen niet ten volle in zich kan opnemen. In het al
gemeen wordt een langer leven gevolgd door een langere
tussentijd tussen twee levens en iemand met een geestelijke
en menslievende kijk op het leven en zijn diepere bedoelin
gen, brengt een veel langere tijd door met het assimileren
van ervaringen tussen twee levens dan een eenvoudige wil
de. De tussenpozen schijnen enkele jaren tot tweeduizend
jaar te omvatten en in uitzonderlijke gevallen zelfs nog meer.

Wat reïncarneert?

De vraag 'Wat reïncarneert?' is misschien wel een van de
moeilijkste te beantwoorden, want in onze taal hebben we
woorden voor alle verschijnselen in stof, tijd en ruimte, maar
dat wat reïncarneert is dat deel van de mens, dat tot vorm
loze, onstoffelijke en tijdloze werelden behoort. De onmoge
lijkheid deze vraag objectief te beantwoorden heeft waar
schijnlijk geleid tot de gedachtegang, dat alleen iemands
eigenschappen reïncarneren maar niet de mens zelf. Het
physieke lichaam met zijn karakteristieke eigenschappen
van lengte, kracht, huidskleur etc. reïncarneert niet. De ge
voelsaard met al zijn voorkeuren en tegenzin zal niet reïn
carneren. Het denkvermogen met alle verzamelde kennis en
zijn ingewortelde gewoonten zal niet reïncarneren. Dat wat
boven al deze persoonlijke aanzichten van de mens uitgaat
reïncarneert.
In het gewone dagelijkse leven zijn we ons niet bewust van
dat diepste zelf, 'De Innerlijke Onsterfelijke Heerser'. Wan
neer we echter zeer geïnspireerd zijn, overschrijden we tot
op zekere hoogte de begrenzingen van vorm en tijd en voe-
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len we het wonder van de schoonheid van het leven achter
alle vormen om ons heen. Op deze ogenblikken zijn we ons
bewust van ons diepste zelf en kennen we dat wat reïn
carneert.
Het Engelse woord 'body' stamt af van het oude Angel
saksische woord 'Body' dat woonplaats betekent. Het woord
'abode' (verblijf) gaat terug naar dezelfde wortel. En dit zijn
onze 'bodies' of lichamen, in feite de tijdelijke verblijf
plaats van het onsterfelijke Zelf dat reïncarneert.
Van datgene wat reïncarneert wordt gezegd dat het on
sterfelijk is en 'zijn toekomst is de toekomst van iets welks
groei en heerlijkheid geen einde heeft'.

Wie gelooft in Reïncarnatie?

Zij die vragen: 'Wie geloven er in reïncarnatie?', zijn soms
verbaasd te horen dat de meeste mensen in Reïncarnatie
geloven. Toch is het ongetwijfeld waar, dat als men alle
mensen naar hun overtuiging zou vragen, de meerderheid
zijn geloof in een groot ritmisch proces te kennen zou geven,
een proces waarbij het geestelijke zelf van de mens steeds
weer nederdaalt in incarnatie. Men zou grote verschillen
in de openbare mening in verschillende streken en bij ver
schillende rassen en godsdiensten constateren. Zo is deze
gedachte op grote schaal verbreid in India en andere ooster
se landen, maar in Europa en Amerika slechts in kleine
kring. De enige cijfers die hierover een indruk geven zijn
afkomstig van Dr. Margeret Meade, die de uitkomst van een
opinie-onderzoek, gehouden door de London Sunday Times,
noteerde: in Engeland gelooft één op de acht personen, dus
ongeveer twaalf en een half procent aan Reïncarnatie. Het
idee vindt in Europa en Amerika steeds meer aanhangers.
De mensen die deze vraag stellen, willen naast een degelijk
antwoord gewoonlijk ook de namen vernemen van personen
aan wiens oordeel waarde wordt gehecht, personen die
openlijk hun geloof beleden hebben in dit grootse principe
van reïncarnatie, in de ritmische groei van een onsterfelijk
zelf in de mens, door herhaalde nederdalingen in incarnatie.
Daarom laat ik hier een zeer korte en onvolledige lijst volgen
om een voorbeeld te geven van mensen die deze mening zijn
toegedaan:
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Ralph Waldo Emerson, Kahlil Gibran,
Oliver Wendell Holmes, Robert Browning,
Tennyson, Goethe,
Re. Leslie Wetherhead, John Masefield,
Longfellow, Wordsworth,
Plato, Schopenhauer,
Pythagoras, Shri Krishna,
Walt Whitman, De Buddha.
Een toehoorder merkte eens op dat deze lijst uitsluitend
bestaat uit kunstenaars, dichters en godsdienstige mensen
en zei dat praktische mensen niet in reïncarnatie geloven.
Hieronder volgen een paar namen van praktische mensen,
die hun geloof in reïncarnatie hebben te kennen gegeven:
Henry Ford, Lord Dowding,
Thomas Edison, Benjamin Franklin.
Ik houd ervan Benjamin Franklin's uiteenzetting van reïn
carnatie aan te halen, omdat hij in een tijd leefde toen het
denkbeeld bijna onbekend was in Amerika en door velen
werd beschouwd als aanstootgevend. Hij kon nieuwe ideeën
op een verrukkelijke, humoristische manier weergeven, zo
vermakelijk dat er geen bezwaren tegen werden ingebracht.
Hieronder volgt zijn grafschrift dat zijn geloof in het grootse
principe van ritmische openbaring verkondigt. Het staat op
een koperen plaat naast zijn graf in Philadelphia gegrift:

Hier ligt het lichaam van Benjamin Franklin, boekdrukker,
als de kaft van een oud boek waarvan de inhoud is uitge
scheurd en ontdaan van titel en verguldsel, als voedsel voor
de wormen.
Maar het werk zal niet verloren gaan, want het zal, naar hij
geloofde weer opnieuw verschijnen in een nieuwe en mooiere
editie, herzien en gecorrigeerd door de schrijver.

Wat zijn de bewijzen voor Reïncarnatie?
Wanneer belangstellenden een bewijs voor reïncarnatie ver
langen, vragen ze meestal naar de getuigenis van personen,
die zich hun vroegere levens helder en gedetailleerd kunnen
herinneren. Zo'n getuigenis is niet half zo waardevol als de
vragensteller verwacht, omdat dit afhangt van de bekwaam
heid van de persoon om nauwkeurig te observeren, zonder
zelf misleid te worden of anderen te misleiden. Dit is uiterst
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moeilijk, zelfs op stoffelijk gebied, maar wanneer de waar
neming grotendeels subjectief is, zijn de moeilijkheden nog
veel groter. Zulk bewijsmateriaal is wel beschikbaar in de
geschriften van C. W. Leadbeater en anderen. Iedereen moet
voor zichzelf uitmaken hoeveel geloof hij aan deze verkla
ringen wil hechten en daarom zullen we deze verder buiten
beschouwing laten.
De volgende bewijsvoering die zo nu en dan veel belang
stelling wekt zijn de verklaringen van personen in hypno
tische trance. Zij worden ertoe gebracht zich achtereen
volgens de gebeurtenissen uit hun jeugd, uit hun kindsheid
en hun zuigelingentijd voor de geest te halen. Daarna wordt
geprobeerd de proefpersoon de slagboom van de dood te
laten passeren en zich zijn voorafgaande levens te laten her
inneren. Een verslag van zo'n poging, die veel belangstelling
kreeg, werd gepubliceerd in het boek: 'Op zoek naar Bridey
Murphy'. Maar zulke verklaringen zijn eveneens onbevre
digend. Want zelfs als de proefpersoon zijn zogenaamde
vorige leven beschrijft en latere onderzoekingen aantonen
dat de aangeduide persoon werkelijk heeft geleefd en de
details juist zijn beschreven, en zelfs als aangetoond werd
dat hij over het betreffende leven van die persoon niets ge
hoord of gelezen kon hebben, zou de zaak nog niet bewezen
zijn. Er zijn andere verklaringen voor zulke verschijnselen
mogelijk, die door sceptici aanvaard worden: telepathie,
helderziendheid, beïnvloeding door een overledene. Dr. J.
B. Rhine van de Duke Universiteit, één van de vooraan
staande experts op het gebied van niet-stoffelijke verschijn
selen en de wetenschappelijke waarde die men aan objec
tieve bewijzen daarvan moet toekennen, heeft er nadrukke
lijk op gewezen dat zo'n getuigenis allerminst aanvaardbaar
is als wetenschappelijk bewijs voor reïncarnatie.
In welke richting moeten we dan zoeken naar het bewijs
voor reïncarnatie? Ik stel voor dat we net zo te werk moeten
gaan als de geleerde dat doet wanneer hij op zoek is naar
het beginsel, dat aan een serie verschijnselen ten grondslag
ligt. Eerst neemt hij zoveel mogelijk voorbeelden van deze
verschijnselen waar. Dan denkt hij erover na en neemt als
hypothese, als mogelijke verklaring een theorie aan die ze
allen verklaart. Dan kijkt hij of het wel opgaat voor al zijn
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waarnemingen. Als dit niet het geval is, stapt hij er w~er

van af. Als het klopt en de theorie voor all~ ~eval.len schI~?t
te gelden, krijgt hij meer zekerheid van de JUistheId van ~IJn

idee en tenslotte wanneer het van alle kanten bevestigd
wordt, kan hij d; theorie als een wet aankondigen. .
Iedereen die over het reïncarnatie-begrip nadenkt, zou dit
denkbeeld eerst als een hypothese moeten opvatten en het
trachten toe te passen op alle mensen om hem heen. Dan
zou hij pas kunnen beslissen of hij reïncarnatie als een
theorie of als een wet zou moeten aanvaarden of dat ze ver
worpen moet worden omdat ze niet me~ de feiten overeen
stemt. Hij moet niet de fout maken de mvloeden van erfe
lijkheid, omgeving en psychologische remmingen te negeren,
maar hij behoort ook niet te veronderstellen dat deze alles
verklaren. De pogingen om het menselijk gedrag en de ver
mogens van de mens alleen door deze factoren te verklaren,
leiden soms tot de plechtigste uitspraken en de meest fantas
tische verklaringen die het uiterste vergen van de mense
lijke goedgelovigheid. Laten we nu eens enige verschijn
selen onderzoeken waar we in het dagelijks leven mee te
maken hebben en' zien hoe reïncarnatie ze eenvoudig en
logisch verklaart, indien men haar als hypothe~e aannee~t

naast de factoren erfelijkheid, milieu en psychIsche storm
gen. Allereerst hebben we te maken met het feit, dat e~ af
en toe wonderkinderen verschijnen zoals de grote mUSICUS
Mozart. Toen Mozart zes jaar oud was, kon hij al zo prach
tig spelen, dat hij de toehoorders aan de verschillende
Europese hoven, met zijn spel bekoorde. Op dezelfde vroege
leeftijd was hij al componist. Hoe kan een kind zo'n schoon
heid en diepte van gevoel in zijn muziek leggen, wat vele
volwassenen na levenslange studie nog niet kunnen berei
ken? De verklaring die reïncarnatie hiervan geeft is, dat er
hier sprake is van iemand die zich in zijn vroegere levens
zodanig in muziek heeft bekwaamd dat hij in zijn muziek
schoonheid en geestelijke waarheden kon uitdrukken'. In dit
leven had hij zijn muzikaliteit geërfd en van zijn geboorte
af aan was hij in een muzikaleomgeving. Waarschijnlijkwerd
hij ook zeer spoedig na zijn vorig~ incarnatie herboren. ~o
vond hij in dit leven een geschIkt kanaal waardoor ZIJn
gaven onmiddellijk tot uiting konden komen.
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Zulke bijzondere wonderkinderen komen zelden voor en
we komen ze dan ook zelden tegen in het dagelijks leven.
Maar u zult zien dat, welke groep kinderen u ook be
schouwt elk kind een aangeboren gave heeft voor een bij
zonder ~oort werk, terwijl hij op een ander gebied niets of
weinig presteert. De verklaring die reïncarnatie hierv~? geeft
is, dat deze aangeboren vermogens het resulta~t ZIJn van
werk en oefeningen in vorige levens. Aan de dmgen waar
zij nu moeite mee hebben, is echter in vorige levens weinig
aandacht besteed. Lichamelijke erfelijkheid, milieu-invloe
den en psychologische spanningen zijn factoren die mede
ons karakter bepalen en men moet er zeer zeker rekening
mee houden, maar zij geven geen volledige verklaring aan
vele mensen die daar over nadenken.
Alle bewijzen voor reïncarnatie zijn terug te brengen tot
het geheugen, hoewel de feiten niet altijd als herinneringen
gekend worden. Wat we in het voorgaande belicht hebben,
is het overbrengen van kundigheden en vermogens.
Laten we nu onze verhouding met onze medemensen be
schouwen. Velen van ons ontmoeten in het dagelijks leven
honderden mensen en met de meeste daarvan hebben we
alleen oppervlakkig contact, maar een enkele keer in ons
leven of misschien ook vaker, hebben we wellicht iemand
ontmoet bij wie we ons dadelijk geheel op ons gemak voel
den en waarmee we een diep wederzijds begrip hadden. Met
deze persoon voelden we ons volkomen in harmonie en we
wisten dat we bij hem onze meest intieme gedachten en
ideeën konden uitspreken, denkbeelden die we bijna nooit
uitspraken uit angst niet begrepen te worden.
Wanneer men de aantrekking tussen de sexen en de be
koring die uitgaat van een aangename persoonlijkheid niet
mee telt, hebben we hier voor ons iemand waarmee we al
vaak, en in verschillende betrekkingen in vorige levens, in
aanraking zijn geweest, en al hebben we elkaar in dit leven
nooit eerder ontmoet, de zielen herkennen elkaar ogenblik
kelijk en het onderlinge begrip dat zij op hun gebied heb
ben, dringt ook door in de persoonlijkheid. Zulke plot
selinge vriendschappen zijn frappante bvestigingen van de
reïncarnatie-hypothese door de herkenning uit het verleden.
Een derde groep feiten waarop we de reïncarnatie-hypo-
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these kunnen toepassen zijn onze persoonlijke herinneringen.
Slechts heel weinig mensen kunnen zich afzonderlijke tafe
relen uit een andere incarnatie herinneren. Een nog geringer
aantal kan naar believen de een of andere of al zijn vroegere
incarnaties voor de geest halen, hoewel dit vermogen eens
ieders deel zal zijn. Veel mensen die helemaal niet helder
ziend zijn, hebben echter vage onbepaalde herinneringen
aan vorige levens, die niettemin echte herinneringen zijn.
Deze manifesteren zich als een vage belangstelling voor- en
een gevoel van vertrouwd zijn met een bepaald volk, een
bepaalde godsdienst of een bepaald historisch tijdvak. Mis
schien schijnen de kunstwerken of de beeldhouwkunst of de
ruïnes van de een of andere natie ons merkwaardig ver
trouwd of boeiend toe. Dit kan veroorzaakt worden door
een zekere gelijkenis met een andere bekende omgeving,
maar indien men deze gevallen niet meetelt, zijn deze be
vindingen alleen te verklaren door reïncarnatie. Zij be
schouwt ze als vage en zwakke herinneringen aan ervaringen
in vorige levens temidden van de nieuwe omgeving.
Een ander soort herinneringen zijn de ervaringen van ge
beurtenissen in een vorig leven, die met veel emoties ge
paard gingen en daardoor een diepe indruk gemaakt hebben;
moeilijkheden die men in dat leven nooit te boven is ge
komen. Zulke herinneringen worden veelvuldig opgeroepen
door gebeurtenissen in dit leven, die er een zekere gelijkenis
mee vertonen. Het afgrijzen en de wanhoop die men in een
vorig leven heeft doorleefd ten gevolge van gevangenisstraf,
kunnen wakker worden geroepen wanneer men als kind in
het donker opgesloten wordt. Misschien worden alleen de
gevoelens van angst en wanhoop weer nieuw leven inge
blazen, terwijl de bijzonderheden van de verschrikkelijke
ervaring waardoor ze veroorzaakt werden, vergeten zijn.
Deze sterke en pijnlijke emoties kunnen een verlammende
invloed op de huidige persoonlijkheid uitoefenen. Dit is
vaak het geval met onverklaarbare angsten zoals water- en
hoogtevrees, of angst voor ontploffingen en geluiden die
mogelijk herinneringen oproepen aan ongelukken in vorige
levens, zoals verdrinking, ongevallen of de dood op het slag
veld. Sinds kort kan vrees voor het lawaai dat een vliegtuig
motor maakt hieraan worden toegevoegd. Psychiaters en
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anderen die emotionele remmingen tot onbetekenende ge
beurtenissen in de jeugd terugbrengen, gaan vaak niet ver
der dan de uiterlijke omstandigheden in dit leven, die echter
zulke diepe emoties opwekten omdat ze verband hielden met
belangrijke gebeurtenissen uit vorige levens. Maar deze ont
dekking is voor de psychiater belangrijk omdat hij tracht
de emotionele stoornis, die met deze gebeurtenissen verband
houdt, te genezen. Deze herinneringen aan vroegere gebeur
tenissen en plaatsen steunen de reïncarnatie-gedachte.
Naarmate de krachten van het geestelijk zelf zich meer en
meer ontplooien in deze wereld van vorm, bloeien ook de
deugden op die we associëren met grote mannen, zoals
moed, kracht en helder denken, en eveneens de deugden die
we toeschrijven aan edele vrouwen zoals geduld, vriende
lijkheid en mededogen. De volmaakte man of vrouw heeft
al deze deugden ten volle tot zijn of haar beschikking. Op
onze reis naar het doel kan het voorkomen, dat we een reeks
levens in één geslacht doormaken en dan overgaan tot de
andere sexe. Het eerste leven na zo'n verandering is waar
schijnlijk moeilijk en het is mogelijk dat we dan een ver
wijfde man of een mannelijke vrouw zijn. Men kan dit ver
schijnsel ook op andere wijze verklaren, maar de reïncar
natie-hypothese geeft ons een waardevolle sleutel in han
den en laat ons zien waarom dergelijke mensen ons mede
leven en onze hulp nodig hebben.
De prachtige harmonieuze verwantschap tussen het ver
heven ritme van reïncarnatie en de volstrekte zekerheid van
de natuurwet toont de zoeker een schitterend plan dat elk
mens volmaakte rechtvaardigheid belooft. Deze zedelijke en
ethische rechtvaardiging die de reïncarnatie-leer ons schenkt
is een hoogst belangrijk bewijsstuk. We zullen er hier echte;
niet verder op ingaan, daar het in het volgende hoofdstuk
volledig besproken wordt, onder de titel: Goddelijke recht
vaardigheid.
Dit waren dan enkele factoren die we hier de belangstellen
de aanbieden, die reïncarnatie als een hypothese wil aan
nemen en haar samen met erfelijkheid, omgeving en psy
chische stoornissen wil toetsen aan de omstandigheden
waarmee hij te maken heeft. Hij zal dan zelf kunnen be
slissen of reïncarnatie een juiste hypothese is.
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Is het een Christelijke Leer?
De Christelijke kerk heeft tot nu toe het geloof in reïncar
natie niet openlijk gepredikt, hoewel ik persoonlijk ver
scheidene geestelijken ken van verschillende richtingen, die
er vast in geloven. Maar het was een gangbaar geloof onder
vele volkeren in Palestina ten tijde van Christus. In de
bijbel zijn verschillende zinspelingen die erop wijzen dat dit
idee algemeen verbreid was. Daar is b.v. het welbekende
geval, waar Christus Zijn discipelen de volgende vraag voor
houdt: 'Wie denkt gijlieden dat ik ben?'. De antwoorden
tonen aan, dat de bedoeling van de vraag was: 'Van wie
denkt gijlieden dat ik een reïncarnatie ben?', want zij ant
woordden: sommigen zeggen van Johannes de Doper, som
migen van Elia, Jeremia of één van de profeten (Math. 16.
13-14). Een ondubbelzinnige toespeling van de Christus
zelf is Zijn verklaring met betrekking tot Johannes de
Doper: 'Zo gij het geloven wilt, dit is Elias, die komen zou'
(Math. 11.14-15). Geleidelijk aan verdween uit de uiter
lijke leringen van de vroege Christelijke kerk de reïncar
natie-gedachte, hoewel er nog overblijfselen van voorkomen
in het leerstuk van de opstanding.
De idee van de lichamelijke opstanding van alle mensen,
is wetenschappelijk gezien natuurlijk een onmogelijkheid,
zelfs als alle atomen van een menselijk lichaam weer samen
gebracht zouden kunnen worden. Zonder twijfel worden
veel atomen uit een menselijk lichaam weer gebruikt in dat
van anderen, en daarom kunnen alle lichamen niet gelijk
tijdig opstaan. De idee van de verrijzenis 'van het lichaam'
kan heel goed het gevolg zijn van de interpretatie en ver
taling van hen, die de ware betekenis van de zinsnede niet
konden vatten. Misschien moet het weergegeven worden als
de verrijzenis 'in het lichaam'. Hoewel reïncarnatie niet een
van de leringen van de huidige Christelijke Kerk is, gelooft
een groeiend aantal geestelijken er wel in, en een kleiner
maar ook gestadig toenemend aantal verkondigen het gees
telijk ideaal dat uit de reïncarnatie-leer voortvloeit.

Waarom herinneren we ons onze vorige levens niet?
Degene die de vraag stelt: 'Waarom herinneren we ons
onze vroegere levens niet?' heeft onvoldoende inzicht, want
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het Ware Zelf, dat wat reïncarneert herinnert zich onge
twijfeld zijn vorige incarnaties. De vragenstell~r bedo~~t

echter gewoonlijk 'Waarom herinneren we ons met. de .?lJ
zonderheden uit vorige levens zoals namen en de UIterlijke
verschijningsvormen, bezigheden en avonturen, het h~we

lijks- en familieleven en familiebetrekkingen?' Ten emde
deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst na
gaan wat we ons herinneren en wat we vergeten van
déze tegenwoordige incarnatie. De meesten van ons heb
ben lezen en schrijven geleerd. Deze kundigheden hebben
we waarschijnlijk in enkele jaren op de lagere school onder
de knie gekregen. Indien van ons werd gevraagd de les van
een bepaalde dag in bijzonderheden te beschrijven, zouden
de meesten van ons zulke eenvoudige vragen als: 'Wie was
de onderwijzer en wat zei hij?' niet kunnen beantwoorden,
evenals de vraag: 'Welke les moesten jullie lezen en wie
waren de klasgenoten?' We zijn al deze onbelangrijke details
die met het leren in verband staan, vergeten, maar we her
inneren ons wel de hoofdzaak van die vele ondervindingen
en gebruiken haar als we bezig zijn met lezen of schrijven.
Hetzelfde doet zich voor met het zich herinneren van vorige
levens: de bijzonderheden van de gebeurtenissen in vroegere
levens worden vergeten, maar de hoofdzaak van de onder
vindingen dragen we met ons mee en gebruiken haar voort
durend in het dagelijks leven. Op een soortgelijke manier
herinnert de persoonlijkheid in dit leven zijn vroegere in
carnaties. Ten eerste zijn er de herinneringen aan kundig
heden en vermogens, die zich in dit leven openbaren als
natuurlijke gaven. Dan zijn er herinneringen aan mensen,
die zo nu en dan tot uiting komen in plotselinge, diepgaande
vriendschappen, de herinneringen die aan de dag treden als
bekoringen uitgaande van zekere landen, beschavingen en
kunstwerken, en herinneringen die zich openbaren als on
redelijke angsten.
Maar de meest belangrijke herinnering is die welke we ken
nen als het geweten. In vorige levens hebben we allen be
slissingen genomen, daden verricht met verstrekkende ge
volgen, die op de voet gevolgd werden door smart of geluk.
De bijzonderheden van deze beslissingen en hun gevolgen
hebben we vergeten, maar het essentiële is ons bijgebleven
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en leidt ons in dit leven bij het oplossen van soortgelijke
problemen wanneer deze op onze weg komen en bij het
nemen van besluiten. Zij komt tot ons als 'de kleine stille
stem', de stem van het geweten, die de herinnering van
onze ervaringen in vorige levens belichaamt. Het bestaan
van zo'n individueel geweten verklaart dat sommige mensen,
al is hun door ouders, op school of door godsdienstleraren
wel anders geleerd, iemand zullen beroven als ze hem kun
nen overrompelen en menen dat ze niet gepakt kunn~n

worden. Anderen, die in dit leven weinig van zedelIjk
onderricht hebben kunnen opsteken, voelen niettemin in hun
diepste wezen dat zoiets verkeerd is en zoud~n er niet aan
denken. Op deze wijze herinneren we onze vonge levens.

Hoe beïnvloedt het geloof in reïncarnatie onze
levensbeschouwing?

Iemand, die in reïncarnatie gelooft, beseft dat zijn lichaam
en persoonlijkheid, die gewoonlijk voor de gehele mens
doorgaan, slechts het tijdelijke omhulsel vorme~ van de
werkelijke mens, de ziel binnenin. Vanuit dit gezlchtsp.unt
bezien, is het verkeerd te zeggen: 'De mens heeft een zIel',
als we onder de mens de uiterlijke gedaante van vlees
en bloed en de daarbij behorende persoonlijkheid ver
staan, want deze zijn tijdelijk en gaan aan het einde van het
aardse bestaan teniet. Zo'n sterfelijk schepsel kan niet iets
dat onsterfelijk en geestelijk is, bezitten. Het gezegde moet
men omkeren, zodat het luidt: 'De mens is een ziel en heeft
een lichaam'. Hij heeft het voor de duur van zijn aardse
leven en legt het dan af, zoals we afgedragen kleren af
danken. Beschouwd vanuit dit standpunt zijn aanzien,
macht, rijkdom en roem, die slechts voor één bestaan van
waarde zijn, betrekkelijk onbetekenend. Wat werkelijk be
langrijk is, zijn de eigenschappen die we in ons onvergan
kelijk wezen inweven, en onze kansen in de toekomst die we
nu door onze daden voorbereiden en de verschillendebanden
met allerlei mensen die onze toekomstige contacten bepalen.
Deze visie geeft degene die aan reïncarnatie gelooft een
geheel andere maatstaf, waaraan hij zichzelf en anderen
toetst en waarnaar hij gebeurtenissen beoordeelt en zijn
daden richt.
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Indien iemand, die begrip heeft voor reïncarnatie, ~en kind
ziet, weet hij dat hij geen onbeschreven blad papIer voor
zich heeft, waarop onderwijzers en ouders een karak~er en
bekwaamheden kunnen neerschrijven, die zij zelf verkIezen.
Hij weet dat hij voor zich ziet een instrument, waardoor een
ziel zich vollediger tracht uit te drukken met behulp van
eigenschappen die reeds ten dele in het verled~n werden
ontwikkeld, en waarmee zij in dit leven nieuwe eIgenschap
pen en vermogens tracht te ontwikkelen. Oude~~ en .~nder

wijzers zijn zeer bevoorrecht maar hebben te~elIJkertIJd een
grote verantwoordelijkheid om het nieuwe lIchaam. en de
persoonlijkheid te oefenen, zodat d~~e gezond, re.I?' g~:
makkelijk reagerend, beheerst en vnj van vrees zIJn. ZIJ
kunnen zorgen voor de gezonde omgeving, waarin de loten
van toekomstige eigenschappen en vermogens tot knoppen
kunnen uitgroeien, die later tot volle bloei z.ullen k.omen
om de schoonheid van de innerlijke ziel tot urtdrukkmg te
brengen. .
Iemand die hierin gelooft, ziet de gehele mensheId als een
grote levensgolf, die zich gestadig voortbeweegt naar een
heerlijk doel. Hoe laag of hoog iem~~d ook moge.. staan,
altijd ziet hij enkelen die hem voor ZIJn waarvan..hIJ leren
kan, sommigen op zijn eigen niveau waarmee ~J sam~I?-

werken kan, en anderen die hem ten achteren ZIJn en ZIJn
hulp nodig hebben. Aldus leert hij de grote wet: men. kan
alleen vooruitgang maken door anderen te helpen. WIe de
grote geestelijke werkelijkheid achter ~~ wet van r~ïncar

natie ziet, gevoelt een diep ontzag als hl] d~ grootsheId van
de gestadige evolutie van de hele mensheId be~cho.uwt en
wordt vervuld met eerbied voor de grote wet, dIe dIt over
weldigende stelsel leidt en bestuurt.

EL.
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4 Heerst er gerechtigheid
in de wereld?

Voor de meesten van ons komt er een tijd in ons leven,
waarin we aan de rechtvaardigheid van het leven gaan twij
felen. Deze twijfel kan verband houden met de omstandig
heden waarin we ons bevinden of met iets wat aan degenen
die ons dierbaar zijn, is overkomen; of met onrechtvaardig
heden waaronder een groot deel van de mensheid gebukt
gaat. Waar we ook kijken, overal zien we allerlei ongelijk
heden, duidelijke onrechtvaardigheid en onverdiend lijden.
Het is daarom geen wonder, dat vele mensen zich gaan af
vragen of er überhaupt wel een God is, en als Hij bestaat,
of Hij wel rechtvaardig is.
Hoe komt het dat er schijnbaar zoveel onverdiende be
gaafdheden en kansen zijn voor de één en zoveel schijnbaar
onverdiend lijden voor de ander? Waarom moet het ene
kind in een slop geboren worden, ongewenst en onbemind,
omrincrd door armoede en ziekte, en zonder kans op ver
beteri~g, terwijl een ander kind liefhebbende en intelligente
ouders heeft, die hem alle mogelijke kansen geven? Waar
om wordt een bepaald kind aangereden door een onver
schillige automobilist en voor zijn leven invalide gemaakt?
Heeft dat onschuldige kind iets gedaan waardoor het zo
gehandicapt moet zijn en zo'n smartelijk leven moet onder
gaan of is het allemaal maar toeval? Waarom was het dat
bepaalde kind en niet u of ik? Als er rechtvaardigheid is in
de wereld, waarom worden dan sommigen geboren met
sterke gezonde lichamen en anderen met zwakke, ziekelijke
en misvormde lichamen? Waarom zijn enkelen begiftigd met
een groot intellect en komen anderen achterlijk ter wereld?
Wat heeft het pasgeboren kind gedaan, dat het zo'n erfenis
toebedeeld kreeg?
Waar we ook heen zien, de wereld is vol ongelijkheid, schijn
bare onrechtvaardigheden en morele chaos. Terwijl er geen
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alomvattende rechtvaardige wet schijnt te bes~aan waaraan
wij in deze wereld zijn onderworpen, zien we lil de nat~~r

wetten het tegenovergestelde. Onze hele moderne matenele
beschaving berust op de betrouwbaarheid e~ de onv~rander

lijkheid van de natuurwetten. De natuur IS synomem met
de wet. Vuur brandt niet de ene dag om de volgende dag
iets te doen bevriezen. Heeft u er wel eens bij stil gestaan,
hoe afhankelijk we zijn van deze wetten en wat er zou ge
beuren als zij ophielden te werken? Laten we de wetten .der
elektriciteit eens als voorbeeld nemen. Als u om het h~ht
aan te steken de schakelaar omdraait en de lamp gaat met
branden dan vraagt u zich niet af of de wetten van .de
elektrische stroom plotseling veranderd zijn. U vraagt ZIch
af wat er met het door mensen gemaakte instrument fout
kan zijn, of er een stop is doorgeslagen en of er geen st!~O~

meer is, maar u rekent erop dat de wetten der elektn~lteit

onveranderd zijn gebleven. Onze gehele ~oderne fabncage
is alleen mogelijk door de betrouwbaarheId en onverander
lijkheid van de wetten van schei- en natuurkunde. De ver
vaardiging van welk voorwerp ook, van een prull:~:nand tot
aan een reusachtige stalen brug toe, werd mogelijk omdat
natuurlijke processen bekend zijn, omdat deze door. onver
anderlijke natuurwetten worden beheerst, wetten dIe door
de mens ontdekt en benut zijn. Als we een eikel in de grond
stoppen, kunnen we er dan alleen maar n~ar ~aden of ~aa;
een appelboom, of een rozestruik, of een eI~. UIt zal gro~len.

De wet blijft altijd hetzelfde, ze geldt altIjd en dat IS de
reden, waarom men haar kan leren kennen en hanteren.
De menselijke kennis van - en het inzicht in deze wetten
mogen veranderen, maar de wetten zelf blijven betrouwbaar,
nauwkeurig en onveranderlijk, of het nu de sterrenkunde
betreft en de wetten die het uitspansel regeren, of de wet
der zwaartekracht, die het leven op onze aarde beheerst. Zij
werken altijd, wij kunnen er altijd opaan; aldus kunnen we
ze ontdekken en in overeenstemming met hen leven.
Een aan ieder creleerde welbekende wet is de Derde Wet
van Beweging v~ Newton: 'Elke actie heeft een ge~jke en
tegengestelde reactie ten gevolge'. I~ het natuurk~ndig labo
ratorium, waar we ons met anorgamsche stof beZIg houden,
kunnen we deze wet goed begrijpen, omdat we de proeven
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daar kunnen regelen en precies kunnen zien hoe de wet
werkt. Hoewel we Theosofie bestuderen, schijnen toch de
meesten van ons zich niet te realiseren dat deze wet net zo
doeltreffend op menselijke wezens van toepassing is; niet
alleen bij hun handelingen, maar ook op gevoels-, ver
stands- en zedelijk niveau. Op deze gebieden werkt de wet
even nauwkeurig, even onveranderlijk en betrouwbaar als op
het stoffelijk gebied. Eén van de redenen, waarom wij niet
in staat zijn de toepassing van deze wet op het menselijk
bestaan te begrijpen is, dat wij nog niet genoeg van onze
pelgrimstocht door dit menselijke evolutieproces kunnen
zien. Wij zijn niet in staat de oorspronkelijke oorzaken waar
te nemen, die geleid hebben tot de gevolgen, die wij op het
ogenblik ondergaan en ervaren; en evenmin kunnen wij de
gevolgen van onze huidige handelingen in de toekomst voor
zien. Soms treedt er een onmiddellijk waarneembaar gevolg
op. Als u uw hand in het vuur steekt, brandt u zich vrijwel
onmiddellijk nietwaar? Soms duurt het langer voordat het
gevolg zich manifesteert. Veronderstel dat u de wetten der
hygiëne verwaarloost: het kan dan tien jaar duren voordat
u door de gevolgen achterhaald wordt en u er in de stoel
van de tandarts voor moet boeten. Soms is er zelfs nog
langere tijd voor nodig om aan te tonen, dat de wetten wer
ken. Indien dit tijdselement een rol speelt, zullen de on
gelijkheid en de schijnbare onrechtvaardigheden in dezelfde
mate toenemen, als de mate waarin we ons begrip van tijds
duur beperken. Laten we wat experimenteren met de faktor
tijd en dan zien wat er gebeurt.
Laten we in onze verbeelding een paar minuten lang onze
wereld beperken tot de duur van een etmaal, in plaats van
tot een mensenleven van tachtig of honderd jaar, waarmee
we gewoonlijk de gebeurtenissen afmeten. Onthoud dus dat
we niets meer van het leven weten, dan wat onze waar
nemingen gedurende deze vier-en-twintig uur ons tonen. Wij
zijn onbekend met de handelingen verricht in voorafgaande
dagen en de gevolgen daarvan in komende dagen. Wat zul
len we zien? Misschien nog meer chaos en onrechtvaardig
heden? Het enorme verschil tussen mensen onderling in
lichamelijk opzicht, zou ons misschien het eerste opvallen.
Met ons tijdsbegrip zien we verschillen, maar wat zouden
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we wel denken als we ze op grond van een vier-en-twintig
uur durend bestaan beoordeelden? We zouden kleine, zwak
ke hulpeloze lichaampjes zien die verzorgd en gevoed wor
de~, waarvoor alles gedaan moest worden en die niets an
ders deden dan slapen en huilen om meer eten en aandacht
te krijgen. Dan zouden we andere lichamen zien, groot, sterk
en welgevormd, die zich handig bewogen en bekwaam. al
het werk deden en voor de zwakke, hulpeloze schepseltjes
zorgden. Wat zou onze gevolgtrekking zijn? Gelijkheid?
Rechtvaardigheid? Gezien vanuit het standpunt van iemand,
die met de duur van een etmaal rekent, zou niets verder
van de waarheid zijn. 'Wat heeft deze mens gedaan dat
hij een leven vol strijd en afhankelijkheid moet doormaken
in zo'n lichaam?' zouden we kunnen vragen. We zouden
op geen enkele manier kunnen begrijpen dat dit een baby
was en de ouders eens ook hulpeloze baby's waren, die
op hun beurt verzorgd werden door andere ouders, en dat
het kind in de loop van de tijd zou opgroeien tot een nor
maal volwassen persoon. We zouden inderdaad op geen
enkele manier kunnen weten dat het baby's en jonge li
chamen waren, als we ze beschouwden vanuit het vier-en
twintig-uur bestaan. We zouden alleen deze totaal onge
lijke menselijke wezens waarnemen, en het heel onrecht
vaardig vinden en ons afvragen hoe er een Goddelijke In
telligentie kan bestaan die zo'n chaos toelaat. Tot welke
ontdekkingen zouden we verder komen als we volwassenen
beschouwden in de bloei van hun leven wier lichamelijke
en verstandelijke gaven meer met elkaar overeen schijnen
te komen? Hier zouden we eveneens een volslagen onrecht
vaardigheid, ongelijkheid en chaos aantreffen. De één is
door God begunstigd met grote gaven en kan prachtig op
een instrument spelen, terwijl zijn broer die lichamelijk op
hem lijkt, geen noot te voorschijn kan brengen. 'Waar heeft
hij die gave aan te danken?' zouden we kunnen vragen.
Voor zover wij kunnen zien nergens aan. We zouden on
mogelijk kunnen weten, dat de musicus zich jarenlang veel
inspanning heeft getroost en zijn lichaam daartoe heeft
geoefend om musicus te worden en dat hij in zijn jeugd niet
bekwamer en handiger was dan zijn broer, die niet wilde
studeren en oefenen. Wat zouden we zeggen van iemand die
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een kater had na de avond te voren een feest te hebben
meegemaakt, waarop hij veel sterke drank had gedronken?
Wat verschrikkelijk! Buiten zijn schuld moet hij zijn leven
lang lijden, van het begin tot aan het einde van zijn leven
is hij er ellendig aan toe. Wij zouden er niet achter kunnen
komen, wat de avond tevoren heeft plaatsgevonden en wat
de narigheid heeft veroorzaakt. Ook zouden we niet kun
nen weten dat hij de volgende dag waarschijnlijk weer ge
heel hersteld zou zijn en door de ervaring misschien een
beetje wijzer geworden. Wij zouden slechts een ellendig
leven zien, schijnbaar geheel onverdiend voor zover wij zijn
daden konden nagaan.
Zo zouden we ons vele andere situaties voor de geest kun
nen roepen, die een dergelijke wereld hoogst onrechtvaardig
zou doen schijnen en waar overal ongelijkheid zou heersen
en die volslagen onbegrijpelijk zou zijn in verband met de
wet van oorzaak en gevolg of van rechtvaardigheid. Stel u
voor dat iemand net een vrije dag heeft - het zou ons een
leven met uitsluitend vrije tijd toeschijnen - maar het is
misschien de enige dag, die hij ooit vrij heeft gehad en op
al de andere dagen moet hij werken, maar dat weten wij
niet. Denk aan de man die geld op de bank heeft staan ter
wijl anderen het moeten verdienen - de één poot gewassen
terwijl de ander de oogst binnenhaalt - denk aan de student
die op school zit te zwoegen terwijl de kennis van de pro
fessor ons schijnt te zijn aangeboren, enz. Overal zouden we
volledige onrechtvaardigheid en chaos aanschouwen. Het
leven en de tijd zouden beginnen met het opgaan van de zon,
bij het aanbreken van de dag en het zou eindigen bij zons
ondergang als de wereld koud en duister wordt; iedereen
zou dan slapen gaan en alle leven en alle werkzaamheden
zouden ophouden en dat zou het einde van het bestaan be
tekenen. Op geen enkele manier zouden we kunnen te weten
komen, dat na een periode van rust de zon opnieuw zou
opgaan en het leven verder zou gaan. Iedereen zou de vol
gende dag precies beginnen waar hij de vorige avond was
opgehouden, niet alleen wat de aardse bezittingen en stoffe
lijke zaken betreft, maar ook met zijn moeilijkheden, nei
gingen, kenmerken en bekwaamheden, met dezelfde voor
liefde en haatgevoelens en met dezelfde hoop en vrees.
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Iemand die sloten graaft of schoenpoetser is, zou de volgen
de morgen niet als scheikundige of staatsman ontwaken,
evenmin als een groot chirurg of kunstenaar wakker zou
worden en dan alleen nog maar kranten zou kunnen ver
kopen.
Deze vier-en-twintig-uur cyclus is voor ons met onze rui
mere visie van een heel leven, gemakkelijk te begrijpen,
maar op dezelfde wijze moeten we onze visie tot onze ge
hele menselijke pelgrimstocht uitbreiden om dit ene leven
te kunnen begrijpen. We beginnen deze wedergeboorte met
precies dezelfde verdiensten en schulden waarmee we ons
vorige leven eindigden. Zekere goede karaktertrekken of
deugden die we ons eigen maken en tot uitdrukking brengen
behoren ons voor altijd toe. Zelf zijn we de scheppers van
ons lot. 'Ieder mens is zijn eigen volstrekte wetgever en be
paalt zelf of geluk of droefheid zijn deel zal zijn'. De kete
nen die hem binden, zijn door hemzelf gesmeed en hij kan er
zich van ontdoen of ze nog vaster maken.
Het is geen kwestie van beloning en straf. De natuurwetten
zijn geen bevelen, die ons vertellen wat we doen of laten
moeten. Zij verklaren slechts bepaalde processen of bepaal
de gevolgen. Vuur veroorzaakt hitte, dat is de wet. Wat we
met die wet doen, is onze zaak. We kunnen vuur gebruiken
om ons te verwarmen, om eten te koken of we kunnen haar
gebruiken om het leven en eigendommen te vernietigen. Als
de ene mens bloemen plant en de ander onkruid, kunnen
we God niet beschuldigen dat de ene mens onkruid krijgt
in plaats van bloemen. Als hij bloemen wil hebben, moet hij
deze planten. Als een kok ingrediënten uitzoekt en ze bij
elkaar doet om pap te koken, zeggen we niet dat God on
rechtvaardig is omdat er pap te voorschijn komt in plaats
van taart. Misschien is het zijn bedoeling pap te maken,
maar als hij taart wil hebben, hoeft hij alleen maar de be
standdelen volgens de regelen der kookkunst te combineren
om taart te krijgen. Indien we gelukkig willen worden, moe
ten we slechts het zaad van geluk zaaien volgens natuur
lijke wetten, die even nauwkeurig en onveranderlijk zijn als
elke andere natuurwet. 'De natuur wordt overwonnen door
haar te gehoorzamen'. Door Theosofie te bestuderen leren
we dat op zedelijk gebied evenmin iets 'toevallig' gebeurt
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als op stoffelijk gebied. Alles gaat volgens natuurlijke wet
ten, maar soms is er een uitbreiding van onze beperkte op
vatting van tijd voor nodig om de oorzaken van sommige
gevolgen of omstandigheden, die we nu ondergaan, te
vinden.
De omgeving en de omstandigheden waarin we ons op het
ogenblik bevinden, zijn het gevolg van onze daden in het
verleden. Naar gelang we anderen geluk schenken of ellende
over hen brengen, zullen deze ons eens op onze beurt ten
deel vallen, soms ogenblikkelijk, soms na langere tijd, soms
moet dit tijdsverloop over vele levens uitgestrekt worden,
om het gehele gebeuren te kunnen overzien. Onze tegen
woordige kansen zijn het gevolg van wensen in het verleden.
De kracht van aantrekking en afstoting is de sterkste macht
in het heelal (afstoting is natuurlijk het negatieve aanzicht
van deze kracht). We moeten erg voorzichtig zijn met wat
we begeren. We kunnen er zeker van zijn dat de persoon of
het voorwerp waarnaar u verlangt of hunkert, door deze
kracht tot u zal worden aangetrokken, hoewel het lang
duren kan voordat dit gebeurt. We veranderen in de loop
van de tijd nogal eens vaak van gedachte, onze wensen en
verlangens zijn aan veranderingen onderhevig en dan ont
dekken we dat we gebonden zijn aan onze vroegere ver
langens. Wees zeer voorzichtig met iets te verlangen of te
begeren, wees er zeker van dat het is wat gij werkelijk nodig
hebt. Ons tegenwoordig karakter is het gevolg van onze ge
dachten in het verleden. De enige scheppende kracht in het
ganse universum is de Goddelijke Gedachte, de Goddelijke
Scheppende Intelligentie, waarvan in ons allen een fragment
aanwezig is. Dr. Besant zei hierover: 'Gods' gedachte brengt
het heelal voort, uw gedachten maken u zoals u bent, het is
door middel van de ene scheppende kracht dat u uzelf
kneedt en vormt en uw karakter opbouwt'. Als we anders
zouden willen zijn dan we zijn, kunnen we dat alleen doen
door ons denken te veranderen.
Er is één kant die we naar mijn mening nooit moeten ver
geten als we de grote wet van rechtvaardigheid bestuderen.
We zijn niet alleen precies in de omstandigheden die we zelf
hebben geschapen, maar we zijn ook in de best denkbare
gelegenheid om die geestelijke vermogens te ontplooien
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waaraan we toe zijn. De werking der wet is een zegen, al
denken we daar soms anders over. We zijn hier niet toe
vallig. Het is niet bij toeval dat we hier wonen in plaats van
in China of op de Zuidzee Eilanden of nog ergens anders.
Als we onze lessen leren, indien we die eigenschap aan
kweken, die de omstandigheden en het leven ons proberen
bij te brengen, zullen we na de volgende stap voorwaarts
gedaan te hebben, zien, dat onze omstandigheden op mira
culeuze wijze zijn veranderd. Niet de wereld moet veranderd
worden maar wij zelf. Zoals wij zelf zijn zo maken we de
wereld.
De wijze maakt God geen verwijten noch zijn buurman
noch het lot, maar hij leert de levenswetten en handelt in
overeenstemming daarmee. Want, zoals in de Bijbel staat:
'Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat de
mens zaait, dat zal hij maaien'. En deze wet geldt niet alleen
bij het zaaien van het zaad in de aarde, maar ook voor het
zaad dat we in onze gedachten en harten uitzaaien.

E.S.L.
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Appendix
De Theosofische Vereniging
De Theosofische Vereniging wordt gevormd door bestu
deerders van iedere godsdienst en van elk ras. Zij zijn ver
bonden door hun instemming met de doeleinden van de
Vereniging, door hun verlangen tegenstellingen en haat op
te heffen en door te sympathiseren met mensen van goede
wil wat hun overtuigingen ook mogen zijn. Verder verlangen
zij de waarheid te zoeken en de uitkomsten van hun onder
zoekingen met anderen te delen. De band die hen verenigt
is niet het aanhangen van een gemeenschappelijk geloof,
maar een gemeenschappelijk zoeken naar waarheid. Zij zijn
van mening dat de waarheid iets is om naar te streven en
niet een dogma, dat door gezag opgelegd wordt. Zij menen
dat geloof het resultaat van persoonlijke studie of intuïtie
moet zijn en niet daaraan vooraf moet gaan, daar zij be
rusten moet op kennis en niet op verzekeringen. Volgens
hen heeft iedereen recht op verdraagzaamheid zelfs de on
verdraagzamen, en zij schenken deze verdraagzaamheid niet
als een voorrecht, maar zij beschouwen haar als een plicht
die vervuld moet worden. Zij trachten onwetendheid uit te
bannen en deze niet te straffen. Elke godsdienst zien zij als
de uitdrukking van de Godelijke Wijsheid en geven er de
voorkeur aan haar te bestuderen in plaats van haar te ver
oordelen, en trachten haar liever in praktijk te brengen dan
anderen te bekeren. Vrede is hun wachtwoord en waarheid
hun doel.

Leden van de Theosofische Vereniging bestuderen de waar
heden van de Oude Wijsheid en Theosofen trachten daar
naar te leven. Iedereen die bereid is te studeren en verdraag
zaam kan zijn, wordt als lid verwelkomd. Het hangt van een
lid af of hij een hoog doel wil nastreven en met volharding
wil werken om op deze wijze een waar Theosoof te worden.
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De drie doeleinden der Theosofische Vereniging zijn:

1. De vorming van een kern van de Algemene Broeder
schap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof,
geslacht, kaste of kleur.

2. De aanmoediging van de vergelijkende studie der Gods
diensten, Wijsbegeerten en Wetenschappen.

3. Het onderzoek van onverklaarde natuurwetten en van
de latente krachten in de mens.

73



Inhoud
bladzijde

Voorwoord Geoffrey Hodson

Voorwoord van de schrijvers

5

7

I. Een goddelijk plan in een chaotische wereld,
Felix Layton . 9

Il. Ken uw ware Zelf, Eunice S. Layton .

lIl. Reïncarnatie, Felix Layton .

IV. Heerst er gerechtigheid in de wereld?
Eunice S. Layton .

Appendix. De Theosofische Vereniging .

28

47

64

72

75



Bij de Theosofische Uitgeverij verschenen eveneens:

C. W. Leadbeater - De chakras

Dit belangrijke boek, dat de werking beschrijft van de voornaamste
krachtsmiddelpunten in het menselijk lichaam, berust op helderziend
onderzoek en behoort door de nauwgezette en wetenschappelijke
benadering van het onderwerp, nog steeds tot de onovertroffen
werken op dit gebied.
De schrijver behandelt aard en werking van bepaalde krachten, zo
als vitaliteit en het zogenaamde slangenvuur of Kundalini en zet
het verband tussen ons gevoels- en denkleven en de overeen
komstige chakras helder uiteen.
Velen zullen door deze nieuwe uitgave kunnen profiteren van de
kennis van deze unieke onderzoeker, waardoor men een ruimer be
grip krijgt van de verborgen krachten in de mens.

Manly P. Hall - De symboliek van het

menselijk lichaam

Dit boekje is gewijd aan het verklaren van het verband tussen de
symboliek der priesters uit de Oudheid en de occulte functies van
het menselijk lichaam.
Alle priesters van de Oudheid hadden de anatomie bestudeerd. Zij
wisten, dat alle functies van de natuur in het klein voorkomen in
het lichaam. Daarom gebruikten ze de mens als leerboek en wezen
hun leerlingen er op, dat een goed begrip van het menselijk lichaam
een heldere voorstelling van het heelal betekent.

Eveneens verschenen:

L. Adams-Beck

HET LEVEN VAN DE
BOEDDHA

Wie zich in deze verhalen verdiept,
ervaart iets van de macht der liefde,
zoals zij door de Boeddha gepredikt

werd.

J. H. Bolt

HET BEGON IN HET
PARADIJS

Welke betekenis heeft het Ik?
Wat is eigenlijk Tijd?

C. W. Leadbeater

DECHAKRAS

De werking van de voornaamste
krachtsmiddelpunten in het

menselijk lichaam

E. Underhill

PRAKTISCHE MYSTIEK VOOR
GEWONE MENSEN

Hoe de moderne mens de weg naar
zijn eigen hart terug kan vinden.

H. P. Blavatsky

DE STEM
VAN DE STILTE

Een leidraad voor een ieder die het
gebied van de geest wil ontdekken.
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