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VOOR TVOORD, 

Weimg woordm wordm vereiscltt bij Itet in 
de wereld zmdm 7!an dt't boekje, Hd is ltd vijjde 
van eme raks lia71dboekjes die bestemd zij'll te 
voldoell amt de vraag vall Itel publiek Jlaa?' aile 
eellvoudige uitccllzdting van Tlteosofise/tc !cerin
gell, lVIell Itel!t er over gcklaaKd dot 07l/ifC lelter
k7t1Zde zoowcl . te diepzill71ig als te bijzoJlder en te 
kostbaar is voor dell g ewollell le:;er 01 wij ltopell 
dot deze reeks er ill slagcll zal te voorzit'n ill wat 
em zeer werkclij"l.:e beltot!te is, De Tlteosojie z's 
?lid aileen voor gcleerde71) zi/ is voor allol, WE:I
fieltt zullell e1' onder ItClt die in deze boekjcs ltun 
eerstC1l blik slaa" op Itarc leeringen cnkelm zi/Il 
die dam-door gC1lo0pt word£'7l tot dieper doordrillg£'7l 
in ltare wij"sbegarte, ltarc wctmse/tap C1l ltaar 
godsdi£'7lst i die met den ij'ver van dm ollderzoeker 
m hd llU7tr vall dell nieuy.vcling ltd Iwojd biedm 
aan hare mar duistere vraagstukkell, l/ilaar deze 
I-falldboekjes ::;ij'1/ nict gese/wcvcn VOO?" dCll vurigm 
o71derzocker wiell geen moeilij'kltedm in Itct begill 
kmmcn aj;e/trikkcll i zij' zij'/t gese/trcVell VON- dc 
bcdrij'vige mannell cn vrOllWC1Z vim de den ganse/tCll 
dag wcrkmde wercld m traelttol cnkcle der groote 
waa1"!tcdcn duidclij"l.: te makell die ltd levm ge
makkclij'kcr dom dragt'll m dm dood gemakkL fiy" 
oudcr de oogclt doni /ifiell, Gescltrevelt dour dtu /ll d 
vmt de J}Jeestcrs ,lie de Ondere Brocdas ,.:ij /t 
vall OJIS ras klill1lCll · /iffj gem ander docl lteb&e71 
dan onz(,' mede-mcltsellf!ll te diciti'll, 
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HET ASTRAALGEBIED. 

Door Theosofische schrijvers IS dikwijls ver

wezen naar het astraalgebied of Kamaloka zooals 

het in het Sanskrit genoemd wordt en vrij wat in

lichting over dit gebied der natuur kan hier en 

daar in onze boeken verspreid worden gevonden 

maar voor zoover ik weet is er geen enkel afzonder

lijk werk waartoe men zich wenden kan voor een 

volledige opsomming der feiten die ons tegenwoor

dig bekend zijn omtrent die belangwekkende streek. 

Ret oogmerk van dit handboekje is om deze ver

spreide inlichting te verzamelen en een poging te 

doen haar te rangschikken en ook haar lichtelijk 
aan te vullen m gevallen waar nieuwe feiten 
te onzer kennis zijn gekomen. rvIen begrijpe 
dat aL zulke toevoegsels slechts de uitkomst zijn 
van de onderzoekingen van enkele onderzoekers 
en daarom op geenerlei wijze als gezaghebbend 

moeten worden opgenomen maar eenvoudig gegeven 

worden voor wat zij waard zijn. Aan den anderen 

kant is clke voorzorg die in ons vermogen lag ge

nomen om nauwkeurigheid te verzekeren en geen 

feit, hetzij oud of nieuw, IS in dit handboekje opge-

1 
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nomen tenzij het cloor de getuigcnis van tcnminstc 

twee onafbankelijke geoefende onc1erzoekers uit ons 

midden is bevestigd en eveneens juist is verklaarcl door 

oudere onderzoekers wier kennis 01' cleze punten 

noodzakclijkerwijze veel grooter dan de onze is. 

Het is daarom te hopen dat deze bcschrijving van het 

astraalgebiecl of schoon zij niet als gebecl volleclig 

beschouwd kan worden toch voor zoover zij gaat 

vertrouwbaar moge worden bevonden. 
Het .eerste punt dat noodig is duidelijk tc 

m:;].ken bij het beschrij yen van dit astraalgebied 15 

zijn volstrekte werkelijkltez'd. Natuurlijk spreek ik 

wanneer ik dat woord gebruik niet V:lI1 dat bo\'en

natuurkundig standpunt waarvan alles hebalve het Eene 

Ongeopenbaarde onwerkelijk is omdat het verganke

lijk is; ik gebruik het woord in zijn eenvoudigen, 

alledaagschen zin en ik bedocl er mee dat dc voor

werpen en bewoners van het astraalgebied op juist 

dezelfde wijze werkelijk zijn als ODZe eigen licbamen, 

onze meubels, onze lmizen en gedenkteekens wer

kelijk zijn - zoo werkelijk als Charing Cross, om een 

w~lsprekeTlde opmerking uit een der vroegste Theosofi

sche werken aan te balen 1). Zij wllen niet in meerdere 

mate eeuwig blijven bestaan dan voorwerpen 01' het 

stoffelijk gebied maar zij zijn ni ettemin werkelijk

heden van ons gezichtspunt zoolang zij duren, werke

lijkheden die \Vij maar niet mogen voorbijgaan enkel en 

aileen omdat de meerderheid van het menschdom nog 

onbewust of slechts vaag bewust is van hun bestaan. 

E r schijnt een aanmerkel ijk misverstancl te zijn, 

1) Een Am:=;tcl'ILlIn'ner ZOll kllllllcn zcg~en: Zoo wCl'kclijk 

!lIs het Leidschc Pleit:. (Vert.) 

~~ 

J 

3 

zelfs onder 1>estndeerders der Theosofie, over deze vmag 

van de werkelijkheid der verschillende gebieden van 

het heela\. Dit kan wellicht gedeeltelijk te wijten 

zijn aan het feit dat het woord "gebied" nu en dan 

zeer losweg in onze letterkllnde is gebrllikt, schrijvers 

die 01' vage ,vijze spreken van het verstandelijk 

gebied, het zedelijk gebied, enzoovoorts; en deze 

vaagheid heeft velen er toe gebracht te veronder

stell en dat de inlichting over het onderwerp die in 

Theosofische boeken kan gevonden worden onnauw

keurig en bespiegelend is, lonter stelling waarvoor geen 

beslist bewijs kan worden gegeven. Niell1and kan een 

duidelijk begrip van de leeringen der Wijsheidsgodsdienst 

krijgen totdat hij tenll1inste een verstandelijk besef heeil 

van het feit dat er in ons zonnestelsel volmaakt bepaalde 

gebieden bestaan, elk met zijn eigen stof van ver· 

schillende graden van dichtheid en dat enkele dezer 

gebieden kunnen worden bezocht en waargenoll1en 

door personen die zich voor dat werk hebben be

kwaall1d, jnist evcnals een vreemd land zou kunn.en 

worden bezocht en waargenomen, en dat er door 

vergelijking van de waarnemingen van degenen die 

voortdurend op deze gebieden werkcn getuigenis van 

hun bestaan en aard kan worden verkregen die 

minstens even bevredigend is als die welke de 

meesten onzer bezitten voor het bestaan van Groen-

land of Spitsbergen. De namen die gewoonlijk 

aan deze gebieden gegeven worden, zijn als wij 7,e 

nemen in hun orde van stoffelijkheid en opklimmen . 

van de grovere tot de ijlere, de stof-, astraal-, · de- ~.J e.

vachan-, sushupti- en nirvana-gebieden. Hooger dan (j ~t~ ~ 

dit laatste ~n er twee ~'tndere maar zij zijn zoover -:::.-. 
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hoven ons tegenwoordig hegripsvermogen dat zij YO or 

het oogenblik buiten beschouwing gelaten mogen 

worden. Nu moet men begrijpcn dat de stof 

van elk dezer gebieden verschilt van die van dat er 

onder op de zelfde wijze als, of schoon in een veel 

grootere mate dan, stoom verschilt van vaste stof; 

inderdaad zijn de toestanden van stof die wij vast, 

vloeibaar en gasvormig noemen slechts de drie 

laagste onderverdeelingen van de sto[ die tot dit 

eene stoffelijke gebied behoort. 

De astrale streek die ik trachten zal te be

schrijven is het tweede van deze groote natuurge

bieden, het eerstvolgende boven (of Linnen) die 

stoffelijke wereld waarmede wij aHen vertrouwd zijn. 

Zij is dikwijls het gebied van begoocheling genoemd, 

niet dat zij zelf in eenige opzicht begoochelender is 

dan de stoffelijke wereld, maar wegens de uiterste 

onvertrouwbaarheid der indrukken die er door den 

ongeoefenden ziener van terug worden gebracht. 

Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door twee 

merkwaardige eigenaardigheden der astraalwereld: 

ten eerste dat velen harer bewoners een verwonder

lijk vermogen bezitten om hunne gedaante met 

Protelsche snelheid te veranderen en ook om een 

feitelijk onbeperkte zinsbegoocheling te werpen over 

degenen met wie zij verkiezen te dartelen, en ten 

tweede dat zien op dat gebied eeo zeer verschillend 

vermogen is van, en veel uitgebreider dan, stoffelijk 

zien. Een voorwerp wordt als het ware te gelijker

tijd van aUe zijden gezien, en het binnenste van 

een massief voorwerp ligt even duidelijk voor het 

gezicht open als de buitenkant; het i ~ daarOln 

I 
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duidelijk dat een onervaren bezoeker van deze 

nieuwe wereld weI een aanmerkelijke moeite zal 

vincI en om te Legrijpeo wat hij werkelijk ziet, co 

nog meer om zijn gezicht over te brengen in de 

zeer onvoldoende uitdrukkingen van gewone taal. Een 

goed voorbeeld van de soort vergissingen die ge

makkelijk kunnen plaats vinden is de veelvuldige om

keering van elk getal dat de ziener moet lezen nit 

het astrale licht, zoodat hij geneigd zou zijn bijvoor

beeld 139 als 931 over te brengen, enzoovoorts. In 

het geval van een beoefenaar van het okknltisme die 

door een kundig Meester geoefend was zou zulk een 

vergissing onmogelijk zijn behalve door groote over

haasting en onnauwkeurigheid, daar zulk een leerling 

een langen en verscheiden leergang moet door

maken in deze knnst van juist zien doordat de 

Meester, of wellicht de een of andere meer gevor

derde leerling, hem telkens en telkens weer aHe 

mogelijke vormen van begoocheling voorlegt en vraagt 

"Wat ziet gij ?". Elke · fout in zijn antwoorden 

wordt dan verLeterd en haar reden verklaard, tot

dat de nieu weling trapsgewijze een zekerheid en 

vertrouwclheicl vcrwerfl in het omgaan met de verschijn

selen van het astraalgebied die verreweg alles te 

Loven gaan dat mogelijk is in het stoffelijke leven. 

:Maar hij moet niet slecbts leeren juist te zien, maar 

ook de herinnering van wat hij heefl gezien nauwkeurig 

over te brengen van het eene gebied naar het 

andere, en om hem hierin te helpen wordt hij ge-

oefend zijn LeWllstzijn zonder gaping van bet stof- , 

gebied naar het astraal- of deva~'lngebied over te ,;;::.:;:::t. 
brcngen en weer terug, want totdat dit kan worden 
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gedaan is er altijd een mogelijkheid dat zijn herin

neringen gedeeltelijk kunnen verloren of verwrongen 

worden gedllrende den leegen tusschentijd die zijn 

tijdperken van bewustzijn op de verschillende ge

bieden scheidt. Wanneer het vermogcn om het 

bewl1stzijn over te brengen volmaakt verworven is 

zal de leerling het voordeel hebben van het gebrl1ik 

van alle astraalvermogens, niet aHeen terwijl hij uit 

zijn lichaam is geclurende sJaap o[ trance, maar ook 

terwijl hij gehee1 en a1 wakker is in het gewone 

stoffe1ijke leven. 

Ret is de gewoonte van sommige Theosofen 

"eweest om met minachting van het astraalgebied tl 

te spreken en het te behanclelen als gehecl en a1 

de aandacht onwaardig, maar dat schijnt mij een 

ietwat verkeerde beschouwing toe. Zeer zeker is 

dat waarnaar wij trachten 1110eten het wiver geeste

Iijke gebied, en het zouallernoodlottigst zijn voor 
we1kcn I)eoefenaar ook om die hoogere ontwikkeling 

te verwaarloozen ell bevrecligd te ulijven met het 

vcrkrijgen van astraa1uewustzijn. Er zijn enkelen 

wier Karma zoodanig isclat het hen illstaat ~tclt 

om de zlliver geestelijke vermogens het eerst van 

alles te ontwikkelen: om het astraalgebied voor het 

oogcnulik als !let ware over te springen; en wanneer 

zij er later kellnis nlede maken hebben zij, indien 

hun geestelijke ontwikkeling volmaakt is geweest, 

het geweldige voorclee1 om er van IJoven in te 

dl1ikell met de hulp van een geesteJijk inzicht dat 

niet kan worden bedrogen en een geestelijke kracht 

waaraan niets kan weerst,md bieden. Het is cvenwel een 

fout om te yeronderstellell, zooals enkele schrijvers 

r 
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hebben gedaan, dat dit de eenige of zel[s gewone 

wijze van handelen is, die door de Meesters van Wijs

heid met hunne leerlingen wordt gevolgd. 

Waar het mogelijk is spaart het veel . moeite uit, 

maar voor de meesten onzer is zulk een vooruit
gang met snelle sprongen verboden door onze 

eigen gebreken o[ dwaasheden in het veri eden : al 

wat wij kunnen hopen is om onzen weg langzaam 

stap voor stap te winnen, en daar het astraalgebied 

het naast bij onze wereld van dichtere stof liot is 
b, 

het gewoonlijk in verband hiermede dat onze eerste 
bovenstoffelijke ervaringen plaats vinden. Bet is 

daarom geenszins zonder belang VOor degenen 

onder ons die slechts beginnelingen zijn in deze studien, 

en een duidelijk begrip van zijn geheimenissen 

kan dikwijls van het grootste gewicht voor OllS zijn, 
niet aileen c100r ons in staat te stellen vele der 

verschijnselell van den scancekamer, van spook

Illlizen, enzoovoorts, te begrijpen, die anders onver
klaarbaar zouden zijn, maar ook om onszelven en 
anderen VOor mogelijke gevaren te behoeden. 

De eerste inlciding tot c1eze lllerkwaardige streck 

komt op verschillendc wijzen tot de menschen. Enkelen 

worden slechts ecns in hun gansche leven onder den een 

of anderen ongeWOl1t:ll invloec\ gevoelig genoeg om 
ti c tegenwoordigheid van een harer illlYOllerS te 

bemerken, enkomen er wellicht, omdat de ondervindin cr 
b 

zich niet her il aa lt, Illettertijd toe te gelooven, clat zij 

bij die gclegenheid de slachtoffers van zinsbeaooche-
b 

ling mocten zijn gell"eest; ~lIlderen uemerken dat zij 

met toeneillende herhaling iets zien en hooren 

wa!1.rVOOr tlcgenCIl die Olll hell zijJl, blind en doof 
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zijn; anderen weer - en dit is wellicht de allergewoon

ste ondervinding - beginnen zich met grooter en 

grooter duidelijkheid te herinneren wat zij hebben gezien 

of gehoord op dat andere gebied gedurende den slaap. 

Onder hen die een stu die maken van deze onder

werpen trachten sommigen het astraalgezicht te ont

wikkelen door kristalstaren of andere middelen, ter

wijl zij die het onschatbaar voordeel hebben van cle 

onmiddellijke leiding van een bevoegd leeraar 

waarschijnlijk voor de eerste maal op dat gebicd 

zuIlen worden geplaatst onder zijn bijzondere be

scherming, die zal ' worden voortgezet totdat hij 

zich door het aanwenden van verschillcnde proeven 

heeft overtuigd dat de leerling bestand is tegen elk 

gevaar of elke verschrikking die deze waarschijnlijk 

zal ontmoeten. Maar hoe bet ook moge plaats vinden, 

het eerste feitelijke besef dat wij ons steeds te mid

den van een groote werelcl vol werkdadig leven bevin

den, waarvan de meesten onzer niettemin geheel en al 

onbewust zijn, kan niet anders dan een tot op zekere 

hoogle gedenkwaardig oogenblik inienoancls bestaan zijn. 

Dit leven van het astraalgebied is zoo overvloedig 

en veelvulclig dat het eerst volstrekt verbijsterend 

is voor den nieu weling, en zelfs voor den meer ge

oefenden onderzoeker is het geen gemakkelijke taak 

te trachten het te rangschikken en in te c1eelen. 1n

clien den onclerzoeker van het een of anclere onbe

kende tropische woud werd gevraagd om niet alleen 

een volledig verslag te geven van het land clat hij 

doorgetrokken was, met nauwkeurige bijzonclerheclen 

van zijn plantaarclige en delfstoffelijke voortbrengselen, 

maar ook om hct geslacht en de soort van elk der 

-
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duizencltallen insekten, vogels, loopende en kruipende 

clleren die hij gezien had aan te geven, zon hij weI ver

schnkt terug mogen deinzen VOOr cle grootbeid van bet 

ondernemen i en toch biedt dit nog geen vergelijking met 

de verlegenheid van den zielknndigen onderzoeker' . " , 
want III ZIJn geval worden de clingen nog samenge-

stelder, ten eerste door de 1110eilijkheid om de her

innering van wat hij gezien heeft jllist over te bren

gen van dat naar dit gebied, en ten tweede door de 
volslagen onvoldoendheid van gewone taal om veel 

nit te drnkken van wat hij te berichten hceft. 

Evenwel zal het, evenals de onderzoeker op het 

s.~offe\ijk gebied zijn verslag van een lancl waarschijn

hJk lOU beginnen met de een of andere 800rt beschrij

vI.ng van zijn tooneel en eigenaardigheden, ook goed 

zlJn om deze eenvondige schets van het astraalgebied te 

lJeginnen met de poging om eenig denklJeeJcI te 

gevcn van bet tooneel clat de achtergrond vormt 

van zijn wonderbaarlijke en immer wisseJende . wer-
. kingen. Maar hier hij den aanvang hiedt een bijna 

onoverkomelijke moeilijkheid ons het hoofd, door de 

Ultcrste samcngesteldheid van cle stof. Allen die vol

lcclig zien op clat gebied stemmen overcen clat het 

trachten om dengenen wier oogen tot nn toe no" 

ongeopencl zijn, een levenclig heeld van dit astral~ 
tooneel voor den geest tc rocpen, gelijk staat lllet het 

spreken tot een blincleman over cle prachtige kleurscha
keeringen in een zonsondergangshemel: hoe omstandi" 

in bijzonderheden en uitgewerkt de heschrijving ook zij~ 
moge, bestaat er geen zekerheicl dat het denkbeeld 

dat aan het verstano van den hoorcler wordt voorgestelcl 

een Lehoorlijke voorsteliillg zal zijn van de waarheid. 

2. 



TOONEEL. 

Het eerst van alles moet men dan begrijpen dat 

het astraalgebied zeven onderafdeelingen heell waar
van elke haar overeenkomstigen graad van stoffelijk

heid en haar overeenkomstigen toestand van stof bezit. 

\Vanneer wij deze nu nummeren van de hoogste 

en minst stoffelijke af naar onderen toe vinden wij dat zij 

natuurlijkerwijze in drie Klassen vallen ; afdeelingen 

1, 2 en 3 vormen een zulk een klasse en 4, 5 en 

6 cen andere, terwijl de zevende en allerlaagste aIleen 

staat. Het verschil tusschen de stof van een dezer 

Klassen en de volgende zou te vergelijkcn zijn met 

thtt~\sschcn vaste stof en vloeistof, terwijl het ver

schil tusschen de stof van de onderafdeeli'1gen van 
ecn klassc meer zan gelijken op dat tusschen twee 

soortcn van vaste stof woals bijvoorbeeld staal en 

zanel. Wanncer wij voor het oogenblik de zevende 

lcr zijde steIlcn kunnen wij zeggen dat afdeeJingen 
+, 5 en 6 van het astraalgebied tot aehtergrond 

hebben de stoffelijke werdd waarin wij leven met al 

haar bekende bijkomstighed~n. Ret lcven in de 

zesde afdeeling is eenvoudig ons gewone leven op 
aarde zonder het stoffelijk licbaam ~n zijn benoodigd

heden, terwijl het, naarmate het opklimt door de vijfde 

en vierde afdeelingl'o. minder en minder stoffelijk wordt 
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en meer en meer wordt teruggetrokken van onze 

lagere wereld eLOl hare belangen. 
Ret tooneel dan van deze lagere afueelingen is 

dat van de aarde woals wij haar kennen maar" het 
. ' 
IS ook zeer veel meer, want wanneer zij worden 

bezien van dit verschillende standpunt met behulp 

der astrale zintuigen, doen zelfs zui ver stoffelijke 

voorwerpen zieh zeer verschillend voor. Zooals reeds 

vermeld is worden zij door iemand wiens oogen 

gehecl en a~ geopend zijn niet als gewoonlijk gezien, 

mt een gezlcbtspunt, maar van aUe zijden te gelijk, 

een denkbeeld dat op zich zelf verwarrend O"enoeO" 
. Ebb 
IS. n wanneer wij hier aan toevoegen dat elk 

deeltje in het binnenste van een vast licbaam even 

volledig en duideIijk zichtbaar is als die aan den buiten

kant, zal men begrijpen dat onder zulke omstandiO"

heden zelfs de meest bekende voorwerpen in h:t 

et;rst geheel en al onherkenbaar kunnen zijn. Toch 

zal een oogenblik nadenken aantoonen dut zulk 

een gezicht een juiste waarneming vee 1 dichter bena

dert dan het stoffelijke gezicht. Op het astraalgebied 

bekeken bijvoorbeeld, zouden de zijden van een 

g.l.azen k~.bus ~lle gelijk schijnen woals ze werkelijk 
zlJn terwIJl Wlj op het stoifelijk gebied het verste 

vla~ in perspektief zien, dat wil zeggen het sebijnt 

klemer .. dan het dichter bij zijnde vIak, hetgeen 
natuurhJk louter begooehelino is Deze eigen d' . 0 '. ' aar 19-
held van het astraalgezicbt is bet die er toe geleid 

heeit dat er soms van gesproken is als zien in de 

vierde afmeting, een zeer suggestieve 
zeggende uitdrukking. Maar behalve 

gclijkc bronncn vU.n dwuling worden 

en veel

deze mo

de zaken 
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nog samengestelder door het feit dat het astraal
aezicht vormen van stof waarneemt die, hoewel zuiver 
b 

stoffelijk niettemin onzichtbaar zijn onder gewonc 
omstand~gheden. Zulke zijn bijvoorbeeld de deeltjes 

die den dampkring samenstellcn, alle verschillende 

uitstmlingen die steeds uitgezonden worden door 
al\cs wat leven heefl, en ook vier graden van een 

nog fijnere soort stoilelijke stof die bij gebrek aan 
meer onclerscheiclende namen alle al5 ethensch moeten 

worden beschrcven. Deze laatste vormen cen soort 

stelsel op zich zelf en doordringen vrijelijk aile 

andere stoffelijke stof en de naspeuring van hunne 

trillil1'fen en de wijze waarop verscheiden e hoogere 

krach~en ~l~ 'hen inwerken zou op zich zelf cen uitgc

strekt veld van zeer belangwekkende studie vormen 
voor elken man van de wetenschap die het ver

ei5chte gezicht voor het onderzoek ervan uezat. 
Zel[s wanneer onze verbeelding alles wat begre

pen is in wat reeds is gezegd geheel en al gevat 

hecft begrijpen wij nog niet half de samengesteldhc1d 

van hct vraagstuk want behalve al deze nieuwe yor

men van stoffelijke stof hebuen wij te doen met de 

nog talrijker en verwarrender onderafdeelingen van 

astralc stoL Wij moe ten ~rst opmerken dat elk stof

felijk voorwerp, elk deeltje zelfs, zijn astralen tegen

hanger heeft. En deze tegenhanger is zelf geen enkel

voudig lichaan~ , maar is gemeenlijk uitermate samenge

steld, claar hij nit verschillende soorten astrale stof te

zamen gevonnd is. Hierbij komt nog dat elk levend 

schepscl omringd wordt door een dalllpkring van 

zic hzelf die gemeenlijk zijn aura wordt genoemd, en 

llij lllcnschelijke wezens vormt deze aura op zich 
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zelf een zeer verlokkende tak van stuclie. Men ziet 

haar als een ovale hoeveelheid lichtende nevel van 

hoogelijk samengestelden bonw en zij is naar haren 

vorm 50ms het aurisch ei genoemd. Theosoflsche 

lezers zullen met genoegen hooren, dat de leerling zelfs 

op den eersten trap van zijn ontwikkeling waarop 

hij dit astraalgezicht begint · te verkrijgen, 111 

staat 1S zichzelf door onmiddellijke waarneming 

te overtuigen van de nauwkenrigheid der leering die 

d66r onze groote stichtster, Mevrouw Blavatsky; 

aangaande het onderwerp van enkele ten minste cler 

zeven beginselen van den mensch gegeven is. Wan
neer hij zijnen medemensch beschouwt ziet hij niet 

l~nger alleen zijn uiterlijke verschijning. In omvang 

nallwkellrig gelijk aan dat stof[elijk lichaam, onder

scheidt hij duidelijk het etherisch dubbel dat in 

Theosofische letterkunde gemeenlijk de Linga Sharira 

is genoemcl, terwijl de Jiva ook zeer in het '-- ,~ 
oog ' springt, zooals zij opgenomen wordt en tot 

• Pri0a verb ijzonderd, zooals zij in roze licht door het / (. 

gan~che lichaam omloopt, woals zij daarna van den 

gezonden persoon in haar veranderden vorm uitstraalt. 

De schitterendste en misschien het gemakkelijkst 

van aile zichtbare of schoon zij tot een geheel andere 

soort stof behoort - de astrale - is de kamische -aura die door haar levendige en immerwisselende 
kleurflikkeringen de verschillende begeerten uitdrukt 

die van oogenblik tot oogenblik door's menschen 

denken schieten. Dit is het ware astraallichaam. 

Daarachter en bestaand uit een fijneren graad van 

stof - die van de rupa-vlakten van Devachan -- ."" ligt het devachanlichaam of de aura van den lageren 
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Manas, welks kleuren, · die sIechts 111 langzame mate 
veranderen naarmate de mensch zij n leven leeft, de 
neiging en den aard van de persoonlijkheid toonen, 
terwijl nog hooger en oneindig schooner waar zij 

ook maar eenigszins duidel~k ontwikkeld is, het levend 
licht is van de Karana S!arira, de aura of het voer
tuig van den hoogeren (/Manas, die den trap van 

ontwikkeling van het werkelijke Ik in zijn overgang 
van geboorte tot geboorte aangeeft. Maar om deze 
te zien moet de leerling iets meer hebben ontwikkeld 

dan louter astraalzien. 
Ret zal dengeen die deze dingen bestudeert 

veel moeite sparen wanneer hij deze aura's onmid
dellijk leert beschouwen, niet als louter uitstralingen 

maar als de feitelijke open baring van het Ik op 
haar onderscheidene gebieden, indien hij begrijpt dat 
het het auriseh ei is dat de werkelijke mensch is, 

niet het stoffelijk liehaam dat er op dit gebied in 
het midden van kristalliseert. Zoo lang het reinkar

neerend Ik op het gebied blijft dat zijn waar thuis 
is op de arupa-vlakten van Deirachan, is het lichaam 

dat het bewoond de Karana Sharira, maar wanneer 
het nederdaalt in de rllpa-vlakten moet het zieh, om 
in staat te zijn daarop werkzaam te wezen, in haar 

stof kJeeden, en df stof die het aldus tot zieh aantrekt, 
levert zijn devaehan- of verstandslichaam. En evenzoo 

vonnt het, wanneer het tot het astraalgebied afdaalt, zijn 
astraal of kamiseh lichaam nit de stof daarvan, of schoon 

het natuurlijk alle andere lichamen behoudt i en bij 
zijn nog verdere afdaling naar dit allerlaagste gebied 
wordt het stoffelijk liehaam gevormd in het mid
den van het auriseh ei, dat zoo den gansehen mensch 
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bevat. Vollediger beschrijvingen van deze aura's 

zal men vinden in Transaction No. 18 van de London 
Lodge en in een o~h artikcl van mij in 
The Theosopltist l ), maar hier is genoeg gezegd om te 
doen zien dat, daar zij alle dezelfde ruimte innemen 
(die zij tusschen twee haakjes ook met de stoffelijke 
gezondheidsaura deelen), en de iijnere de grovere 
geheel en al doordringen, zorgvuldige studie en veel 

oefening noodig is om den nieuweling in staat te 
stell en om met een oogopslag de eene duidelijk van 

de andere te onderscheiden. Niettemin is de men
schelijke aura, of gemeenlij~ aIleen het een of andere 
gedeelte ervan, niet zelden een van de eerste zuiver 
astrale voorwerpen die door de ongeoefenden worden 
gezien of schoon in zulk een geval haar aanwijzingen 

natuurlijkerwijzevermoedelijkmisverstaanzullen worden. 
Of schoon de kamische aura door de schittering 

van haar fiikkeringen dikwijls zichtbaarder kan 
zijn; zijn de zenuwether en het etherisch dub bel in 
werkelijkheid van een veel dichtere soort stof daar 

zij 5trikt gesproken binnen de grenzen van het stoffe· 
lijk gebied zijn, ofsehoon onzichtbaar voor het gewone 
gezicht. Ret is in Theosofische Ietterkunde gewoonte 
geweest om de Linga Sharira als een astralen tegen-~~, I.'. t)., _ •• c\f1!11 ..... 
hanger van het menscheIijk Iichaam te beschrijven 
daar het woord "astraal" gemeenlijk toegepast werd 
op alles ~t buiten de waarneming van onze stoffe
lijke zintuigen Iigt. Daar nauwkeuriger onderzoek 
ons in staat stelt juister te zijn in het gebruik van 
onze benamingen vinden wij ons even weI ge-

l) In het Nencrlandsch vertaald in het MaandbLvl "Theo
~ophia"? 7~ .Jaar~an~, No.8, biz. 141. (Vert.) 
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dwongen om veel van deze onzichtbare stof :lIs 

zui,ver stoffelijk te erkennen en om daarom de Linga 

:Warira niet Janger te bepaJen als het astraal maar 

als het etherisch dubbe!. Dit schijnt er een 

geeigende naam voor daar het bestaat nit verschil

lende graden van die stof die natllurkundigen 

"ether" noemen, of schoon deze bij beschouwing blijkt 

geen afwnderlijke zelfstandigheid te zijn lOoals over 

het algemeen verondersteld is maar een toe stand van 

ijlere verdeeling dan de gasvormige waartoe elke 

soort stoffelijke stof herJeid kan worden door de 

toepassing van de geeigende krachten. De naam 
"etherisch dubbel " zal daarom voortaan in Theoso

lische werken worden gebruikt inplaats van "Linga 

Sharira" en deze verandering zaI' ons niet aileen het 

voordeel geven van een Hollandschen naam die 

duidelijk den aard van het lichaam waaro]) het wordt 

toegepast aanduidt, maar zal ons ook ontheffen van 
.,. veelvuldigt misverstandca dte/ontstaan iij11 door 

het feit dat in aile Oostersche boeken een geheel 

verschillende beteekenis gehecht wordt aan den naam 

dien wij tot nog toe hebben gebruikt. Men moet 

even weI niet veronderstellen dat wij door het maken 

van deze verandering in de benaming eenigerwijze 

een nieuw be~ip voorleggen. \vij veranderen een
voudig terwille van grootere nauwkeurigheid de ' 

vroeger aan zekere natuurfeiten gehechte etiketten. 

Indien wij met psychisch vermogen het lichaam van 

een pasgeboren kind beschou wen zullen wij dat niet 

alleen doordrongen vinden door astrale stor van elken 

graad van dichtheid maar ook door verscheidene graden 

van etherische stof, en indien \Vij de moeite nemen deze 

I 

) 
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innerlijke lichamen tot hunnen oorsprong tcrug na 

te speuren vinden wij, dat het van de laatstgenoemde 

IS dat het etherisch dubbel - de modelvorm 

waarnaar het stoffelijk lichaam wordt opgebollwd 

gev.ormd wordt door de middelaars van de HEEREN van 

Karma, terwijl de astrale stof bijeengegaard is door 

het neerdalend Ik - natuurlijk niet bewust maar 

werktuigelijk - naarmate het door het astraalgebied 

trekt. (Zie Handboekje No. IV, bIz. 42, -+3.) 
Van de samenstelling van het etherisch dubbel 

moet iets van alle verschillende grad en van etherische 

stof deel uitmaken maar de verhoudingen kunnen 

in hooge mate verschillen en worden bepaald door 

verscheidene oorzaken, zooals het ras, onderras en 

grondbeeld van iemand, zoowel als door zijn afzonder

lijk Karma. \Vanneer men zich herinnert dat deze 

vier onderafdeelingen van stof samengesteld worden 

uit talrijke vel-bindingen die op hun beurt verb in

dipgen vormen die deel uitmaken van de samenstel

ling van het "atoom" van het zoogenaamde "element" 

van den scheikundige, zal 1~1Cn zien dat dit tweede 

beginsel van den mensch hoogelijk ingewikkeld is en 

het aantal van zijn mogeJijke verscheidenhcclen fei

telijk oneindig, zoodat, hoe samengesteld en onge-
. d K k" /&\I-'1'-...w woon lcman sarma 00 - ZIJn moge, de LIPIKA 

. .. I 1 - ka-~' lIlstaat ZIJn een moe e vorm te gevcn waarnaar een 

lichaam kan worden gevormd dat er jllist bij past. 

Nog een punt behoort te worden ycrmeld in 

verband met het voorkomen van stoffeiijke stof 

wanneer zij bckeken wordt van nit bet astraalgebied, 

en dat is dat het astraalgezicht het vermogen bezit 

om naar willekcllr het kleinste stoffelijke deeltje te 
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vergrooten tot op elke gewenschte maat, als door 

een vergrootglas, of schoon zijn vergrootingsvennogen 

geweldig veel grooter is dan dat van eenig vergroot
glas dat ooit gemaakt is of waarschijnlijk ooit ge

maakt zal worden. De veronderstelde molekuul en 

atoom die door de wetenschap ondersteld worden 

zijn daarom zichthare werkelijkheden voor den 

beoefenaar van het okkultisme, of schoon laatstge

noemde zid dat ze veel' samengestelder van aard 

zijn dan de man van de wetenschap tot nog toe 

ontdekt heefl dat ze zijn . Rier is wederom een 

groot studieveld van betooverend belang waaraan 

gereedelijk een gansch boekdeel ZOll kunnen worden 

gewijd, en een wetellsehappelijk onderzoeker die 

dit astraalgezicht volmaakt zou vermeesteren, zou niet 

slechts zijn proefnemingen omtrent gewone en bfkende 

verschijnselen geweldig vergemakkelijkt zien, maar zou 

ook geheel nieuwe vergezichten van kennis zich voor 

hem zien uitstrekken die meer dan een levensduur 

zouden eischen om grondig te worden onderzocht. 

Een merkwaardige en schoone nieuwigheid bijvoor

beeld die tot zijn kennis gebmeht zou worden door 

de ontwikkeling van dit gezicht, zou het bestaan zijn 

van andere en geheel en al verschillende kleuren 

buiten de grenzen van het gewone zichtbare spek

trum: de ultra-roode en ultra-violette stmlen die de 

wetenschap door andere middelen ontdekt heefl zijn 

duidelijk waarneembaar voor het astraalgezicht. Wij 

moeten onszelf evenwel niet toestaan deze verlok

kende zijpaden te volgen, maar moeten onze poging 

weer he~vatten om een algemeen denkbeeld van het 

voorkomen van het astraalgebied te geven. 

r 
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Ret zal nll duidelijk zijn dat, of schoon zooals 

hierboven gezegd is de gewone voorwerpen van de 
stoffelijke wereld den achtergrond van het leven op 

sommige vlakten van het astraalgebied vormen, men 

tach zooveel meer ziet van hun werkelijk voorkomen 

en eigenaardigheden dat de algemeene uitwerking zeer 

veel verschilt van die waarmede wij vertrollwd 

zijn. Neem ter toelichting een rots als voor

beeld van de meer eenvoudige soort voorwcrpcn. 

Wanneer zij beschouwd wordt met het geoefend 

gezicht is zij niet louter een doode steenklomp. 

Allereerst ziet men alle stoffelijke stof van de rots 

inplaats van een zeer klein gedeelte ervan. Ten 

tweede zijn de trillingen VRn haar stoffelijke deeltjes 

waarneembaar. Ten derde ziet men dat zij een 

astmal , evenbeeld bezit dat samengesteld is uit ver

schillende grad en van astra Ie stof waarvan de deeltjes 

ook in voortdllrende beweging zijn. Ten vierde ziet 

m~n de Jiva of het algemeene leven er door om

loopen en er van uitstralen. Ten vijfde zal men 

een aura zien die haar omringt, of schoon deze natllllr
lijk veel minder uitgestrekt en verscheiden is dan 

bij de hoogere natuurrijken. Ten zesde ziet men 

de • haar eigene elementale kernstof haar door

dringen, steeds werkdadig maar steeds golvend. In 

de planten, dieren en menschenrijken zijn de ver

bindingen natnurlijk veel talrijker. 

Door sommige lezers kan de tegenwerping worden 

gemaakt dat geen van zulke samengesteldheden be

schreven worden door de meeste psychieken die zoo 

nn en dan fiikkeringen opvangen van de astrale 

wereld, en evenmin op seances worden medege-
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deeld door de wehens die zich daar openbaren. 

Maar dit kan gemakkelijk vcrkbard worden. Wcinig 

ongeoefende personen, hetzij lcvcnd of cluod, zien 

op dat gebied tot na zeer lange ervaring de dingen 

woals ze wcrkelijk zijn. Zelfs zij die volledig zien 

zijn dikwijls te verbijstcrd en verward om te begrijpen 

of tc herinneren, cn onder de zeer kleine minder

heid die wowel zien als herinneren zijn er bijna 

geen die de herinnering oj) ons lager gebied 

in ta::11 kunnen ovcrzetten. Veel ongeoefcnde psy

chieken bescbouwcn wat zij zien in bet geheel nooit 

wetenschappelijk. Zij verkrijgcn enkel een indruk die 

gebceJ en al juist kan zijn, maar die ook half ver

keerd kan wezen, of zelfs geheel en al bedrieg~lijk. 
Des te waarschijnlijker wordt laatstgenoemde ver

onderstelling wannecr wij de vele poetsen in aan

merkin a nemen die door dartele bewoners van de b 

andere wereld gespeeld worden en waartegen de 

ongeoefende gemeenlijk volstrekt weerloos is. Men 

moet zich ook berinneren dat de regeJmatige bewo

ner van het astraalgebied, hetzij hij menschelijk of 

elementaal zij, onder gewonc omstandigheden slechts 

bewllst is van de voorwerpen van dat gebied, en de 

stoffelijke stor voor hem evenzeer geheel en al 

onzichtbaar is, als cle astralc stOl voor de meerder-

) eicl cler menschen. Da:tr, zooals tevoren is opge

merkt, elk stoffelijk voorlVerp zijn astralen tegenhanger 

heeft die wei zichtbaar voor hem zou zijn, kan men 

denken dat de onderscheiding onbeduidend is en 

toch is zij een wezenlijk cleel van het evenmatig 

begrip van het onderwerp. Indien evenwel een astrale 

wezenheid voortdurend door een medium werkt kunnen 

2i 

deze iljnere astrale zinnen langzamerhand zoo ver

stompt worden dat zij ongevoelig worden voor de 

hoogere graden van stof op hun eigen gebied, en 

in plaats daarvan de stoffelijke wereld, woals wij 

haar zien, in hun gezichtsveld omvatten. Maar 

aileen de geoefende bezoeker van uit dit leven, die 

volledig bewllst is op beide gebieden, kan er op 

vertrouwen beide duidelijk en gelijktijdig te zien. Men 

begrijpe dus dat de samengesteldheid bestaat, en dat 

men alleen wanneer men haar volJedig waarneemt 

en wctcnschappelijk ontwart volmaakte zekerheid 
heeft tegen bedrog of vergissing. 

Ook voor de zevende of laagste onderafdeeling van 

het astraalgebied, kan men zeggen, is deze 

onze stoffelijke wereld de achtergrond, of schoon 

wat men ziet er slechts een verwrongen en gedeel
tclijke aanblik van is, daar alles wat licht en goed 

en schoon is ollzichtbaar schijnt. Zij werd vier dui

hnd jaar geleden in hct Egyptische papyrus van den 
Schrijver Ani als voIgt beschreven: "Wat soort van 

plaats is deze waarin ik hell gekomen? Zij heeft geen 

water, zij hecft geen lucht; zij is diep, onpeilbaaor; zij 

is zwart als de zwartste nacht en hlllpeloos dwalen 

de menschen er in rond; men kan er niet in leven in 

rlIst des harten." Voor de ongell1kkige wezenheid 

op die vlakte is het inderclaad waar dat "alle aarde 

vol duisternis en wreede woning is", maar het is 

dllisternis die uitstraalt van binnen haarzelve en ver

oorzaakt dat haar bestaan moet worden cloorgebracht 
in een bestendige nacht van kwaad en verschrikking _ 

een zeer werkelijke hel, of schoon evenals aile andere 

hellen geheel en al "an des menschen eigen schepping. 
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De meeste onderzoekers vinden het onderzoek van 

deze afdeeling een uiterst onpleizierige taak, want 

er schijnt een gevoel van dichtheid cn grove stof

fclijkheid omheen te hangen dat onbeschrijfelijk 

walgelijk voor de bevrijde astrale zie! is en dat haar 

een gevoel geeft van hare n weg te dringen door de 

een of andere zwarte, kleverige vloeistof, tenvijI de 

bewoners en invIoeden die men daar ontl11oet ook 

gemeenIijk uiterst onge wenscht zij n. 

De eerste, tweede en c1ercle ondera[deelingen 

schijnen veel verde;: venvijderd te zijn van deze sto[

[elijke wereld en dienovereenkomstig minder sto[[elijk. 

IVezenheden die deze vlakten bewonen , verliezen de 

aarde en haar toebehooren uit het gezicht. Zij zijn 

gemeenIijk in hooge mate in zichzelf verdiept en 

scheppen tot op groote hoogte haar eigen omgeving, 0[

schoon deze niet zuiver subjektie[ is lOoals in Devachan, 

maar in tegendeel objektief genoeg om zichtbaar te 

zijn voor andere wezenheden en oak voor het helder

ziencl gezicht. Deze streek is buiten twijfel het 

"zomerhnd" waarvan wij zoovcel hoorcn op spiritu

alistische .!l'c:tuces, en de wczenheden clie er van nit 

ueerclalen en het beschrijven spreken waarschijnlijk 

dikwijls cle waarheicl voor lOover hun ke nnis zich 

uitstrekt. Op deze gebieclen roepen "geesten" hun 
huizell , scholen en steden in tijdelijk aanzijn, want 

deze yoorwerpen zijn dikwijls voor het oogcnblik 

werkelijk genoeg, o[schoon zij soms voor een duide

lijker gezicht erbannclijk verschillcnd kunnen wezen 

van wat hun verrukte scheppers vcronoerstellen dat zij 

zijn. Niettemin zijl1 vcle van de ycrbeeldingcn die 

daar vorm nemen, va,n werkclijke , of schoon tijdelijkc, 
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schoonheid, en een bezoeker die van niets hoogers 

wist zou daar tevreden genoeg kunnen dwalen tusschen 

de wouden en bergen, liefelijke meren en bekoorlijke 

bloemtuinen, of zou zelfs znlk eene omgeving kunnen 

samenstellen om zijn eigen luimen te bevredigen. 

In het yoorbijgaan kan worden gezegd dat op 

het astraalgebied mededeeling evenals hier door de 

kennis van de wezenheid wordt beperkt. Terwijl 

iemand die instaat is om vrijelijk werkzaam te zijn 

op dat gebied, geinakkelijker en sneller in gemeer:.

schap treden kan met elk der menschelijke wezen

heden die daar :.tanwezig zijn dan op aarde, door 

middel van ~erstanclelijke indrukken, schijnen de be

woners zehren gewoonlijk niet in staat te zijn dit ver

n-.ogen uit te oefenen, maar schijnen gebonden te zijn 

cloor overeenkomstige, of schoon weHicht minder strenge, 

beperkingen aan die welke op aarde bestaan. Ret 

geyolg hiervan is dat men ze zich daar evenals hier ziet 

vereenigen in groepen die bijeengetrokken worclen 

door gemeenschappelijke voorlicfden, geloof en taa1. 

Een verslag van het tooneel van het astraal

gebied zou onyolledig zijn zonder vennelding van 

wat gewoonlijk de Gedenkschriften van het Astraal

licht worclen genoemd, de lichtbeeldige voorstelling 

van al wat ooit geschied is. Deze gedenkschriften 

worden werkelijk en bestendig ingedrukt op die II I 

hoogerc middenstof die oe Akilsha genoemd wordt, -4 ,.\~ (!,.(,.... 

- [ . d I £·6";",6 en worden . slechts op ecn meer 0 111111 er onrege ma-

tige wijze III het ~,s tra:tlli cht wcerkaatst, zoodat 

iemancl wiens gezich tsvcrmogc ll niet boven dit gebiecl 

stijgt waarschijnlijk slechts toevallige en verbandj-

looze beelclcn z:tl ycrkrijgen van het verleclen, inplaats 



van een samenbangend verslag. :Maar niettemin 

worden cr op het astraalgelJied voortdurend beelden 

van allerlei soort vroegere gebeurtenissen weerkaatst 

en deze vonnen claar cen belangrijk deel van de 0111-

gcvi ng van den onderzoeker. 

BEWUNERS. 

Na, hoc vluchtig ook, den achtergrond van OllS 

beelc! te hebben gesche tst 1110eten wij nu trachten 
er de gestalten in te vuUen, de bewoners van 11et 

astraa lgebied te beschrij ven. De geweldige ver

scheidenheid van c1eze wezenheden maakt het uiters t 
llloeilijk ze te rangschikken en Ilaar klassen te 

ordenen. Wellicht zal de geschiktste wijze zijn om 

ze te verdeelen in drie groote klassen: de mensche. 
lijke , de niet-menschelijke en de kUllstmatige. 

r. ::I!EKSCHELI]K. 

De lllensch':!lijke bewoners van Kumaloka vallen 
natuurlijkerwijze onder twee groepen: de levenden en 

de dooden, of om nauwkeuriger te sllreken: zij die 

nog cen sto[felijk Jichaam hcbben en zij die dat niet 
hcbben. 

1. L e \" end. 

De wezenheclen , die zich op het astraalgebiecl 

geclurencle het stoffelij'ke leven openbaren , kunnen 
onderverdeeld worden in vier klassen: 

1. Dc Adept o/aula ill ltd JI1!ry:ivir/'tpa. 

25 
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Dit lichaam is het kunstmatig voertuig dat gebruikt 

wordt op de vier lagere of ri'tpa-afdeelingen van bet 

devachangebied door degenen die in staat zijn daar 

werkzaam te wezen gedurende het aardleven, en 

wordt gevormd uit de zelfstandigheid van het ver

standslichaam. De leerling is in het eerst niet in 

staat dit voor zichzelf te vormen en moet daarom 

tevreden zijn met zijn gewoon astraallichaam dat 

samengesteld is uit de minder fijne stof van de 

kamische aura, maar op een zeker punt van zijn 

vooruitgang vormt de Meester Zelf voor de eerste 

maal zijn Milyavirllpa voor hem en onderwijst hem 

daarna en staat hcm bij totdat hij het zclf gemakkelijk 

en vaardig kan maken. Wanneer deze gemakkelijkheid 

bereikt is wordt dit voertuig gewoonlijk gebruikt 

in plaats van het grovere astraallichaam daar het een 

onmiddellijken overgang van het astraal- naar het de

vachangebicd en weclerol1l terllg naar willekellr toelaat 

cn ten allen tijde het gebruik \'an de hoog ere ver

mogens die tot zijn eigen gcbied bebooren vergunt. 

Er moet even weI opgemerkt worden dat iemand die 

in het Mayivirllpa rcist niet waarncembaar is voor 

louter astraalzicn tenzij hij verkiest zich zulks te 

maken cloor om zich cleeltjcs astralc stof te vcrgaren 

cn zoo cell tijdclijk lichaam voor zieh te i5chcppen 

dat voor d:tt gc biecl past, of schoon zulk cen tijc1e· 

lijke sehepping slechts op he t gewone astraal

lichaam zou gelijkcn evenals cen verstoffelijking op het 

stoffelijk lichaam gelijkt. In elk geval is het de 

openbaring van een hoogere wezenheicl op cen lager 

gehicd om zieh ziehtbaar te maken voor hen wier 

zintuigen nog nict boven dat gehiccl kunnen stijgen. 

\ 
( 
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Maar hetzij hij in het Milyavirupa of in het astraal

lichaam zij, heeft de lecding die het astraaJgebied 

binnengeleid worclt onder de lcicling van een bevoegcl 

leeraar claar altijd het volledigst mogelijke bewllstzij n 

en is inderdaad zichzelf, juist zooals zijn vrienden hem 

op aarde kennen, slechts zoncler de vier lag ere be

ginselen in het eerste geval en cle drie lagere in bet 

laatstc, en met de bijkomencle kracbten en vermogcns 

van dezen hoogeren toestand die hem in staat stellen 

op dat gebicd gedurende den slaap het Theosofisch 

werk clat zooveel van zijn clcnken in bcslag neemt 

gedurencle zijn wakendc men vecl gemakkclijker cn 

vecl krachtdadiger voort te zetten. Of lJij zich op 

het sto[[elijk gebied volledig en nauwkeurig zal her

inneren wat hij gedaan of geleercl heeft op het 

andere hangt er, zooals tevoren gezegd is, grooten

deels van af of hij in staat is zijn bewustzijn zonder 

tusschentijd van den eenen staat naar den anclercn 

over te brengen. 

2. Dc Psycltisclt ontwikkdde 111C1ISclt di L' 71id 
onder de Icidillg 7ifl1l COl llfcesicr staat. Zoo 

iemancl kan wei of niet geestelijk ontwikkelcl zij n 

want · de twee vormcn van vooruitgang gaan nict 

noodzakelijkerwijze te zamen, en wanneer iemand 

geborcn wordt met psychischc vermogcns is dit een

voudig de uitkomst van pogingen die gedurenc1e de 

vorige inkarnatie gemaakt zijn en die kUllnen zijn 

geweest van de edelste en onzelfzuchtigste soort of 

die aan den ancleren kant onwetcnd, slecht gericht, 

of zelfs geheeJ en al onwaarclig kunnen geweest zijn, 

Zoo iemand zal gemeenlijk volmaakt bewust zijn 

wanneer hij uit het lichaam is maar is er bij gebrck 
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aan behoorlijke oefening aan blootgesteld om groote

lijks bedrogen te worden aangaande wat hij ziet. Hij 
%al dikwijls in staat zijn bijna even volkomen door 

de verschillende onderafdcelingen van het astraal

gebicd te zlVervcn als pcrsoncn die tot de hicrv66r ge

noemde klasse behoorcn maar soms wardt hij bij

wnder aangetrokken tot een bijzondere afdeeling 

cn reist zelden lJUiten haar invloeden. Zijn herin

nering van wat hij gezien heefl: kan verschillcn 

naarmate van dell graacl val! zij He ontwikkeling, door 

alle trappcn, van volmaakte duidclijkheid tot volslagen 

\'crdraaiing of volslagen \'ergetelheid. Hij zal altijd 
in het astraallichaam verschijnen daar hij kracbtens 

het onderstcldc ni .=: t wect hoc het IVIayivinlpa te 
vonncn. 

3. Dc Gewo71e J1ICJlsc!t - dat wil zcggen: de 
mensch zander eenige psychische ontwikkeling 

die in zijn astraallichaam ronddrijf1. in meer of 

minder onbewusten toestand. In diepen sluimer 

trekken zich de hoogere beginselen bijna altijd 

111 hun astraal voertuig uit het Iicbaam terllg 

en zweven in zijn onmiddellijke nabijheic1, feitelijk 

bijna evenzeer in slaap ais het laatstgenoemde. In SOIll

mige gevallen even wei is dit astrale voertuicr minder o 
slaapZllchtig cn drijf1. droomerig rond op de ver· 

schillende astrale stroomen, herkent zoo nu en dan 

andere mcnschen in gclijkcn toestand cn maakt 

ondervindingen van allerlci soort dOOf, pleizierig en 

onpleizierig, waarvan de herinnering, hopeloos \-er

ward en dikwijls verkoddigcl tot eell buitens]lorige 

spotvoorstelling van lVat werkelijk gebeurdis, den 
pcrsoon den voigenden morge-n zal doen denkcn \Velk 
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een merkwaardigen droom hij gchad been. Deze 

l1itgedreven astraallichamen zijn Lijna vormloos en 

zeer vaag in om trek bij de meer achterlijke rassen 

en enkelingen, maar naarmate de mensch ontwik

kelt in verstand en geestelijkheid wordt zijn drijycnd 

astraal beter bepaald en gelijkt het nauwkeuriger 
op zijn stoffelijke omhulling. Daar de psychische 

vermogens der menschheid in verloop vall ont

wikkeling zijn en enkelingen op alle pllnten van 

hun ontwikkeling, gaat deze klasse natuurlijk 

met onwaarneembare schakeeringen over III de 

vorige. 

4. Dc Zwarte Toovenaar of zi:fll leerling. 
Deze klasse komt nauw overeen met de eerste, be

halve dat de ontwikkeling ten kwade in plaats van ten 

goede is geweest en de verkregen krachten gebruikt 

worden VOOf zui ver zelfzllchtige doeleinden in plaats 

van ten bate der menschheid. In haar Iagere 

rangen komen lec1en van het negerras die de afschuwe

lijke plechtigheden van de Obeah of Voedoe scholen 
l1itoefenen en de medicijnmannen van 1l1enigen 

wilden stam, terwijl hooger in verstand en daaro1l1 

des te laakbaarder de Tibetaansche zwarte toovenaars 

staan die dikwijls, of schoon onjl1ist, door Europeanen 

Di}gpa's worden genoe1l1d, een bena1l1ing die eigen

lijk, zooals geheel juist door Surgeon-Major \V addell 

in zijn jongste werk over" The Buddhism of Tibf't 
is uitgelegd, toek01l1t aan de Bhotaneesche onder

afdeeling van de groote Kargyu sekte, die deel uit-

1l1aakt van wat de halfhervor1l1de school van het 

Tibetaansche Bl1ddhis1l1e kan genoemd worden. De 

Dugpa's houden zich ongetwijf~ld tot op aanmerke-
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lijke hoogte op met Tantrika tooverij maar de wcr

kelijk roodgekapte, geheel onhervormde sekte is die 
van de Nyin-ma-pa's, of schoon veel verder dan deze , 
in een nog diepere diepte, de Bon-pa's, de aanhan

gers van den oorspronkelijken godsdienst, liggen die 
in het geheel nooit eenigen vorm van het Buddhis
me hebben aangenomen. Men 1l10et even wei niet 

veronderstellen dat alle Tibetaansche sekten behalve 

de Geltlgpa noodzakelijkerwijze en geheel en al 
slecht zijn, een meer ware beschouwing zou zijn 

dat, daar de regels der andere sekten een aanmer

keJijk grootere losheid van leven en daad toestaan, 
de verhonding van baatzuchtigen onder hen waar

schijnlijkerwijze veel grooter moet zijn dan onder de 
strengere hervormers. De onderzoeker zal nn en 
dan op het astraalgebied beoefenaren van het okkul

tisme nit alle deelen der wereld ontmoeten (die be
hooren tot loge's die in het geheel niet verbonden 

zijn aan de Meesters van wie de Theosofen het 

meest weten) die in vele gevallen ernstige en zelf
opofferende waarheidzoekers zijn. Ret is evenwel 

opmerkenswaard dat al znlke loge's ten minste bekend 

zijn met het bestaan van de groote RimilaYlsche 
Broederschap en erkennen dat zij onder hare leden 

de hoogste Adepten bevat die nn op aarde bekend 
zijn. 

:!. Do 0 d. 

Om mee te beginnen IS dit woord udood" zelf 

natuurlijk een ongerijmde misnaming daar de meeste 

wezenheden die onder dit hoofd worden gerang-
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schikt even volkomen levend z~n als wijzelven. I\len 
moet begrijpen dat de benaming degenen bedoelt 
die voor het oogenblik los zijn van het stoffelijk 

lichaam. Zij kunnen als voIgt worden onderver-

. deeJd in negen hoofdklassen: 
1. De Nirmfmakaya. Deze klasse wordt 

slechts genoemd om de lijst volledig te maken maar 
het is natuurlijk inderdaad zeer zelden dat zulk een 

verheven wezen zich op zulk een laag gebied als dit 
openbaart. Wanneer hij het om eenige reden die 
met zijn verheven werk in verb and stond wenschelijk 
yond dat te doen, zan hij waarschijnlijk voor dat 

doel, evenals. een Adept in bet Miyavir(\pa zou doen, 
een tijdelij k astraallichaam scheppen, daar bet meer 
verfijnde kleed onzichtbaar zou zijn voor het astraal

gezicht. Verdere opheldering omtrent het stand
pnnt en het werk van de Nirmanakaya's kan worden 

gevonden in Mevrouw Blavatsky's Tlteosopltz"cal Glos
sary en De stem van de Stdte. 

2. De Cltela die op rdnkarnatz"e u!acltt. In 

Th(wsoflSche letterkunde is dikwijl~ verklaard dat 

de leerling wanneer hij een zekeren trap bereikt, in 
staat is om met de hulp van zijnen Meester te cintsnap

pen aan de werking van wat in gewone gevallen de 
natuurwet is die een menschelijk wezen na den dood 

voert tot den devachanischen toestand om 
daar zijn behoorlijke belooning te ontvangen in 

het volle dig uitwerken van aHe geestelijke krachten 

die zijn hoogste strevingen terwijl hij op aarde was 
in beweging hebben gebracht. Daar . de leerling 

krachtens de veronderstelling iemand zijn moet van 
rein leven en hoog denken is het waarschijnlijk dat 
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bij hem deze geestelijke krachten van ongewone 

sterkte zullen zijn en daarom zal, wanneer hij, om 
de bijzondere uitdrukking te gebruiken, "zijn Dev::t
chan neemt", dit waarschijnlijk uitermate lang zijn. 

Maar indien hij in plaats van het te nemen het Pad 

van Verzaking kiest (zoodat hij zelfs op zijn laag 
standpunt en op zijn nederige wijze aldns de voet

stappen van den Grooten :Meester van Verzaking, 
G.\'uTAl\IA BU])])£-IA Zelf, begint te volgen) is hij 
in staat dicn krachtsvoorraad in cen geheel andere 

richting te verbruiken: haar te gebruiken ten bate 

der menschheid en zoo, hoe oneindig klein zijn 

offer ook zijn moge, zijn gering aandeel te nemen aan 
het groote werk der Nirmanakaya's. Dom- dit verloop 

te vo16en offert hij ongetwijfeld eeuwen van innige 
zaligheid op maar ::tan den anderen kant wint hij 
het gewe-ldige voordeel in staal te zijn zijn leven 

van werk en vooruitgang zonder gaping voort te 
zetten. Wanneer een leerling die besloten heefl dit 

te do en sterfl, stapt hij slechts uit zijn Iich::tam zooals 
hij dikwijls tevoren heefl gedaan en wacht op het 

::tstraalgebied tot een passende relnkarnatie voor hem 

door zijnen Meester kan worden geschikt. 
Daar dit een besliste afwijking van het gewone ver

loop is moet de toestemming van een zeer hoog 
gezagbebber verkregen worden alvorens de poging 
kan worden gedaan, en zell's wanneer deze wordt 

toegestaan is de kracht der natutlrwet zoo sterk dat 

er gezegd wordt dat de leerling zich zorgvuldig en 
strikt moet ~eperken tot Kamaloka terwijl de zaak 

wordt geschikt opdat hij niet wanneer hij eens, 

zelfs voor een oogenblik, het devachangebied 
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aanraakte, als cloor een ollwcersta:1.nharen stro0111 we

derom in den gang der gewone ontwikkeling zou worden 

gesleurd , In sommige gevallen, ofscboon die .. zeldzaam 
zijn, wordt hij in staat gesteld den last eener nieuwe ge

boorte te vermijdell door onmiddellijk in een vol
was sen lichaam te worden geplaatst welks vroegere 
bewoner er geen verder nut vf<)!:/ heeft, maar het is 

natuurlijk niel dikwijls dat een passend lichaam be

schikbaar is, Verreweg vaker moet hij op het astraal

gebied zooals hierboven is vermelcl wachten tot de 

gelegenheid voor een passencle geboorte zich voor
doet. In den tusschentijd verliest hij evenwel geen 
tijd want hij is even volmaakt zichzelf als hij ooit is 

geweest, en is in staat , met het werk dat hem door 

zijn Meester gcgeven worclt zelfs vlugge~ en krachtdacliger 
voort te gaan clan tocn hij in het stoffelijk Jichaam 

was, daar hij niet langer door cle mogelijkheid van 
vermoelClllS wordt belemmerd. Zijn bewustzijn is 

natuurlijk geheel volledig en hij zwerft naar willekeur 
met even groot gemak door alle afcleelingen van 

KamaJoka. De cheh die op relnkarnatie wacht is 

geenszins een van de gewoonste voorwerpen van het 
astraalgebied, maar toch kan men hem nn en dan 

ontmoeten en vormt hij daarom een van onze klassen. 
Zonder tlVijfeJ zal deze klasse talrijker worden naar

mate de ontwikkeling der menschheid voortschrijdt 

en een steeds toenemend gedeelte het Pad van 
Reiligheid betreedt. 

3. De Gewolle Mensclt na den dODd . . Ret is 
onnoodig te zeggen clat deze klasse millioenen malen 

grooter is . dan die waarvan wij gesproken hebbell, 

en de aard en toestand van hare ledcn verschillen 
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tusschen niterst wijclc grenzcn. Binnen overcenkomstig 
wijde grenzen kan ook de lengte van hun leven op 

het astraalgebied verschillen, want terwijl er sommi

gen zijn die daar slechts enkele dagen of uren door

brengen, blijven anderen vele jaren en zelfs eeuwen 

op deze vlakte. remand die een goed en rein leven 

geleid heeft, wiens sterkste gevoelens en strevingen 

onzelfzuchtig en geestelijk zijn geweest, zal geen 

aantrekking voor dit gebied hebhen en zal wanneer 

hij geheel en al aan zichzelf wordt overgelaten 

weinig vinden om hem daar te houclen of om hem 

tot werkzaamheid op te wekken zelfs gedurende het 
vergelijkenderwijze korte tijdperk van zijn verblijf. 

'Want men moetbegrijpen dat na den dood de ware 

mensch bezig is zich in zichzelf terng te trekken en 

evenals hij bij den eersten trap van dat verloop zijn 

stoffelijk lichaam afwerpt en bijna onmiddeUijk daarna 

het etherisch dubhel en de Prana, ligt het oak in 
de be stemming dat hij zoo spoedig mogelijk ook het 

astraal of kamisch lichaam af moet werpen en over

gaan tot den devachanischen toestand waar zijn gees

telijke strevingen aileen hun vollen bloei kunnen 

vinden. De edele mensch van rein gem oed zal in 

staat zijn dit te doen want hij heefl aile aardsche 

hartstochten gedurende het leven onderworpen; de 

kracht van zijn wil was gclcid in hooger kanalen 

en daarom is er maar weinig kracht van lagere be

geerte die in Kamaloka moet worden uitgewerkt. 

Zijn verblijf daar zal bijgevolg zeer kort zijn en naar 
alle waarschijnlijkheid zal hij weinig meer dan een 

droomerig halfbewustzijn van bestaan hehben 

totdat hij in den slaap valt gedurende welken zijn 
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hoogcrc heginsc1cn zich ten slottc bcvrijclen van het 

kan)isch omhulsel en ingaan tot de zalige rust van 

Devachan. 
Voor dengeen die het pad van okkulte ont

wikkeling nog niet hetreclen heefl is wat beschreven 

is de ideale staat van zaken maar natuurlijkerwijze 

wordt die niet door allen of zelfs cloor de • 
meerderheicl bereikt. 

zich geenszins v66r 

De gemiddelde mensch heefl 

den dood van de lagere be-

geertcn bcvrijd en er is een lang tijdperk van meer 

of minder volledig bewust leven op het astraalge hied 

noodig om de krachten die hij verwekt heefl te 

laten uitwerken en zoo het 1100ger Ik te verlossen. 

Het lichaam d:;t hij gedurende dit ·tijdperk bewoont 

is het Kamarllpa dat kan worden hcschreven als 

een herschikking van cle stof van zijn astraallichaam. 

Maar het is veel bepaalder in omtrek en ook bestaat 

er dit belangrijke verschil tusschen de twee dat 
terwijl het astraal1ichaam, indiell het gedurencle het 

leven voldoende ontwaakt was om ook maar eenigs

zins vrij werkzaam te zijn, waarschijnlijk in staat zou 

zijn om alle of ten minste de meeste onclerafcleelin

gen van zijn gebied te bezoeken, het Kamarllpa die 

vrijheid niet heefl maar strikt bepaald blijfl tot die 

vlakte waartoe zijn verwantschappen het getrokken 

hebben. Het heefl evenwel eell zekere soort voor

uitgang die daarmecle in verband staat want over 

het algemeen vereischen de krachten die iemand ge

durende het aardleven in beweging gesteld heen, 0111 

op geeigende wijze ' uit te werken, een verblijf op 

meer dan een afdeeling van Kamaloka en wanneer 

dit het geval is kan men een regelmatige opvolging 

,. 



36 

opmcrkCll dic met de 13.agste aanvangt, zoodat wan

neer het Kamarupa zijn aantrekkillgskrachten tot de 

eene vlakte heefl uitgeput, hct grootste gedcelte van 

zijn grovere dceltjcs wegvalt en het zich ver

want vindt met een iets hoogcren staat van bestaan. 

Zijn soortelijke zwaarte neemt als het ware voort

durend af en zoo stijgt bet gestadig van de dichtere 

naar de lichtere lagen en hOl1dt het slechts stil wan

neer het een tijdlang jl1ist in evenwicht is. Dit is k laar

blijkelijk de verklaring van een opmerking die dik

wijls gemaakt wordt door wezenheden die op seances 

verschijnen en die behelst dat zij op het punt staan 

om tot een hoogere sfeer te stijgen vanwaar het 

onmogelijk zal zijn, of niet zoo gemakkelijk, om 

"in gemeenschap te treden" door een medium, en het 

is inclerdaad waar dat iemand het op de hoogste on

derafdeelingen van dit gebied bijna onmogelijk zou 

vinden om met eenig gewoon medium in verbinding 

te treden. 
Hier behoort wellicht uitgelegd te worden dat de 

bepaaldheid ' van omtrek die het Kamari\pa onder

scheidt van het astraallichaam, van een gansch en 

al verschillenden aard is dan die bepaaldheid in het 

astraal van den mensch v66r den dood die beschre

yen werd als ' een teeken van vooruitgang. Er kan 

nooit eenige mogelijkheid van verwarring tusschen 

de twee wezenheden bestaan want ter wijl bij den 

mensch die aan het stoffelij k lichaam is verbon~en 
de verschillende soorten van astrale deeltjes aUe op 

een onontwarbare wijze dooreenverstrengeld zijn en 

onophoudelijk van stand veranderen, is hun werking 

na den dood vee I beperkter daar zij zich dan 

37 

schikken overeenkomstig hun graad van stoffelijkheid 

en als het ware een reeks scheeden of schillen 

worden die hem omringen en waarvan de grofste 

altijd buiten is en zoo oplost vMr de andere. Deze 

oploss ing l>ehoefl niet noodzakelijkerwijze volledig te 

zijn i de mate waartoe zij plaats yindt wordt beheerscht 

door het vermogen van Manas om zich te bevrijden 

nit zijn verband met eenige gegevene vlakte , en bier

van hangt ook zooals men later zien zal de aard 
van de ((schim" af. 

Het dichterlijke clenkbeeld van den dood als een 

algemcen ver e,/~ner is louter ongerijmdhcid, ge
boren uit on \!etenclhcid , want inclcrdaacl maakt hct 

verlies van het stoffclijk lichaam in de groote meer

derheid _ der gcvallen hoegenaamd geen verschil in 

den aard of het verstand van den persoon en daaroll1 

zijn er evenveel vcrschillcncle verscheidenhcden van 

verstand onder hen die \Vij gemeenlijk de dooden 
noemen als oneler de le \-enu en. Dc algemeene gods

dienstige leering van het Westen aangaancle de onder

vindingen der menschen na den dood, is lang 

z66 buitensporig onnauwkeurig geweest dat zelfs ver

standige menschen dikwijls verschrikkelijk verl>ijstcrd 

zijn wanneer zij in Kamaloka na den dood weer tot 

bewllstzijn komen. De toe stand waarin de pas aan

gekomene zich bevindt verschilt zoo volslagen van 

wat men hem heefl do en verwachten dat het geen 

ongewoon ding is dat hij in het eerst weig~rt te 

gelooven dat hij in het geheel door de portalen des 

cloods is heengegaan. Inderdaad is ons geloof in 

de onsterfelijkheid der ziel waarop wij zoo prat zijn, 

van zoo weinig feitelijke waarde clat de meeste mell-
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schen juist het [cit dat zij nog bewust zijn ais een 

volstrekt bewijs beschouwen dat zij niet gestorven 
zijn. De afscbuwelijke leer Van de eeuwige stra[ is 

ook verantwoordelijk voor zeer veel allerbe

klagenswaarcligste en geheel en al ongegronde ver
schrikking onder clegenen clie pas in Kamaloka zijn 

aangekomen, die in vele gevallen lange tijdperken 

van hevig verstanclelijk lijden doorbrengen alvorens 

zij zich kunnen bevrijden van den nood lottigen invloecl 

van die afzicbtelij ke godslastering en beseffen oat cle 

werelcl niet geregeerd wordt naar cle grillen van den 

een of ancleren duivel clie vrunnikt over menschelijke 

foltering maar naar een welclaclige cn wonclerbaarlijk 

gedulclige ontwikkelingswet. Vele leden van de 

klasse clie wij bescbou wen hereiken in het gebeel 

geen eukel verstandelijk begrip van , clit [eit, maar 

drij"en oj) dezelfcle doellooze wijze door hun astralen 

tusschentijcl ais waarop zij het stoffelijk gecleelte van 

hun 1even bebben cloorgebracht. Zoo zijn er in 

Kamaloka juist ais op de aarcle cle weinigen die iets 

begrijpen van hun toeo:tancl en weten hoc die ten 

beste te gebruiken, en de velen clie die kennis nog 

niet hebben verkregen i en daar zijn de onwetenden 

evena1s hier zeiden bereid om voordee1 te trekken 
uit den raad of het voorbeelcl van de wijzen. 

Maar van welken graad het verstand der wezen

beid ook zijn moge zij is steeds een golvende en 

over het algemeen 1angzamerhand verminderende 

hoC\'eelhcid want de Jagere NT anas worelt in tegen

gestelde richtingcn getrokken cloor de hoogere Drie

heid die er op werkt van boven zijn vlakte en l-dma 

. die vall llcneden werkt-i en elaarom slingert hij tus-
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schen de twee aantrekkingen met een steeds toene-

mcncle 
kamische 

nelgll1g tot eerstgenoemde naarmate de 

krachten wegslijten. En bier komt het 

kwaacl van wat op se:;tnces de "ontwikkeling" van 

een geest door een medium wordt genoemd, een 

verloop waarvan het doel is om de neertrekkende 

kracbt van Kama te versterken, om het lagere deel 

van de wezenheid (daar dat alles is wat bereikt kan 

worden) te doen ontwaken uit de natuurlijke en 

wenschelijke onbewus theid waartoe het overgaat, en 

aldus op onnatuurlijke wijze haar bestaan ill Kamaloka 

te verlengen. Men zal het bijzondere gevaar hiervan 

inzien wanneer men zich herinnert dat de werkelijke 

mensch zich gedurende al dien tijd gestadig in 

zichze1f terugtrekt en claarom naarmate er tijcl voor

bijgaat mtnder en minder in staat is om invloecl uit 

te oe[enen over dit lagere gecleelte of om het te 

leiden, tcrwijl dit niettemin, totdat de scheiding vo1-

lcdig is, het vennogen heefl: Karma te maken en 

onder ,deze omstancligbeden kJaarblijkelijk waarschijn

lijker kwaad dan goed zal toevoegell aan zijn gedenk

schrifl:. Zoo is het kwaad dat gedaan wordt drie

voudig: ten eerste, de vertraging van de scbeicling 

tusschen :Mana<; en Kama en de daaruit voortv1oei

ellde tijdver;:pilling en ~rlenging van den tusschentijd 

tusschen twee inkarnatien i ten tweede, de uitennate 

groote waarschijnlijkbeid (die bijna met zekerheid 

gelijkstaat) dat cen groote vermeerdering aan 's mans 

slecht Karma zal worden toegevoegd die zalmoeten 

wordell uitgewcrkt in toekomstige gelJoorten; ten 

clcrde, het versc11rikkelijke gcvaar oat deze onnatuur · 

lijke versterki,ng Y"l11 de kracht van Kama Jaatstge-
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noemde wellicht kan in staat stell en om den geheelen 
lager en Manas onontwarbaar te verstrikken en zoo 
het geheele verlies van een inkarnatie veroorzaken. 

Of schoon lulk een gevolg als dit laatste 

gelukkig ongewoon is, is het iets dat meer dan eens 
geschied is, en in zeer vele gevallen waar het kwaad 
deze uiterste mogelijkheicl lli et vero orzaakt heeft, 

heeft de man niettemin veel meer van zijn lageren 
Manas yerl oren cl oo r deze bijkolllsLige verstrikking 

in K ama dan hij Wll hebben wanneer hij met rust 
gelaten was om rustig in zichzelf terug te trekken 

zooals de natUllr bestemd had. R et w(ll·dt niet ont

kencl dat in spiritua listische kringen zoo nu en clan 
cen zekcre mate van goed kan worden gedaan aan 

zeer verlaagcl e \\'ezenh eden, m;tar klaarblijkelijk is het 
de becJoeling cler natuur clat zulke hu lp, zooals dikwijls 

geschied t, gebo den wonlt door beoefenaars van 
het okkultisme die in sLaat zijn he t astraalgebiecl 

gedurende het aarclleven te bezoeken en die door 
bevoegde leeraars geoefend zij n 0 111 , op die wij ze welke 

het nnttigst zijn moge, de verschillende gevallen te 
behandelen die zij ontmoetell. l.[en zal gereedelijk 

inzien dat zulk een plan van hulp, die woals hier in 

elk twijfelachtig geval de mogelijkheid met zich draagt 
van oogenblikkelijk beroep op hoogere gezaghebbers, 
oneindig veel veiliger is dan elke t oevallige bijstand 

die verkregen wordt door een medium dat gehecl 

onLckend kan wezcn (en inderdaad over het alge
meen is) n~et de wetten die de geestelijke ontwik

keling beheerschen en dat even vatbaar is voor de 
beheersching do or slechte of kwaadaardige invloeden 

aJs clo or gocdc. 
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Geheel en a1 buiten elke vraag van ontwikkeling 

door een medium om, bestaat er een ander~ en veel 

vaker uitgeoefende inv10ed die de ontlichaamde 
wezenheid op haar weg naar Devachan zeer kan 

vertragen en dat is de innige en onbedwongen smart 
van haar overledene vrienden en verwanten. Ret is 

een der vele droevige gevolgen van de verschrikke

lijk onna.llwkeurige en zelfs ongodsdienstige bcscbou
wing die wij in het Westen eeuwen lang aan den 
dood hebben gehecht dat wij niet alleen ons zclf 

een geweldige hoeveelheid geheel onnoodig leed vcr
oorzaken oyer deze tijdelijke scheiding van onze 

geliefden maar dat wij ook dikwijls door middd van 

die smart zelve die wij zoo scherp voelen ernstig 
kwaad do en aan degenen wi en wij zulk een diepc 

genegenheid toedragen. Zooals een van onze be
kwaamste schrijvers ons onlangs heeft gezegcl kan 

wanneer onze broeder vredig en op natuurlijke wijze 
in voor-devachanische on bewustheid zinkt "een ont

waken worden veroorzaakt door de hartstochtelijke 

smart en begeerten van op aarde achtergelaten vriell

den en deze die de kamische bestanddcelen in cle be
lichaamden hevig doen trilJen kunnen trillingen ver

wekken in llet Kamarupa van de ontlichaamden en 

~oo den lageren Manas bereikcn en doen ontwaken 
die nog niet is teruggetrokken tot, en hereenigd met 
zijnen vader, het geestelijk verstand. Zoo kan hij 

worden opgewekt uit zijn droomerigen staat tot een 
le\'endige herinnering aan het zoo onlangs verlaten 

aardleven. Dit ontwaken wordt dikwijls vergezeld 

door hevig lijden en zelfs indien dit vermeden wordt , 
wordt het natuurlijke verloop van de Drieheid die 

c\'STKAALGEBIED. 4 . 

.. 
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zich bevrijdt ruw verstoord en de volmaking van 

haar vrijheid vertraagd ." (Dc dood - en daarna?, 
bIz. 33). Het zou goed zijn indien zij wier geliefden 
voor hen zijn overgegaan nit deze ontwijfelbare feiten 

de plicht zouden willen leeren om terwille van die 
dierbaren een smart te beteugelen die, hoe natuurlijk 

zij ook zijn moge, toch in baar kernwezen zelfzuch
tig is. Niet dat okkulte leering een vergeten van de 

doo den aanraadt: verre van dien, maar zij geeft aan 

hoe iemands toegenegen herinnering aan zijn vertrok

ken vriend een kraeht is die, wanneer zij behoorlijk 
geleid wordt in het kanaal van ernstige goede wensehen 
voor zijn vooruitgang naar Devachan en zijn rustigen 

doorgang door Kamaloka, voor hem van werkelijke 

waarde zou kunnen zijn terwijl zij indien zij verspild 
wordt in rouw om hem en hunkeren om hem weer 

terllg te hebben, niet aileen nutteloos maar ook schade
lijk is. Het is met waar inzieht dat de Hindugodsdienst 
zijn Shraddha-plechtigheden voorschrijft en de Katho

lieke Kerk baar gebeden voor de dooden. 

Soms gebeurt het even weI dat de begeerte naar 

gemeenschap van den anderen kant komt en dat een 
wezenheid van de kla5se die wij oesehouwen iets 
heeft dat zij in het bijzonder wenseht te zeggen 

aan clegenen die zij heeft aehtergclaten. Zoo nn en 
dan is deze mededeeling belangrijk, woals bijvoor

beeld de aandlliding van de pla.ats waar een ontbre
kend testament verborgen is, maar vaker schijnt zij 

0115 geheel en al onbeduidend. Toch is het, wat het 
ook zijn moge, indicn bet diep ingedrukt is in het 

gcmoed van den doode ongetwijfeld wenschelij k dat 
hij in staat gestelcl worde haar uit te drnkken daar 
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anders de dringende begeerte om dat te doen 
zijn bewustzijn voortdurend naar bet aardleven terug 

zou trekken en hem zou verhinderen tot hoogere 

sferen over te gaan. In wlk een geval is een 
psychiek die hem kan begrijpen of een medium door 
wi en hij kan sehrijven of spreken hem werkelijk van 

dienst. Men moet in bet oog houden dat de reden 
waarom hij gewoonlijk niet kan schrijven of spreken 

zonder een medium is, dat een toestand van sto[ 
gewoonlijk slechts werking kan uitoefenen op den 

eerstvolgenden toestand onder zieh, en daar hij nu 
geen' grovere stof in zijn bewcrktuiging heefi dan die 

waarvan het Kamarupa is samengesteld bevindt 
hij dat het onmogelijk is trillingen te verwekken in 
de stoffelijke zelfstandigheid van de lueht of het 

stoffelijke potlood te bewegen zonder levende sto[ 
te leenen van de tusschenliggende soort die in het 

etherisch dubbel bevat is en door middel waarvan 

een aandrifi gemakkelijk kan worden overgebracht 
van het @ene gebied naar bet ::tndere. Nu zou hij 

niet III staat zijn deze grondstof van een of ander 

gewoon iemand te leenen omdat zoo iemand's be
ginselen te nauw aaneengeschakeld zouden zijn om 

door ecnig middel dat hij waarschijnlijk onder zijn 
bereik zou hebben gescheiden te worden, maar bct 

kernwezen zelf van mediumscbap is de gemakkelijke 
scheidbaarheid van de beginselen en daaroll1 kan hij 

zonder moeite nit een medium de stof trekken die 

hij voor zijn openbaring noodig heefi, welke die 
ook zijn moge. Wanneer hij geen medium kan 

vinden of niet weet hoc er cen te gebruiken doet 

hij soms onhandige en haspelende ]logingen om 0]> 
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zijn eigen h outje in gemeenschap te treden en brengt 

hij door de kracht van zijn wil blindelings elemen- · 
tale krachten in werking, die wellicht zulke blijkbaar 

doellooze verschijnselen voortbrengen als steenwerpen, 
belluiden, enzoovoorts. Ret is bijgevolg dikwijls het 
geval dat een psychiek of medium dat naar een 
huis g:!at waar zulke verschijnselen plaats vinden in 

staat kan zijn te ontdekken wat de wezenheid 

die ze voortbrengt tracht te zeggen of te doen en 
zoo een eind maken aan de stoornis. Dit zou 

even weI niet altijd het geval zijn daar deze elemen

tale krachten nu en dan door geheel verschillende 
oorzakcn in beweging worden gebracht. 

Maar tegen een wezenheid die aan de aarde 
wordt gebonden door de begeerte om met hare over

levende vrienden in gemeenscbap te treden zijn er 
duizenden die indien zij met rust worden gelaten 
er nooit aan denken zullen dat te doen ' of schoon zij 

wanneer het denkbeeld hun door middel van een medi
um wordt voorgeslagen er spoedig genoeg aan zullen 

beantwoorden, want daar hun belangen gedurende het 

:tardlcven waarschijnlijk minder op geestdijke dan 
weI op wereldsche zakcn waren gericht is het nict 

l1l0cilijk om trillingen in hen op te wekken die in 
samentrilling zijn met zaken die in verband staan 
met het bestaan dat zij zoo onlangs verlaten hebben, 

en deze on begeerlijke versterking van aardsche ge

dachten wordt dikwijls teweeg gebracht door de 
tusschenkomst van wclmeenende maar onwetende 

vrienden die trachten door een medium medcdeelin 
gen van den yertrokkcne te ontvangen, met het gcyolg 

dat hij juist in verhoucling tot hun wclslagen bloot-
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gesteld is aan de verschillende gev::uen die hierboven 
zijn opgenoemd. Men moet ook onthouden dat bet 

mogelijke kwaacl aan de wezenheid zelve geenszins alle 
lewaad is dat ontstaan lean uit zulk eene bandelwijze 

want degencn die gedurende het leven gewoonlijk 
seances bijwonen zullen bijna zeker een neiging ont

wikkelen om ze na den dood veelvulclig te bezoeken 

en loopen op hun beurt zoodoende het gevaar waarin zij 

zoo dikwijls hun voorgangers hebben gebracht. 
Bovendien is het welbekend dat de levenskracht die 

noodig is 0111 stoifelijke openbaringen te voorschijp 

te brengen dikwijls getrokken wordt uit de omzit
tenden zoowel als het medium en het daaruit voort

vloeiende gevolg voor laatstgenoemde is altijd slecht 
zooals wordt aangetoond door bet groote aantal van 

dergelijke gevoeligen die hetzij zedelijk of psychisch 

den slechten weg zijn opgegaan i sommigen hunner 

zijn lijders geworden aan val1ende ziekte, sommigen 
hebben zich aan den drank overg(lgeven, anderen 

zijn onder ' invloeden gekomen die hen verleidden 

om tot allerlei soort van bedrog of kunstgrepen hun 

toevlucht te nemen. 
4. De Scltim. Wanneer de scheiding der begin

selen volledig i~, is het Kftmalokaleven van den 
mensch voorbij, en zooals tevoren gezegd is gaat hij 

over tot den devachanischen toestand. Maar evenals 
hij wanneer hij voor dit gebied stern zijn stoffelijk 

lichaam achterlaat, laat hij ook wanneer hij 

sterft voor het astraalgebied zijn Kamarupa 
achter. Indien hij zich gedurende het leven 

gelouterd heeft van aIle aardsche begeerten en al 

zijn krachten gericht heeft in de kanalen van on-
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zelfzuchtige geestelijke streving zal zijn hooger Ik 

in staat zijn den ganschen lager en Manas tot zich 

terug te trekken dien het tot inkarnatie uitzond. 

In dat geval zal het Kihuartlpa dat op het astraal

gebied is achtergelaten een louter lijk zijn evenals 

het verlaten stoiTelijke lichaam, en dan zal het niet 

in deze klasse maar in de volgende komen. Zelfs 

bij iemand van een ietwat minder volmaakt leven 

kan uijna dezelfdc uitkomst worden bereikt indien 

men de lagere begeerte-krachten ongestoord in 

Kamaloka !aat uitwerken, maar de meerderheid der 

menschen doen terwijl zij op aarde zijn slechts zeer 

geringe en slordige pogingen om zich te verlossen 

van de minder verheven aandriflen van hunnen aard 

en veroordeelen zich bijgevolg niet alleen tot 

een in hooge mate verlengd verblijf op het astraal

gebied maar ook tot wat niet anders kan worden 

bescbreven dan als een verlies van een deel van den 
lageren Manas. Dit is ongetwijfeld een zeer stof[elijkc 

wijzc om de groote geheimenis van de weerkaatsing van 

clen hoogeren Manas in den lageren uit te drukken maar 

claar slechts 'clegenen die de poorten van inwijding 

zijn doorgegaan deze volkomen kunnen begrijpen 

moeten wij ons tevreden stellen met de dichtstbij
liggende benadering tot nauwkeurigheid die voor 

ons mogelijk is; en inderdaad zal men een tamelijk 

nauwkeurig denkueeld van wat werkelijk plaats vindt 

verkrijgen door de stelling aan te nemen dat het 

manasisch beginsel bij elke inkarnatie een gedeelte 

van zichzelf in de lagere wereld van stoffelijk leven 

neerzendt en verwacht in staat te zijn om het weer 

terug te trekken aan het eind van het leven, verrijkt 
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met al zijn verscheidene ondervindingen. Dc gewone 

mensch laat zich evenwel gewoonlijk zoo erbarmelijk 

verslaafcl geraken aan allerlei !age begeerten dat een 

zeker deel van zijn lageren Manas zeer nanw met 

Kama dooreenverstrengeld wordt en , wanneer de 

scheiding plaats vindt aJs zijn Jeven in KamaJoka 
over is moet het manasisch beginseJ als het ware 

weggescheurd worden en blijfl het verlaagde deeJ 

in het Kamarupa. 
Dit Kamartlpa bestaat dan nit de deeJtjes van 

astraJe stof waarnit de lagere Manas niet in staat is 

geweest zich Jos te maken en die hem daarom ge

vangen houden want wanneer Manas overgaat naar 

Devachan blijven deze vasthechtende brokstukken 

aan een deeJ ervan vastzitten en wringen het als 

het ware weg. De hoeveelheid van ,de stof van 

eJke vlakte die in het Kamarupa aanwezig is zal 

daarom afhangen van de mate waarin Manas on

ontwaruaar verstrikt geworden is in de lagere harts
tochten. Ret zal dnidelijk zijn dat naarmate Manas 

in den overgang van vlak~e tot vlakte niet in staat 

is zich volkomen te bevrijden uit de stof van elk 

daarvan, het Kamarupa de aanwezigheid zaJ vertoonen 

van elke grovere soort die er in geslaagd is haar 

verb and er mede te behouden. 
Zoo komt de soort wezenheid in leven die 

"De Schim" genoemd wordt, een wezenheid, 

zij opgerr,erkt, die in geen enkel opzicht het wer

kelijke ikwezen is (want dit is overgegaan naar 

Devachan) maar die niettemin niet aileen zijn 

nauwkeurig persoonlijk voorkomen heen, maar 

ook zijn geheugen en aJ zijn kleine eigen-
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aardigheden bezit en die hem daarom zeer wei kan 
verpersoonlijken zooals zij inderdaad dikwijls op 

seances doet. Zij is natuurlijk niet bewust van 
cenige daad van verpersoonlijking want voor zoover 

haar verstand gaat moet zij zich noodzakeJijkerwijze 
voorstellen dat zij het ikwezen is, maar men kan 

zich de afschuw en walging van de vrienden van den 

over1edene voorstellen als zij slechts konden beseffen 
dat zij misleid waren 0111 als hun geliefde een JOllter 

zielloozen bundel van zijn slechtste eigenschappen 

aan te nemen. Haar levensduur verschilt naarmate 

van hoeveel van den lageren Ivlanas haar bezielt, 

maar daar deze den ganschen tijd in een uitdoovings
verloop verkeert is haar verstand een gestadig af

nemende hoeveelheid of schoon zij een groote mate 
van een zekere dierlijke ges lepenheid kan bezitten, 
en zelfs geheel tegen het eind \'an haren loopbaan 

is zij nog in staat in gemeenschap te treden door 

tijdelijk verstand van het medium te 1eenen. Door 
haren aard zelf is zij uiterst vatbaar om door aile 

so orten kwade invloeden bewogen te worden en 

daar zij gescheiden is van haar hooger Ik heefl zij 
niets in haren samenstel dat in staat is te beantwoor

den aan goede invloeden. Zij leent zich daarom ge
reedelijk tot verscheidene kleinere doeleinden van 

enkele cler lagere soort zwarte toovenaan;. Al 
wat zij bezit aan stof van manasischen aard 

ontbindt langzamerhand en keert to t haar eigen 

gebied terug, of schoon niet tot eenig afzonderlijk 

verstand; zooverwaast de schim met bijna onwaar
neembare schakeeringen tot een lid van onze vo1-

gende klasse. 
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5. Dc Seltz'!. Deze is volstrekt het louter astrale 

lijk III staat van ontbinding, elk deeltje van den 
lageren Manas heefl het verlaten. Zij is geheel en 

al zander eenig bewustzijn of verstandelijkheid en 

wordt lijdelijk rond gevoerd op de astrale stroomen 
evenals een walk in e1ke mogelijke richting zon 

kunnen worden gedreven door een tijdelijke bries; 

maar zelfs nu nog kan zij gedurende enkele oogcn
blikken worden gegalvaniseerd tot een ijzingwekkend 

potsierlijken schijn van leven indien zij toevallig binnen 

het bereik van de aura van een medium komt. 

Onder zulke omstandigheden zal zij nog altijd haar ver

vertrokken persoonlijkheid in voorkomen n:tuwkeurig 
gelijken en kan zij zelfs tot op zekere hoogte haar gewone 

uitdrukkingen of handschrift nabootsen maar zij doet 

dit alleen door de werktuigelijke werking van de 
cellen waaruit zij samengesteid is en die geneigd zijn 

om, indien zij opgewekt worden, de handeIwijze waar
aan zij het meest gewoon zijn te herhalen; en welke 

hoeveelheid verstand zich ook achter elke van zulke 

openbaringen bevinden moge, deze staat zeer zeker in 

geen verband met de oorspronkelijke wezenheid maar 

wordt door het medium of zijne "geleigeesten" voor 
die gelegenheid geleend. Zij wordt evenwel vaker 

tijdelijk belevendigd op een gansch andere wijze 
die onder het volgende hoofd zal worden beschre

ven. Zij hee[t ook de eigenschap om nog blindelings 

te bean two orden aan die trillingen - gemeenlijk 

van de laagste soort - die er dikwijls in opgewekt 
werden gedurende den laatsten trap van haar bestaan 

ais een schim en bijgevolg zullen degenen in wie 

slechte begeerten of hartstochten overheerschen 
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wanneer zij stoifelijke seances bijwonen z.eer waar

schijnlijk ondervinden dat deze versterkt worden en 
ais het ware op hen doqr de onbewuste schill en 

worden teruggeworpen. 
Er is ook nog een andere verscheidenheid 

van Iijkeu die noodzakelijk onder dit hoofd ge

aenoemd moet worden of schoon zij tot een veel 
b 

vroegeren tra p van's mensch en geschiedenis na den dood 

behoort. Hierboven is gezegd dat betrekkelijk suel 
na den dood van het stoffelijk lichaam het Kama

rllps_ gevormd en het etberisch dubbel a[geworpen 

wordt, terwijl dit laatste lichaam bestemd is tot een 

langzame ontbinding juist evenals de kamari'tpiscbe 

schil op een later punt van het verloop. Deze 

etheriscbe schil komt men evenwel niet doelloos rond

drijvend tegen 200als de soort die wij tot nog toe 

behandeld hebben. Integendeel zij blijft binnen enkele 

weiniae meters van het ontbindende stoffelijke lichaam 
b 

en daar zij gemakkelijk zicbtbaar is voor ieder die 

zelfs maar lichtelijk gevoelig is, is zij verantwoorde

lijk voor veel van de gemeenlijk verspreide verhalen 

van kerkhofspoken. Een psychisch ontwikkelcl mensch 

die een van Onze groote kerkhoven voorbijkomt zal 

honderde van deze blauwachtig witte, nevelachtige 

vormen zien die zweven over de graven waar de 

stoifelijke omkleedsels zijn neergelegd die zij pas 

hebben verlaten, en daar zij evenals hun lager even

beeld in verschillende toestanden van ontbinding 

verkeeren is het gezicht geenszins aangenaam. Deze 

soort schil is evena1s de andere gehee1 en 011 ont

bloot van bewustzijn en verstandelijkheid en of schoon 

zij onder zekere omstandigheden gegalvaniseerd kan 
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worden tot een aUcrafschuweIijksten vorm van tijde

lijk leven is dit slechts mogelijk door sommige van 

de allerwalgelijkste plechtigheden van cen der slechtste 

vormen van zwarte tooverij i hoe minder hierover 

gezegd wordt des te beter. Men zal dus zien dat 

de mensch op de opeenvolgende trappen van zijn 

voortgang van aardleven naar Devachan niet minder 

dan drie lijken a[werpt en tot langzame ontbinding 

achterlaat - het stoffelijk Iichaam, het etherisch 

dubbel en het Kamarllpa - die aHe trapsgewijze 

opgelost worden in hun samenstellende bcstanddcclen 

en opnieuw op hun onderscheidene gebieden benut· 

tigd .worden door de bewonderenswaardige schei

kunde der natuur. 

6. De Belevmdigde SchiZo Deze wezenheid moest 
nanwkel1rig gesproken eigenlijk niet onder het hoofd 

('menschelijk" worden gerangschikt daar zij aUeen 

zijn uiterlijk gcwaad is, de lijclclijke, zinneloozc schil 

die cens cen aanhangscl van de mcnschheid is gcwccst. 

Alle leven, verstand, begeerte en wil die zij 

bezitten moge, zijn die van den kunstmatigen elemen

taal die haar bezielt en die is, of schoon hij in 

verschrikkeIijke waarheid een schepping van des men

schen slecht denken is, zelf niet menschelijk. Het 

zal daarom wellicht beter zijn haar vollediger te 

behandelen onder haar geeigende klasse onder de 

kunstmatige wezenheden daar haar aard en wording 

wanneer dat gedeelte van ons onderwerp bereikt is 

gemakkelijker begrepen zal worden. Laat het vol do en de 

zijn hier te vermelden dat hij altijd een kwaad

aardig wezen is, een ware verleidende duivel wiens 

slechte invloed slechts door de mate van zijn ver-
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mogen wordt beperkt. Evenals de schim wordt zij 

dikwijls gebruikt om de verscbrikkelijke doeleinden 
van de Voedoe- en Obeah-vormen van tooverij te be

vorderen . Sommige schrijvers hebben er van gespro

ken onder den naam van "elementaar" maar claar die 
benaming zoo nn en dan gebruikt is voor bijna 

iedere verscheidenheid van wezenheden na den dood 

is zij zoo vaag en onbeteekenend geworden dat 

het ll1isschien beter is haar te vermijden. 

7. De Zcljmoordcnaar of Izct SlaclztoJ!er 7Jan 
plotselz"lIgell Dood. Men zal licht begrijpen 

dat iemand die terwijl hij in zijn volle gezondheid 
en kracht is eensklaps weggesleurd wordt uit 

het stoffelijk leven, hetzij door ongeluk of zelfmoord, 
zich op het astraalgebied oneler omstandigheden be

vinden zaI die aanll1erkelijk ver·schillen van die welke 

iell1and omringen die hetzij door ouderdoll1 of door 
ziekte sterfl. In het laatste geval is het houvast der 

aardsche begeerten op de wezenheid in meer of 

ll1indere mate verzwakt en wellicht zijn de allergrofste 

deeltjes reeds verloren zoodat het Kamarupa zich 

naar alle waarschijnlijkheid zal vormen op de zesde 
of vijfde onderafdeeling van Kamaloka of wellicht 

zelfs hooger. De beginselen zijn langzamerhand 

voorbereid va or de scheiding en de schok is daarom 
niet zoo groat. In geval van dood door een onge

luk of zelfll100rd hebben geen van deze voorbereiel
selen plaats gehad en de terugtrekking van de beginse

len uit hun stoffelijk omhulsel heeft men zeer passend 

vergeleken met het wegscheuren van de pit uit een 

onrijpe vrucht: een groat gedeelte van de grofste 

soort astrale stof hecht zich nog rondom de persoonlijl:-
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heid die bijgevolg in de zevende of laagste onder
afdeeling van Kamaloka vastgehouden wordt. Deze 

is reeds beschreven als een alles behalve aangenall1e 

verblijfplaats en tach is zij geenszins hetzelfde voor 
al degenen die gedwongen zijn haar een tijdlang te 

bewonen. Die slachtoffers van plotselingen dood 
van wie het aardleven rein en edel is geweest hebben 

geen aantrekking tot dit gebied en de tijd van hun 

verblijf wordt, om een vroegen brief over dit onder

werp aan te halen, doorgebracht hetzij "in geluk

kige onwetcndheid en volledige vcrgetelheid, of in 
cen staat van rustigen sluill1er, een slaap vol rozige 
droomen". Maar indien aan den anderen kant hun 

aardleven laag en dierlijk is geweest, zelfzuchtig en 

zinnelijk, wHen zij evenals de zelfll100rdenaars tot 
in de volste mate bewust zijn in elit onbegeerens

waarde gebied en zijn zij er vatbaar voor am tot ver

schrikkelijk boosaardige wezenheden te ontwikkelen. 
Ontbrand in allerlei soort afschuwelijke lusten waar

aan zij niet langer onmiddellijk kunnen vo lcloen nu zij 

zonder een stoffeJijk lichaam zijn, bevredigen zij hun 

weerzinwekkende hartstochten plaatsvervangend door 
middel van een medium of door middel van elk gevoelig 

mensch dien zij kunnen bezitten en zij verheugen er 

zich met duivelsche vreugele in am aHe kunstgrepen van 
begoocheling die het astraalgebied binnen hun bereik 

stelt te gebruiken om aneleren tot dezelfde uitspattingen 

te ,"oere:l die voor henzelven zoo noodlottig zijn ge
bleken. Om nog een aanhaling te doen uit clen

zelfclen brief: "Dit zijn de Pishil.cha's, de illcub£ en 

succubae van midclelecuwsche schrijvers, demonen 

van dorst en gulzighcid , van wellust en gierighcid, 
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van versterktc kracht, slechtheid en wrcedheid die 
hun sbchtoffers tot afschuwelijke misdaden uitlokken 

en zwclgen in hare verrichting". Uit deze en de 

laatste kbsse worden de verzoekers getrokken, de 
duivcls der kerkelijke letterkunde, maar hun macht 

faa It volslagcll tegenover rei nh cid van gemoed en doel, 
zij kunnen niets eloen met iemand tenzij hij eerst in 
zich de onelcugden heefl aangemoedigcl waarin 

zij trachten hem te storten . 
Iemand wiens psychisch gczicht geopend is zal 

dikwijls zwennen van deze ongelukkige schepse ls zien 

die rondzwerven om slngerswinkels, kroegen en andere 
nog beruchtcre plaatsen, overal waar de grove 

invloeclen waarin zij genot vinden aange troffen kun
nen worden en waar zij mannen en vrouwen ont
moeten die nog in bet vleesch zijn en die van gelijke 

in lJOrst als zij zelven zijn. Voor een wczenheid als 
een dezer IS het inderdaad een verschrikkelijk 
ongeluk een medium te ontmoeten met wien zij ver

want is. Niet alleen stelt het haar in staat haar vree

selijk leven in Kamaloka geweldig te verlengen maar 

het vcrniellwt voor een wellicht onbepaald tijdperk 
})aar vermogen om slecht Karma te verwekken en 

zoo vo or haar zelf een toekomstige inkarnatie voor 

te bereiden van de allerlaagste soort, behalve dat zij 
nog het gevaar loop t een groot gedeelte van den, 

of zelfs den geheelen, lageren Manas te verliezen. 
Op deze laags te vlakte van het astraalgebied moet zij 
ten minste even lang blijven als baar aanlsch lev en 

zou geduurd hebben wanneer het niet ontijdig was 

afgesneden, en indien zij gelukkig genoeg is gCClt 

gcvocligc tc ontmoetell door wien hare hartstocbten 
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plaatsvervangend kunnen worden bevredigd zuHen 

de onvoldane lusten langzamerhand uitbranden en 
bet lijden dat in het verloop wordt veroorzaakt zal 

wellicht tot op groote hoogte het slechte Karma van 
het voorbijgegane leven afwerken. 

De toestand van den zelfmoordenaar wordt nog 
ingewikkelder door het feit dat zijn onbezonnen daad 

het vermogen van het hoogere Ik om zijn lage r 

deel in zich terug te trekken geweldig verminderd 
heeft en hem daarom aan veelvllldige en groote bij

komstige gevaren heeft blootgesteld. Maar men moet 
indachtig zijn dat de schuld van zelfmoord aanmer

kelijk verschilt naannate van zijn omstandigheden, van 

de zedelijk onlaakbare daad van Seneca of Sokrates 
af door aile grad en tot aan de snoode misdaad van 
den ellendeling toe die zichzelf het leven beneemt om 

te ontsnappen aan de verwikkelingen waartoe hem 

zijn schelmerij heeft gebracht, en natuurlijk verschilt 
de toestand na den dood dienovereenkomstig. 

Men l110et in bet oog bouden dat deze klasse 

en ook de schiml11en en de belevendigde schillen 

alle wat genoemd mag worden kleinere vampiers zijn, 

dat wil zeggen, wanneer zij er maar gelegenheid toe 
hebben verlengen zij hun bestaan door de levens

kracht van menschelijke wezens uit te putten waarop 
zij b emerken ll1 staat te zijn invloed uit te 

oefenen. Dit is het waarom zoowel medium als omzit

tenc1en dikwijls zoo zwak en uitgepl1t zijn na een 
stoffelijke seance . Eenen beocfenaar van het okkulti sme 

wordt geleerd hoe zich voor hun aanslagen te be

schermen maar zonder deze kennis is het l110eilijk 
voor iemand die zich in hun weg stelt te ontgaan 
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dat hij · in mindere of mccrdere mate door hen wordt 
ge brandschat. 

8. De Vampier e7l de Wecrwolf Er blijven 
twee zelfs nog vreeselijker maar gelukkig zeer zeld
zame mogelijkheden over om te worden genoemd 

alvorens elit gedeelte van ons onelerwerp volleelig is 
gemaakt, en ofscboon zij in vele opzichten zeer veel 
verschill en , kunnen wij ze toch weHicht te zamen 

voegen ela[tr zij de eigensch ap van onaardsche ver

schrikking en uiterste zeldzaamheid gemeen hebben; 

elit laatste komt voort uit het feit elat zij werkelijk 
overblijfselen zijn van vroegere rassen. ,Vij die tot 

het vijfde wortelras behooren, behooren ontwikkeld 
te · zijn voorbij de mogelijkheid om zlllk een ijzing

wekkend lot te ondergaan als wordt aangegeven door 

elk der twee boofdjes van deze onderafdeeling, en 
wij hebben dat zoo bijna gedaan dat deze schepsels 

gemeenlijk beschouwd worden als louter middel
eeuwsche fabels . T och z~j1t er zelfs illl zoo nu en dan 

voorbeelden te vinden of schoon voornamelijk in 

land en waar cen aanmerkelijk overblijfsel van bloed 

van het yierde ras is, zooals Rus}and of Hongarije. 
De vo lksoverleveringen oyer hen zijn mogelijk dik

wijls aanmerkclijk overdreven maar er is niettemin 
een yerscbrikkeIijk ernstige onderlaag van waarheid 

onder de ijsclijke verhaien die onder het boeren
yo lk van IVlidden-Enropa van mond tot mond gaan. 

De algemeene kenmerken van zulke verhalen zijn te 

go cd bekend om meer dan een korte verwijzing te 
vereischen. Een vrij kenmerkend voorbeeld van het 

vainpier-verhaal is, olschoon het niet meer beweert 
te zijn dan het zuiverste verdichtsel, Sheridan 
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Ie Fanu's Carmilla, terwijl een zeer merkwaardige 
beschrijving van een ongewonen vorm van dit schepsel 

gevonden kan worden in Isis Ullveiled, deel I, bIz. 
454. Aile lezers van Theosofische letterkunde zijn 

bekend met het denkbeeld dat het voor iemand mo
gelijk is om zulk een volstrekt laag en zelfzl1ch ti g, 
zoo volslagen slecht en dierlijk leven te leiden dat 

zijn gansche lagere Manas geheel en al verstrikt kan 
worden in Kama en eindelijk gescheiden van zijn 

geestelijken oorsprong in het hooger Ik. Enkele 

bestudeerders schijnen zelfs te denken dat zlllk 
een voorval heel gewoon is en dat wij elken 

elag van ons leven aantallen van ZlIlke "ziel
looze menschen" zooals ze genoemd zijn op straat 

kunnen ontmoelen, maar 

Om de schrikwekkende 

dit is gelukkig onwaar. 

voortreffelijkheid in bet 

kwade te bereiken die zoo het geheele verJies 
van een persoonlijkheid lllet zich brengt en tevens 
de · verzwakking van het ontwikkelenele ikwezen daar

achter moet iemand elke sprank van onzelfzuchtig

heid of geestelij khcid verstikken en moet volstrekt 

geen enkel vrijmakend punt hebben welk het ook 
zij , en wanneer wij ons herinneren hoe dikwijls zelfs 

in den slechtsten schurk iets kan worden gevonden dat 
niet volslagen slecht is zullen wij beseffen dat de 

verlaten persoonlijkheden altijd in een zeer kleine 
minderheid moeten zijn_ Maar hoe vergelijkender

wijze weinig er zijn, toch bestaan zij en uit hunne 

rangen is het dat de nog zeldzamere vampier ge
trokken wordt. De vedoren wezenheid zou zeer 

spoedig na den dood bemerken dat hij niet in staat was 
in Kamaloka te blijven en zou onweerstaanbaar in 

ASTRAALGEBIED. 5. 

• 
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volkomen bewustzijn getrokken worden naar "zijn 
eigen pl~ats", de geheimzinnige achtste sfeer, om 

daar langzaam te ontbinden na ervaringen die wij 
het best onbeschreven luten. Indien hij evenwel 

door zelfmoord of plotsclingen dood omkomt kan hij 
zich onder zekere omstandigheden, vooral als hij iets 

weet van zwarte kunst, door een dood in bet leven 
die ternauwernood minder vreeselijk is, van dat vreese

lijke lot terl1g houden door het ijzingwekkende bestaan 

van den vampier. Daar de achtste sfeer hem niet 

opeischen kan tot na den. dood van het lichaam 
bewaart hij het in een soort kataleptischen trance
toestand door het afschuweIijke toevlucbtsmiddel om 

er bloed in over te gieten dat door zijn half ver

stoffelijkt Kihnartlpa uit andere menschelijke wezens 
getrokken wordt en stell zoo zijn eindelijke bestem

ming uit door het begaan van m00rd op groote 
schaal. Zooals het yolks "bijgeloof" wederom terecht 

veronderstelt is in zulk een geval het gemakkelijkste 

en krachtdadigste Keneesmiddel om het lichaam op 
te graven en te verbranden en het schepsel zoo van 

zijn steunpunt te berooven. Wanneer het graf ge
opend wordt schijnt het lichaam gewoonlijk geheel 

frisch en gezond en de doodkist is niet zelden met 
bloed gevuld. Natuurlijk is in landen waar lijkver-

branding de gewoonte is vampierisme 

soort onmogelijk. 

van deze 

De Weerwolf is, ofschoon hij in gelijke mate 

afschuwwekkend is, de uitkomst van een ietwat ver

schillend Karma en behoorde inderdaad weHicht een 
plaats te hebben gevonden onder de eerste in plaats 

van onder de tweede afdeeling van de menschelijke 
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bewoners van Kamaloka daar het altijd gedurende 
het leven yan den mensch is dat hij zich het eerst 

onder dezen vorm openbaart. Hij sll1it altijd eenige 
kennis van tooverkunsten in, in allen geval ge

noeg om het astraallichaam uit te werpen. \Van
neer een volmaakt wreed en dierlijk mensch dit 
doet bestaan er zekere omstandigheden waaronder 

andere astrale wezenheden zich van het lichaam 
kupnen meester maken en dit verstoffelijkt kan 

worden, niet in den menschelijken vorm maar in dien 
van het een of andere wilde beest, gewoonlijk dcn 

wolf, en in dezen toestand zal het over het omrin

gende land zwerven en andere dieT en dooden en 
zelfs menschelijke wczens en zoo niet allecn aan zijn 
eigen dorst naar bloed voldoen maar ook aan dien van 

de duivelsche machten die ' het voortdrijvcn. In dit 
geval zal zooals zoo dikwijls bij het gewone aSlraal
lichaam elke wond die .toegeora·cht wordt OJ> de 

dierlijke verstoffelijking weder ' te voorscbijn komcn 
op het menschelijke stoifelijke lichaam door het 

buitengewone verschijnsel van terugslag, of schoon 

het Kamarupa dat na den dood van dat stoffelijke 
lichaam waar-.;cbijnlijk voort zal gaan in denzelfden 

I'orlll te vc:rschijnen mincler kwetsbaar zal zijn. Bet 
zal dan cvenwel ook minder gevaarlijk zijn daar 

hct, tenzij het een geschikt medium kan vinden, niet 
In staat zal zijn zich volledig te yerstoffelijken. 

Het is de gelVoonte geweest van deie eeulV om 
te schimpen op wat het d waze bijgeloof vall bet 
onwetende boerenvolk wordt genoemd, maar de 

beoefenaar van bet okk\lltisme zal evenals in de 

bovengcnocmde gevalL ook in vclc andcre na 
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nauwkeurige beschouwing vinden dat duistere of ver

geten waarheden der natuur ten grondslag liggen 
aan wat op het eerste gezicht louter onzin schijnt 

en hij leert voorzichtig te zijn in het verwerpen zoo
weI als voorzichtig in het aannemen. Zij die het 
voornemen hebben het astraalgebied te onderzoeken 

behoeven weinig vrees te koesteren dat zij de zeer 

ongewenschte schepsels die onder dit hoofd beschre
yen zijn zullen ontmoeten want zooaJs te vOren ver

klaard is zijn zij nu uiterst zeldzaam en naarmate er 

tijd voorbijgaat zal hun aantal gelukkig gestadig 
afnemen. In elk geval zijn hun openbaringen gewoon

lijk beperkt tot de onmiddellijke omgeving van hun 
stoffelijke lichamen zooals men zou veronderstellen 

wegens hun uiterst stoffelijken aard. 
9. De Zwarte Toovenaar of zi.fn If'erl£ng. 

Deze persoon komt aan het andere uiteinde van de 
schaal overeen met onze tweede klasse van overleden 

wezenheden, den chela die wacht op relnkarna
tie, maar in dit geval trotseert de man in plaats van 

toestemming te verkrijgen am een ongewone wijze 
van vooruitgang te yoigen den natuurlijken ontwik

kelingsgang door zich in Kamaloka te handhaven 

door tooverkunsten die soms van een allerafschu

welijksten aard zijn. Het zou gemakkelijk zijn om ver
schillende onderverdeelingen van deze klasse te 

maken overeenkomstig hun doel, hun wijze van hande
len en den mogelijken dum van hun bestaan op dit 
gebied maar daar zij geenszins aanlokkelijke voor

werpen van studie zijn en alles wat een beoefenaar 

van het okkultismc omtrent hen wenscht te weten is 
hoc hen te vermijclen zal het mogelijk bclangwek-
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kender zijn om over te gaan tot de beschouwing 
van een ander gedeelte van ons onderwerp. Er kan 
echter even vermeld worden dat elk zulk een 

mensc:helijke wezenheid die haar leven zoo op het 
astraalgebied buiten zijn natuurlijke grens verlengt 

dat onveranderlijk doet ten koste van anderen en 
door de opslorping van hun leven in den een of 
anderen vorm. 

II. NIET-lIrENSCHELIJK. 

Of schoon men zou kunnen denken dat het zelfs 
voor de meest oppervlakkige heschouwing vrij duide
lijk is dat vele der aardsche schikkingen der natuur 

die ons van het meest nabij aandoen niet uitsluitend 

met het oog op ons gemak of zelfs ons eindelijk 
voordeel ontworpen zijn was het toch wel1icht on

vermijdelijk dat het menschelijk ras zich tenminste 
in zijn kindsheid zou verbeelden dat deze wereld 

en alles wat zij bevat enkel en aIleen voor zijn 

eigen gebruik en nut bestond. Ongetwijfeld be

hooren wij te dezen tijde aan deze kinderlijke ver
blinding ontgroeid te zijn en onze behoorlijke plaats 

en . de plichten die daaraan verbonden zijn te be
seffen. Dat de meesten onzer dat nog niet gedaan 

hebben wordt aangetoond in ons dagelijksch leven op 
tientallen wijzen, vooral door de afgrijselijke wreed

heid die onder den naam jachtvermaak gewoonlijk 
jegens het dierenrijk betoond wordt door velen die 

zich wellicht beschouwen als hoogbeschaafde lieden. 

Natuurlijk weet de eerste de beste nieuweling in de 

heilige wetenschap van het okkultisme dat aile leven 
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heilig is en dat er zonder alol11vattend mededoogen 
geen ware vooruitgang I)estaat, maar slechts wanneer 

hij vordert in 'zijne studien ontdekt hij hoe veel
voudig de ontwikkeling is en welk een vergelijken

derwijs kleine plaats de menschheid inderdaad in
neemt in de huishouding der natuur. Ret wordt 
hem duidelijk dat evenals aarc\e, lucht en water 

duizendtallen levensvormen onderhouden die ons, 
hoewel ze voor het gewone oog onzichtbaar zijn, 

door het vergrootglas worden geopenbaard, ook de 
hoogerc gebieden die met onze aarde verbonden 

zijn cen even dichte bevolking bezitten van welker 
bestaan wij gewoonlijk volkomen on bewust zijn. 

Naarmate deze kennis groeit wordt het voor hem al 
zekerder en zekerder dat op de een of andere wijze het 

grootst mogelijke nut , getrokken wordt van elke 
mogelijkheid van ontwikkeling en dat waar het ons 

ooit toeschijnt dat kracht of gelegenheid in de natuur 
verspild of verwaarloosd wordt de fout niet ligt 

in het plan van het hee!a! maar in onze on wetenel

heiel van zijn werking en bedoeling. 
Voor de oogmerken van deze onze beschouwing 

der niet-menschelijke bewoners van het astraalgebied 
zal het het best' zijn om die zeer vroege vormen 
van het algemeene leven die op een wijze waarvan 

wij weinig begrip kunnen hebben ontwikkelen door 

het opeenvolgend omhulsel van atomen, l110lekulen en 
cellen buiten beschouwing te laten. Want indien wij 

beginnen bij het laag~te van wat gemeenlijk de ele

mentale rijken wordt genoemd dan zelfs wilen wij 

onder dit algemeene hoo\d een gewelelig aantal be

woners van het astraalgebied bijeen moeten schikken 
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die het slechts mogelijk is zeer vluchtig te behandelen 
daar alles wat ook maar op een'llitgewerkte beschrij

ving van hen gclijken zou dit handboekje zou doen 

aanzwellen tot den omvang van een encyklopedie. 

De geschiktste wijze om de niet-mensche.1ijke 
wezenheden te rangschikken zal wellicht zijn in 
vier klassen wanneer men begrijpt dat de klasse hier 

niet lOoals tevoren een vergelijkenderwijs kleine 

onderafdeeling is maar gewoonlijk een groot natl1ur· 
rijk dat tenminste even groot en verscheiden is als 

bijyoorbeeld het dieren- of plantenrijk. Sommige 
van dezen staan aanmerkelijk beneelen de mensch

heid, sommige zijn onze gelijken en andere weer gaan 
ons yer te boven in goedheiel en vermogen. SOl11mige 

behooren tot ons plan van ontwikkeling, dat wil 
zeggen zij zijn hetzij menschen evenals wijzelf geweest 

of zij zullen het zijn, andere ontwikkelen langs ge
heel onderschciden eigen lijnen. Alvorens oyer te 

gaan tot eene beschouwing van ben is het, om de be

schuleliging van onvolledigheid te yermijden, nooelig 

dat in dit geeleelte van het onderwerp tweeerlei voorbe

boud worelt gemaakt. Ten eerste is geen melding ge
ll1aakt van de zeldzame verschijningen van zeer hooge 

Adepten van andere planeten van het zonnestelsel 
en van zelfs nog verhevener Bezoekers van een nog 
grooteren afstand daar zulke zaken niet behoorlijker

wijze bescbreven kl1nnen worden in een vertoog voor 

algemeene lezing en bovendien is het feitelijk ondenk
baar, ofscboon natuurlijk bescbou wenderwijs moge

lijk, dat zu lk heerlijke Wezens Zich ooit zouden be

hoeven te openbaren op een zoo laag gebieel als 
het astrale. Inelien Zij dat om de een of andere 
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reden zonden wenschen te doen zan het lichaam dat 
voor dat gebied geeigend was tijdelijk uit astrale 

stof die tot deze planeet behoort worden geschapen 
evenals bij een Nirmanakaya. Ten tweed€ bestaan er 

geheel bniten en gansch en al zonder verband met 
de vier klassen waarin wij dit gedeelte verdeelen 
twee groote ontwikkelingen die op het oogenblik 

het gebrnik van deze planeet met de menschheid 

deelen, maar het is verboden omtrent hen eenige 
bijzonderheden te geven in den tegenwoordigen staat 

van zaken daar blijkbaar niet bedoeld wordt dat onder 

gewone omstandigheden hetzij zij bewust zouden zijn 
van het bestaan van den mensch, hetzij de mensch 

van het hunne. Indien wij ooit met hen in aanra
king komen zal het naar ' alle waarschijnlijkheid op 

het zuiver stoffelijk gebied zijn want in allen geval 
is hun verband met ons astraalgebied allergeringst 

claar cle eenige mogelijkheicl voor hen om claar te 
verschijnen afhangt van een uiterst onwaarschijnlijk 

voorval in een verrichting van plechtigheiclstooverij 

waarvan geJukkig slechts enkele cler verstgevorclerde 
toovenaars weten hoe haar te verrichten. Niettemin 

heeft clat onwaarschijnlijke voorval zich minstens eens 

voorgeclaan en karl weclerom geschieden zooclat het, 
inclien het bovenvermelde verbod niet gegeven was, 

nooclig geweest zou zijn om ze in onze lijst op te 

nemen. 
1, De Elementale Kernstof die tot 012ze ezgeu 

olltwikkdiJlg be/wort. Evena)s cle naam "elemen
taar" cloor verschillencle schrijvers zancler onderscheicl 

is gegeven aan elk der of al1e mogelijke toestanden 

van den mensch na den dood zoo ' is ook het woord 
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"elementaal" verschillende keeren gebruikt om elk 

der of aHe niet-menschelijke geesten te beteekenen 
van den godclelijksten der Deva's af langs elke ver

scheidenheid van natuurgeesten tot aan de vormelooze 

kernstof toe die de rijken doordringt die achter bet mi
nerale liggen, totdat de onderzoeker na verscheidene 
boeken te hebben gelezen volslagen verbijsterd worclt 

door cle tegenstrijdige verklaringen clie over het 

onderwerp zijn afgelegcl. Voor bet cloel van cleze 
verhancleling zal het cle zaken wellicbt vereen voudi

gen am zijn beteekenis te beperken tot cle Jaatst
genoemde klasse alleen en hem te gebruiken om cle 

drie groote natuurrijken aan te duiclen die in cle 
volgorde van onze ontwikkeling aan het minerale 

voorafgaan. Men zal zich herinneren clat in een 
van de vroegere brieven van een Adept-leeraar 

rr.elcling gemaakt wordt van deze elementale rijken 
en de verklaring afgelegd dat het eerste en tweede 

niet gemakkelijk kan worden begrepen behalve door 

een Ingewijde. Gelukkig valt dit, het onbegrijpe

lijkste deel van het groote onderwerp, niet binnen 
het gebied van dit hanclboekje daar die eerste en 

tweede elementale rijken onderscheidenlijk op de 
aro.pa en r(\pa vJakten van het devachangebied 

bestaan en werkzaam zijn. Wij moeten ons bijgevolg 

voor het oogenblik slecbts met rijk No. 3 bezig 
houden, dat h~twelk het eerste voor het miner-ale is, 

ofschoon men zelfs dat meer clan ingewikkeld genoeg 
zal vinden zooals men zal begrijpen wanneer 

verklaard wordt dat het even over de twee cluizend 

vierhonderd volmaakt bepaalde verscheidenheden 

van elementale kernstof hevat welke de leerling die 
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volmaakte beheersehing cler astrale kraehten wenscht 

te verkrijgen niet aIleen aile oogenblikkelijk op het ge
zieht moet Jeeren onderseheiden maar ook be

handel en op hun eigen bijzondere en geen andere 
wijze. Natllurlijk kunnen en worden ook voort

durend verschillende SOOl·ten versehijnselen teweeg
gebracht door degen en die in staat zijn sleehts over 

een of twee van die kraehten te besehikken maar 

de Adept verkiest de bijkomstige moeite te nemen 
die vereiseht wordt om ze aile door en door te 

kennen en gebruikt in elk geval juist de meest gc
eigendc kracht of samenstel van krachten zoodat 

zijn doe! bereikt kan worden met wetensehappelijke 
nauwkeurigheid en met het minst mogelijk kraehts

verbruik. 
Om zooals wij zoo dikwijls doen in verband met de 

groep die wij nu besehollwen te spreken van een ele

mentaal is ietwat bedriegelijk want strikt gesproken be
staat zoo iets niet. Wat wij aantreffen is een geweldige 

voorraad elementale kernstof die wonderbaarlijk gevoe

Jig is \'oor de meest voorbijgaande mensehelijke gedaehte 
en di'e met onbegrijpelijke teerheid in een onbereken

baar klein deeltje van een sekonde antwoordt op 

een tr-illing die er zelfs door een geheel onbewuste 
niting van den menschelijken wil of begeerte in op

gewekt wordt. Maar op het oogenblik dat zij door 

den invloccl van zulk eene gedaehte of wilsuiting 
gekneed wordt tot een levende kracht - tot iets 

dat op jlliste wijze besehreven mag worden als een 
elementaal - houdt zij oogenblikkelijk op te be

hooren tot de soort die wij bespreken en wordt een 

lid van de kunstmutige klassc. Ze\fs dan is haar 
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afgeseheiden beslaan gemeenlijk van een allervoor-' 
bijgaandsten aard en zoodra de aandrif\. uitgewerkt 

heeft zinkt zij tot de onversplitste hoeveelheid van die 

bijzondere onderafdeeling van elementale kernstof 
waarvan zij gekomen is terug. Ret zou vervelend 

zijn te traehten om deze onderafdeelingen te rang
sehikken en inderdaad zou zelfs een lijst ervan 

indien zij samengesteld werd onverstaanbaar zijn 
behalve voor den daadwerkelijken beoefenaar die 

ze zieh voor den geest kan roepen en kan vergelijken. 
Eenig begrip van de hoofdomtrekken der rangschik

king kan evenwel verkregen worden zonder veel 
moeite en kan belangwekkend blijken. Eerst komt 

de ruwe verdeeling die den elementalen hun naam 

heef\. gegeven, de rangsehikking volgens de soort 
stof die ze bewonen. Rier vertoont zieh als ge
woonlijk de zevenvoudige aard van onze ontwikke

keling want er zijn zeven zulke hoofdgroepen die 

onderseheidenlijk verwant zijn aan de zeven toestan
den van stoffelijke stof, aan "am·de, water, lucht en 

vuur", of am de middeleeuwsehe zinnebeelden om 

te zetten in de hedendaagsehe nauwkeurigheid van 
uitdrukking, aan de vaste, vloeibare, gasvormige en 

etherisehe toestanden. Ret is langen tijd de ge
woonte geweest om de onkunde der alchimisten van 

de middeleeuwen te beklagen en te veraehten omdat 
zij den naam "elementen" gaven aan zelfstandigheden 

waarvan de hedendaagsche scheikunde heeft ontdekt 

dat ze samenstellingen zijn; maar door zoo smadelijk 
van hen te spreken hebben wij hun groat onreeht 

aangedaan want hun kennis aangaande dit onderwerp 

was grooter, niet kleiner dan de onze. Zij mogen 

I 
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al of niet aUe zestig of zeventig zelfstandigheden 

die wij nu elementen noemen hebben gerangschikt 
maar zij pasten er zekerlijk dien naam niet op toe 

want hun okkulte studien hadden hun geleerd dat er 
in dien zin van het woord slechts een grondsto[ is 

A ' 

Akasha zelf, waarvan deze en aile andere v6rmen 
van stof slechts wijzigingen zijn, een waarheicl die 

enkelen der grootste scheikundigen van den tegen

woordigen tijcl juist bcginnen te vermoeden. 
Inclerclaad ging in dit bijzondere geval al cle 

versmade ontleding van onze voorouders verscheiclen 

stappen verder dan onze eigene. Zij begrepen de 
ether d'ie de hedendaagsche wetenschap enkel kan 

vooropstellen als eeil noodzakelijkheid voor haar 
stellingen en waren in staat die waar te nemen, zij 

waren er me de bekend clat zij bestaat uit stoffelijke sto£ 
in vier geheel onderscheiden toestanden boven den 

gasvormigen een feit dat nog niet wederom ontdekt is. 
Zij wisten dat alle stoifelijke voorwerpen bestaan uit 

stof in de een of andere van deze zeven toestanden 

en dat van de samenstelling van elk bewerktuigcl 

lichaam alle zeven in meerdere of mindere mate 
deel uitmaken, vandaar hun spreken van vuur- en 

water-dampen of "elementen" hetgeen ons zoo koddig 

toeschijnt. Ret is duidelijk dat zij het laatstgenoemde 
woord eenvoudig als een evcnwoord voor "samen

stellencle bestanddeelen" gebruikten zonder in de 

minste mate te bedoelen dat het het denkbeeld uit 
zou drukken van zelfstancligheden die niet verder 

herleid konclen worden. Zij wisten ook dat elk van 

deze soorten van stof diencle als een Upadhi of 

openbaringsgrondslag voor een groote klasse van 
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ontwikkelende monadische kernstof en daarom doopten 

zij de kernstof "elementaal". 
W at wij dan moeten trachten te beseffen is clat er in 

elk deeltje vaste stof zoolang het in dien toestand 
blijfi een, om de schilderachtige uitdrukkingswijze van 

middeleeuwsche onderzoekers te gebruiken, aard

ele'"\1entaal woont, dat wil zeggen een zekere hoe
veelheid levende elementale kernsto[ die er aan 

eigen is terwijl op gelijke wijze in elk deeltje van 

stof in de vloeibare, gasvormige of etherische toe
standen de water-, lucht- en vuur- "elementalen" in

eigen zijn. Men ~al opmerken dat deze eerste ruwe 

verdeeling van het derde der elementale rijken cen, 
om zoo te zeggen, waterpasse is, dat wil zeggen haar 

onderscheiden klassen staan in de verhoudinO" van b 

treden, elke ietwat minder stoffelijk dan die daar-

onder welke tot haar opklimt met bijna onwaar
neembare schakeeringcn, en men kan gemakkelij k 

begrijpen hSe elk dezer klassen wedero~1 waterpas 
in zevenen verdeeld kan worden daar er klaarblij

kelijk vele graden van dichtheid onder vaste stoffen , , 
vloeistoffen en gassen zijn. Er bestaat echter ook wat 
als een loodrechte vcrdeeling kan worden beschreven 

en deze is ietwat moeilijker te begrijpen vooral 
omdat door okkulti~ten altijd een groote terug

houdendheid wordt 111 acht genomen aangaande 
enkele der feiten die zouden aangeroerd worden bij ' 

een v,ollediger uitlegging er van. rdisschien is de 

duidelijkste wijie om aan te geven wat vergunbaar 
is om over het onderwerp te zeggen, te verklaren 
dat er in elk van de waterpasse klassen en onder

klassen zeven volmaakt verscheiden grondbeeldcn 
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van elementalen zullen worden gevonden waartusschen 

het verschil 'niet langer cen vraag van stoffelijkheid 
IS maar meer van aard en neigingen. Elk van 

deze grondbeelden werkt zoo op de andere terug 
dat men ofsehoon het onmogelijk voor ze is om 
ooit hun kernstof onderling te verwisselen zal vinden 

dat in elk hunner zeven onder-grondbeelden bestaan die 

onderscheiden zijn door de kleur die door den in

vloed die ze bet gemakkelijkst beheerseht is gegeven 
aan hun oorspronkelijke bijzonderheid. Men zal 

onmiddellijk zien dat deze loodreehte verdeeling 
en onderverdeeling geheel en al In haren aard ver

schilt van de waterpasse in zooverre dat zij veel bIij
vender en dieper is wanl terwij I het de ontwikkeling 

van het elementale rijk is om met bijna oneindige 
traagheid door zijn verschil1ende waterpasse klassen 

en onderklassen aehtereenvolgens heen te gaan en 
zoo beurtelings tot haar aile te behooren is dit 

niet zoo met betrekking tot de grondheelden en 
onder-grondbeelden die den gansehen iVeg door 

onveranderlijk blijven. Een punt dat men bij de 

poging om deze elementale ontwikkeling te begrijpen 
nooit uit het oog llloet verliezen is dat zij plaats 

grijpt langs wat soms de nederdalende kromming van 
den boog worat genoemcl dat wil zeggen zij sehrijdt 

voart iit de rielttiuK van de volledige verstrikking 
in de stof die wij in het mineralenrijk waarnemen 

in pbats van er vandam, woals in de meeste andere 
ontwikkeling waarvan wij iets weten en dit [eit geeft 

haar totdat wij haar doel door en du or vatten soms 

een eigenaardig omgekeerd voorkomen III onze 

aogen. 
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In weerwil van deze veelvoudige onderver

deelingen zijn er zekere eigenschappen die aIle 
verscheidenbeden van deze vreemde levende kern
stof gemeenschappelijk bezitten, maar zelfs deze 

zijn zoo geheel en al versehillend van welke ook 

waarmede wij op het stoffel~k gebied gemeenzaam 
zijn dat het uiterst moeilijk is ze uit te leggen aan 
degenen die haar niet zelf in werkzaamheid zien 

kunnen. Laten wij dan vooropstellen dat wanneer 

eenig gedeelte van deze kernstof gedurencle enkele 
oogenblikken gehed en al onaangedaan blijft door 

eenigen uiterlijken invloed (een toestand die tusschen 
twee haakjes zoo goed als nooit verwezenlijkt wordt) 

zij volstrekt zander eenigen bepaalden eigen vorm is 
of~choon baar be\\"eging zelfs dan snel en onophou

delijk is, maar bij de geringste verstoring die misschien 
tcweeg gebracht wordt door den eell of anderen 

voorbijgaanden gedachtcstroom verschiet zij tot een 
verbijstercnde verwarring van rustelooze, immer wis

selende vormen, die zieh vor111en, been en weer 

snellen, en verdwijnen met de snelheid van bellen 
aan de oppcrvlakte van kokencl water. Deze vergan

kelijke vormen drnkken ofsehoon zij over het alge
llleen die van levende wezens van de een of andere 

500rt zijn, menscbelijke of ~ndere, niet meer het 
bestaan van afgescheiden wezenheden in de kernstof 

uit dan de evenzeer veranderlijke en veelvormigc 
gol ven doen die door een 'plotselingen windstoot in 
cnkele oogenblikkcn op cen te voren vlak meer opge

stllwd worden . . Zij scLijnen louter ,Yecrkaatsingen le 

zijn uit den grooten voorraadschuur yan het astraal
licht en toch hezitten ze gewoonlijk een zckere ge-
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eigel\dbeid voor den aard van den gedaehtestroom die 

ze in het aanzijn roept ofsehoon bijna altijd met de 

eene of andere gri ll ige verdraaiing, het een of andere 

sehrikwekkende of onaangename aanzieht over zich. 

Hier rijst natllllrlijk de vraag op in den geest welke 

verstandelijkheid het · is die wordt uitgeoefend in 

de keuze van een geeigenden vorm of zijne vermin

king wanneer die gekozen wordt. Wij behandelen 

hier niet den krachtigeren en :langer levenden kllnst

matigen elementaal die geschapen wordt door een 

sterke bepaalde gedaehte, maar enkd de uitkomst die 

teweeggebracht wordt door den stroom van halfbe

wuste, onwillekeurige gedachten die de meerderheid 

der menschheid nutteloos door haar hersens laat 

vloeien zoodat het oordeelsvermogen klaarblijkelijk 

niet ontleend is aan het verstand van den denker, 

en wij kunnen zeer zeker aan de elementale kern

stof zelve, die tot een natuurrijk behoort dat zelfs 

verder van ikbesef af staat dan het minerale, geen enkele 

soort ontwaken van de manasisehe eigenschap toe

schrijven. Toch bezit zij een wonderbaarlijk aan

passingsvermogen dat daar dikwijls zeer dichtbij 

schijnt te komen en het is ongetwij feid deze eigen

schap' die elemental en in een van onze vroegere 

boeken heen doen beschrijven als "de half verstan

de\ijke schepselen van het astraallieht". Wij zullen 

verder bewijs van dit vermogen vinden wanneer wij de 

kunstmatige klasse zullen beschouwen. Wanneer wij 

lezen van een goeden of slechten elementaal' moeten 

altijd hetzij een kllnstmatige wezenheid of een van 

de vele verseheidenheden van natllurgeesten bedoeld 

zijn, want de eigenlijke elementale rijken laten geen 
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enkel van zulke begrippen als goed en kwaad toe 

of schoon er ongetwijfeld een soort overhelling of 

neiging bestaat die bijna al hun onderafdeelingen 

doordringt en die bewerkt dat r.e meer vijandig dan 

vriendschappelijk jegens den mensch worden, zO(lals 

elke nieuweling weet want in de meeste gevallen is 

zijn allereerste indruk van het astraalgebied die van 

de tegenwoordigheid overal om hem heen van groote 

scharen Proteische spoken die op hem toesnellen 

met dreigend voorkomen, maar die zich altijd terug

trekken of onschadelijk verd wijnen wanneer zij stout

moedig onder de oogen wnrden gezien. Aan deze 

eigenaardige neiging moet het hierboven vermelde 

verwrongen of onaangenaam aanzicht worden toe

gescbreven en middeleeuwscbe scbrijvers vertellen 

ons dat de mensch haar bestaan slechts aan zich 

zelf te wijten been. In het gouden tijdperk voor 

deze Kaliyllga waren de menschen over bet alge

meen minder zelfzuchtig en meer geestelijk en toen 

waren de "elementalen" vriendschapp.elijk of schoon 

zij dat ntl niet langer zijn wegens 's menschen on

verschilligbeid voor, en gebrek aan medegevoel met, 

andere levende wezens . Eet schijnt dllidelijk dat 

dit elementale rijk door de wonderbaarlijke teerheid 

waarmede de kernstof beantwoordt aan de geringste 

werking van ons verstand of onze begeerten als een 

gebeel vrijwel is dat wat bet gezamenlijk denken der 

menscbheid bet maakt. Een ieder die er een oogen

blik over den ken wil hoe ver van verheffend de 

werking van dat gezamenlijk denken tegenwoordig 

naar alle waarscbijnlijki,eid is zal weinig red en vinden 

om zich er over te verbazen dat wij oogsten zooals 

ASTRAALG EBIED. 6 
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wij gezaaid hebben en dat deze kernstof die geen 

waarnemingsvermogen bezi t ilIaar 'sleehts blindelings 

wat er 01' uitgeworpen wordt opneemt en weerkaat~t 

gemeenlij k onvriendsehappelijke kenmerken ten taon 

spreidt. Er kan geen twijfel bestaan 01 in latcre 

rassen of rondten zal de mensehheid wanneer zij als 

een geheel tot een vee I hooger standpunt is ontwik

keld, invloed uitoefenen op de eJementale rijken door 

het veranderde denken dat zieh voortdurend op 

hen afdrukt en wij zullen ze niet langer vijandig maar 

gedwee en behulpzaam vinden evenals ons gezegd 

is dat ook het dierenrijk zal zijn. IVat er ook in 

het verleden moge zijn gesehied, het is klaarblijkelijk 

dat wij mogen uitzien naar een zeer dragelijk "gouden 

tijdperk" in de toekomst wanneer wij een tijd kunnen 

bereiken waarop de meerderheid der mensehen edel 

en onzelfzuchtig zal zijn en de natunrkrachten zullen 

. gewillig met · hen medewerken. 

Het feit dat wij zoo gemakkelijk in staat zijn 

invloed uit te oefenen op de elementale rijken toont 

ons onmiddellijk dat wij verantwoordelijk jegens 

ze zijn voor de wijze waarop wij dien invloed ge

bruiken i en inderdaad is het wanneer wij de toe

standen waarin zij bestaan beschouwen duidelijk dat 

. het gevolg dat OJ) ze teweeggebraeht wordt door 

de gedaehten en begeerten van aIle verstandelijke 

wezens die dezelfde wereld met hen bewonen in het 

plan van ons stelsel als een bestanddeel van hunne 

ontwikkeling moe t zijn voorzie n. In weerlvil van de 

overeenstemmenc1e leering van aile groote godsdien

sten is de meerdeyheid der menschheid nog volslagen 

oil\'erschillig voor baar vcrantwoordelijkheid oj) het 
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gedachte-gebied. Indien iemand zich er mee vleien 

kan dat zijn woorden en daden onsehadelijk zijn 

geweest voor anderen geloofl hij oat hij alles gedaan 

heefl wat van hem kan word~n geeiseh t terwijl hij 

geheel en al vergeet dat hij jaren lang een ver

engende en verlagende invloed kan heb ben llitge

oefend op het verstand van Jegenen die om hem 

zijn en de omringende ruimte gevuld met de onbe

minnelijke scheppingen van een vujg gemoed. Een 

nog ern~tiger aanzicht van dit vraagslllk zuUcn wij 

ontmoeten wanneer wij den kunstmatigen elementaal 

bespreken maar met betrekking tot de kernstof za l 

hel voldoendc zijn te verklaren dat wij ongetwijfeld 

het vermogen bezitten om haar ontwikkeling te ver-

. snellen of te vcrtragen overeenkomstig het gebruik 

dat wij er bewust of onbewust voortdurend van 

11laken. 

H et zou hope1oos zijn om te trachten binnen 

de grenzen van een vertoog als dit het versehillend 

. gebruik uit te leggen waartoc de krachten die inner

lijk aan de veelvoudige verscheidenheden van deze 

elementale kernstof eige n zijn kunnen worden aan

gewcnd door iemand die in hunne behandeling ge

oefend is, De groote 11leerderheid der 11lagisehe 

plechtigheden hangt b ijna gebeel en aJ af v:].n haar 

geb ruik hetzij 01l11liddellijk door den wil van den 

magier of door de cen of ande re meer bepaalde 

astrale wezenheid die door bern ·voor dat doel is 

opgeroepe~, Door mid del van baar worden bijna 

alle stoffelijke vcrscbijnselcn van de seancekamer 

voongebracht en zij is ook in de meeste gevallen 

de Lewerker van steenwerpen of belluiden in spook-



76 

huizen; gevolgen <lIs deze Iaatste worden teweeg

gebracht hetzij door haspelende pogingen die door 

de cen of andere aan de aarde gcbonden mensche
Iijke wezenheid gedaan worden om de aandacht te 

trekken of door de ] outer ondeugende poetsen van 
den een of ander der Iagere natnurgeesten die 

tot anze derde klasse behooren. Maar men moet 
nooit van den "eIementaaI" zelf denken als een 

'oorspronkelijk aandrij ver ; hij IS een voudig een 
sluimerende kracht die een uiterlijke aandrang ver

eischt om in beweging te worden gebracht. Men 
kan nog opmerken dat er of schoon alle klassen van 

de kernstof het vermogen bezitten om beeiden van 

het astrale licht zooals hierboven beschreven is te 
weerkaatsen verscheidenheden zijn die zekere indruk

ken gemakkelijker opnemen dan andere, die 31s het 
ware eigen geliefkoosde vormen bezitten waarin zij 
bij verstoring natuurlijkerwijs vloeien zouden tenzij 
zij voistrekt in een anderen gedwongen werden en 

zulke vormen zijn geneigd een klein weinigje minder 

vcrgankelijk te zijn dan gewoonlijk. 

Alvorens afscheid te nemen van dit gedeelte 
van het onderwerp kan het goed zijn den bestu

deerder te waarschuwen tegen de begripsverwarring 

waarin enkclen vcrvallen zijn door deze elementale 
kernstof die wij beschouwd hebben niet te onder

scheiden van de monadische kernstof die zich door 
het mineralenrijk openbaart. Men moet in gedachte 
houden dat ll10nadische kernstof op de eene trap 
van haar ontwikkeling naar de menschheid toe zich 

openbaart door het elementale rijk terwijl zij zieh op 

cen latercn trap opcnbaart door het mineralenrijk, 
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maar het feit dat twee lloeveelheden monadische 

kernstof te zelfder tijd in openbaring zijn op deze 
verschillende trappen en dat een van deze open

baringen (de aardelementaal), dezelfde ruimte inneemt 
als de andere (bijvoorbeeid een rots) en haar bewoont 
staat op geenerlei wijzc de ontwikkeling hetzij van 
de eene, hetzij van de andere in den weg en even

min sluit het eenig ver band in zich tusschen de 

hoeveelheden monadische kernstof die binnen beide 
liggen. De rots zal ook doordrongen worden door 

haar geeigende verscheidenheid van 'alomtegenwoor

dig Jiva of levensbeginsel maar die is natuurlijk 
weer geheel en al verschillend van elk der beide 

bovengenoemde kernstoffen. 
2. De Kct1naruja's v'an Dieren. Dit is een 

uiterst groote klasse en toch neemt zij geen bijzon

der belangrijk standpunt in op het astraalgebied 

daar hare leden daar gemeenlijk slechts zeer korten 

tijd blijven. De groote meerderheid der dieren 

he eft tot nag toe geen blijvende ikheid verkregen 
en wanneer een hunner sterft vloeit de monadische 

kernstof die zich daardoor geopenbaard heeft terug 

tot de bijzondere laag vanwaar zij gekomen is terwijl 

zij die vordering of ondervinding welke gedurende 

dat leven verkregen is met zich voert. , Zij is even
weI niet in staat dit geheel onmiddellijk te doen, de 
kiLmische aura van het dier vormt zich tot een KiL

marupa juist ais bij den mensch en het dier heeft 
een werkelijk bestaan op het astraalgebied waarvan 

de lengte of schoon zij nooit groot is verschilt over

eenkomstig de verstandelijkheid die het ontwikkeld 

heeft. In de rneeste gevallen schijnt het niet rneer 
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dan droomerig bewust te zijn maar schijnt volmaakt 

gelukkig. De vergelijkenderwijze weinige huisdieren 

die reeds ikheid bereikt hebben en daarom niet 

meer als dieren zullen worden herb oren in deze 

wereld hebben een veel langer en veel levendiger 

leven m Kamaloka dan hun mindergevorderde 

makkers en verzinken aan het eind daarvau lang

zamerhand In een onderwerpelijken toestand die 

naar aile waarschijnlijkheid een zeer aanmerkelijken 

tijd zal duren. Een belangwekkende onderafdeeling 

van deze klasse bestaat uit de Kamarl'lpa's van die 

anthropoide apen die in The Saret Doctrine (Deel 

I, bIz. 184) worden genoemd en die reeds tot ikheid 

zijn gekomen en gereed zullen zijn om mensch

inkarnatie te nemen in de volgende rondte of som
migen hunner wellicht zelfs spoediger. 

3. NatuurgeesteJl van aile Soortm. De onder
afdeelingen van deze klasse zijn zoo talrijk en zoo 

verscheiden dat men om ze eenigszins recht te 

doen wedervaren een afzonderlijke verh:mdeling aan 

dit onderwerp alleen zou moeten wijden. Enkele 
kenmerken bebben zij evenwel alle gemeen en het 

zal voldoende zijn te trachten daarvan hier een 

denkbeeld te geven. Om te beginnen moetcn wij 

beseffen dat wij hier wezenheden behandelen die 

gebeel en al verschillen van alle die wij tot nog toe 

bebben beschonwd. Of schoon wij terecbt de elemen

tale kernstof en het dierlijke Kamarllpa als niet

menschelijk mogen rangscbikken zal de monadische 

kernstof die zich door hen openbaart niettemin in de 

volheid der tijden ontwikkelen tot het punt dat zij 

zich door de een of andere toekomstige menschheid 
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zal openoaren die met onze eigene vergelijkbaar is 

en indien wij in staat zouden zjjn door tall ooze 

eeuwen heen op onze eigen ontwikkeling in vorige 

manvantara's terng te zien, zouden \Vij ontwaren dat 

wat nu onszelf uitmaakt in zijn opwaartsch pad door 

gelijke trappen is heengegaan. Dat is evenwel het 

geval niet met het gro ote rijk der natuurgeesten i 
zij zjjn noch leden van een menschheid woals de 

onze geweest, noch zullen het ooit zijn i hun ont

wikkelingslijn is geheel en al verschillend en hun 

eenig verband met ans bestaat in onze tijdelijke 
bezetting van dezclfde planeet. N atuurlijk zijn wij 

daar wij voor het oogenblik buren zijn elkaar buur

schappelijke vriendschappelijkheid verschuldigd wan: 

neer wij elkaar toevallig ontmoeten maar onze ont

wikkelingslijnen verschillen zoo zeer dat elk slechts 

weinig voor den ander doen kan. 

Vele schrijvers heb ben deze geesten onder de 

elementalen gerangschikt en inderdaad zijn zij de 

elementalen (of misschien om nauwkeuriger te spreken 

de dieren) van een hoogere ontwikkeling. Of schoon 

zij veel booger ontwikkeld zijn dan onze elementale 

kernstof hebben zij toch zekere kenmerkende eigen

schappen met haar gemeen, bijvoorbeeld zijn ook 

zij verdeeld in zeven groote klassen die onderschei

denlijk dezelfde zeven toestanden van stof bewonen 

die :,tlree<:is genoemd zijn en doordrongen worden 
door de overeenkomstige verscheidenheden van de 

kernstof. Zoo zijn er, om dcgene te nemen die het 

gemakkelijkst te begrijpen zijn VOar ops, geesten van 

de. aarde, het water, de lucht, en het vuur .( of ether), 

bepaalde verstil-ndelijke astrale wezenheden die ver-
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blijven en werkzaam zijn III elk van deze tus

schenstoffen. Men kan vragen hoe het voor 

eenig soort wezens mogelijk is om te wonen in de 

vaste zelfstancligheicl van een rots of van de aard

korst. Het antwoord is dat daar de natuurgeesten 

van astrale stof zijn gevormd de zelfstandigheid van 

de rots geen hinderpaal voor hun beweging of ge

zicht is en verder is stoffelijke stof in haren vasten 

toestancl hun natuurlijke grondstof, de eenige waar

aan zij gewoon zijn en waarin zij zich thuis gevoelen. 

Hetzelfde is natuurlijk waar van die welke in het 

water, de bcht of de ether leven. In middeleeuw

sehe letterkunde worden deze aardgeesten dikwijls 

gnomen 

sproken 

syljjden 

genoemd terwijl van de watergeesten ge

wordt als undine's, van de luchtgeesten als 

en van de ethergeesten :tls salamanders. 

In de volkstaal zijn zij bekend onder vcle namen -

nill1:'cl1, fecen , c:fen, nikkers, peri's. djin's, trollen, 

sakrs, fannen, koboldel1, kabouters, aardmannetjes, 

witte vrouwell, enzoovoorts 1) , lVaarvan sOtllmige be

namingen slechts worden toegepast op eene ver

scheidenlleid en andere zonder onderseheicl IIp aile. 

Hunne vormen zijn velc en vcrscheiclen maar het 
allermeest mensehelijk van omtrek en ietwat klein van 

grootte. Evenals bijna aile belVoners van het astraal

gebied zijn zij in staat naar willekeur elk voorkomen 

a::tn te nemen maar zij hebben ongetlVijfeld bepaalde 

cigen vormen, of wellicht zouden wij beter z~ggen 

geliefkoosde vormell, die zij dragen wanneer zij geen 

bijzonder doel hebben om een anderen aan te nemen. 

1) Fa ;ries, pixies, elves, brownies, peri8, djinHs, trolls, satyrs, 

fau1l81 kobolds, imps, gohlins, good people. 
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Natuurlijk zijn zij onder gewone omstancligheclen in 

het geheel niet zichtbaar voor het stoffelijk gezicht 

maar zij bezitten het vermogen om zich dat door 

verstoffeJijking te maken wanneer zij wenschen te 

worden gezien. 
Er is een geweldig aantal onderafdeelingen 'of 

rassen onder hen en enkelingen van deze onderaf

deelingen verschillen juist zoo in verstand en aanleg 

als menschelijke wezen·, . De groote meerderheid 

hunner verkiest blijkbaar den mensch geheel en al 

te vermijden, zijn gewoonten en uitstralingen zijn 

walgelijk voor haar en het voortdurend geweld ,'an 

astr~le stroomen die te weeg gebracht worclen cloor 

zijn rustelooze slecht beteugelde begeerten stoort 

en verontrust haar. Aan den anderen kant ont

breken er geen voorbeelden waarin natuurgeesten als 

het ware vriendscha p sloten met menschelijke wezens 

en hun de hulp boden die in hun vermogen was, 

zooals in de welbekende verhalen die verte lcl worden 

van de Schotsehe nikkers of van de vuurontstekende 

feeen die in spiritualistische letterkuncle genoemd 

worden. Deze behulpzame' houding is evenwel ver

gelijkenderwijze zelclzaam en in de meeste gevallen 

waarin zij met den mensch in aanraking komen 

toonen zij hetzij onverschilligheid of afkeer of hebben 

anders een nikkersch genot om hem te bedriegen 

en hem kinderaehtige poetsen te spelen. Menig ver

haal dat deze eigenaardjg~ eigenschap laat zien kan 

worden gevonclen lil de dorpspraatjes van het 

boerenvolk van bijna elke eenzame bergstreek en 

iecler die gewoon geweest is seances voor stoffelijke 

verschijnselen bij te wonen, zal zich voorbeelden 
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herinneren van ondeugende poetsen en onnoozele 

hoewel gewoonlijk goedaardige grove scherts die 

altijd de tegenwoordigheid aanduiden van enkele 

der lagere soorten natuurgeesten. Zij worden in 

hooge mate in hunne poetsen geholpen door het 

wonderbaarlijk vermogen eat zij bezitten om een 

zinsbegoocheling over degenen te werpen die zich 

aan hunnen invloed overgeven zoodat zulke sbcht

offers voor het oogenblik slechts zien en hooren 

wat deze feeen op hen indrllkken, juist evenals de 

gemesmeriseerde proe[persoon ziet, hoort, voelt en ge-

100ft wat de magnetisenr wenscht. De natuurgeesten 

hebben evenwel niet het vermogen van den mesme

riseur om den menschelijken wil te beheerschen .be

halve bij heden van bepaald ongewoon zwakken wil 

of bij degenen die zich tot zulk een toestand van 

hulpelooze schrik laten vervoeren dat hun wil tijde

lijk in gebreke blijft. Zij kunnen niet verder gaan 
dan de zinnen te bedriegen maar in die kunst zijn 

zij onbetwijfelde meesters en er is geen gebrek aan 

gevallen waarin zij een aanmerkelijk aantal menschen 

te gelijkertijd begoocheld hebben. Ret is door hun 

hulp in te roepen in de uitoefening van dit eigen

aardig vermogen dat enkele der wonderbaarlijkste 

verrichtingen van de Indische goochelaars verricht 

worden; het gansche geh oor wordt inderdaad be

goocheld en verbeeldt zich dat hd een gansche 

reeks gebeurtenissen ziet en hoort die in werkelijk

heid niet hebben plaats gevonden. 
We zouden de natllurgeesten bijna kllnnen be

schouwen als een soort astrale menschheid, indien 

niet geen enkel hunner) zelfs niet de hoogsten, een 
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blijvende reinkarneerende ikheid bel-at. Blijkbaar is 

oaarom een punt waarin hun ontwikkelingslijn van 

de OIlZe verschilt dat een veel grootere m",te van 

verstandelijkheid ontwikkeld wordt alvorens blijvend 

ikbescf intreedt maar van de trappen waardoor zij 

zijn heehgegaan en die waardoor zij nog heengaan 

moeten kunnen wij weinig weten. De levenstijdper

ken van de verschillende onderafdeelingen verschillen 

in hooge mate, enkele zijn zeer kort, andere vee I 

langer dan onze menschelijke levensduur. Wij staan 

zoo geheel en al buiten een leven als het hunne 

dat het onmogelijk voor ons is om veel van hunne 

omstandigheden te begrijpen, maar het schijnt over 

het algemeen een eenvoudig, vroolijk, onverantwoor

delijk soort bestaall te zijn, vrijwel zooals een groep 

gelukkige kinderen zou kunnen leiden onder een 

buitengewoon gunstige stoffelijke omgeving. Of schoon 

zij fcpperig en ondeugend zijn, zijn ze zelden kwaad

aardig tenzij zij worden uitgelokt door de een of 

andere onver11.ntwoordelijke indringing of stoornis; 

maar als een geheel deelen zij ook tot op zekere 

hoogte in het algemeen wantrouwend gevoel voor den 

mensch en zij schijnen over het algemeen geneigd 

om de eerste verschijning van een nieuweling op het 

astraalgebied ietwat kwalijk te nemen zoodat hij 

gemeenlijk met hen kennis maakt onder den een 

of anderen onaangenamen of schrikwekkenden vorm. 

Indien hij zich even weI door geen hunner poetsen 

schrik ·Iaat aanjagen nemen zij hem spoedig aan 

ais een noodzakelijk kwaacl en slaan vercler geen 

acht meer op hem terwijl sOIJlmigen onder hen n"a 

zekeren tijd zelfs vriendschappelijk met hem kunnen 



84 

worden en vreugde toonen wanneer zij hem ontmoeten. 
Sommige onder de vele onderafdeelingen van 

deze klasse zijn veel minder kinderlijk en waardiger 

dan die welke wij beschreven hebben en uit deze 
groepen zijn de wezenheden getrokken die soms 
vereerd zijn onder den naam van boschgoden of 

plaatselijke dorpsgoden. Zulke wezenheden zouden 

alleszins gevoelig zijn voor de vleierij die bevat was 

in de vereering welke hun betoond werd, zouden er 
van genieten en zouden ongetwijfeld alleszins bereid 

zijn om elken kleinen dienst die zij konden terug 
te bewijzen. (De dorpsgod is ook dikwijls een kunst
matige wezenheid maar die verscheidenheid zal op 

haar geeigende plaats worden beschouwd.) De Adept 

weet hoe de diensten van de natuurgeesten wanneer 
hij ze noodig heeft ten nutte te maken maar de 

gewone toovenaar kan hun bijstand slechts verkrijgen 
hetzij door de verrichting van aanroeping o[ van 

oproeping dat wil zeggen hetzij door hun opmerk

zaamheid te trekken als een smeekeling en een soort 

overeenkomst met hen aan te gaan, of door te pogen 
invloeden in beweging te brengen die hun gehoor

zaamheid zouden afdwingen. Beide wijzen zijn 

uiterst onwenschelijk en de laatste is ook bijzonder 
gevaarlijk daar de bewerker een besliste vijandigheid 

zou opwekken die zou kunnen blijken noodlottig 

voor hem te zijn. Onnoodig te zeggen dat het 
niemand die het okkultisme onder een bevoegden 

Meester bestudeert ooit veroorloofd zou worden in 

het geheel iets van dien aard te beproeven. 
. 4. De Deva's. Het hoogste ontwikkelings

stelsel dat in verband staat met de aarde j~ voor 
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zoover wij weten dat van de wezens die de Hindu's 
de Deva's noemen en waarvan op andere plaatsen 

is gesproken als van engel en, zonen van God, 
enzoovoorts. Zij kunnen inderdaad beschouwd worden 

als een rijk dat het eerstvolgend boven de mensch
heid ligt op dezelfde wijze als de menschheid op 

haar beurt het eerstvolgend boven het dierenrijk 

ligt, maar met dit belangrijke verschil dat terwijl er 

voor een dier geen mogelijkheid van ontwikkeling 

oestaat door eenig rijk dan het menschenrijk, de 
mensch wanneer hij een zeker hoog punt bereikt 
verscheidene paden van vooruitgang zich voor hem 

ziet openen waarvan deze groote Devaontwikkeling 

er slecht~ een is_ In vergelijking met de verheven 
verzaking van den Nirmanakaya wordt van de aan
neming van deze ontwikkelingslijn soms in de boeken 
gesproken als van ~~bezwijken vo~r de verzoeking 

om een god te worden" maar men moet uit deze 
uitdrukking niet besluiten dat eenige schijn van 

blaam kJeeft aan den mensch die deze keuze doet. 

Het pad dat hij kiest is niet het kortste maar het 
is niettemin zeer edel en indien zijn ontwikkeld 

inzicht hem er toe dringt is het waarschijnlijk dat 

pad hetwelk het beste past voor zijn vermogens. 
Wij moeten nooit vergeten dat wowel in geestelijk 

als in stoffelijk klimmen niet ieder de inspanning 
van het steilere pad kan verdragen er kunnen velen 

zijn voor wie wat de meer langzame weg schijnt de 
eenig 1110gelijke is en wij zouden waarlijk onwaardige 

volgers van de groote Leeraars zijn indien wij ons door 
onze onkunde lieten misleiden tot de minste gedachte 

van verachting jegens degenen welker kCllze verschiit 



van de Ollze. 
moeilijkheden 

Hoe overtuigd die onkunde van de 
van de toekomst ons nn ook mag 

doen gevoelen is het onmogelijk voor ons om op 

dit standpunt te zeggen wat wij zullen vinden dat 
wij in staat zijn te doen wanneer wij na vele levens 
van gedllidig st1'evcn hct l'echt verworven hebben om 

onze eigen toekomst te kiezen en inderdaad hebben 

zelfs degenen die "bezwijken voor de verzoeking om 
goden te worden" een voldoend verheven loopbaan 1'001' 

zich zooals men zoo dadelijk zal zien. Om mogelijk 

misverstand te ve1'mijden kan tusschen twee haakjes 
worden vermeld dat er soms in de boeken een andere 
en geheel slechte beteekenis wordt gehecht aan deze 
uitdrukking ((een god te worden" maar in dien vorm 

kan het zeer zeker nooit eenige sOO1't ((yerzoeking" 

zijn voor den ontwikkelden mensch en in elk geval is 
het geheel en ::1.1 ' vreemd aan ons huidig onderwerp. 

In Oostersche letterkunde wordt dit woord 
((Deva" dikwijls gebruikt am vaag bijna elke 500rt 

niet-menschelijke wezenheden aan te geven zoodat 

het dikwijls aan den eenen kant DHyilN CHOHAN'S 

en aan den anderen natuurgeesten en kunstmatige 

elementalen omvat. Riel' zal' zijn gebrnik even wei 

beperkt worden tot de . prachtige ontwikkeling die 
wij nn beschollwen. Of schoon de Deva's met deze 

aarde in verb and staan zijn zij er geenszins toe 
beperkt want onze gan5che tegenwoordige keten vaD 

zeven werelden is voor hun als eene we1'eld en 
hun ontwikkeling vindt plaats door ecn grootsch 

stelsel van zeven ketenen. Runne gelederen zijn 
tot n og toe hoofc1zakelijk aangevuld uit andere 

ll1cnschheden in hct zonnestelsel waarvan sommige 
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lager en andere hooger dan de onze staan daar tot 

nag toe slechts een zeer klein gedeelte van onze 
eigene de hoogte bereikt heeft waarop het voor ons 

mogelijk is ons bij hen te voegen maar het schijnt 

zeker dat sommige van hun zeer talrijke klassen in 
hun opwaartschen yooruitgang in het geheel niet door 
eenige menschheid gegaan zijn die met de onze 

vergelijkbaar is. Het is op het oogenblik voor ons 

niet mogelijk om zeer veel omtrent hen te begrijpen 
maar het is duidelijk dat wat het doel van hunne 

ontwikkeling mag worden genoemd aanmerkelijk 

hooger is dan dat van ons, dat wil zeggen terwijl 
het doel van onze menschelijke ontwikkeling is om 

het voorspoedige dee I der menschheid aan het eind 

van de zevende rondte tot een zekere mate van 
okkulte ontwikkeling te ve1'heffen is het doel van de 
Devaontwikkeling am haar voorste rang en in het 

overeenkomstige tijdperk tot een vee I hooger punt 
te verheffen. Voor hen ligt zoowel als voor ons 

een stijler maar korter pad naar nog verhevener 

hoogten open voor de ernstige poging maar . wat 
voor hen die hoogten kunnen zijn daarnaar kunnen 
wij slechts gissen. 

N atuurlijk behoeven slecbts de lagere rangen 
van deze doorluchtige groep in verband met ons 

onderwerp, het astraalgebied, te worden genoemd. 

Hare drie lagcrc groote afdeclingen (wanneer wij 
van onderen ' af beginnen) worden gewoonlijk onder
scheidenlij1c Kilmadeva's, Rupadcva's en Arllpadeva's 
genoemd . Evenals ons gewone Iichaam hier - het 

h~gste voor ons mogelijke lichaam - het stoffelijke 
is, is het 6"ewone lichaam van een Kilmadev<l het 
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astrale; zoodat hij op ongeveer hetzelfde standpunt 

staat ais de mensc.hheid doen zal wanneer zij planeet 

F bereikt, en hij zou terwijl hij gewoonlijk in een 

astraallichaam leeft naar hoogere gebieden uitgaan 

in een Mayavirllpa evenals wij lOuden kunnen doen 

in een astraallichaam terwijl bet voor hem (wanneer 

hij voldoende ontwikkeld was) geeri grootere inspan

ning zijn zou om in de Karana Sbarira te treden 

dan het voor ons is om een Mayavirllpa te vormen. 

Op dezelfde wijze zou het gewone licbaam van den 

Rupadeva het Mayavirllpa zijn daar zijn verblijfp1aats 

op de vier lagere of rupa vlakten van dien geeste

lijken toestand is dien wij gemeenlijk Devachan 
noem~n terwijl de Arllpadeva tot de drie hoogere 

vlakten van dat geb ied behoort en geen dichtere 

benadering van een lichaam bezit dan de Karana 

Sharira. Maar voor Rllpa- en \ Arupadeva's is bet 

een op zijn minst even zeldzame gebeurtenis zich op 

het astraalgebied te openbaren als het voor astrale 

wezenheden is om zich op dit stoffelijk gebied te 

versto[eJijken, daarom behoeven wij n iets t meer te 
.cioen dan ze IlU te noemen. Wat de laagste afdeeling 

aangaat, de Kamadeva's, zou het ten zeerste een 

misvatting zijn hen allen onmetelijk boven ons ver

heven te denken daar sommigen in hunne rangen 

zijn getreden uit een menschbeid die ill sommige 

opzichten minder gevorderd was dan de onze. 

Natuurlijk is het algemeen gemiddelde onder hen 
veel 1100ger dan onder ons want alles wat daad

zakelijk of opzettelijk kwaad is is reeds lang uit 
hunne ' ran gell l1itgeroeid maar zij ver~chillen in 

hooge mate ill aanleg en een werkclijk edel onzelf-
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zuchtig, geestelijk gezind mensch kan zeer goed hooger 

staan op de trap van ontwikkeling dan sommigell 
hunner. Hun opmerkzaamheid kan worden getrokken 

door zekere magische bezweringen maar de eenige 

menschelijke wil die den hl1nne kan beheerschen is 

die van een zekere hooge klasse van Adepten. In 

den regel schijnen zij onzer op ons stoffelijk gebied 

nauwelijks bewust te zijn maar nu en dan gebeurt 

het dat een bunner de een of andere menschelijke 

moeilijkheid gewaar wordt welke zijn medelijden opwekt 
en dat hij wellicht eenige hulp verleent evenals eenig 

onzer zou tracbten een dier te helpen dat wij in 
moeilijkheid zagen. Maar onder hen weet men zeer 

goed dat elke tusschenkomst in menschelijke zaken 

op het buidig oogenblik naar alle waarschijnlijkbeid 
verreweg meer kwaad dan goed zal doen. Boven 

de Arllpadeva's zijn vier andere groote afdeelingen 

en wederom geheel en al boven en verder dan het 
Devarijk staan de groote scharen der DHyaN CHOHAN'S 

maar de beschouwing van zulke verhevene vVezens 

zou in een vertoog over het astraalgebied niet op 

haar plaats zijn. 

Of schoon wij er geen aanspraak op kunnen 

maken dat zij juist tot een van onze klassen behooren 

is het hier wellicht de beste pJaats om die wonder

baarlijke en belangrijke Wezens, de vier Devarajah's 

te noemen. In dezen naam moet het woord Deva 

evenwel niet opgevat worden in den zin waarin wij 
het gebruikt hebben want het is niet over het Deva

rijk ma.ar over de vier "elementen" van aarde, water, 

lucht en vunr met hun daarin wonende natnurgeesten 

en kernstoffen dat deze vier Koningen heerschen. 

ASTRAALGEllIED. 7 
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Welke de ontwikkeling geweest IS waardoor zij ge
stegen zijn tot hun tegenwoordige hoogte van macht 
en wijsheid kunnen wij niet zeggen behalve slechts 
dat zij zeer zeker niet gegaan is door iets dat met 
onze eigen menschheid overeenkomt. Van hen 
wordt dikwijls gesproken als de Regeerders der 
Aarde, of Engelen van de vier windstreken en de 

Hindllboeken noemen hen de Chatur Maharajah 's en 
geyen hunne namen als Dhritarashtra, Virudhaka 

Virupaksha en Vaishrayana. In de zelfde boeken 
worden hunne scharen onderscheidenlijk Gandharva's, 
Kumbhanda's, Naga's en Yaksha's genoemd en de 
streken van het kompas die aan elk toegeeigend zijn 
zijn in overeenkomstige yolgorde Oost, Zuid, West 

en Noord en hunne zinnebeeldige kleuren wit, blauw, 
rood en gaud. Zij worden in The Secret Doctrine 
genoemd als "gevleugelde bollen en yurige ra
deren" en in den Christelijken bijbel doet Ezechiel 
een zeer merkwaardige poging am ze te beschrijyen 
waarin zeer gelijke woorden gebruikt worden. Ver

wijzingen naar hen worden gevonden in het zinne
beeldstelsel van elken godsdienst en zij zijn altijd 
in de hoogste Yereering gehbuden als de bescher
mers van het menschdom. Zij zijn de uitvoerders 

van 's mensch en Karma gedurende zijn leven op 
aarde en zoo spelen zij een uiterst belangrijke rol 
in het menschelijk lot. De LIPIKA, de groote 
karmische godheden van het Heelal wegen de dad en 
van elke persoonlijkheid wanneer de eindelijke 
scheiding van hare beginse1en in Kamaloka plaats 
vindt en gcven als het ware den modelyorm voor 
een etherisch duo bel dat nauwkeurig past voor haar I ... 

I 
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Karma voor de volgende geboorte van den mensch 
maar het zijn de Devarajah's die daar zij beschikken 
over de "elementen" waaruit dat etherisch dubbe! 
moet worden samengesteld hunne verhouding zoo 
regelen dat het nauwkeurig de bedoeling van de 
LIPIKA uitdrukt. Zij zijn het ook die voortdurend 
door het gansche leven heen acht geven om een 
tegenwicht te geven tegen de veranderingen die 

voortdurend in's menschen toestand worden gebracht 
door zijn eigen vrijen wil en dien van degcnen die 
om hem heen zijn zoodat er geen onrechtvaardigheid 
moge worden begaan en Karma zoo al niet op de 
eene wijze dan toch op rle andere zorgvuldig moge 
worden uitgewerkt. Een geleerd vertoog over deze 
wonderbaarlijke wezens zal worden gevonden in 
Tile Secret Doctrine, Deel I, bIz. 122-126. Zij 
zij n in staat naar willekeur menschelijke stoffelijke 
yormen aan te nemen en er worden verscheidene 
gevallen vermeld waarin zij dat hebben gedaan. Al 
de hoogere natuurgeesten en scharen van kunst
matige elementalen zijn werkzaam als hun middelaars 
in het yerbazende werk dat zij uitYoeren, toch zijn 
aIle draden in hunne handen en de gansche ver
antwoordelijkheid rust op hen alleen. Zij openbaren 
zich niet dikwijls op het astraalgebied maar wanneer 
zij dat doen zijn zij zeer zeker de merkwaardigste 
van zijn niet-menschelijke bewoners. Aan een be
oefenaar van het okkultisme behoefl wei niet te 
worden yerteld dat, daar er zeven groote klassen 
zoowel van natuurgeesten als van elcmentale kernstof 
zijn, er ook in werkelijkheid zeyen en niet vier 

Devarajah's moeten zijn maar buiten den kring van 
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inwijding is van de drie hoogsten weinig bekend en 
mag er nog minder van worden gezegd. 

III. KUNSDIATIG. 

Deze, de grootste klasse van astrale wezenheden , 
IS ook verreweg de belangrijkste voor den mensch. 

Daar zij geheel en al zijne eigene scbepping is, is zij 
onderling met hem verbonden door de nauwste kar
mische · banden en baar werking op hem is on mid

dellijk en onophoudelijk. Zij is een geweldige on
samenhangende hoeveelbeid half verstandelijke wezen
beden die onderling verscbillen evenals de menscbe
Jijke gedachten verschillen en feitelijk op geenerlei 

wijze iets als rangs.chikking en ordening toelaten. 
De eenige verdeeling die dienstig gemaakt kan worden 
is die welke een onderscheid maakt tusscben de 
kunstmatige elementalen die door de meerderheid 
van bet menscbdom onbewust worden gemaakt en 
die welke met besliste bedoeling gemaakt worden 
door magiers terwijl wij bet zeer kleine aantal kunst

matig gerangschikte wezenheden die in het gehe~l 
geen elementalen zijn tot een derde klasse kunnen 
brengen. 

1. Onbewust gevormde elementalen. Er is reeds 
uitgelegd dat de elementale kernstof die ons aan 
allen kant omringt in haar tallooze verscheidenbeden 

buitengemeen vatbaar is voor den invloed der 
menschelijke gedachte. De werking die er op wordt 
uitgeoefend door de louter toevallige afdwalende 
gedachte die veroorzaakt dat zij uitoarst in een wolk 

van snel bewegende, verdwijnenc1e vormen is reeds 

-, 

93 

beschreven, wij moeten nu zien hoe zij worc1t aan· 
gedaan wanneer het menschelijk verstand een be
paalde, opzettelijke gedachte of wensch onder vorm 
brengt. Ret gevolg dat te weeg gebr acht wordt is 
van een meest treffenden aarc1. De gedachte werpt 
zich op de vervormbare kernstof en kneect die 
oogenblikkelijk tot een levend wezen van geeigenden 

vorm, een wezen dat wanneer bet eenmaal zoo ge
scbapen is op geenerlei wijze onder het beheer van 

zijnen schepper staat maar dat een eigen leven uitleeil 
waarvan de lengte in verhouding staat tot de sterkte 
van de gedachte of wenscn die het in het aanzijn 
riep. Ret blijft inderdaad juist zoolang bestaan als de 
gedachtekracht het bijeen houdt. De gedachten 
van de meeste menschen zijn zoo voorbijgaand en 
onbeslist dat de elementalen die er door worden 
geschapen slechts weinige minuten of weinige uren 

duren maar een dikwijls herhaalde gedachte of een 
ernstige wensch zal een elell1entaal vormen waarvan 
het bestaan zich kan uitstrekken tot vele dagen. 

Daar de gedachten van den gewonen mensch grooten
deels. op hemzclf betrekking hebben blijven de 
elementalen die zij vormen om hem heen zweven 
en neigen voortdurend om een herhaling van bet 
denkbeeld dat zij vertegenwoordigen uit te lokken 
daar zulke herhalingen in plaats van nieuwe elemen

talen te vormen den ~:lUde zouden versterken en hem 
een nieuwen levenstijd schenken. remand daarom 
die dikwijls blijil stilstaan bij een wensch vormt zich 

vaak een astralen wachter die, voortdurend gevoed 
door nieuw denken, hem jaren lang kan vergezellen en 

steed$ rneer en rneer kracht en invloed op hem winnen ; 
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en men zal gemakkelijk inzien dat het gevolg op 

den zedelijken aard indien de begeerte een kwade 
is van een allernoodiottigst soort kan zijn. 

Nog vruchtbaarder in gevolgen ten goede of 

ten kwade zijn de gedachten des menschen omtrent 
anderen want in dat geval zweven zij niet om den 

denker maar om het voorwerp der gedachte. Een 
vriendelijke gedachte omtrent eenig iemand of een 

ernstige wensch voor zijn heil zal een vriendschap

pelijken kunstmatigen elementaal vonnen en naar hem 

uitwerpen. Indien de wensch beslist is, zooals bij
voorbeeld dat hij moge herstellen van de een of 
andere ziekte, zal de elementaal een kracht zijn die 

steeds boven hem zweeft om zijn herstel te bevor
deren of om elken invloed af te wenden die zou 

kunnen strekken om dat te belemmeren en bij deze 
verrichting zal hij wat een zeer aanmerkelijke mate 

van verstandelijkheid en aanpassingsvermogen scbijnt 
ten toon spreiden of schoon het in werkelijkheid 

enkel een kracht is die zich uit langs de richting 
van den minsten weerstand, die gestadig en steeds in 

eene richting per~t en elk kanaal te baat neemt dat 

zij vinden kan evenals het water in een vergaarbak 
oogenblikkelijk de eene open pijp ZOll vinden onder 

een dozijn geslotene en zich daardoor zou uitstorten. 
Indien de wensch louter een onbepaalJe voor zijn 

algemeen welzijn is zal de elementale kernstof in ' 
baar wonderbaarlijke vervormbaarheid ook nauw

keurig antwoorden op dat minder bepaalde denk

beeld en het schepsel dat gevormd wordt zal zijn 
kracht uitstorten in de richting van elke daad ten 

nutte van den man welke het gemakkelijkst voorhanden 
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15. Natuurlijk hangen in aIle gevallen de hoeveel
heid van alie kracht die het uit te stortell heeft 

en de lengte van den tijd dat het Ievcn zal om 

haar uit te storten geheel en al af van de kracht 
van den oorspronkelijken wensch of gedachte die 

het deed geboren worden, of schoon men zich moet 
herinneren dat het als het ware gevoed en versterkt 
kan worden en zijn Ievenstijdperk veriengd worden 

door andere goede wens chen of vriendelijke ge

dachten die in dezelfde richting worden uitge

worpen. 
Verder schijnt het even ais de meeste andere 

wezens bewogen te worden door een instinktmatige 
begeerte om zijn leven te verlengen en werkt daarom 

terng op zijilen schepper ais een kracht die er voort
durend naar streeft om de vernieuwing van het 

gevoel op te wekken die het in aanzijn riep. Het 

oefent op gelijke wijze invioed uit op anderen met 
wie het in aanraking komt of schoon zijn verb and 

met hen natuurIijk niet zoo volmaakt is. 
AI wat gezegd is betreffende de uitwerking van 

O'oede wenschen en vriendelijke gedachten is ook 
b 

waar in de tegenovergestelde richting van slechte wen-

schen en booze gedachten; en wanneer wij de hoe

veelheid nijd, haat, boosheid en liefdeloosheid 
beschouwen die in de wereid bestaat zal men licht 

begrijpen dat men onder de kunstmatige elemen

talen vele verschrikkelijke schepsels kan zien. 
Iemand wiens gedachten of begeerten spijtig, dierlijk, 

zinnelijk, hebzuchtig zijn gaat de wereld door terwijl 

hij overal een eigen verpestenden dampkring met 

zich medevoert, bevolkt door de walgelijkc wezens 
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die hij heeft geschapen om zijn gezellen te 7.ijn, 

zoodat hij niet alleen zelf in een treurig slechten 
toestand verkeert maar een gevaarlijke plaag is voor 

zijn medemenschen daar hij allen die het ongeluk 

hebben om met hem in aanraking te komen aan de 
kans blootstelt om zedelijk besmet te worden door 

den invloed van de verfoeilijkheden waarmede hij 
zich verkiest te omringen. Een gevoel van wan

gunstigen of jaloerschen haat jegens iemand anders 
zal een kwaden elementaal zenden om boven hem te 
zweven en te zoeken naar een zwak punt waardoor 

hij zijn werking doen kan en als het gevoel be
stendig is kan zulk cen schepsel er voortdurend 

door gevoed worden en daardoor in staat gesteld 
om zijn onbegeerlijke werkzaamheid gedurende een 

lang tijdperk te verlengen. Hij kan evenwel geen 

gevolg teweeg hrengen bij dengeen tegen wien hij 
gericht is tenzij juist deze de eene of andere neiging 

heefl: die hij kan voeden, het een of andere steun

punt als het ware als hefboom i tegen de aura 
van iemand van zui ver denken en goed leven 

stuiten al zl1lke invloeden onmiddellijk terug daar zij 
!liets vinden waaraan zij zich kl1nnen vasthechten 

en in dat geval werken zij door een zeer merkwaar

dige wet met al hun kracht terng op hun oorspron
kelijken schepper. In hem vinden zij door het 

onderstelde een zeer verwant veld voor werk-

zaamheid en zoo werkt het Karma van zijn 
slechten wensch zich onmiddellijk uit door middel 

van de eigen wezenheid die hijzelf in aanzijn heefl: 

geroepen. Evenwel gebeurt het nu en dan d~t een 

kunstmatige elementaal van deze beschrijving om 
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verscheidene redenen niet m staat IS zijn kracht 

hetzij op zijn doel of op zijnen schepper uit te 
storten en in zulke gevallen wordt hij een soort 

zwervende duivel, licht aangetrokken door een ieder 

die gevoelens koestert welke overeenkomstig die zijn 
welke hem deden geboren worden en evenzeer klaar 

om hetzij zulke gevoelens in hem te versterken ter 

wille van de kracht die hij er uit putten kan, of om 
zijnen voorraad slechten invloed over hem nit te 

storten door elke opening die hij hem moge aan

bieden. Indien hij krachtig genoeg is om de 

hand te leggen op de een of andere voorbijgaande 
schil en haar te bewonen dan doet hij dat dikwijls 
daar het bezit van zulk een tijdelijk tehuis hem in 

staat stelt zij~ verschrikkelijke hulpbronnen zorg

vuldiger te sparen. In dezen vorm kan hij zich door 
een medium openbaren en kan hij door zich voor 

te doen als een welbekend vriend soms invloed 

verkrijgen over menschen waarop hij anders weinig 

houvast zou hebhen. 

Wat hierboven geschreven is, zal dienen om de 
vcrklaring te versterken die alreeds is afgelegd betref

fende het belang om een gestrenge heerschappij over 
onze gedachten te handhaven. Menig welmeenend 

mensch die schroomvallig nauwgezet is om zijn plich

ten jegens zijn buurman in woord en daad te ver
richten is geneigd te beschouwen dat zijn geda,chten 

ten minste niemand aangaan dan hemzelf en laat ze 

zoo uitspatten in verschillende richtingen terwijl hij 
volslagen onbewust is van de zwermen verderfelijke 

schepselen die hij tot de wereld uitzendt. Tot zoo 

iemand zou een nauwkeurig begrip van de gevolgen 
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van gedachte en begeerte in het voortbrengen van 
kunstmatige elementalen kOlllen als een schrikwek
kende openbaring; aan den anderen kant zou het 

de groot5te troost zijn voor vee I toegewijde en dank
bare zielen die gedrukt worden door het gevoel dat 
zij niet in staat zijn om iets terug te doen voor de 
goedheid die hun wordt betoond door hl1nne wel

doeners. Want vriendelijke gedachten en ernstige 
goede wenschen worden even gemakkelijk en kracht
dadig onder vorm gebracht door de armsten als door 
de rijksten en het ligt binnen het vermogen van bijna 
ieder mensch indien hij de moeitc nemen wil am wat 
feitelijk een goede engel is altijd aan de zijde van 
rlen broeder of zuster, den vriend of het kind dien 
hij het liefst heeft te onderhouden, zonder dat 
het er toe doet in welk deel van de wereld deze zijn 
moge. Menigmaal hebben de liefderijke gedachten 
en gebeden van een moeder zich tot een schutsengel 
voor het kind gevormd en hem behalve in het bijna 

onmogelijke geval dat het kind geen instinkt in zieh 
had dat antwoord gaf aan een goeden invloed on
getwijfeld hulp en bescherming verleend. Zulke be
schermers kunnen dikwijls door het helderziend ge
zicht worden gezien en er zijn zelfs gevallen geweest 
waar een hunner voldoende kracht gehad heeft om zich 
te verstoffelijken en een oogenblik zichtbaar te wor
den voor het stoffelijk gezicht. Een merkwaardig 

. feit dat hier melding verdient is dat zelfs na den 

overgang van de moeder tot den devachanischen 
toestand de liefde die zij uitstort over de kinderen 
waarvan ze denkt dat ze haar omringen, zal terng

werken op de werkelijke kinderen die nog- in deze 
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wereld leven en dikwijls den schutselementaal zal 
steunen dien zij schiep terwijl zij op aarde was· totdat 

hare geliefden zehren op hun beurt weggaan. Zooals 
Mevronw Bla vatsky opmerkt: ((haar liefde zal steeds 
door de kinder en in den vleesche worden oevoeld o , 

zij zal zich openbaren in hunne droomen en dikwerf 

in verschillende gebeurtenissen, in voorzienige be
schermingen en ontsnappingen - want liefde is een 
sterk schild en wordt niet beperkt door ruimte of 

tijd." (Key to Theosophy, hlz. 150). Aile verhalen 
van de tusschenkomst van beschermengelen moeten 
evenwel niet toegeschreven worden aan de werk
zaamheid van kunstmatige elementalen want in vele 
gevallen zijn zulke "engelen" de zielen van hetzij 
levende, hetzij onlangs overleden menschelijke wezens 
geweest, en zij zijn ook nn en dan of schoon zelden 
Deva's geweest. . 

Dit vermogen van een ernstige begeerte, vooral 

indien zij dikwijls wordt herhaald, om een werkda
digen elementaal te schepp en die steeds knichtig 
drijft naar de richting van zijn eigen vervulling is 
de wetenschappelijke verklaring van wat vrome maar 
onwijsgeerige menschen aanduiden als antwoorden 
op een gebed. Er zijn gevallen of schoon die te<ren-

. 0 

woordig zeldzaam zijn waarin het Karma van den 

aldus biddende zoodanig is dat het toelaat dat hem 
onmiqdellijk door een Adept of zijn leerling hulp 
wordt verleend en ook bestaat de nog zeldzamere 
mogelijkheid van de tusschenkomst van een Deva of 
den een of anderen vriendelijken natuurgeest, maar 
in al deze gevallen zou de gemakkelijkste en klaar

blijkelijkste vorm waaronder znlk een hulp zieh zou 
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voordoen zijn om den alreeds door den wensch 
gevormden elementaal te versterken en met verstand 
te riehten. 

Een zeer merkwaardig en leerzaam voorbeeld 
van de buitengewone bestendigheid van deze kunst
matige elementalen onder gunstige omstandigheden 
kwam zeer onlangs ter kennis van een onzer onder

zoekers. Alle lezers van de letterkunde van zulke 
onderwerpen weten dat van vele onzer oude familien 
verondersteld wordt dat een overleveringsgewijze 

waarschuwing voor den dood met hen in verb and 
staat - een verschijnsel van de een of andere soort 

dat, gewoonlijk eenige dagen van te voren, den dood 
voorspelt van het hoofd des huizes. Een teekenend 
voorbeeld hiervan is het welbekende verhaal van 
den witten vogel der Oxenhams welks versehijning 
steeds sedert den tijd van Koningin Elisabeth is erkend 
als een zekere voorzegging van den naderenden dood 

van het een of andere lid der familie; terwijl een 
ander de spookkoets is waarvan men verhaalt dat 
zij rijdt naar de deur van een zeker kasteel in het 
Noorden wanneer een gelijk onheil op komst is. 

Een versehijnsel van deze klasse vindt plaats in 
verband met de familie van een onzer leden maar 
het is van een veel alledaagseher en minder treffend 
soort dan elke der bovengenoemde, en bestaat slechts 
uit een pleehtig en indrukwekkend akkoord lijk
zangaehtige muziek dat sehijnbaar in de lucht drijvend 

gehoord wordt drie dagen voordat de dood plaats 
vindt. Ons lid zette zieh na dit mystieke geluid 
zelf tweemaal te hebben gehoord en zijn 

waarschuwing in beide gevallen geheel juist te hebben 
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bevonden terwijl hij wist dat volgens de familieover

levering hetzelfde verseheidene eeuwen lang gesehied 
was, tot het onderzoeken door okkulte wijzen van 
de oorzaak die aan zulk een vreemd verschijnsel ten 

grondslag lag. De uitkomst was onverwacht maar 
belangwekkend. Er bleek dat het hoofd der familie 
evenals menig ander dapper rna n ergens in de 
twaalfde eeuw op kruistoeht trok en zijn jongsten 

en lievelingszoon, een veelbelovend jongeling wiens 
slagen in het leven de dierbaarste hartewensch van 
zijnen vader was, met zich mede. nam om zijn sporen 
te winnen in de heilige zaak. Ongelukkigerwijs 
werd de jonkman evenwel in den strijd gedood, en 
de vader werd in de diepten der wanhoop gestort 
daar hij niet alleen over het verlies van zijnen zoon 
treurde maar nog meer over het feit dat hij zoo plot
seling was weggemaaid in den vollen bloei van ' een 

zorgelooze en niet geheel onberispelijke jeugd. Zoo 
smartelijk waren inderdaad de gevoelens van den 

ouden man dat hij zijn ridderlijk hamas afwierp en 
een der groote monnikenorden binnentrad en de 
gelofte aftegde om het gansehe oversehot zijns levens 
te wijden aan het gebed, eerst voor de ziel van 
zijnen zoon, en ten tweede dat voortaan geen afstamme
ling v~n hem ooit weer wat zijn eenvoudig en vroom 
gemoed het versehrikkelijke gevaar toe seheen van den 
elood onvoorbereid te ontmoeten zou overvallen. Dag 
in dag uit gedurencle menig jaar stortte hij aile kracht 
zijner ziel uit in het kanaal van dien eenen inniaen · b 

wenseh terwijl hij vast geioofde dat het gevolg dat hij 
zoo emstig begeerde op de een of andere wijze te 
weeg zou worden gebraeht. Een bestudeerder van het 
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okkultisme zal weinig moeite bebben om te besluiten 
wat het gevoig zou zijn van zulk een beslisten en 

lang voortgezetten gedachtes~room; onze ridderlijke 
monnik schiep een kunstmatigen elementaal van ge
weldige kracht en rijkdom aan hulpmiddelen voor zijn 
eigen bijzonder doel, en taste er binnen in een voorraad 
kracht op die hem zou in staat stellen zijn wenschen 
uit te voeren gedurende een onbepaald tijdperk. 

Een elementaal is een volmaakte voorraadbattcrij -
een waaruit feitelijk niets weglekt; en wanneer wij 
ons herinneren wat zijn oorspronkelijke kracht moet 
zijn geweest en hoe vergelijkenderwijs zelden hij 
opgeroepen zou worden om die uit te zenden zullen 
wij er ons ternauwernood over verwonderen dat hij 
zelfs nu nog een onverzwakte levenskracht vertoont en 
nag altijd de onmiddellijke afstammelingen van den 
ouden kruisvaarder waarschllwt voor hun naderenden 
ondergang door in hunne ooren de vreemdeklaagmuziek 
te herhalen die zeven honderd jaar geleden in Pale
stina de lijkzang was van een jong en dapper sol

daat. 
2. Bewust gevormdf' clcmc1ltalc1l. Nademaal 

zlllke gevolgen als hierboven beschreven zijn, zijn 

teweeggebracht door de gedachtekracht van mensch en 
die er geheel en al in het duister over waren wat 
zij deden zal men zich gereedeJijk voorstellen dat 
een toovenaar die het onderwerp kent en nauwkeu
rig bet gevolg kan zien dat hij te weeg brengt in deze 
richting een geweldige macht kan bezitten. Inderdaad 
gebrlliken okkultisten n .n zaowel de witte als duistere 
scholen dikwijls kUllstmatige elementalen in hun werk 

en er zijn weinig opdrachten die de macht van zlllke 
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schepselen te boven gaan wanneer zij wetenschap
pelijk zijn gereed gemaakt en met kennis en vaar
digheid zijn gericht, want iemand die weet hoe hij 
dat doen moet kan een verb and in stand houden 

met zijnen elementaal en dien lei den zander dat het 
er toe doet op welken afstand hij werkzaam moge 
zijn, zoodat hij feitelijk zal handelen alsof hij begif
tigd ware met het volledige verstand van zijnen 

meester. Soms zijn op deze wijze zeer besliste en 
zeer krachtdadige beschermengelen verstrekt, of schoon 
het wellicht zeer zelden is dat Karma zulk een be
slist ingrijpen in iemands leven als dat zau zijn toe
staat. In zulk een geval even wei als dat van een 
leerling der Adepten die in den loop van zijn werk 
voor hen het gevaar ZOll kunnen moeten loopen van 
een aanval door krachten waarvoor zijn ongeholpen 
krachf geheel en al onvoldoende zau zijn om er zich 
mede te meten zijn er beschermers van deze beschrij
ving gegeven en hebben hun slapelooze waakzaam
heid en geweldige kracht volkomen getoond. Door 
enkele der meer gevorderde verloopen van zwarte 
kunst kunnen er ook kunstmatige elementalen van 
groote kracht tot bestaan geroepen worden en op 
verscbillende wijzen is door zulke wezenheden veel 
kwaads te weeg gebracht. Maar het is van deze 
evenals van de vorige klasse waar dat zij wanneer 
zij op iemand gericht worden op wi en zij wegens 
zijn reinheid yan bxakter niet in staat zijn invloed 
uit te oefenen met verschrikkelijke kracht terugwer
ken op huunen schepper; zoodat het middeleeuwsche 
verhaal van den toovenaar die in stukken gescbeurd 
werd door de cluivelen die hij zelf had opgewekt 
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niet louter fabel is maar zeer goed een vreeselijken 

feitelijken grondslag kan hebben. 

Zulke schepselen ontsnappen nu en dan, om 

verscheidene redenen, aan de heerschappij dergenen 
die trachten gebruik van ze te maken en worden 

zwervende, doellooze dnivels evenals onder gelijke 

omstandigheden enkele van diegenen die genoemd 

zijn onder het voorgaande hoofdje; maar die 
welke wij nn beschouwen zijn daar zij veel meer 

verstandelijkheid en kracht bezitten en een veellanger 

bestaan naar verhouding gevaarlijker. Zij zoeken 
onveranderlijk naar middelen om hun leven te ver

lengen, hetzij door als vampiers te leven ten koste 
der levenskracht van menschelijke wezens, of door 

hen te nopen om hun offers aan te bieden; en onder 
eenvoudige halfwilde stammen zijn zij er door een 

oordeelknndig optreden dikwijls in geslaagdom zich 

als dorps- of familiegoden te do en erkennen. Elke 
godheid die nfferanden eischt die het storten van 

bloed meebrengen kan altijd worden aangewezen als 

behoorende tot de laagste en walgelijkste klasse 

dezer soort, andere mindel' verwerpelijke soorten zijn 
soms tevreden met offers van rijst en gekookt voedsel 

van verschillende so orten. Er zijn gedeelten van 
lndie waar men zelfs ten · huidigen dagc deze beide 

ver~cheidenheden kan vinden bloeien en in Afrika 

zijn ze waarschijnlijk verhoudingsgewijs talrijk. Door 
middel van welke voeding ook die zij nit de offer

anden kunnen ver~rijgen en nog meer door de levens
kracht die zij trekken uit hunne toegewijden kunnen 

zij voortgaan hun bestaan te verlengen, vele jaren 

of zelfs eeuwen lang, terwijl zij voldoende kracht 
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behouden onl nn en dan verschijnselen van een zwak 

soort te verrichten om het geloof en den ijver hunner 

volgelingen aan te sporen en onveranderlijk op de 

een of andere wijze onaangenaam worden indien de 

gewone offers worden verwaarloosd. Zoo werd bi~

voorbeeld onlangs beweerd dat de bewoners in een 

lndisch dorp bemerkt had den dat er wanneer de 

plaatsc1ijke godheid om de een of andere red en zijn 
of haar regelmatige maaltijden niet ontving met vrees

aanjagende herhaaldheid van-zelf-ontstaande branden 

begonnen nit te breken onder de hutten, soms drie 
of vier tegelijk, in geval1en waarin zij verklaarden 

dat het onmogelijk was om menschelijke bemiddeling 
te vermoeden, en andere verhalen van meer of 

minder gelijken aard zullen ongetwijfeld oprijzen in 

het geheugen van elken lezer die iets weet van de 

afgelegen hoekjes van dat allerwonderlijkste van alle 

landen. 
De knnst om kunstmatige elementalen te ver

vaardigen van uitermate groote hefligheid en kracht 

schijnt een der bijzonderheden te zijn geweest der 

toovenaars van Atlantis - "de heeren van het duistere 
aangezicht". Een voorbeeld van hunne vennogens 

in deze richting wordt gegeven in Tlze Secret Doc
trim (Deel 11, bIz. 427) waar wij lezen van de 

wonderbaarlijke sprekende dieren die door een 

bloedoffer moesten tot rust worden gebracht opdat 
zij hunne meesters niet zouden wekken en hen 

waarschuwen voor de dreigende vernietiging. Maar 
afgescheiden van deze vreemde beesten schiepen zij 

andere kunstmatige wezenheden van zulk een geweldige 

kracht en vermogen dat er duister op gezinspeeld 

ASTRAALG EBIED. 8 
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wordt dat s0l11mige hunner zich zelfs tot op dezen 

dag in het le'ven hebben gehouden of schoon er 
meer dan eJfduizend jaar verloopen zijn sedert de 

ramp die hunne oorspronkelijke meesters overstelpte. 
De versehrikkelijke Indische godin welker toege

wijden gedwongen werden om in haren naam de 

vreeselijke l11isdaden van Thnggie te plegen - de 
ij zingwekkende Kill die zeUs tot op dezen dag 

aangebeden wordt met plechtigheden die te afschuwelijk 

zijn om te beschrijven - zou zeer goed een over
blijfsel kunnen zijn van een stelsel dat weggevaagd 

moest worden zelfs ten koste van de overstrooming van 
een vasteland en het verlies van viji en zestig l11il 

lioen menschelijke levens. 

3. Mt1tsclzeli.fkt· Kunstmatighedell. Wij moeten 
nn een klasse van wezenheden beschouwen die 

ofsehoon zij sleehts zeer weinig enkelingen bevat, 

wegens haar nauw verb and met een der groote be
wegingen der h~dendaagsehe tiiden een belangrijk

heid heefl verkregen welke geheel en a1 buiten ver

houding staat tot hare aantallen. Ret sehijnt twijfel

achtig of zij moet venehijnen onder de eerste of 
derde onzer hoofdafdeelingen, maar of schoon zij 

zeer zeker menschelijk is, is zij zoover verwijderd 

van den loop der gewone ontwikkeling, zoo gehee1 
en al de uitkomst van een wil buiten haar eigene 

dat zij wellieht het natuurlijkst een plaats inneemt 

onder de kunstmatige wezens. De B"emakkelijk
ste wijze om haar te besehrij yen zal zijn om te 

beginnen met hare geschiedenis en om dat te doen 
moeten wij wederom eenmaal terugzien naar het 

groote Atlantische ras. Wanneer wij denken aan 

107 

de Adepten en seholen van okkultisme van dat 

merkwaardige volk keeren onz~ gedachten als van 
zelf terug tot de sleehte handelwijzen waarvan wij 

zooveel llOoren in verLand met hunne latere dagen, 
maar wij moeten niet vergeten dat de maehtige be
sehaving van Atlantis v66r die eeuw van zelfzucht 

en ontaarding veel had voortgebraeht dat edel en 
waard was om bewonderd te worden en dat er onder 

zijne leiders sommigen waren die nn op de ver

hevenste toppunten staan die tot heden door den 
mensch zijn bereikt. Onder de loges voor :Jan in

wijding voorafgaande okkulte studie die door de 

Adepten der goede Wet gevormd waren was er een 
in een zeker deeJ van Amerika dat to en sehatplich
tig was aan een der groote Atlantische alleenheer

sehers, "de Goddelijke H eerschers van de Gulden 
Poort", en of schoon zij vele en vreemde lotswisse

lingen heeft doorgemaakt, of schoon zij haar hoofd
kwartier van land tot land heeft moeten verplaatsen 

naarmate elk op zijn beurt werd ol'erstroomd door de 
schokkende bestanddeelen van een latere bescbaving 

bestaat die loge nog zelfs tot op den huidigen dag 
en voIgt nog hetzelfde rituaal der oude wereJd 

onderwijst zelfs als heilige en verborgen taal 

denzelfden Atlantisehen tongl'al die zoo vele duizenden 
jaren geleden bij hare stichting in gebruik was. Zij 

blijfl nog altijd wat zij van den aanvang af geweest 

is, een loge van okkultisten van zuivere en mensch
lievende doeleinden, die de bestudeerders welke zij 

waardig acht geen onaanzienlijken afstand voeren 

kan langs den weg tot kennis en die de zielknndige 

krachten welke zij te geven heeft sleebts verleent 
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na de allerbeproevendste toetsen nopens de geschikt

heid van den kandidaat. Hare leeraars staan niet 
op de hoogte der Adepten maar toch hebben hon
derden door haar geleerd hoe den "oet op bet Pad 

te zettefl dat hen tot Adeptschap geleid heeft in 
latere levens en of schoon zij niet in onmiddellijke 

gemeenschap staat met de Broederschap del' Hima

laya's zijn er onder deze laatste sommigen die zelf 
in vroegere inkarnatie's met haar in verband gestaan 

hebben en daarom een meer dan gewoon wiende
lijke belangstelling bewaren in hare verricbtingen. 

De hoofden dezer loge hebben of schoon zij zich 
en hunne vereeniging altijd strikt op den achtergrond 
hebben gehouden niettemin van tijd tot tijd gedaan 

wat zij konden , om den vooruitgang der waarheid 

in de wereld bij te staan en onge\'eer een halve 
eenw geleden besloten zij in wanhoop over het 

overheerschende stofgeloof dat aile g,eestelijkheid in 
Europa en Amerika scheen te smoren een poging 

te doen om dit op ietwat nieuwe wijzen te bestrijden 

- inderdaad , om gelegenheden aan te bieden waar
door elk redelijk mensch een volstrekt bewijs zo'u 

kunnen verkrijgen van dat leven afgescheiden van 

het stoffelijke lichaam dat de wetenschap neigde te 
ontkennen. De getoonde verscbijnselen waren op 
zich zelf niet volstrekt nieuw claar wij er onder den 

een of anderen vorm van kunnen hooren door de 

gansche geschiedenis heen, maar hunne besliste 
organisatie - hun voortbrenging als het ware op 

bevel - dit waren beslist nieuwe trek ken v~~r de 

bedendaagsche wercld. De aldus op touw gezette 
bcweging \Verd langzamerhand tot den grooten 
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samenstel van het hedendaagsche spiritualisme en 

of schoon het wellicht onbillijk zou zijn om de be
werkers van het plan onmiddellijk vcrantwoordelijk 

te stellen voor vele der gevolgen die er uit zijn 

voortgevloeid moeten \Vij toegeven dat zij hun doel 
hebben bereikt tot op die 100gte dat zij groote 
aantallen menscben hebben bekeerd van een geloor 

in niets in ' het bijzonder tot een vast gelonf aan 
ten minste de eenor andere soort tOekomstig leven. 

Dit is ongetwijfeld een prachtige uitkomst of schoon 
ze in de meening van velcn dergenen wier macht 

en kennis hen in staat stellen een breedere be
schouwing te hebben ' over zulke zaken dan \Vij kun

nen is bereikt tot een te hoogen prijs daar het , 
hun toeschijnt dat over het geheel het toegebrachte 

nadeel het goede overtreft. De gevolgde handel
wijze was om een of ander gewoon persoon na 

den dood te nemen hem door en door op het . , 
astraalgebied op te wekken, hem tot op zekere hoogte 
te onderrichten in de vermogens en mogelijkheden 

die daartoe behooren en hem dan te belasten met 

de leiding van een spiritualistischen kring. Hij "ont

wikkelde" op zijn beurt andere vertrokken persoon

lijkheden langs dezelfde lijn, zij werkten allen in op 
degenen die op hunne seances aanzaten en ((ont

wikkelden" hen als mediums, en zoo groeide en 

bioeide het spiritualisme. Zonder twijfel openbaarden 
zich nu en dan levende leden der oorspronkelijke 

loge in den astral en vorm m sommige der 

kringen, wellicht kunnen zij dat zelfs heden doen, 

maar in de meeste gevallen gaven zij eenvoudig die 

aanwijzing en leiding welke zij noodig achtten voor 
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de personen die zij met de leiding belast hadden. 
Er bestaat weinig twijfel dat de beweging zo oveel 

sneller toenam dan zij venvaeht hadden dat ze 
spoedig geheel buiten hun bed wang geraakte, zoodat 
zij zooals gezegd is voor ve1e der latere ontwikke
lingen sleehts middellijk verantwoordellijk kunnen 
worden g-ehouden. 

Natuurlijk vertraagde de verinniging van het 
leven op het astraalgebied van degenen die aldus 
met de Ieic1i ng van kringen belast waren op besliste 
wijze hun natuurlijken vooruitgang en of scho on het 
denkbeelc1 geweest was dat alles wat op deze wijze 
vedoren zou worden volkom~n vergoed zou wo rden 
door het goede K:uma dat verworven werd door 
het helpen om anderen tot de waarheid te voeren 
beyond men spoedig dat het onmogelijk was om 
eenigen langen tijd gebruik te maken van een "ge
leigeest" zonder hem ernstig en blijvend nadeeI te 
berokkenen. In sommige gevallen werden zulke 

"geleiders" daarom teruggetrokken en andere voor 
hen in de plaats gesteId, in andere werd het om 
verseheidene redenen onwenschelijk ge;ceht zulk eene 
verandering te maken en toen werd een zeer merk
waardig hulpmiddel te baat genomen dat de eigen
aardige klasse schepsels deed ontstaan die wij "men
scheIijke kunstmatigheden" hebben genoemd. Men liet 

de ho ogere beginselen van den oorspronkelijken "gelei
der" op hun lang vertraagde ontwikkeling doorgaan tot 
den devaehanisehen toestand maar men nam de schim 
die hij achterliet in bezit, men onderhield haar en 

bewerkte ha::r zoodanig dat zij aan haren bewon
derenden kring feitelijk juist zoo zou voorkomen 

111 

als vroeger. Dit schijnt eerst door leden der loge 
zelven te zijn 'gedaan maar blijkbaa.r vond men die 
schikking lastig of ongeschikt of men beschouwde 
haar wellieht als verlies van kracht en dezeHde 
tegenwerping paste op het ' gebruik van een kunst
matigen elementaal voor dit dod, zoo werd ten slotte 
besloten dat de overleden persoon die aangewezen 

zou zijn om delI' vroegeren "geleigeest" op te volgen 
dat nog zou doen maar bezit zou nemen van de 
schim of sehil van laats tgenoemde en inderdaad 
eenvoudig zijn voorkomen zou dragen. Er wordt 

gezegd dat sommige leden der loge hier tegen op 
kwamen op grond dat hierin of schoon het doel 
geheel en al goed mocht zijn een zekere hoeveelheid 

bedrog was vervat maar de algemeene meening 
sehijnt gewees t te zijn dat er daar de sehim werke
lijk dezelfde was en ten minste iets bevatte van den 
oorspronkelijken lageren Manas niets in de zaak 
was dat bedrog kon worden genoemd. Dit 

dan was het ontsta~n van de menschelijke kunst
matige wezenheid en men begrijpt dat in en
kek gevallen meer dan een zoodanige verandering 

gemaakt is zonder achterdoeht op te wckken ofseho on 
aan den anderen kant son~ige onderzoekers van 

het spiritualisme opmerking gemaakt hebben van 
het feit dat zekere verschillen na een aanmerkelijk 
verloop van tijd plotseling merkbaar werden in de 
manier en aard van een Ugeest". Ret is onnoodig 

te zeggen dat niemand der Adeptenbroederschap 
ooit de vorming van een kunstmatige wezenheid van 

deze soort heeft goedgekeurd of schoon zij bij niemand 

kon tusschenbeide treden die daeht dat het goed 
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was zulk een handelwijze te volgen. Een zwak punt 

in de schikking is dat vele anderen behalve de 
oorspronkelijke loge dit plan kunnen volgen en · er 

bestaat niets wat ook om zwarten , toovenaars te 
verhinderen om in gemeenschap tredende "geesten" 
te verschaffen, zooals inderdaad geweten wordt dat 
zij gedaan hebben. 

Met deze klasse besluiten wij ons overzicht van 
de bewoners van het astraalgebied. Met de enkele 
weinige bladzijden terng in het bijzonder gemaakte 

voorbehouden kan de lijst als een vrij volledige 
worden beschouwd, maar er moet nag eens de 
nadruk op worden gelegd dat deze verhandeling er 
slechts aanspraak op maakt een schets te zijn van 
enkel en louter den o,mtrek van een zeer uitge
breid onderwerp waarvan de uitwerking in bijzon
derheden den tijd van een leven van studie en hard 
werk zou behoeven. 

VERSCHI]NSELEN. 

Of~hoon in den loop yan dit vertoog ver
scheidene bovenstoffelijke verschijnselen zijn vermeld 

en tot op zekere hoogte verklaard zal het wellicht 
toch alvorens te besluiten wenschelijk zijn om in 
zooyerre in het kort te herhalen dat een lijst gegeven 
wordt van die welke het yeel vuldigst aangetroifen 
worden door den bestudeerder van deze onderwerpen 
en dat wordt aangegeven door welk der middelaars 
die wij hebben trachten te beschrijven zij gewoonlijk 

worden veroorzaakt. De hulpbronnen der astr:;tal
wereld zijn evenwel zoo verscheiden dat bijna elk 
verschijnsel waarmede wij bekend zijn op verscheidene 
verschillende wijzen kan worden tot stand gebracht 

zoodat het aIleen mogelijk is om in dezen algemeene 
regels nit een te zetten. 

Verschijningen van spoken leveren een zeer 
~ k' goed voorbeeld van de zooeven gemaakte opmer mg 

want op de losse wijze waarop die woorden gewoonlijk 

gebruiktworden knnnen zij voor bijna elken bewoner van 
het astraalgebied staan. N atuurlijk zien psychisch ont

wikkelde menschen voortdurend zulke dingen maar voor 

een gewoon mensch moet om "een spook te zien" 
zooals de gewone uitdrukking luidt een van twee 

zaken geschieden: hetzij ·dat spook moet z.i.Gh, ve r-
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stoffelijken of die persoon moet cen tijdelijke flik
kering van psychische waarneming hebben. Wanneer 
het geval niet was dat geen van deze beide gebeur
tenissen gewoon is zou men even dikwijls spoken 
in onze straten ontmocten als levende menschen. 

Wanneer men het spook ziet zweven in de 

buurt van een graf is het waarschijn~ 
Kcrkhof-

lijk de etherische schil van den pas 
SpOkCll. 

begraven persol)D of schoon het het 
astraallichaam van een levend mensch zijn kan 
die III den slaap de grafstede van een vriend 
bezoekt, of ook kan het een verstoffelijkte 
gedachtevorm wezen - dat wil zeggen een 
kunstmatige elementaal, geschapen door de kracht 
waarmede iemand denkt dat hij op die bijzondere 
plaats aanwezig 15. Deze verscheidenheden zou
den gemakkelijk ~'an elkander te onderscheiden 
zijn door elkeen die gewoon is het astraal
gezicht te gebruiken maar het zou zeer waarschijnlijk 

7.ijn dat een ongeoefende ze alle vaagweg "spoken" 

noemde. 
Verschijningen op den tijd van den dood zijn geens-

zins ongewoon en zijn zeer dikwijls in werke-

V I ··· liJ·kheid bezoeken welke door den astraalerse lIJmn-
gcn VIlIl ster- vorm van den stervende gebracht worden 

venden. juist v66r wat wij verkiezen het oogen-
blik van verscheiden te noemen; of schoon 

het ook hier weer geheel waarschijnlijk is dat het 
gedachtevormen zijn die in het aanzijn zijn geroepen 
door zijn ernstigen wensch om den een of anderen 

vriend nog eenmaal te zien voor dat hij overgaat tot 

een onbekenden toestand. 
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Verschijningen op de plaats waar de een of 

andere misdaad is begaan zijn gewoonlijk 
Spook

gedachtevormen, door den misdadiger plaatscn. 

uitgeworpen, die hetzij levend of dood 
maar allervoornamelijkst wanneer hij dood is voort
durend weer en weer over de oinstandigheden va.n 
zijn daad overdenkt, en daar deze gedachten natuur

lijkerwijze zeer levendig zijn in zijn gemoed op den 
~erjaardag van de oorspronkelijke misdaad is het 
dikwijls aileen bij die gelegenheid dat de kunstma
tige elementalen die hij schept sterk genoeg zijn 
om zich voor het gewone gezicht te verstoffelijken, 
een feit dat de tijdmatigheid van sommige open

baringen dezer klasse verklaart. N og een punt met 
betrekking tot zulke ver3chijnselen is dat overal waar 

eenige geweldige verstandelijke verstoring heen plaats 
gevonden, overal waar overstelpende schrik, leed, 
smart, haat of inderdaad elk soort innige hartstocht 
gevoeld is, een indruk van zulk een treffenden aard 
op het astraallicht gemaakt is dat iemand met zelfs 

het flauwste vonkje van psychisch vermogen er niet 
anders dan diep door kan worden aangedaan en er zou 
slechts een geringe tijdelijke vermeerdering van ge
voeligheid noodig zijn am hem in staat te stellen 

om zich bet gansche tooneel voor oogen te brengen 
- om de gebeurtenis in al haar bijzonderheden 
schijnbaar voor zijne oogen te zien plaats vinden -
en in zulk een geval zou hij natuurlijk mededeelen 
dat het op die plaats spookte en dat hij een 

spt~k gezien bad. Inderdaad wonl en menschen die 
tot nogtoe niet in staat zijn ·om onder welke omstan
digheden ook psycbisch te zien dikwijls zeer on-
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aangenaam aangedaan wanneer zij zulke plaatsen 
:lIs wij genoemd hebben bezoeken; er zijn er bij
voorbeeld die zich niet op hun gemak gevoelen 
wanneer zij de Tyburn-Tree-plaats langs komen of 
die niet kunnen blijven in de Gruwelkamer van 
Madame Tussaud 1) of schoon zij er zich wellicht in 
het minst niet bewust van zijn dat hun onpleizierig

heid te wijten is aan de vreeselijke indrukken in 
het astraallicht die plaatsen en voorwerpen welke 
rieken naar verschrikking en misdaad omringen en 
aan de aanwezigheid van de walgelijke astrale 
wezenheden die altijd wemelen in de buurt van zulke 

middelpunten. 
Ret familiespook dat wij in de vaste verhalen 

van het bovennatuurlijke gemeenlijk aan
Familie-

treffen aJs een aanhangsel van het leen
spoken. 

roerige kasteel kan hetzij een gedachte-

vorm zijn of een ongewoon levendige indruk op 
het astraallicht of ook kan het werkelijk een aan 
de aarde gebonden voorouder zijn die nog altijd 

de tooneelen bespookt waarop zijn gedachten en 
hoop zich gedurende het leven hadden samengetrokken. 

Een andere klasse van spokerijen die den vorm 
van belluiden, steenwerpen, of het breken 

Belluiden, van aardewerk aannemen is alreeds 
Steenwerpen, d aangeroer en IS bijna onveranderIijk 
cnzoovoorts. k 

het wer van elementale krachten die 

hetzij blindelings in beweging gebracht worden door 
de lompe pogingen van een onwetende die tracht 

1) Tyburn Tree is een vroegere Londensthe rechtplaats, en 
Madame Tnssaud het Lonl]cnsche Panoptikum of wassenbeel
dengalerij. (Vert.) 
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de aandacht te trekken van zijne overlevende vrienden, 
Of opzettelijk gebruikt door den een of anderen 
kinderlijk ondeugenden natuurgeest. 

De natuurgeesten zijn ook verantwoordelijk 
voor, de waarheid die er zijn moge in 
aUe vreemde feeensprookjes die in zekere 

Fcccn. 

deelen des lands zoo algemeen zijn. Soms stelt een 
tijdelijke verkrijging van helderziendheid welke geens
zins ongewoon is onder de belVoners der eenzame 
ber.gstreken den een of anderen zich-verlaat-heb
bend en reiziger in staat om hun vroolijke bokke

sprongen gade te slaan, soms wordt het een of andere 
·verschrikte slachtoffer vreemde poetsen gebakken en 
wordt er een begoocheling over hem geworpen die 
heill bijvoorbeeld huizen en menschen doet zien 
waar hij weet dat er in werkelijkheid geen bestaan. 
En dit is dikwijls niet 10uter de begoocheling van . 

een oogenblik want iemand zal soms een gansch 

lange reeks denkbeeldige maar allertreffendste lot
gevallen doormaken en dan plotseling zien dat zijn 

gansche , schitterende omgeving in een oogwenk is 
verdwenen en hemla:at staan in de een of andel:e 

eenzame vallei of op de een of and ere door den wind 
bez\viepte vlakte. Aan den anderen kant is het 
geenszins veilig om aile volkssagen over dit onder
werp als op feiten gegrond te aanvaarden want het 
grofste bijgeJoof is dikwijls vermengd met de be
schouwingen van het boerenvolk over deze wezens 
woals door een onlangsche verschrikkelijke moordzaak 
in Ierland werd aangetoond_ 

Aan dezeJfde wezenheden moet ecn groot ge
deelte van wat stoffelijke verschijnselen genoemd 
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worden op spiritnalistische seances worden toege

schreven, inderdaad is menige seance geheel en al 
door deze ondeugende schepsels gegeven en zulk een 

vertooning zou gemakkelijk versc:heidene treffende 

gebeurlijkheden kunnen omvatten zooals het ant

woorden op ·Hagen en het overbrengen van beweerde 

boodschappen door kloppen of stooten, het vertoonen 

van "geestenlichten", het aanbrengen van voorwerpen 

van een afstand, het lezen van gedachten welke 

eenigen aanwezige voor den geest stonden, den neerslag 

van geschriften en :eekeningen en zelfs verstoffelijkingen. 

Inderdaad zouden alleen de natuurgeesten indien de 

een of ander hunner toevallig geneigd was om de 

moeite te nemen een seance kunnen geven die op 
een lijn stond met de meest wonderbaarlijke waarover 

wij lezen, want of schoon er zekere verschijnselen 

mogen zijn die naar zij zouden bemerken niet ge

makkelijk voor hen na te doen waren zou hun won

derbaarlijk be~ooc:helings-vermogen hen zonder moei

lijkheic. in staat stellen om den ganschen kring te 

overtuigen dat ook deze verschijnselen degelijk 

hadden plaats gevonden tenzij er inderdaad een 

geoefend opmerker aanwezig was die hunne kunsten 

begreep en wist hoe ze te verijdelen. Ais algemeene 

regel kunnen wij steeds wanneer er op een seance 

onnoozele streken uitgehaald of persoonlijke poetsen 

gebakken worden de aanwezigheid afieiden hetzij 

van natuurgeesten van de lagere soort of van men

schelijke wezens die van een verlaagd genoeg soort 

waren am gedurcncle het leven behagcn te schcppen 

lil zulke stompzinnige vert00ningeno 
IVat de wezenhcden aangaat die mogelijk "in 
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ilemeenschap treden" op een seance of die 
~ In gcmeen-
een in trance gebracht medium kunnen be- schap tro- 0 

zitten of door hem spreken, hun naam is een- dendc W czcn-

do 1 0 0 I·ok k I heden von 19 eglO; er IS nauwe IJ seen en e e 0 

klasse onder aile verscheidene bewoners van het astraal

gebied uit wier rangen zij niet kunnen getrokken zijn 

of schoon men na de gegeven verklaringen licht zal 

begrijpen dat de kansen er zeer tegen zijn dat zij van 

een hooge komen. Een zich openbarende "geest" katz 
nauwkeurig zijn 0 wat hij voorgeeft te wezen maar 

over het geheel zijn de waarschijnlijkheden dat hij niets 

van dien aard is en voor den gewonen aanzittende 

bestaat er volstrekt geen middel am het ware v(:tn het 

onware te onderscheiden daar de mate waarin een 

wezen dat aile hulpmiddelen van het astraalgebied 

te zijner bescni-k.king heeft iemand op het stoffelijk 

gebied kan bedriegen zoo groat is dat geen vertrouwen 

kan gesteld worden in wat zelfs het meest overtui

gende bewijs schijnt. Indien er zich iets open

baart dat zich als iemands lang verloren broeder 

aankondigt kan hij geen zekerheid hebben dat zijn 

aansI)raak rechtmatig is i indien het hem spreekt 
over het een of andere feit dat slechts aan dien 

broeder en aan hemzelf bekend was blijfl hij onovertuigd 

want hij weet dat het de inlichting gemakkelijk zou 

kunnen hebben gelezen in zijn eigen denken of in 

zijn omgeving in het astraallicht, ze\fs wanneer het 

nog verder gaat en hem iets vertelt dat met zijn 
broeder in verband staat en waarvan hij zclf niet 

op de hoogte was maar dat hij naderband toetst 

dan beseft hij nog altijd dat zell's dit kan gelezen 

zijn uit de astrale gedenkschriflen of dat wat hij 
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voor zich ziet enke! de schim kan zijn van ' zijnen 

broeder en zoodoende diens gehfugen bezitten zonder 

eenigerwijze hem zelf te wezen. , Er wordt geen 

oogenblik ontkend dat soms belangrijke mede

deelingen gedaan zijn op seances door wezenheden 

die in zulke gevallen juist datgene geweest zijn wat 

zij zeiden d;t zij waren, al wat beweerd wordt is 

dat het voor den gewonen mensch die een seance 

bezoekt geheel en al onmogelijk is om ooit zeker te 

wezen dat hij niet wreedelijk wordt bedrogen op de 

een of andere van een half dozijn verschillende wijzen. 

Er hebben zich enkele gevallen voorgedaan 

waarin leden van de okkultistenloge waarvan hip-r

boven vermeld is dat zij de spiritualistische beweging 

hebben doen ontstaan zelf d66r een medium een 

reeks kostbare leeringen over hoog beJangwekkende 

onderwerpen gegeven hebben maar dit is onveran

derlijk geschied op strikt besloten familie-seances 

niet op openbare vertooningen waarvoor geld is betaald. 

Om de wijzen te begrijpen waarop een groote 

klasse van stoffelijke vers<;hijnselen wordt 
\' ASlmle voorto'ebracht is het noodig om eenig 

Hulpbronncn, to , 

begrip te hebben van de verscheldene 
hierboven genoemdc astrale hulplJrollnen die iemand 

die op hct astraalgebied werkzaam is onder zijn 

bereik vindt en dit is een afdeeling van het ondcr

werp die geenszins gemakkelijk duideJijk te maken 

is vooral daar zij oll1sperd wordt door zekere klaar

blijkelijk n'ooclige beperkingen, Het kan ons wellicht 

helpen wanncer wij ons herillnerell dat het astraal

gebied 
opzicht 

bescbouwd kan worclen als 111 velerlei 

enkel een uitbreidi ng van het stoffelijke en 
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het clenkbeeld dat stof den etherischen toestand kan 

aannemen (waarin zij, of,choon ontastbaar voor 
ons, toch nog zui ver stoffelijk 'is) kan dienen om 

aan te toonen hoe de eene overgaat in den ancleren. 

Inderdaad zijn in het Hindi'lbegrip Jagrat of "de 
wakcncle toestalld" cle stoffelijke en astrale gebieden 

vereenigd en komen zijn zevcn onderafdeelingen 

" overeen met de vier toest::mden van stoffelijke stof 
en de drie hicrbo\'cn uitgelegde algemecne afdcelingen 

van astrale stof. Met deze gedachte voor den geest 

is het gemakkelijk een stap verder tc gaan en het 

denkbeeld te vatten dat het astraalgezicht of liever 

cle astrale waarneming , van een gczichtspunt kan 

worden omschreven ais het vermogcn om een geweidig , 

vergroot a:!utal verschillcncle trillingsreeksen op 

te vangen. In ons stoffelijk lichaam is een kleine 

reeks langzame trillingen voor ~ns waarnccmbaar als 

geluid, cen andcre kleine rceks veel sncllere trillingen 

doet ~ns aan als licht en weer een andere reeks als 
elektrische werking: maar cr zijn gewclclige aantallen 

tusschenliggende trillingen die in het geheel geen 

gevolg te weeg brengcll dat onze stoffelijke zintuigen 

kunnen waarnemen. Nu zal men gemakkelijk zicn 

dat wanncer aIle of zelfs slechts cnkelc van deze 
tusschentrillingen, met alle ycrwikkelingen dic voort

brengbaar zijn cloor verschillcn van go lfl engte, ",aar

necmbaar zijn or het astraa lgebied, OllZe bemtting 

der natuur ten zecrste ZOll kunnen vergroot worden 

op die vlakte, en dat wij in staat zouden kunncn 

zijn om veel inlichting te vcrkrijgcn die nu ,'oor ons 
vcrborgen is. 

Er worclt ,toegestemd dat sommige dezer met vol-

ASTRAALGEBlElJ. 9 



122 

maakt gemak door vaste stof heendnngen zoodat dit 

ons in staat stelt om wetenschappelijk rekenschap te 

geven voor sommige der cigenaardigheden van het 

astraalgezicht, of schoon die hoafden wien de steiling 

van de vierde afmeting aanbevelenswaardig toeschijnt 

daarin een zuiverder en vollediger verklaring vinden. 

Het is duidelijk dat het loutere bezit van dit astraal

gezicht door een wezen onmiddellijk rekenschap geven 

ZOU voor zijn vermogen am vele uitkomsten te weeg 

te brengen die ~ns zeer wonderbaarlijk zouden toe

Hel der-
zientlheid. 

schijnen - zooals bijvoorbeeld het If'zen 

van een zinsnede nit een gesloten boek; 

en wanneer wij ons verder herinneren 

dat dit vermogen de macht van gedachtenlezen tot 

in de volste mate in zich sluit, en ook, wanneer het 

samengaat met de kennis van de uitwerping van 

stroomen in het astraallicht, die van het waarnemen 

van een gewenscht voorwerp in bijna elk deel van 

de wereld, zien wij dat vrij \'eel der verschijnselen 

van helderziendheid verklaarbaar zijn zeUs zonder 

ons boven deze vlakte te verheffen. N atuurlijk brengt 

echte, geoefende en yolstrelet vertrouwbare helder

ziendheid een geheel en 301 verschillend stel vermogens 

in werking maar daar deze behooren tot een hooger 

gebied dan het astrale maken zij geen deel uit van 

ons huidig onderwerp. Het vermogcn van nallw-

keurige voorziening wcderOll1 behoort 
Vool ziening geheel en al tot dat hoogere gebied 

en het 
Twe~de 

maar tach vertoonen zich er dikwijls flikke-

Gezieht. ringen of weerspiegclingen van aan het 

zuiver astrale gezicht, mecr in het bijzon

der onder een\'o llJigen van harte die onder geschikte 

123 

omstandigheden leven i wat het "tweede gezicht" 

wordt genoemd onder de Hooglanders van Schotland 

is een welbekend voorbeeld. 

Een ander feit oat niet verge ten moet worden is . 

dat iegelijk verstandelijk bewaner van het astraal

gebied niet alleen in staat is om deze etherische 

trillingen waar te nemen maar ze ook - indien hij 

geleerd ·heeft hoe het gedaan wordt - kan aan-

passen 

weging 

Men 

tot zij n eigen 

brengen. 

zal gemakkelijk 

oogmerken of ze zelf in be-

begrijpen dat bovenstoifelijke 

krachtcn en de wijzen van ze te behan-
.. AstraJe 

delen geen onderwerpen zlJn waarover K h 
rae ten. 

heden veel ter openbaarmaking kan wor-

den geschreven of schoon er reden is te veronder

stellen dat het wellicht niet zeer lang zal duren voor

dat ten minste enkele toepassingen van een of twee 

efVan bekend worden aan de wereld in het algemeen i 
maar het lean wellicht mogelijk zijn om zonder de 

grenzen van het vergunbare te overschrijden een 

zoodanig denlebeeld van ze te geYen dat het voldoen

de zal zijn om in ruwe trekken te toonen hoe zekere 

verschijnselen teweeg gebracht worden. Allen die veel 

ervaring hebben van spiritllalistische seances waarop 

stoffelijke uitkomsten te wceg worden gebracht moeten 

op den cen of anderen keer blijken gezien hebben 

van de aanwending eener feitelijk onweerstaanbare 

kracht, bijvoorbeeld in de oogenblikkelijke beweging 

van geweldige gewichten, enzoovoorts; en indien 

zij wetensch appelijk aangelegd waren kunnen zij 

zich wcllicht hebben afgevraagd vanwaar die kracht 

verkregen werd en wat de hefboom was die werd 
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gebruikt. Zooals gewoonlijk in verband met astrale 
verschijnselen zijn er verschillende wijzen waarop zulk 

werk verricht kan zijn maar voor het oogenblik zal 
het voldoende zijn er op vier te wijzen. Ten eerste 

zijn er groote etherische stroomen die 
Ethel'ische 
S voortdurend over de oppervlakte der 

troomen. 
aarde strijken vall pool tot pool in een 

volume die hun kracht even onweerstaanbaar maakt 

als die van den opkomenden vloed, en er bestaan 
wijzen waarop deze overweldigende kracht veilig 

gebruikt kan worden of schoon onbe
Rtherische 

dreven pogingen am haar te beheerschen Druk. 
met verschrikkelijk gevaar gepaard zouden 

gaan. Ten tweede bestaat er wat het beste kan 

worden aangegeven als een etherische druk die 
eenigermate overeenkomt met of schoon hij geweldig 

veel grooter is dan de luch:druk. In het g'ewone 
leven zijn wij evenmin bewust van den eenen dezer 
drukken als wij het van den anderen zijn maar 

niettemin bestaan zij be-ide en wanneer de weten

schap in staat was de ether uit een gegeven rllimte 
te drijven evenals zij er de lucht uit kan drijven zou 

de eene even gemakkelijk bewezen kunnen worden 

als de andere. De moeilijkheid am dat te doen ligt 

hierin dat stof in den etherischen toestand de stof 
in aIle toestanden er onder vrijclijk doordringt zoodat 
er nag geen mid del ligt binnen de kennis onzer 
natuurkundigen waardoor eenige gegeven hoeveelheid 

ether van den rest kan worden afgezonderd. Het 
Daadwerkelijke Okkultisme evenwel leert hoe dit ge

daan kan worden en zoo kan de vervaarlijke kracht 
van dl'!n etherischen drnk in werking gebrach t worden. 
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Ten dercle is er een gewelclige voorraatl 
Sluimerende 

kracht-in-vermogen die sillimerend IS Kracht. 

geworden ih de stof gedurende de inwik-
keling van het ijle tot het grove en door den toestand 

der stof te veranderen kan iets hiervan w.on;len 
vrijgel11aakt en benuttigd worden, eenigerl11ate als 

sluil11erende kracht in den vorm van hitte kan worden 
vrijgemaakt door een verandering in den toestand van 
zichtbare stoL Ten vierde kunnen vele treffende 

llitkomsten zoowel groot als klein worden 
. . S"mentrilliug. 

teweeggebracht door een uitbreldll1g van 
een beginsel dat aangednid kan worden als dat van 
samentrilling. Beelden die nit het stoffelijk gebied 
worden genomen schijnen gemeenlijk astrale verschijn

selen meer verkeerd voor te stell en dan toe te 
li chten omdat ze nooit meer dan gedeeltelijk toepas

selijk kunnen zijn maar de herinnering van twee 

eenvoudige fe i tcn uit het gewone leven kunnen bij

d~-8.gen om dezen belangrijken tak van ons onderwerp 

helderder te maken indien wij er ons zorgvuldig voor 
wachten om de overeenkomst verder door te drijven . 

dan zij steek zal houden. Het is welbekend dat 

wanneer men een del' snaren van een harp krach

tig doet trillen haar be\~eging samentrilIingen te 
weeg zal brengen bij de overeenkomstige snaren 
van elk aantal er am heen geplaatste harpen 

wanneer ze nauwkeurig op dezelfde hoogte zijn 
gestemd. Het is eveneens welbekend dathetwanneereen 

groot aantal soldaten een hangbrng overgaat noodig 
is dat zij den pas verbreken daar de volmaakte regel

matigheid van hun gewonen tred een trilling in de 

brng zou te weeg brengen die door elk en pas wel-
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ken zij deden zou worden versterkt tot dat het weer
standsvermogen van het ijzer zan overschreden worden 

waarop het gansche bouwwerk in stukken zon vliegen. 

Met deze twee overeenkomsten in gedachte (terwijl 

men nooit vergete dat zij slecbts gedeeltelijke zijn) 

kan het begrijpelijker scbijnen dat iemand die nauw

keurig weet met welke snelheid hij zijne trillingen 

moet afzenden - die am zoo te zeggen den grond

toon kent van de klasse "an stof die hij wensch t aan 

te doen - in staat zou zijn am door dien grondtoon 

aan te slaan een geweldig aantal samentrillingen op 

te wekken. Wanneer dit op bet stoffelijke gebied 

wordt gedaan dan wordt er geen bijkol11stige kracht 

ontwikkeld maar op bet astraalgebied is er dit ver

scbil dat de stof waarmede wij te maken hebben veel 

minder onbewegelijk is en aldus voegt zij wanneer 

zij in beweging gezet worth door deze samentrillin

gen haar eigen levende kracht toe aan den oorspron

kelijken aandrang die aldus veelvoudig kan worden 

vermenigvuldigd, en dan kunnen door verdere saam-

. klinkende berhaling van den oorspronkelijken aan

drang, evenals bij de over de brug marcbeerende 

soldaten, de trillingen z66 versterkt worden dat het 

gevolg schijn baar buiten aile verhonding staat tot de 

oorzaak. Inderdaad kan er gezegd worden dat er ter 

nauwernood eenige grens is aan de denkbare ver

ricbtingen van deze kracht in de handen van een 

groot Adept Die baar mogeIijkheden ten volle be

grijpt, want zelfs de opbouw van bet Heelal zclf 

was slecbts het geyolg van de trillingen die 

door bet Gesproken IV oorel werden te weeg ge
bracht. 
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De klasse van mantra's of bezweringen die haar 

gevolg niet te weeg brengen door het Mantra's. 

beheerschen van den een of anderen 

elementaal maar louter door de herhaling van zekere 

klanken hangen voor hare kracht af van deze wer

king van samentrilling. 

Het verscbijnsel v:tn ontbinding kan oak te weeg 

gebracht worden door de werking van 0 tb' d' 
n m mg. 

uiterst snelle trillingen die de aantrek-

kingskracht der molekulen van het voonverp waarop 

gewerkt wordt overwinnen. Een nog hoogere trillings

snelheid yan een ietwat verschillend soort zal del,e 

molekulen scheiden in hunne samenstellende atomen. 

Een door deze middelen tot den etherischen toestand 

teruggebracht I'oorwerp kan door een astral en stroom 

met zeer groote snelheid van de eene naar de andere 

plaals bewogen worden, en op het oogen blik dat de 

kracht die uitgeoefend is om het in dien toestand 

te brengen teruggetrokken wordt zal het door den 

etherischen druk gedwongen worden om zijn oorspron

kelijken vorm wederom aan te nemen. Op deze wijze 

i, het dat soms bijna oogenblikkelijk voorwerpen 

van groote arstanden worden gebracht naar spiritua

listische seances en het is klaarblijkelijk dat zij, 

ontbonden, met volmaakt gemak door elke vaste 

zelfstandigheid konden worden heen gevoerd, zooals 

bijvoorbeeld den muur van een huis of den kant 

van een gesloten doos zoodat men ziet dat wat 

gewoonlijk "het doordringen van stor door stof" 

wordt genoemd wanneer men het beboorlijk be

grijpt even eenvoudig is als het doordringen van 

water door een zeef of van een gas door ' een 
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n eming. 

Daar 

lijk is 

in 

het 

om 
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de een of andere scheikundige proef-

door een verandering van trilling moge

stof van den vasten in den ether ischen 

toestand tc veranderen zal men b egrijpe n dat het ook 

mogclijk is het verloo]) om te keeren en ctherische 

stor tot den vasten toestand te brcngen. E venals het 

cene verloop het vcrschijnsel van ontbin:ling verklaart, 

doet hct andcre dat van ycrstoffelijking, en evenals 

in be t vorige geval een voortdurcl1tle wilsinspanning 

nooclig is om te verhinderen dat het voor-
V cr stofl'c- d " k I" ' 

l "k ' werp we erom zlJn oorspron e lJkcn \'orm 
IJ "mg. 

aanneemt zoo is op juist dezelfde wijze 

bij het laatstgenoemcle verschijnsel een voortdurcnde 

inspanning noodig om te vcrh inderen dat de ver

stoffelijktc stof wedcroli.l terugva.lt tot den etherischen 

toestand. Bij de verstoffelijkingen die op een gewone 

seance worden gezien wordt alle sto f die vereischt 

moge worden vo or zoover mogelijk geleend van het 

etherisch dubbel van het medium - een bewerking 

die nadeelig is vo')r zijn gezondheid en ook onwen

scheJijk in verschillende andere opzichten, en dit 

verklaart het fe it dat de yerstoffelijkte vorm gemeen

Iijk strikt beperkt is tot de onmiddellijke om

geving van het medium en onderworpen is aan 

eene aantrekking die Jlem voortdurcnd terug trekt 

naar het lichaam waarvandaan hij kwam zoodat 

de gestalte wanneer zij te lang van het medium 

wordt afgehouden meen valt cn de stof di e 

haar samenstelde terugkeert tot den etherischen 

toestand en oogenhlikkelijk terugsnelt tot haren 
bron. 
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D c reden waarom de wezens die eenc se ance 

leiden het gemakkelijker vinden wcrk-
Waarom er 

Z"aa1ll te ziJ'n in het duister of in cen zeer 
Duistcrnis 

getemperd licht zal nu duidelijk zijn daar wordtvel'eischt . 

hun vermogen gewoonlijk onvoldoende 

zon zijn om een verstoffelijkten vorm of zelfs een 

"geestenhand" langer bijeen te houden dan gedurende 

zeer weinige sekonden onder de heftige trillingen 

die door schitterend licht worden te weeg gebracb t · 

De stamgasten van seances zullen zonder twij[el heb

ben opgemerkt dat verstolfelijkingen van drieerlei soort 

zijn: Ten eerste, die welke tastbaar zij n maar 

niet zichtbaar i ten tweede, die welke zichtbaar zijn 

maar niet tastbaar i en ten derde, d ie welke zoowel 

zichtbaar al s tastbaar zijn. Tot de eerste soort die 

verreweg de , algemeenste is behooren de onzicht

bare geestenhanden die zoo dikwijls de gezichten der 

zittendcn streelen of kleine voorwerpen de kamer rond 

dragen, en de stemorganen waaruit de "direkte stem" 

voortkomt. In dit geval wordt er een orde van stoE 

gebruikt die noch licht kan weerkaatsen noch tegen

houden maar die onder zekere omstandigheden in 

staat is trillingen in den dampkring te weeg te brengen 

die ons aJs gelnid aandoen. Een verscheidenheid van 

deze klasse is die 500rt gedeeltelijke verstoffelijkin g 

die of schoon zij niet in staat is om eenig licht te 

weerkaatsen dat wij kunnen zien toch in staat is om 

invloed uit te oefenen op sommige der 
, Geestcnfoto-

ultra" vlOlette stralen en daarom een meer fi " 
gra een . 

of minder beslisten indrllk maken kan 

op de kamera en on::; aldus voorzien van wat bekend 

staan als "geestenfotografieen". \Vanneer er geen 
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voldoende kracht beschikbaar is om een volnlaakte 

verstoffelijking V(lort te brensen krijgen wij soms den 

nevelig uitzienden vorm die onze tweede klasse vormt 

en in zlllk een geval waarschuwen de "gees ten " 

hunne zittenden gewoonlijk dat de vormen die ver

schijnen niet aangeraakt moeten worden. In het meer 

zeldzame geval van een volledige verstoffelijking is 

er voldoende kracht am ten minste gedurende enkele 

oogenblikken een vorm bijeen te houden die zoowel 

gezien als aangeraakt kan worden. 
Wanneer een Adept of leerling het noodzakelijk 

acht om voor eenig doel zijn Mayaviri'!pa of zijn 

astraalliehaam te verstoffelijken dan spreekt hij noeh 

zijn eigen etheriseh dubbel noch dat van iemand 

anders aan daar hem geleerd is hoe hij de stof die 

hij noodig heeft kan trekken uit het astraallieht of 

zelfs uit de Akasha. 
Een ander versehijnsel dat in nauw verb and staat 

met dit gedeelte van het onderwerp is dat van ver

dubbeling die wordt tot sland gebraeht 
Verduhbclino-. . . . 

"door eenvoudlg III het astra::tlheht een 

volkomen verstandsbeeld te vormen van het na te 
bootsen voorwerp en . dan om dien modelvorm de 

noodige stoffelijke stof te verzamelen. Hel is voor 

dit doel natuurlijk noodig dat elk deeltje, inwendig 

zoowel als uitwendig, van het te verdubbelen voor

werp tegelijkertijd nauwkeurig in het oog warde 

gehouden en bijgevolg is het verschijnsel er een dat 
een aanmerkelijk samentrekkingsvermogen vereiseht 

am tot stand te worden gebraeht. Personen die niet 

in staat waren om de vereischte stof onmiddellijk te 

ontleenen aan het astraallieht hebben haar som8 
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ontleend aan de stof van het oorspronkelijke voorwerp 

dat in dit geval overeenkomstig in gewieht lOU zijn 

verminderd. 

In Theosofische letterkunde lezen wij heel wat 

over den neerslabG van brieven of afbeel- ... ," I 1., eel'S aO". 
dingen. Deze nitkomst kan evenals alles " 

anders op verscheidene wijzen worden verkregen. 

Een Adept die zich met iemand in gemeenschap 

wensehte te stellen zou een vel papier voor zieh 
kunnen plaatsen, een beeld vormen van het geschrift 

dat hij wenschte dat er op versehijnen zou en nit 

het astraallieht de stof trekken om daarmede dat 

beeld tot vnorwerpeJijkheid te doen komen, of wanneer 

hij dat verkoos te doen zou het even gemakkelijk 

voor hem zijn om hetzelfde gevolg te veroorzaken 

op een blad papier dat voor zijnen briefwisselaar 

lag, hoe groat de afstand ook tussehen hen zijn 

mocht. Een derde wijze die daar zij tijd nitspaart 

veel vaker gevolgd wardt is am den gansehen inhond 

van den brief in te drukken op het verstand van 

den een of anderen leerling en aan hem over te 

!aten am bet werktuigelijke werk van hct neerslaan 

te verrichten. Die leerling lOn dan zijn blad papier 

nemen en lOU terwijl hij zich verbeeldde dat hij den 

brief daarop geschreven zag in de hand van zijnen 

Meester aan het werk gaan am !Jet geschrift lOoals hier

v66r besehreven is tot voorwerpelijkheid te doen komen. 

Indien' hij het moei lijk vond am de twee verrichtingen, 

zijn grondstof uit het astraallicht te trekken en 

het sehrift of het papier neer te slaan, te gelijkertijd 

nit te voeren dan zou hij hetzij gewone inkt of een 

kleine hoeveelheid gekleurd poeder op de tafe! naast 
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zich kllnnen hebben die daar zij alreeds stoffelijke 

stof waren gcmakkelijker konden aangesproken worden. 

Het is natuurlijk klaarblijkelijk dat het bezlt van 

dit vermogen een zeer gevaarlijk wapen zou zijn in de 

banden van een gewetellloos mensch daar het even 

gemakkelijk is om het handschrift van den eenen 

mensch na te boot-sen als dat van een ander, en 

bet lOU onmogelijk zijn om door gewone middelen 

een vervalsching op deze wijze te ontdekken. Een 

leerling die in een bepaald verband staat met eenigen 

Meester bezit altijd een onfeilbaren toets waardoor hij 

weet of eenige boodschap werkelijk voortvloeit van 

dicn Meester of niet maar v~~r anderen moet het 

bewijs harer oorsprong altijd aileen berusten op den 

inhoud van den brief en den geest die er doorheen 

ademt daar het handschrirt hoe handig ook nagebootst 

van volstrekt geen waarde is als getuigenis. 

Wat de snelheid aangaat zau een leerling di~ nog 

nieuw was in het werk van neerslaan mogelijk slechts 

ill staat zijn om zich enkele woorden tegelijk te 

verbeelden en ZO ll daarom ter nauwernood sneller 

vool'uitkomen dan wanneer hij zijn brief op de 

gewone wijze schreef, maar een meer ervarene die 

zich een geheele bladzijde of wellicht den ganschen 

brief in eens zichtbaar voor den geest kon halen zou 

met grooter gemak door zijn werk komen. Op deze 

wijze is het dat bepaald lange brieven soms in enkele 

sekonden op eene seance worden voortgebracht. 

Wanneer een afbeelding moet worden neer

geslagen IS de handelwijze nauwkeurig dezelfde 

behalve dat het hier volst1'::kt noodzakelijk is dat 

het gansche tooneel in eens zichtbaar voor den 

\ 
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geest werd gebracbt en indien er verschillende klellren 

vereischt worden is er natullrlijk de bijkomstige 

ingewikkeldheid am ze tt: vervaardigen, ze afgescheiden 

te houden en nauwkeurig de juiste tinten van het 

weer te geven tooneel na te bootsen. Klaarblijkelijk 

is hier plaats voor de uitoefening van het kunstenaars

vermogen en men moet niet veronderstellen dat elk 

bewoner van het astraaJgebied op deze wijze een 

even goed beeJd zou kunnen voortbrengen; iemancl 

die in het leven een groat kunstenaar was geweest 

en daarom geleerd had hoe te zien en waarnaar te 

kijken, zou zeker zeer veel voorspoediger zijn dan de 

gewone mensch wanneer hij oj) het astraalgebied na 

den dood neerslag beproefde. 

Het leischrift voor welks voortbrenging onder 

toets-omstandigheden sommige der grootste I . I 'f 
, else l1'1 t. 

mediums zoo beroemd zijn geweest wordt 

soms voortgebracht door neerslag, of schoon vaker 

het brokje griffel dat tusschen de leien besloten is 

geleid wordt door een "geestenhand" waarvan aileen 

louter de zeer kleine jJunten die voldoende zijn om 

haar te grijpen verstoffelijkt zijn. 

Een voorval dat zoo nu en dan op seances 

plaats vindt en meer herhaaldelijk onder Oostersche 

Yogi's is wat opheffing genoemd wordt, 
Ophetllng. 

dat wil zeggen het in de lucht zweven 

van een menscbelijk lichaam. Zonder twijfel wordt 

wanneer dit plaats heeft bij een medium deze dikwijls 

eenvoudig omhoog geheven door "geestenhanden" 

maar er bestaat een andere en wetenschappelijkere 

wijze om dit feit te bewerkstelligen die altijd in het 

Oosten wordt gevolgd en zoo nu en dan ook hier. 



134 

De okkulte wetenschap is bekend met een middel 
om de aantrekking der zwaartekracht op te hef[en 

of zelts geheel en a1 om te keeren en .het is kJaar

blijkelijk dat door het oordeelkundig gebruik van dit 

vermogen alle verschijnselen van opheffing gemakkelijk 
kunnen worden voortgebracht. Ret was zonder 

twijfel door een kennis van dit geheim dat enkele 

der luchtschepen van het oude Indie en Atlantis van 

de aarde werden opgeheven en licht genoeg gemaakt 

um gemakkelijk bewogen en gericht te worden; en niet 

onwaarschijnlijk vergemakkelijkte dezelfde bekendheid 

met de iijnere krachten der natuur ten zeerste den 

arbeid yan degenen die de geweldige steenblokken 
ophieven die soms gebruikt zijn in cyklopische bouw_ 

kunde ofbij het bouwen van dePyramiden en Stonehenge. 
Met de kennis der krachten van de natuur die 

de hulpbronnen van het astraalgebied 
Gccstcn-
lichten. 

onder het bereik van zijne bewoners 
stenen is het voortbrengen van wat 

"geestenlichten" zijn genoemd een zeer gemakkelijke 

zaak, hetzij ze zijn van de zachte glimmende of de 

verblindcnde elektrische verscheidenheid, of die merk

waardige dansende lichtbolletjes waarin een zekere 

klasse van yuurelementalen zich zoo gemakkeJijk 

veranderen. Daar alle licht eenvoudig bestaat uit 

ethertrillingen is het klaarblijkelijk dat een ieder die 

weet hoe deze trillingen op te wekken gemakkelijk 

elk 500rt licht dat hij wenscht kan voortbrengen. 
Het is ook met behulp van de etherische elementale 

kernstof dat het 111erkwaardige stuk om 
Vllln· 

lhntceren. 
zonder letsel yuur te hanteeren gel1leenli)k 

verricht wordt, ofscboon er als gewoonlijk \ 
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andere wijzen bestaan waaro]) dit kan gedaan worden. De 

allerdunste laag etherische ze][standigheid kan zoo be

handeld worden dat zij volstrekt ondoordringbaar wordt 

voor hitte en wanneer de band van een medium of om

zitter hiermede bedekt is bn hij brandende kolen of 

roodg1oeiend ijzer met volmaakte veiligheid opnemen. 

Over de meeste der gebeurlijkbeden van de 

seancekamer is nu gesproken maar er zijn een of 

twee van de meer zeldzame versch ijnselen van de 

uiterlijke wereld die niet ~ehee1 en al 0 . 
mZCtlll} ' f. 

zonder vermelding in ome lijst moeten " 

blijven. De omzetting van metalen, gelooft men oyer 

het algemeen, was IOllter een dro om der middel

eellwsche alchemisten en buiten tIVijfel was in de 

meeste gevallen de beschrijving der verschijnse1en 

10uter een zinnebeeld van de 101ltering- der ziel, toch 

schijnt er eenige beIVijsgrond te zijn dat het werkelijk 

door hen beIVerkstelligd is bij verschillende ge1egen

beden en er zijn in bet Oosten kleine magiers die 

zelfs nn beIVeren bet te doen onder toets-omstandig

heden. Dit zij zooals het zijn moge, maar bet is duidelijk 

dat daar het oeratoom een en betzelfde is in aIle 

zelfstandigheden en het enke1 de wijzen van zijn 

verbinding zijn die verschillen, iecler die het vermogen 

bezitten zon om een stuk metaal tot den atoinischen 

toestand terl1g te brengen en om zijn atomen in den 

een of anderen vorm opnienw te schikk en geen 

moeite hebben zou in het bewerkstelligen van om

zetting tot in elke mate die hij wenschte. 

Ret beginsel van samentrilling dat hierboven 

genoemd is 1e\'ert ook de verklaring van 

dat vreemde en weinig bekende yerschijn-
Tern~slag. 
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sel dat terugslag genoemd wordt, waardoor elk letsel 

toegebracht aan, of merk gemaakt QP, het astraal

lichaam in den loop zijner zwerftochten, nagebootst 

zal worden in het stoffelijke lichaam. \Vij vinden 

'sporen hiervan in iets van de getuigenissen die afge

legd zijn bij terechtzittingen voor hekserij in de 

middelceuwen waarin ni t t zelden verklaard wordt 

dat me n bemerkt had dat de een of andere wond 

die aan de heks was toegebracht t oen zij in den 

vorm van een hond of een wolf ve rkeerde was ver

schenen in het overeenkomstige d eel van haar 

menschelijk lichaam. Dezelfde vreemc1c wet heeft 

soms geleid tot een geheel en al onrechtvaardige 

b eschlllc1iging van bedrog jegens een medium omdat 

b ijvoorbeeld de een of andere k1eurstof die op de 

hand van den verstolTelijkten "geest" gewrcyen was, 

later gevonden werd oj) zijn hand - waarvan de 

verk laring is dat in dat gev ~t1 de "geest ", zooa1s zoo 

d ik.wij1s gebenrt, eenvoudig het astraallichaam van 
het medium was of miss1chien ze1fs zijn e therisch 

dubbel, dat cl oor de leidende invloeden geclwongen 

werd om den een of andcren yorm aan te n emen 

anders dan zijn eigenen. Inc1erdaad zij n de astrale 
en stoffclijke licktmen zoo nauw yerbonden dat het 

onmogelijk is am den gronc1to on van een er\'an aan 

te slaan lOnder onmidclellijk nauwkeurig overeen

stell1mencle triUingcn op te wekken in het andere. 

, .. 

) 

BESLUIT. 

\vij hopen dat elk lezer wien voldoende belang 

in<Teboezemd is om deze verhandeling tot dusverre 
b 

te volgente dezer tijde een algemeen denkbeeld 

moge hebben van het astraalgebied en zijne mogelijk

heden zoodat het hem in staat zal stellen om alle 

. feiten in verb and er mede die hij bij zijn lezen moge 

aantrelTen te begrijpen en op hun behoorlijke plaats 

te schikken in zijn stelsel. Of schoon enkel de ruwste 

schets gegeven is van een zeer groot onderwerp is 

er wellicht genoeg gezegd om het uiterst groote 

belang van astraalwaarnemingsvermogen aan te toonen 

bij de studie van levensleer, natuurkunde, scheik~lllde, 

sterrekunde, geneeskunde en geschiedenis en den 

grooten stoot die door zijn ontwikkeling zon kunnen 

gegeven worden aan al deze wetenschappen. Toch 

moet de bereiking hiervan nooit beschollwd worden 

als een doe! op zich zelf daar elk middel dat aan
o-ewend wordt met d[l~ doel voor oogen onvermijdelijk . 
b 

zou leiden naar wat in het Oosten genoemd wordt de 

laukika wijze van ontwikkeling, een stelsel waardoor 

inderdaad zekere zielkuudige vermogens worden ver
kregen maar alleen yoor de huidige persoonlijkheid, 

en daar hunne verwerving door geen bescberming 

wordt omringd is het uiterst waarschijnlijk dat de 
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beoefenaar ze misbruiken zal. Tot deze klasse behooren 

alle stelsels die het gebruik van kruiden, de aan

roeping van elementalen, of de h:llldelwijzen van 

Hatha Yoga insluiten. De andere wijze die de lokot
tara genoemd wordt bestaat uit Raj Yoga of gees- . 

te lijken vooruitg~ng en of schoon zij ietwat langzamer 

zijn moge dan de andere, wordt alles wat langs deze 

lijn verkregen wordt, gewonnen voor de blij"ende 

ikheid en nooit weer verloren terwijl de leidende 

zorg van eenen Meestervolmaakte ve iligheid verzekert 

voor het misbruiken van vermogens zoolang zijne 

bevelen nauwgezet worden gehoorzaamd. De opening 

van het astraalgezicht moet dan allceri beschol1wd 

worden als een trap in de ontwikkeling van iets 

oneindig edelers· - louter als een stap, en cen zeer 

k leine stap, op dat gr.·ootc Opwaartsche l)ad dat de 

menschen voert tot de verheven hoogten van Adept

schap en verder dan zelfs dat door heerlijke verge

zichten van wijsheid en macht zooals onze eindi!:;e 

verstanden nu niet kunnen omvatten. 
En toch, laat nicll1and denken dat het een onver

nlengde zegen is om het llreedere gezicht van het 

astraalgebied te bezitten, want iemand in wien dat 

gezicht is geopend drukken de smart en ellende, het 

kwaad en de hebzucht · der wcreld als cen immer- ) 
aanwezige last totdat hij zich dikwijls gcneigd voelt 

om den hartstochtelijken uitroep van Schiller te ber

halen: "Waarom hebt gij ll1ij aldus geworpen in de 

stad der immer-blinden om uw orakel te verkondigen 

met het geopende zintuig? Neell1 deze droeve hel

clerz iendheid terug i neem van ll1ijrl oogen c1it wrecdc 

licht! Geef mij mijn lliindheid terng - dc gelukkige 

I· 
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duisternis mijner zinnen i neem uw vreeselijke gift 

terug!" Dit gevoel is weHicht niet onnatuurlijk op de 

eerdere trappen van het Pad, toch brengen hooger 

zicn en diepcr kennis den beoefenaar spocdig de 
volmaakte zekerheid dat alle dingen tezamen werken 

voor het eindelijke weI van alles - dat: 

Unr nit unr, itls een blocm in zonvnnr 
Zlillen waarheden opengaan; 

\Vant de zon rnoog verLleeken, (\e sterren o:ltbreken, 

Maar de GOEDE WBT bl ijrt bestaan. 
Raar prachtg],\IIs gloeit en Illl,ar indoed grocit 

Terwij l na\nurlVcdcel1 traag open baren, 
Van den zolifyt klein tot de HEEllF,N van 'to zij n, 

Door kalpa's en krofe's heen van j aren. 



AANHANGSEL. 

DE THEOSOFISCHE VEREENIGING. 

De Theosollsche Vereeniging is een internatio
naal lichaam, den 17 den November 1875 te New
York gesticht. 

Haar doel is: 

I. Het vormen van eell ke'nl van de algemeene 
brocderscltap der 1neuscltluid, zOlldcr aanzien 
van ras, geslacllt, kaste of Ideur. 

II. Hi.'t aamnoedigeu van de vergcli:fkC1lde stu die 
va7t godsdienst, wi:fsbcgeerte en wetCJlSCh'lP. 

III. Hct llaSpeUre11 vall onvcrklaardl' 7tatuurwetten 
en van de ongeopeubaarde kracltten in den 
1JZC1lSC/t. 

Va n deze drie doeleinden is alleen het eerste 

bindcnd . voor aIle leden terwijl de twec andere tot 
hulp voor de bereiking van het eerste dienen . . 

Het volbrengen van het . tweede, dat het Oosten 
c-n het 'Westen aan elkander ontsluiert strekt om mis

verstandep. voo):tspruitende uit verschil van ras en gods
dienstvorm uit den weg te ruimen en stelt ten dienste 

van bcide . de verborgen schatten van geestelijke 
kennis die .beide bezitten. Ook het derde leidt tot 
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broederschap daar het den mensch zichzelf en zijn 

omgeving leert kennen en hem ten slotte de gees

telijkc cenheid aantoont die aan alle wezens ten 

grondslag ligt. Doch bet nastreven van deze beide 

doeleinden vereischt bijzondere vermogens en bij

zondere gelegenheden. Zij zijn daarom niet ver

plichtend voor alle leden doch worden naar vrije 

keuze nagestreefd door hen die zich daartoe aange

trokken gevoelen en die in staat zijn dat te doen. 

Daarom vindt iemand die hiervoor in het geheel 

geen belangstelling koestert, indien hij gelooft in 

de menschelijke broederschap en willig is daarvoor 

te werken een hartelijk welkom en een ruime plaats 
in de Theosoiische Vereeniging. 

De leden der Vereeniging zijn meer verbonden 
door cen ethischen dan door een verstandelijken 

band cn hun eenheid berust op een verheven ideaal, 

nict op een omschreven geloof. De Vereeniging 

heeft geen geloofssteUingcn, dringt aan op geen enkel 

geloof, schaart zich onder geen kerk, steunt geen 

partij, llcemt geen deel aan de eindelooze kibbe1a

rijcn die de maatschappij vcrdeelcn en her nationaal, 

maatschappelijk en persoonlijk leven verbittcren. Zij 

tracht geen mensch van zijn eigen godsdienstvorm 

af te trekken, maar no opt hem integendeel in de 

diepten van zijn eigen godsdienst het geestelijk 

voedsel te zoeken dat hij noodig heeft. De uit

komsten der stu die die in het tweede doeleinde 

genoemd wordt biedt zij aan als voorwerpen van 

onderzoek, niet als geloofsstelljngen waaraan blind 

geloof moet worden geslagen. · Dat ieder eens anderen 

godsdienstige gevoelens evenzeer eerbiedigen zal als 

.. 
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hij dat voor de zijne verwacht wordt gerekend tot 

een eervolle verplichting III de Vereeniging, en 

volkomen wcderkeerige hoffelijkhcid hieromtrent wordt 

van de leden verwach t. Dit allcs leidt mcer en 

meer tot samenwcrking in het zoeken naar waarheid, 

tot verzachting van vooroordeelen, Lot vrijmaking 

van den geest en tot groei eener welwillende vrien

delijkheid en gewilligheid tot leeren. Zoo is de Ver

eeniging een beschermende muur tegen den tweelings

vijand van den mensch: bijgeloof en materialisme, 

en behoort zij waar zij ook komt een zachten en 

louterenden invloed van vrede en go eden wil te 

verspreiden en zoodoende een van de krachten te 

zijn die het betere willen te midden van den strijd 

der tegenwoordige beschaving. 

LIDMAA TSCHAP. 

Lidmaatschap kan worden verkregen op aan

vrage aan den Algemeenen Sekretaris eener Afdeeling 

of door bemiddeling van een der Loge's of Centra der 

Vereeniging. N adere inlichtingen hieromtrent worden 

op aanvrage gaarne verstrckt. Een exemplaar van 

de "Wetten" der Theosofische V creeniging en der 

Nederlandsche Afdeeling wordt, op aanvraag aan den 

Algemeenen Sekretaris, toegezonden. 

LIDMAA TSCHAPSKOSTEN. 

De kosten van het lidmaatschap der N eder

lagdsche Afdeeling (insluitende het lidmaatschap der 

Theosofische Vereeniging) bedragen f 3.- per jaar 

en f 3.- intreegeld (eenmaal). Deze bedragen 

moeten bij de aanvrage tof lidmaatschap worden vol
daan. 
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BOEKRN OVER TREOSOFIE. 

Daar de Theosofische Vereeniging gesticht is in Engelsch 

sprekende landen ell zich voornamelijk daar heeft verbreid ge

durende de eerste 20 jaren van haar bestaan zijn de meestc 

en beste boeken over Theosofie in het Engelsch geschreveJ1. 

Deze, meest uitgegeven door de "Theosophical Publishing So· 

ciety" te L onden, zijn aile te verkrijgen van haren uitsluitenclell 

vertegenwoordiger . voor Nederland, de "Theosofische Uitgever~ 

maatschappij" (Afdeeling BoekhancIel), Amsterdam, Amsteldijk 

76_ Uitgebreide katalogi worden op aanvr::tge toegezonden. 

Velc vertalingen van belangrijke Theosofische werken zijll 

in voorbereiding. 

In het Nederbndsch zijn door de "Theosofische Uitgevers
maatschappij", Amsterdam, Amsteldijk 76, de volgende werkje~ 
uitgegeven die tegen overmaking van den bijvermelden prijs 
van haar verkrijgbaar zijn. 

THEOSOPHIA . . _ .. Maandblad, Prijs per j'l:lxgang f 4. 

Jaargangen 2- 7, per jaargang - 2. 5U 

Kaarten van Atlantis behoo-

A. BESANT 

A. BESANT 

A. BESANT 

A. BESANT 

A. BESANT 

.... . " , 

rende bij den 6en Jam-gang 

van "Theosophia", per stel 

(vier stuks) . . . . . - 1.50 
Yoga voor den mensch in de 

maatschappij . . . . . . . - 0.11) 

De evolutie der ziel, het doel 

van 't leven . \ .. . ... _ . - 0.10 

Kort begrip del' TheviOfie, derde 
duizend _ . .. . . .... _ .. - 0.15 

Levenstoestanden na den dood - 0.20 

De Meesters als feiten en idealen - 0.30 

A. HESANT 

A. BESAN'I' 

A. BESANT 

r\. BESANT 

1\ . l~ESANT 

A. BESANT 

1-1. P. BLAVATSKY 

ll. 1'. BLAVATSKY 

C W. LEADBEATER. 

1]- W. LEADBEATER. 
J,_ R. S. MEAD .... 

II. SNOWDE:0J \VARD. 

.l\'lULTASPERO ..... 

i\FRA ... 

],ORE:0JZO 

]ORAN VAN MANE:0J. 
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Vier voordrachten over Theo-
sofie, gebonden . _ _ 0.60 

De zeven beginselen van den 
mensch, gebonden . . - 0.60 

Reinkarnatie, gebonden . - 0.60 

J)edood- endaarna~,gebonden - 0.60 
Karma, gebonden. . . _ _ . . . - 0.60 

Dc mensch en zijne lichamcll (in 
voorbereiding). 

De GEl-IImm L EER (in afieve-
ringen) per vel druks - 0 .20 

id. id. Proe[afievering . . - 0.50 
Theosofisch Woordenboek (in 
aftevcnngen) per afievering van 
4 bladzijden druks . - 0.10 

Ret Astraalgebied . _ 0.60 

Ret DevaclJangebied (in voorber.) 

Theosofie en Okkultisme. j - 0.15 

Karma en Relncarnatie . . 

Eerstc kennismakino' met de 
'1'1 b lCosofie . . . _ _ . . . . . . _ 

Eenvoudige schets cler Thcosofie 

Dc TheC'soiische VCl-ecniging en 
llet doel clat zij heoogt 

Korte level1sschets yan Annie 
Besant . . . __ 

- 0.10 

- 0.25 

- 0.25 

- 0.10 

- 0 .10 

FOTOGRAFIEEN_ 
"H. P. H.", Kabinctformaat. _ ... . 

AN:0JIE DESANT, Kabinetformaat .. . 

ANNIE BESA~T, Salonformaat (18 : 2~) , . 
C W I EADBE " 'l'L'R G . 

• . , 11. L'", root Kabinetformaat 

[ 1.

- 1.-

- 3.-

- 1.30 

Bestellingen cn betalingcn te richtcn aan dc "Tbeosofische 
U itgc\'crsmaatschappij", Amsteldijk 7 6, ~""msterdalll. 
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